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Czytaj na str.2

Czytaj na str.6

Na ulicy 
Szczecińskiej 
chorobotwórcza 
escherichia 
coli!!!

K o n k u r s u  n i e  b ę d z i e ! !    B ę d z i e  k o n k u r s ! !

Śmierć orła
 bielika
w 
Kozielicach



 2                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr  6                                        18.05.2016

Po ostatnim artykule zatytułowa-
nym „Ustawa uśmierci gminę Ko-
zielice?” zamieszczonym w Dwuty-
godniku Puls Powiatu nr 5 otrzyma-
liśmy od jednego czytelników dwa 
obwieszczenia Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
dotyczące budowy zespołów elek-
trowni wiatrowych. 

Jedno z tych obwieszczeń dato-
wane jest na 6 sierpnia 2015, czyli 
prawie rok po objęciu przez  Pio-
tra Rybkowskiego stanowiska wójta 
gminy Kozielice. Obwieszczenie to 
kierowane jest do wiadomości wójta 
w następujący sposób – Piotr Ryb-
kowski, Domrel Biuro Usług Inwesty-
cyjnych Spółka z o.o. ul. Odzieżowa 
12c/1 71-502 Szczecin.

Ryszard Tański - Czy jest to 
firma, w której był pan zatrudniony 
przed objęciem stanowiska wójta 
gminy Kozielice?

Piotr Rybkowski - Tak, w tej fir-
mie pracowałem przed objęciem sta-
nowiska wójta gminy Kozielice – od 
2007 r. do wyborów na wójta tj. do 
grudnia 2014 r.

R.T. - Czy jest pan nadal za-
trudniony w tej firmie, jeżeli nie, to 
kiedy nastąpiło rozwiązanie umowy 
o pracę? 

P.R. - Jestem obecnie, jak więk-
szość wójtów w kraju, za zgodą pra-
codawcy na urlopie bezpłatnym 
na czas pełnienia funkcji z wyboru 
- objęcie stanowiska wójta gminy 
Kozielice.

R.T. - Dlaczego w/w pisma z Re-
gionalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska we Wrocławiu w sprawie elek-
trowni wiatrowych są do pana nadal 
kierowane?

P.R. - Jak widzę z załączonego 
pisma, obwieszczenie kierowane jest 
do wójtów gminy Ruja i gmin sąsied-
nich, a jedynie do wiadomości Piotr 
Rybkowski, Domrel Biuro Usług In-
westycyjnych Spółka z o.o. ul. Odzie-
żowa 12c/1 71-502 Szczecin. Do dnia 
dzisiejszego żadne ze wskazanych 
pism do mnie nie dotarło i nie posia-
dałem wiedzy, że Regionalny Dyrek-
tor Ochrony Środowiska we Wrocła-

wiu, przesyła korespondencję (na ad-
res szczeciński) do mojej wiadomo-
ści w czasie pełnienia funkcji wójta 
gminy Kozielice. Dziękuję za wska-
zanie zaistniałego faktu. Natychmiast 
wystąpiłem do mojego poprzedniego 
pracodawcy o sprostowanie w tej 
procedurze i poinformowanie RDOŚ 
we Wrocławiu o zmianie prowadzą-
cego procedurę uzyskania decyzji 
środowiskowej. Będąc pracownikiem 
DOMREL BUI Sp. z o.o., 28 lutego 
2014 r. rozpocząłem procedurę uzy-
skania decyzji środowiskowej. Jak 
widzę z załączonego pisma, proce-
dura ta dalej trwa i rzeczywiście w 
sposób nieuprawniony widnieje tam 
moje nazwisko. Najprawdopodob-
niej ta sytuacja wynikła z niedopa-
trzenia mojego poprzedniego praco-
dawcy, który nie wystąpił do Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środo-
wiska we Wrocławiu z informacją,  
o zmianie prowadzącego postępowa-
nie z ramienia DOMREL i jednocze-
śnie niedopatrzenia Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowiska we 
Wrocławiu, gdyż wszystkie pisma po 
listopadzie 2014 r. kierowane do Re-
gionalnego Dyrektora Ochrony Śro-
dowiska we Wrocławiu były podpi-
sywane przez innego pracownika 
DOMREL – Tomasza Szynkowskiego. 
Do wglądu w spółce i RDOŚ we Wro-
cławiu. (zasada pisania pism w długo 
trwającej procedurze kopiuj – wklej)

R.T. - Na pytanie Pulsu Powiatu 
w poprzednim wydaniu gazety - „Czy 
przed objęciem stanowiska wójta 
gminy Kozielice był pan pracowni-
kiem firmy inwestującej w energe-
tykę wiatrakową, jeżeli był pan za-
trudniony w takiej firmie, to czy jest 
ona w jakiś sposób powiązana z fir-
mami obecnie inwestującymi na tere-
nie gminy Kozielice w wiatraki?”

Odpowiedział Pan - Przed obję-
ciem stanowiska wójta gminy Kozie-
lice byłem pracownikiem firmy inwe-
stującej między innymi w energetykę 
wiatrową. Firma, w której pracowa-
łem nie jest powiązana w żaden spo-
sób ze spółką obecnie inwestującą na 
terenie gminy Kozielice w energetykę 

wiatrową. Jak  skomentowałby pan 
fakt przejęcia przez firmę Wiatromil, 
obecnego inwestora elektrowni wia-
trowych na terenie gminy Kozielice 
od firmy Domrel, w której pan pra-
cował dokumentacji dotyczącej decy-
zji o środowiskowych uwarunkowa-
niach, czy takie przejęcie dokumenta-
cji nie stanowi powiązania firm?

P.R. - Nadal podtrzymuję stwier-
dzenie, iż Domrel nie jest powiązany 
z firmami obecnie inwestującymi na 
terenie gminy Kozielice w budowę 
elektrowni wiatrowych. Inwestorem 
jest fundusz izraelski, który odkupił 
spółkę Wiatromill (prawdopodobnie 
w roku 2015) od spółki Eurowind, 
która to w roku 2007 z Domrel BUI 
sp. z o.o. zawarła umowę sprzedaży 
projektu. Przygotowywanie na wstęp-
nym etapie projektu, nie tworzy po-
wiązań z obecnym inwestorem. Od-
sprzedając w roku 2007 projekt, nikt 
nie wiedział, czy on dojdzie do skutku 
i kto będzie faktycznym właścicielem-
-inwestorem w roku 2015.

R.T. - Jakie działania podejmo-
wał pan będąc wójtem gminy Kozie-
lice w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej dla orła bielika, który ma/
miał swoje gniazdo na działce 612/1 
obręb geodezyjny Kozielice?

P.R. - Strefy ochronne dla ptaków 
chronionych ustala Minister Środo-
wiska rozporządzeniem z dnia 6 paź-
dziernika 2014 r. w sprawie ochrony 
gatunkowej zwierząt (Dz.U.z 2014 
r., poz. 1348). Nie ma takiej mocy 
prawnej wójt. W odpowiedzi jednak 
na to zapytanie dodaję, iż o istnieniu 
gniazda – prawdopodobnie orła bie-
lika – pani Paulina Sarnocińska, po-
mijając Urząd Gminy Kozielice, po-
wiadomiła bezpośrednio Regional-
nego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Szczecinie i to RDOŚ przeprowa-
dzał postępowanie wyjaśniające z in-
westorem Wiatromill Sp. z o.o. Regio-
nalna Dyrekcja prowadząc postępo-
wanie wyjaśniające, przysłała do UG 
Kozielice dwa pisma, nie jako strony 
postępowania, a jedynie do wiado-
mości ( w załączeniu), stwierdzając w 
piśmie do pani Pauliny Sarnocińskiej 

na str. 3, iż w świetle przedstawio-
nych faktów oraz orzecznictwa NSA, 
brak jest obecnie podstaw do zasto-
sowania przepisów ustawy o zapo-
bieganiu szkodom w środowisku i ich 
naprawie. Wyników postępowania 
nie znamy. Regionalny Dyrektor nas 
nie poinformował o finale sprawy. 

  2 maja w Święto Flagi i Go-
dła Państwa Polskiego, w którym 
to godle  widnieje wizerunek orła, 
w gminie Kozielice ginie, przecięty 
wirnikiem turbiny wiatrowej orzeł 
bielik. Na miejsce przyjeżdżają po-
licjanci, pracownicy Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska ze 
Szczecina, są leśnicy z pobliskiego 
nadleśnictwa, przedstawiciele sto-
warzyszenia „Bezpieczne środowi-
sko – zdrowi ludzie” z Kozielic, któ-
rzy od kilku lat zwracali wszystkim 
uwagę na obecność w tej okolicy orła 
bielika.

Po feralnym dla kozielickiego 
orła weekendzie wysłaliśmy zapyta-
nie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska, na które opowiedziała 
rzecznik RDOŚ Anna Wachowicz:

1. Jakie działania podejmo-
wane były przez RDOŚ w Szczeci-
nie w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej dla orła bielika, który 
ma/miał swoje gniazdo na działce 
612/1 obręb geodezyjny gmina Ko-
zielice powiat pyrzycki w pobliżu 
wybudowanej w roku ubiegłym 
elektrowni wiatrowych?

A.W. - Bielik jest gatunkiem, 
dla którego regionalny dyrektor 
ochrony środowiska może ustalać 
stałą ochronę ostoi, miejsca rozrodu 
i regularnego przebywania. W od-
niesieniu do mniejszego stanowi-
ska, o którym otrzymaliśmy informa-
cję w roku 2015, pracownicy RDOŚ 
prowadzili obserwacje stanowiska 
oraz przeprowadzone zostały kon-
sultacje z inwestorem w sprawie ko-
nieczności realizacji monitoringu. 

2. Jakie działania podejmie 
RDOŚ w Szczecinie po śmierci orła 
bielika uderzonego turbiną elek-
trowni wiatrowej?

Śmierć orła bielika
w Kozielicach
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dokończenie ze str.2
A.W. - Zostało wszczęte postępo-

wanie z ustawy szkodowej.
  

3. Czy inwestor miał prawo wybu-
dować elektrownie wiatrowe tak 
blisko gniazda orła?

A.W. - Z informacji posiadanych 
przez RDOŚ Szczecin: 21 paździer-
nika 2009 roku  Wójt Gminy Kozie-
lice decyzją o środowiskowych uwa-
runkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia - wyraził zgodę na re-
alizację budowy Zespołu Elektrowni 
Wiatrowych Kozielice. Ponadto rów-
nież Starosta Pyrzycki wyraził zgodę 
na budowę elektrowni wiatrowych 
Kozielice. Inwestor zgromadził więc 
wymagane formalnie zezwolenia. 

O planach budowy stacji bazowej 
telefonii komórkowej w Lipianach 
już pisaliśmy, operator ORANGE 
chce postawić taką stację przy ulicy 
Myśliborskiej przy skręcie na miej-
scowość Prądnik. W informacji prze-
słanej do naszej redakcji z Urzędu 
Miejskiego w Lipianach czytamy – 
„25 marca 2016 r., Burmistrz Lipian 
wydał negatywną decyzję w sprawie 
lokalizacji tej inwestycji w tym miej-
scu, dla działki, na której miała po-
wstać stacja, brak jest obowiązują-
cego miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, dlatego 
też urbanista opracowujący decyzję 
wziął pod uwagę między innymi za-
pisy w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego, zgodnie z którymi przed-
miotowa działka położona jest na 
terenie oznaczonym w kierunkach 
rozwoju zagospodarowania prze-
strzennego symbolem: „MN – plano-
wane tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z towarzyszeniem 
usług”. Dokonano głębokiej ana-
lizy wniosku, przeprowadzono postę-

powanie w sprawie informacji, czy 
przedmiotowa inwestycja oddziałuje 
na środowisko. Ponadto dokonano 
analizy lokalizacji zabudowy w świe-
tle sąsiedztwa i zabudowy sąsiedniej, 
przeanalizowano założenia urbani-
styczne i ustalenia dla danego terenu 
wynikające z przyszłych możliwości 
inwestycyjnych dla danego terenu 
wynikające ze studium. Wzięto rów-
nież pod uwagę uwarunkowania kra-
jobrazowe terenu. Z uwagi na wyżej 
wymienione wyjaśnienia i wskaza-
nie kierunków rozwoju gminy, odmó-
wiono ustalenia lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla przedmiotowej 
inwestycji”.

18 kwietnia 2016 r. od w/w decy-
zji odwołał się inwestor, tj. Orange 
Polska S.A., a 25 kwietnia 2016 r. 
właściciel nieruchomości, na któ-
rej miała powstać przedmiotowa in-
westycja. Obecnie odwołanie rozpa-
truje organ wyższej instancji tj. Sa-
morządowe Kolegium Odwoławcze 
w Szczecinie. Dziś przeciwnicy bu-
dowy stacji i jej zwolennicy oczekują 
na decyzję Kolegium.

Będzie
nowa
stacja GSM 
w Lipianach? 

 Odpowiedź RDOŚ oceniam jako 
odfajkowanie petenta, totalny brak 
konkretów, z dokumentów, które 
posiadamy w temacie gniazda orła. 
Wiemy, że 16 kwietnia 2015 roku 
przeprowadzona była przez pracow-
nika RDOŚ ze Szczecina lustracja te-
renowa, która jednoznacznie potwier-
dziła, że gniazdo orła jest zasiedlone. 
Przyjęto także, że w gnieździe mogą 
znajdować się pisklęta. 4 maja 2015 
w kierowanym do inwestora elek-
trowni wiatrowych firmy Wiatromil 
piśmie, RDOŚ informuje o obecności 
orła i informuje o obowiązku uzyska-
nia odpowiednich zezwoleń RDOŚ 
na inwestowanie w sąsiedztwie 
gniazda orła. Ten sam RDOŚ 12 maja 
2015 informuje Paulinę Sarnocińską 

ze Stowarzyszenia „Bezpieczne Śro-
dowisko – Zdrowi Ludzie”, że nie 
stwierdzono gniazdowania bielika, 
do dziś wywodu RDOŚ nie udało się 
nam tego rozsupłać. 

   Z odpowiedzi Pani rzecz-
nik nie wiemy, dlaczego inwestor 
nie wstrzymał inwestycji w pobliżu 
gniazda, dlaczego w raporcie od-
działywania na środowisko z 2009 
roku w ogóle nie występuje na tere-
nie gminy Kozielice orzeł bielik, jaki 
wpływ na inwestycje i wydawane 
zgody miało opracowanie dr. Da-
riusza Janickiego z firmy Biosfera, 
przygotowane na zlecenie inwestora 
firmy Wiatromil, w którym Janicki 
stwierdza, że gniazdo orła jest nieza-
siedlone. Ponadto czytając dokładnie 

ostatnią odpowiedź rzecznik RDOŚ 
chyba możemy wyciągnąć wniosek, 
że za zezwolenie na budowę zespołu 
elektrowni wiatrowych w pobliżu 
gniazda orła bielika odpowiada były 
wójt gminy Kozielice Edward Kiciń-
ski i były starosta Wiktor Tołoczko? 

Dziś wiemy jedynie, że w spra-
wie śmierci orła bielika postępowa-
nie prowadzi Pyrzycka Prokuratura, 
mamy nadzieję, że uda się jej odpo-
wiedzieć na podstawowe pytanie, kto 
i dlaczego pozwolił na postawienie 
elektrowni wiatrowych tam, gdzie 
nie powinno ich być.

RT
 

Jak widać, inwestycyjna passa 
gminy Pyrzyce trwa, niedawno 
Urząd Marszałkowski przyjął do re-
alizacji dwa wnioski Gminy Pyrzyce 
na dofinansowania w tym roku re-
montu dróg w Giżynie i Obrominie, 
wyremontowano drogę gminą na te-
renie przy ulicy Stargardzkiej, a już 
10 maja ten sam Urząd Marszałkow-
ski pyta gminę Pyrzyce, czy nie chce 
kasy na dokończenie remontu ulicy 
Dworcowej – „W związku z wystą-
pieniem oszczędności przy realizacji 
Programu rozwoju gminnej i powia-
towej infrastruktury drogowej na lata 
2016-2019, wynikających z rozstrzy-
gniętych przez Beneficjentów Pro-
gramu postępowań o udzielenie za-
mówienia publicznego, zwracam się z 
prośbą o pilne udzielenie, w terminie 

do 11 maja do godziny 10- tej  odpo-
wiedzi na następujące pytania: 
1. Czy aktualne jest zgłoszenie zadnia 
pn. „Przebudowa drogi winnej - ul. 
Dworcowej w Pyrzycach” do udziału 
w 2016 r. w Programie, przy założe-
niu, że otrzyma dofinansowanie w ob-
niżonej kwocie, tj. ok 250 tys.zł. 
2. Czy w przypadku otrzymania do-
finansowania z budżetu państwa na 
2016 r., realizacja ww. zadania zosta-
nie zakończona w terminie do dnia 30 
listopada br.?” 

 „Pozytywna odpowiedź na pismo 
z Urzędu Marszałkowskiego była go-
towa już na drugi dzień. Przyjmujemy 
dotację w tej wysokości i liczymy na 
jej zwiększenie w trakcie realizacji 
inwestycji, obecnie jesteśmy w trak-
cie prac nad przesunięciami w bu-

Asfalt dla ulicy Dworcowej

dżecie i tak je planujemy, żeby bar-
dzo długo oczekiwany remont na-
wierzchni ulicy Dworcowej zakoń-
czyć do 30 listopada. Będzie to drugi 
etap remontu tej ulicy, w roku ubie-
głym wykonaliśmy remont chodni-

ków, w tym roku zakończymy inwesty-
cje. Nie wyobrażam sobie innej decy-
zji i rezygnacji z darowanych pienię-
dzy” – powiedziała burmistrza Ma-
rzena Podzińska. 

PP
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Na ostatniej sesji Rady Powiatu 
Pyrzyckiego radni zgodzili się ze sta-
nowiskiem Zarządu Powiatu w kwe-
stii petycji mieszkańców Lipian wnio-
skujących o wprowadzenie zakazu 
używania skuterów wodnych na jezio-
rze Wądół. Zarząd Powiatu Pyrzyc-
kiego przedstawił radnym następującą 
opinie w sprawie istnienia podstaw 
prawnych do wprowadzenia ograni-
czeń lub zakazu:

 „Przepisem umożliwiającym 
wprowadzenie zakazu używania ja-
kichkolwiek jednostek pływających 
jest art. 116 ust. 1 ustawy Prawo 
Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 
r. poz.1232 z poźn. zm.), który brzmi: 
„Rada Powiatu, w drodze uchwały, 
(...) ograniczy lub zakaże używania 
jednostek pływających lub niektó-
rych ich rodzajów na określonych 
zbiornikach powierzchniowych wód 
stojących oraz wodach płynących, je-
żeli jest to konieczne do zapewnienia 
odpowiednich warunków akustycz-
nych na terenach przeznaczonych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe”.  
Dla wprowadzenia ww. ogranicze-
nia/zakazu w pierwszej kolejności 
konieczne jest zatem wykazanie wy-
stępowania wokół przedmiotowego 
zbiornika terenów przeznaczonych 
na wspomniane w powyższym arty-
kule cele rekreacyjno-wypoczynkowe. 
Zgodnie z uzupełnioną informacją 
Burmistrza Lipian nad brzegami Je-
ziora Kościelnego nie ma terenów  
z ustaloną funkcją sportu, rekreacji 
i turystyki, czyli terenów rekreacyj-
no-wypoczynkowych, tym samym Je-
zioro Kościelne nie może być objęte 

uchwałą Rady Powiatu o zakazie uży-
wania jednostek pływających, tylko 
jezioro Wądół, w okolicach którego 
występują tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe może być brane pod uwagę 
do objęcia przedmiotową uchwałą 
Rady Powiatu. Następnym krokiem 
jest ustalenie, czy na przedmiotowym 
terenie rekreacyjno-wypoczynkowym 
panują odpowiednie warunki aku-
styczne, czy też nie. Takie ustalenie 
może zostać przeprowadzone poprzez 
badanie pomiaru hałasu. Wydział 
OŚLiR wystąpił do Zachodniopomor-
skiego Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska w Szczecinie o 
przeprowadzenie pomiarów hałasu 
emitowanego na teren działek nr 5, 
6, 7, 8, 9/1 oraz 107/3, 107/4, 107/5 
obręb 2 Lipiany. Wymienione działki 
są terenami rekreacyjno-wypoczyn-
kowymi i na terenie przyległym do 
nich (jezioro Wądół) może być usta-
nowiony zakaz poruszania się jedno-
stek pływających z napędem spalino-
wym - jeżeli jest to konieczne do za-
pewnienia odpowiednich warunków 
akustycznych. Otrzymana odpowiedź 
informuje Starostę Pyrzyckiego, że 
„wykonanie pomiarów poziomu ha-
łasu nie jest możliwe do zrealizo-
wania”. W treści pisma WIOŚ po-
dał jednocześnie stronę internetową, 
gdzie znajduję się informacje na te-
mat akredytowanych laboratoriów 
badawczych, które odpłatnie mogą 
dokonać takich pomiarów. Pomiary, 
aby nie budziły wątpliwości, należy 
przeprowadzić w okresie, kiedy po-
ruszają się jednostki pływające, czas 
pomiaru powinien wynosić minimum 

8 godzin. Wyniki pomiarów powinny 
być porównane z dopuszczalnymi po-
ziomami hałasu w środowisku, które 
są określone w rozporządzeniu Mini-
stra Środowiska w sprawie dopusz-
czalnych poziomów hałasu w środo-
wisku m.in. dla terenów przeznaczo-
nych na cele rekreacyjno-wypoczyn-
kowe. Takie rozwiązanie nasuwa sze-
reg wątpliwości m.in.: 

1. Jak dalej postąpić w sytuacji, 
kiedy to przeprowadzone pomiary nie 
wykażą przekroczenia dopuszczal-
nych wartości hałasu? 

2. Czy podczas ewentualnie zle-
conych pomiarów będą poruszały się 
jakiekolwiek jednostki pływające? 

3. Czy zlecenie pływania jedno-
stek w czasie pomiarów nie będzie 
traktowane przez potencjalnych prze-
ciwników podjęcia uchwały jako fał-
szowanie pomiarów? 

W związku z powyższym, w ocenie 
Zarządu Powiatu, ewentualne prze-
prowadzone pomiary hałasu raz, że 
mogą być kwestionowane, to dodat-
kowo mogą wykazać, że nie ma po-
wodów do wprowadzania jakichkol-
wiek ograniczeń czy zakazów poru-
szania się jednostek pływających. 

Zarząd Powiatu stoi na stanowi-
sku, że najlepszą drogą do ograni-
czenia lub wprowadzenia zakazu po-
ruszania się jednostek pływających 
jest zastosowanie możliwości wyni-
kających z ustawy z dnia 18 sierp-
nia 2011 roku o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wod-
nych. Przykładem na to jest Regu-
lamin uprawiania sportów wodnych 
na Jeziorze Myśliborskim. Przyję-

cie rozwiązań określonych w powyż-
szej ustawie (art. 4 ust.3) praktycznie 
umożliwia: - wprowadzenie każdej 
oczekiwanej przez mieszkańców Li-
pian regulacji; - upraszcza i przyspie-
sza całość procedury; - eliminuje ko-
nieczność przeprowadzania pomia-
rów hałasu; - nie uzależnia zapisów 
regulaminu od tego czy wokół jezior 
występują tereny rekreacyjno-wypo-
czynkowe, co w praktyce może rów-
nież odnosić się do Jeziora Kościel-
nego; - eliminuje konieczność prowa-
dzenia konsultacji społecznych; - po-
zwala na prosty tryb wprowadzenia 
ewentualnych zmian w Regulaminie. 
Takie rozwiązanie funkcjonuje w po-
wiecie myśliborskim, gdzie dla Je-
ziora Myśliborskiego w gminie My-
ślibórz czy jeziora Lipowo w gminie 
Dębno opracowano i wprowadzono 
w życie odpowiednie regulaminy ko-
rzystania z jezior”.

Tyle uzasadnienia Zarządu Po-
wiatu Pyrzyckiego w sprawie korzy-
stania ze skuterów wodnych na jezio-
rze Wądół i Kościelnym w gminie 
Lipiany, teraz piłka po stronie władz 
Lipian, które proponowany regula-
min mogą przyjąć lub zostawić temat 
takim, jakim jest.

PP
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Podczas gdy gołębie były od bar-
dzo dawna używane do wysyłania 
wiadomości (zjawisko znane jako 
poczta gołębia), pierwsza korespon-
dencja została przetransportowana 
statkiem powietrznym 7 stycznia 
1785 roku. Był to przelot balonem  
z Dover, w Anglii w pobliże Calais 
we Francji. Co ciekawe, podczas 
pierwszego lotu balonowego w Sta-
nach Zjednoczonych z Filadelfii do 
Deptford (New Jersey), Jean-Pierre 
Blanchard przewiózł prywatny list 
od samego Jerzego Waszyngtona 
do… dowolnego właściciela po-
siadłości, na której wyląduje Blan-
chard. Uczyniło to ten lot pierw-
szym dostarczeniem listu lotniczego 
w Stanach Zjednoczonych.

Wynalezienie samolotu w 1903 
roku spowodowało natychmiastowe 
zainteresowanie sposobem użycia 
go do transportu poczty. Pierwszy 
taki oficjalny lot miał miejsce 18 
lutego 1911 r. w Allahabad (Indie, 
kiedy to Henri Pequet przewiózł, ba-
gatela, 6500 listów na odległość… 
13 km. Pierwsze regularne połącze-
nie uruchomiła armia Stanów Zjed-
noczonych, która odbywała loty 
między Nowym Jorkiem, Filadelfią 
a Waszyngtonem w 1918 roku. Z ko-
lei pierwszy nocny lot miał miejsce 
w 1921 roku pomiędzy miejscowo-
ściami Omaha a Chicago.

Innym lotniczym środkiem trans-
portu korespondencji były sterowce.  
Sterowce z lat 1920-1940 przewo-
ziły pocztę, znaną jako poczta „ste-
rowcowa”. Niemiecki Zeppelin był 
najlepiej widoczny w tej roli i wiele 
krajów wydawało specjalne znaczki 
do użycia w poczcie „zeppelinowej”.

Pozostały jeszcze… rakiety!  
W latach 1950 ogólny entuzjazm 
nad rakietami doprowadził do eks-
perymentów z pocztą „rakietową”. 
Taki sposób wysyłki poczty nie zo-
stał jednak przyjęty. Kilka statków 
kosmicznych również zabierało na 
pokład pocztę kosmiczną, czasami 
nawet w dużych pakietach, 

Nauka o poczcie lotniczej nazy-
wana jest aerofilatelistyką.

Prezentowana widokówka przed-
stawia zabudowania Pyrzyc (Pyritz) 
 i została przesłana pocztą lotniczą ze 
Szczecina do odbiorcy w Berlinie 18 
listopada 1927 roku. 

Areogram… z  
ziemi pyrzyckiej
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O wstępną ocenę tego, co się 
stało poprosiliśmy prezesa Pyrzyc-
kiego Przedsiębiorstwa Komunal-
nego Krzysztofa Wancerza. 

Ryszard Tański – Kiedy i od 
kogo otrzymaliście pierwszy sy-
gnał, że z wodą jest skażona?

Krzysztof Wancerz - 2 maja za-
częły napływać do nas niepokojące 
informacje, przekazane od mieszkań-
ców  ulicy Szczecińskiej, którzy skar-
żyli się na to, że woda stała się mętna, 
czuć w niej metaliczny posmak i za-
pach. Natychmiast nasze służby roz-
poczęły płukanie wodociągu na ulicy 
Szczecińskiej poprzez otwarcie hy-
drantów na końcówce sieci. Jedno-
cześnie rozpoczęliśmy natychmiast 
płukanie poszczególnych przyłączy 
nieruchomości klientów. Niezwłocz-
nie, czyli 4 maja zleciliśmy pyrzyc-
kiemu sanepidowi zbadanie wody 
pod kątem fizykochemicznym i bak-
teriologicznym, by ustalić przyczynę 
tego stanu rzeczy.

R.T. – Badanie wykonano tylko 
na tamtym terenie, czy również w 
stacji uzdatniania wody?

K.W. - Nasze zlecenie obejmo-
wało zbadanie wody z wodociągu 
przy ul. Szczecińskiej, natomiast rów-
nolegle sanepid z własnej inicjatywy 
pobrał też próbki wody w innych czę-
ściach miasta. Wyniki badań wraz z 
decyzją o nieprzydatności wody do 
spożycia przyszły do nas w sobotę 6 
maja około południa i dotyczyły tylko 
wodociągu przy ulicy Szczecińskiej  
i ulicy Równej. Następnego dnia, 
czyli w niedzielę 7 maja, też w okoli-
cach godzin południowych otrzymali-
śmy z sanepidu decyzję o nieprzydat-
ności wody do spożycia na terenie ca-
łego miasta.  

R.T. – Jak wyglądał sposób 
przekazywania informacji o skaże-
niu wody mieszkańcom?

K.W. - Otóż, kiedy otrzymaliśmy 
decyzję sanepidu odnośnie ul. Szcze-
cińskiej i Równej, natychmiast pod-
stawiliśmy beczkowozy i rozwozili-
śmy mieszkańcom tych ulic wodę do 
domów, następnie nasi pracownicy 
przekazywali informację pisemną od 
budynku do budynku, że woda wodo-
ciągu przy ulicy Szczecińskiej i Rów-
nej nie nadaje się do spożycia, na-
daje się tylko do celów sanitarnych. 
Powiadomiliśmy media lokalne, 
umieściliśmy też stosowne komuni-
katy na stronie internetowej PPK.  
W niedzielę, kiedy dostaliśmy drugą 
decyzję z sanepidu, która objęła całe 
miasto, wyłączyliśmy wodociąg na 2 
godziny po to, żeby mieszkańcy mia-
sta nie korzystali z wody przez ten 
okres i w tym czasie napełnialiśmy 
beczkowozy. Następnie na spotkaniu  
z panią burmistrz skoordynowali-
śmy wspólne powiadamianie miesz-
kańców o skażeniu oraz uzgodnili-
śmy sposób dalszego działania w tej 
sytuacji. Umieściliśmy stosowny ko-
munikat na naszej stronie interneto-
wej oraz na stronie Gminy. Nasi pra-
cownicy przekazali mieszkańcom in-
formację poprzez rozwieszenie po-
wiadomień o skażeniu na budynkach.  
Powiadomiliśmy również wszystkie 
instytucje, które w niedzielę odbie-
rały telefony, a tam, gdzie nie byli-
śmy w stanie dotrzeć z informacją te-
lefoniczną, wieszaliśmy informacje 
pisemne. Ochotnicza Straż Pożarna 
jeździła po mieście wozem strażac-
kim i informowała mieszkańców 
przez megafon o tym, że woda nie na-
daje się do spożycia. Trzeba również 
zwrócić uwagę na to, że była to nie-

dziela, więc dostęp do  administrato-
rów lokalnych portali internetowych 
był utrudniony.

R.T. - Skąd była pobierana 
woda do beczek?

K.W. - Braliśmy wodę z Obojna z 
Wodociągów Zachodniopomorskich.

R.T. -  Jakie bakterie zostały 
wykryte przez sanepid?

K.W. - Na ulicy Szczecińskiej 
chorobotwórcza escherichia coli,  
a w mieście z bakterie grupy coli, 
czyli niechorobotwórcze.

R.T. - Jaki jest zakres szkodli-
wości tych bakterii dla organizmu 
człowieka, gdyby były spożywane 
przez jakiś czas wraz z wodą?

K.W. - Zjadliwą jest bakteria 
escherichia coli, jest to bakteria cho-
robotwórcza, najczęściej wywołuje 
nieżyt żołądkowo-jelitowy, natomiast 
w niektórych sytuacjach przy słabej 
odporności organizmu może wywo-
ływać powikłania z zapaleniem opon 
mózgowych włącznie, są to jednak na 
szczęście  przypadki rzadkie. Szcze-
gółowych informacji, jakie są skutki 
wniknięcia tego typu bakterii do or-
ganizmu pewnie udzieli sanepid.

R.T. - Pojawiają się takie in-
formacje, że komuś, po nieświa-
domym wypiciu wody zawierają-
cej bakterie ta woda zaszkodziła, 
czy sprawdzał pan, czy doszło do 
jakiś zatruć, czy w ostatnim okre-
sie zwiększyła się ilość pacjentów 
z takimi właśnie dolegliwościami 
żołądkowymi?

K.W. - Z tego co wiem, również 
z materiału emitowanego w Kronice 
TVP Szczecin usłyszałem z ust pani 
dyrektor udzielającej wywiadu, że nie 
było żadnego przypadku tego typu w 
szpitalu w Pyrzycach.

R.T. - Czy w związku z tym, że 
przez ileś dni mieszkańcy Pyrzyc 
byli pozbawieni zdatnej do spoży-
cia wody i zmuszeni byli kupować 
wodę w pojemnikach, PPK przewi-
duje jakąś formę rekompensaty?

K.W. - Jak najbardziej, osta-
teczne decyzje będę podejmował, 
kiedy sytuacja zostanie w pełni opa-

nowana. Nasi klienci otrzymają sto-
sowny upust do rachunku za wodę ten 
okres.

R.T. - Co z ulicą Szczecińską i 
Równą?

K.W. - Od  13 maja woda na 
Szczecińskiej i Równej jest zdatna do 
spożycia.

R.T. - Co było powodem skaże-
nia wodociągu na tak dużą skalę? 

K.W. - Na pewno nie mieliśmy 
do czynienia ze skażeniem ani źró-
dła studni wody surowej, ani stacji 
uzdatniania wody, bo to potwierdziły 
badania sanepidu. Mamy podejrzenie 
dotyczące tego, że sieć została zaka-
żona wtórnie przez przyłącze wodo-
ciągowe, natomiast o szczegółach nie 
chcę mówić jeszcze teraz, dopóki na-
szych przypuszczeń nie potwierdzą 
wyniki badań.

R.T. – Czy mogę rozumieć, że 
niewłaściwe wykonanie przyłącza 
przy ulicy Szczecińskiej lub Rów-
nej mogło spowodować, że bakte-
ria cofnęła się do całej miejskiej 
sieci wodociągowej i skaziła cały 
system? 

K.W.-  Taka sytuacja mogła mieć 
miejsce dlatego, że wodociąg na ulicy 
Szczecińskiej i Równej jest końcówką 
sieci, więc w zależności od rozbioru 
sieci w mieście, gdzie woda krąży  
w układzie pierścieniowym, czyli pły-
nie przez cały czas i albo z jednej, 
albo z drugiej strony dociera do użyt-
kowników  może dojść do takiej sy-
tuacji, że w wyniku różnicy ciśnień, 
sieć może „zassać” wodę zalegającą  
w przyłączu. Trzeba dodać, że taka 
sytuacja wystąpiła po raz pierwszy 
i zapewniam, że uczynimy wszystko, 
żeby się nie powtórzyła.

Dziś najważniejsze jest do-
kładne przeanalizowanie zdarze-
nia i znalezienie odpowiedzi na 
pytanie, jak mogło do takiej sytu-
acji dojść, na co zapewne czekają 
mieszkańcy i władze Pyrzyc, na re-
kompensatę od PPK oczywiście też. 

R.T. 

Na ulicy 
Szczecińskiej 
chorobotwórcza 
escherichia coli!!!
Temat numer jeden w pierwszych dniach maja w Pyrzycach to woda 

w kranach, a właściwie jej spożywczy brak. Ta, która płynęła, zdatna 
była tylko do celów gospodarczych. Przez prawie tydzień wody do ce-
lów spożywczych nie mogli używać mieszkańcy ulicy Szczecińskiej  
i Równej i jeden dzień mniej mieszkańcy całych Pyrzyc. 
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NAJLEPSZY ZAWÓD 
NA DZIŚ

Gdybym miał wybierać dla sie-
bie, albo komuś doradzić, to powie-
działbym, że dobrym zawodem jest 
prokurator, albo policjant.

Adwokat, fryzjer to są zawody 
z przyszłością i nie trzeba się mar-
twić, że pracy zabraknie.

Jestem nauczycielką i gdybym 
miała wybierać drugi raz, to też 
bym się zdecydowała pójść w tym 
kierunku.

Uważam, że przyszłościowy za-
wód to informatyk, dzisiaj technika 
tak się rozwija, że warto uczyć się w 
tym kierunku, informatyków wszę-
dzie potrzebują do pracy.

Dzisiaj to najlepiej spawaczem 
zostać, to zawód opłacalny i za gra-
nicą wszędzie pracę można znaleźć.

W miniony czwartek w Woje-
wódzkim Sądzie Administracyj-
nym odbyła się sprawa z powódz-
twa radnego Powiatu Pyrzyckiego 
Kazimierza Lipińskiego, byłego 
starosty, który w sądzie domagał 
się unieważnienia uchwały Rady 
Powiatu Pyrzyckiego, na mocy któ-
rej radni odwołali go ze stanowiska 
starosty. 

Lipiński uznał, że komisja rewi-
zyjna powiatu powinna wydać opi-
nię w sprawie jego odwołania, a w 
związku z tym, że takowej nie wy-
dała, bo w głosowaniu nad uchwałą 
był remis, Lipiński uznał, że dalsze 
głosowanie na sesji było niezgodne z 
prawem, a co za tym idzie odwołanie 
go także. „Sąd oddalił moją skargę 
o stwierdzenie nieważności uchwały 
Rady Powiatu, uzasadnienie wy-
roku sądu w imieniu Rzeczypospolitej 
jest dla mnie karygodne, między in-
nymi sędzia sprawozdawczyni powie-
działa, że w takim składzie osobowym 
komisja rewizyjna nie doprowadzi do 
rozstrzygnięć, co jest niepoważne, bo 
wystarczy, żeby radni głosowali, kto 
za, kto przeciw i rozstrzygnięcie by 
było. 

Po drugie rażąco zlekceważono 
zapisy statutu powiatu, który obo-
wiązuje i przez nadzór prawny woje-
wody przeszły. Tam jest napisane, że 
komisja rewizyjna rozstrzyga, więc to 
już jest dla mnie niezrozumiałe. Po 
trzecie sąd powiedział, że opinia ko-
misji rewizyjnej nie ma charakteru 
wiążącego, zgoda, ale ona musi być. 
Gdzieś tam w Internecie przeczyta-
łem, jakiś pracownik starostwa napi-
sał, że sąd stanął po ich stronie, ow-
szem, tak zgadzam się po ich stronie, 
tylko nie po stronie porządku praw-
nego. W związku z tym nie mogę po-
zostawić tej sprawy, chociażby dla 
potomnych i dlatego będzie skarga 
kasacyjna do Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego w Warszawie, nie mogę 
inaczej postąpić” - powiedział radny 
Kazimierz Lipiński

PP

 

Kasacja 
według 
Lipińskiego

Uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach pod opieką 
nauczycieli 27.04.2016r. wyszli do kina, by obejrzeć film „ Historia 
Roja”. Wracając do szkoły, dwie uczennice klasy 2b Martyna Praj-
zendanc  i Alicja Wyporska zauważyły, że starsza kobieta przewróciła 
się i rozcięła głowę.  Dziewczęta nie pozostały obojętne,  powiadomiły 
nauczyciela i wezwały pogotowie ratunkowe. Za udzielenie pierw-
szej pomocy przedmedycznej 28.04.2016r. dziewczęta otrzymały PO-
CHWAŁĘ DYREKTORA SZKOŁY. 

My też pochwalamy  

W poprzednim wydaniu Pulsu in-
formowaliśmy, że obecny Zarząd Po-
wiatu Pyrzyckiego wycofał z realiza-
cji w tym roku dwie inwestycje, są 
to dwa wnioski planowane do zre-
alizowania w oparciu o dofinansowa-
nie z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na inwestycje w zakresie - 
przebudowa drogi powiatowej Stacja 
PKP Nowielin droga nr 3 oraz prze-
budowa drogi powiatowej Koszewo 
- Dębica - Warnice. Mimo że oba 
wnioski otrzymały pozytywne opinie 
i mogły być dofinansowane z PROW, 
to zarząd zrezygnował z ich realiza-
cji z powodu niezabezpieczenia środ-
ków na ten cel w budżecie powiatu. 
Na ostatniej sesji powiatu w punk-
cie „Trybuna wójtów i burmistrzów” 
głos w sprawie inwestycji w Nowie-
linie zabrała burmistrz Marzena Po-
dzińska i sołtys Nowielina Bogumiła 
Kołodziej. 

Dyskusja na sesji w obronie in-
westycji w Nowielinie nie zakoń-
czyła tematu, zarząd powiatu zgodził 
się na propozycję burmistrz Pyrzyc 
i spotka się z mieszkańcami Nowie-
lina, by omówić jeszcze raz plusy i 
problemy inwestycji drogowej. W 
ubiegłym tygodniu do spotkania do-
szło. Kilkunastu mieszkańców No-
wielina, inicjator spotkania burmistrz 
Pyrzyc Marzena Podzińska, radna 
gminy Pyrzyce Małgorzata Piotrow-
ska, sołtys Nowielina Bogumiła Ko-
łodziej i członek zarządu powiatu 
Miłosz Łuszczyk zasiedli gotowi do 
dyskusji za stołem. „Zabierając głos 
na temat remontu drogi powiatowej 
w Nowielinie na sesji Rady Powiatu 
nie miałam zamiaru nikogo atako-
wać ani pouczać. O wsparcie popro-
sili mnie moi mieszkańcy, którzy po 
informacji o rezygnacji z tej inwesty-
cji przez zarząd powiatu postanowili 

przyjść na sesję powiatu. Problemem 
zawsze są pieniądze na inwestycje, 
ale jeżeli będziemy rezygnować z do-
finansowań, to drogi z roku na rok w 
powiecie będą coraz gorsze, musimy 
współpracować, etapować projekty, 
wspierać się, wtedy zrobimy więcej. 
W gminie Pyrzyce realizujemy już 
kolejne projekty z dofinansowaniem 
unijnym i też jest nam ciężko spiąć 
to pod względem finansowania”  
– powiedziała burmistrz Pyrzyc. Roz-
mowy w świetlicach wiejskich nigdy 
nie należą do łatwych, nigdy nie wia-
domo, o co jeszcze mieszkańcy będą 
pytać, jak pytać i w jakim stanie py-
tać, inni członkowie zarządu powiatu 
nie chcieli stanąć oko w oko z ludem 
i proszę nie mówić nam o zakresie 
obowiązków. Jak sięgamy  pamię-
cią, to władze powiatowe w ogóle nie 
pracują w tak zwanym fulkontakcie, 
nie muszą spotykać się bezpośrednio  
z mieszkańcami powiatu, chyba że 
coś przecinają, wręczają lub zdobią 
swoją osobą jakąś imprezę, czasami 
można odnieść wrażenie, że miesz-
kają poza powiatem. Każdy wójt 
i burmistrz w powiecie dostaje ło-
mot od mieszkańców o każdej po-
rze i wszędzie, dlatego jeszcze raz 
duży plus panie Łuszczyk. Wraca-
jąc do spotkania, zakończyło się ono 
deklaracją przedstawiciela zarządu 
powiatu Miłosza Łuszczyka, że te-
mat inwestycji w drodze powiato-
wej zarząd przeanalizuje i do tematu 
wrócimy na podobnym spotkaniu 
z mieszkańcami Nowielina na po-
czątku września. Łuszczyk zgodził 
się z panią burmistrz, że może inwe-
stycje trzeba będzie etapować i na 
pewno starostwo zwróci się do gminy 
Pyrzyce z propozycją partnerstwa w 
realizacji tej inwestycji.

PP 

Droga w Nowielinie odłożona 
do września



 8                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr  6                                        18.05.2016

9 maja, w Dniu Europy, ucznio-
wie i nauczyciele Zespołu Szkół w 
Lipianach wzięli udział w Paradzie 
Schumana. Tradycyjnie odbył się 
barwny przemarsz ulicami miasta, 
podczas którego uczniowie oddziału 
przedszkolnego oraz klas 1-3 SP pa-
radowali w strojach o barwie biało-
-czerwonej, a starsi reprezentowali 
wcześniej wylosowane przez siebie 
kraje członkowskie UE. Następnie 
najmłodsi uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w zabawie „Kocham 
Cię, Polsko!”, a uczniowie klas 4-6 
SP oraz 1-3 gimnazjum rywalizowali 
w zawodach sportowych. Uczestni-
cząc w paradzie wyrażamy swoje po-
parcie dla idei integracji europejskiej. 
Bliskie powinny być nam wartości 
europejskie, które są ważne także 
dla Polski: godność i wolność każ-

dego człowieka, demokracja, wol-
ność słowa, wyznania, rządy prawa, 
równość wobec prawa, poszano-
wanie potrzeb mniejszości, solidar-
ność. Nasza mała lipiańska społecz-
ność także korzysta z uczestnictwa 
Polski w UE: budowa boisk sporto-
wych, świetlic, zagospodarowanie 
brzegów jeziora Wądół poprzez bu-
dowę ścieżki z miejscami przystan-
kowymi, pomostami, placem zabaw 
oraz modernizację plaży miejskiej  
i trybun stadionu sportowego, działa-
nia związane z ochroną środowiska,  
a także projekt Comenius realizo-
wane były przy wsparciu ze środków 
UE. Serdecznie gratulujemy kre-
atywności wszystkim uczniom, ich 
wychowawcom oraz rodzicom!

Organizatorzy
Anna Dacko

Aneta Binkowska

Schuman w Lipianach

26.04.2016 r. w ZS nr2CKU w 
Pyrzycach został zorganizowany 
Dzień Otwarty, który miał na celu 
prezentację bogatego dorobku szkoły 
i przybliżenie naszej placówki przy-
szłym absolwentom gimnazjów i ich 
rodzicom. Program dnia obfitował  
w liczne pokazy kulinarne i spor-
towe, doświadczenia biochemiczne, 
prezentacje uczniów reklamujące bo-
gatą ofertę zawodów: ekonomicz-
nych, hotelarskich, mechanicznych, 
związanych z rolnictwem i szkolnic-
twem wielozawodowym. Uczniowie 
naszej szkoły dzielili się doświadcze-
niami zdobytymi podczas praktyk za-
wodowych w kraju i za granicą.

Goście z gimnazjów mieli moż-
liwość zapoznania się z ofertą edu-
kacyjną szkoły, mogli także obejrzeć 
sprzęt zaprzyjaźnionych partnerów 

Dzień Otwarty Szkoły

szkoły, do których należą: Scania, 
Europa Systems, Lehmann. Naszą 
szkołę odwiedzili: Publiczne Gimna-
zjum w Pyrzycach, Gimnazjum Mi-
strzostwa Sportowego w Pyrzycach, 
Społeczne Gimnazjum w Pyrzycach, 
Zespół Szkół Publicznych w Bieli-
cach, Zespół Szkół w Kozielicach, 
Publiczne Gimnazjum w Przelewi-
cach oraz indywidualnie - przyszli 
absolwenci gimnazjów z Bań, Myśli-
borza, Warnic i Lipian.

Mamy nadzieję, iż główne zało-
żenie Dnia Otwartego Szkoły speł-
niło oczekiwania odwiedzających i  
z wieloma z nich spotkamy się w no-
wym roku szkolnym.

Serdecznie
 dziękujemy i zapraszamy.

Aneta Jankowska
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Jedno z pomieszczeń na 
parterze budynku przezna-
czono na świetlicę dla miesz-
kańców tej „dzielnicy” Py-
rzyc, w szczególności tych 
najmłodszych. 

W miniony czwartek 
świetlica otworzyła swoje po-
dwoje, z dziećmi i ich opieku-
nami rozmawiano o tym, jak 
widzą działalność świetlicy  
i o przyszłych zajęciach w 
Klubie Młodzieżowym, bo 
tak będzie się to miejsce na-
zywać. „Gmina Pyrzyce ma 
już bardzo pozytywne do-
świadczenia z działalnością 
podobnego Klubu Młodzie-
żowego w Pyrzycach, jest 
tam dużo młodzieży i wiele 
ciekawych pomysłów. Mam 
nadzieję, że tu w Obojnie bę-
dzie podobnie” – powiedział 
po otwarciu Klubu Młodzie-
żowego burmistrz Marzena 
Podzińska 

PP

W ostatnich dniach roku ubiegłym Gmina Pyrzyce oddała 
do użytku mieszkańców budynek mieszkalny w Obojnie. 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

O to, co zdecydowała ostat-
nia konkursowa komisja, której po-
wierzono wybór nowego dyrektora 
szpitala w Pyrzycach zapytałem eta-
towego członka zarządu Miłosza 
Łuszczyka.

R.T. - Jakie działania podejmo-
wane są obecnie w temacie prze-
prowadzenia konkursu na stano-
wisko dyrektora Szpitala w Py-
rzycach? Proszę także o podanie 
konkretnych dat spotkań i decyzji 
komisji konkursowej oraz terminu 
zakończenia konkursu.

M.Ł. - 26 kwietnia 2016 r. odbyło 
się posiedzenie nowego składu ko-
misji konkursowej, podczas którego 
na podstawie § 5 ust. 2 rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lu-
tego 2012 r. w sprawie sposobu prze-
prowadzania konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmio-
cie leczniczym niebędącym przed-
siębiorcą (Dz. U. z 2012 r. poz. 182) 
zdecydowano o niekontynuowaniu 
dotychczasowej procedury konkurso-
wej. Takie stanowisko komisji ozna-
cza, że konkurs będzie prowadzony 
od początku. Aktualnie trwa formuło-
wanie nowej treści regulaminu kon-
kursu i nowej treści projektu ogło-
szenia o konkursie. Po zatwierdzeniu 
przez komisję tych dokumentów pro-
jekt ogłoszenia zostanie przekazany 
do publikacji Zarządowi Powiatu Py-
rzyckiego. Następnie w okresie 30 dni 
od dnia publikacji ogłoszenia będą 
przyjmowane oferty kandydatów na 
stanowisko dyrektora szpitala. Po 
tym okresie komisja będzie miała 30 
dni na wybór kandydata na nowego 
dyrektora i przedstawienie wybra-
nej kandydatury Zarządowi Powiatu 
Pyrzyckiego. 

R.T. - Proszę o informację, jak 
zarząd powiatu ocenia na podsta-

Konkursu nie będzie!! 
Będzie konkurs!!

wie wykonanego na zlecenie staro-
stwa audytu szpitala powiatowego 
w Pyrzycach pracę byłego dyrek-
tora Ryszarda Grzesiaka? Czy za-
rząd powiatu, który zapewne do-
kładnie przeanalizował audyt Szpi-
tala stwierdził lub nie stwierdził na 
jego podstawie podejrzenie popeł-
nienia przez byłego dyrektora Ry-
szarda Grzesiaka przestępstwa?

M.Ł. - Obecny zarząd powiatu 
nie był pracodawcą pana Ryszarda 
Grzesiaka w czasie, gdy pełnił on 
funkcję dyrektora szpitala w związku 
z czym nie podejmie się oceny jego 
pracy. Ponadto, zarząd powiatu nie 
jest organem uprawnionym do oceny 
prawno-karnej zatrudnianych osób  
w związku z czym odpowiedzi w tym 
zakresie nie jest w stanie udzielić. 

Co do pierwszej odpowiedzi 
Łuszczyka to obawiam się, że przy-
najmniej jeden z kandydatów na sta-
nowisko dyrektora Daniel Zahorenko 
nie będzie z takiego obrotu sprawy 
zadowolony, wnioskował on o usu-
nięcie z komisji konkursowej Ry-
szarda Berdzika, Marka Przybyl-
skiego i Aleksandry Hawryluk za-
rzucając im powiązania z Ryszardem 
Grzesiakiem i Iwoną Zibrowską – 
Osuch, kandydatami w konkursie na 
stanowisko dyrektora szpitala. Jeżeli 
te dwie osoby wystartują do nowego 

Już tylko kilka tygodni brakuje do pełnego roku od mo-
mentu odwołania ze stanowiska dyrektora Szpitala Powiato-
wego w Pyrzycach Ryszarda Grzesiaka. Od tego czasu zarząd 
powiatu, ten Kazimierza Lipińskiego i ten Stanisława Stępnia 
oraz radni czynią starania, by nowego dyrektora powołać. Nie-
stety, zawirowania z tym, kto w komisji może być albo nie może, 
wzajemne oskarżenia o działania niezgodne z prawem nie dają 
podstaw do myślenia, że koniec bliski.

konkursu, to Zahorenko pewnie da-
lej będzie protestował. Jeżeli cho-
dzi o drugą odpowiedź Łuszczyka, 
to uważam ją za jakąś kuriozalną po-
myłkę, przecież jest ciągłość wła-
dzy, jest sporządzony audyt przez, 
jak się nie mylę, ekspertów i trzeba 
go tylko przeanalizować i odpowie-
dzieć wszystkim zainteresowanym, 

czy gdy Daniel Zahorenko pisze, że 
Grzesiak mógł dopuścić się prze-
stępstw, to pisze prawdę czy kłamie. 
To zarząd powinien rozwiać narasta-
jące wątpliwości. Odpowiadając tak  
jak powyżej zarząd powiatu sprawia, 
że każdy nadal może mówić, co chce 
i oskarżać, o co chce. 

Drodzy Czytelnicy, czy pamię-
tacie kultową komedię Barei „Al-
ternatywy 4”?  To miał facet ponad-
czasowe przemyślenia. Jedno z nich, 
włożone w usta gospodarza domu, 
sławetnego Anioła, jako analogiczne 
do naszej powiatowej rzeczywisto-
ści pozwolę sobie na koniec przy-
pomnieć: „Nie będzie kabaretu…
Będzie chór! Tego właśnie od nas  
w tej chwili wymaga najbardziej spo-
łeczeństwo. Są pytania? No”.

Ciekawe, co na to nasze małe, po-
wiatowe społeczeństwo.

Mirella Dziwińska

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 3/2016, nr 4/2016, 
nr 5/2016, nr 6/2016, przeznaczonych do sprzedaży oraz do od-
dania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgod-
nie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości z dnia 14 września 2004 r. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

W Pulsie Powiatu nr 5 w ar-
tykule pod tytułem „Dziwińscy 
i Michalski przesłuchani” poru-
szyłem problem hejtu w inter-
necie i możliwości prawnych, 
jakie dziś mamy, by dochodzić 
swoich praw i szukać sprawców 
hejtu. 

Chcąc  pisać rzetelnie posłuży-
łem się w artykule faktami z wła-
snego kontaktu z hejtem, na własnej 
skórze przetestowałem prawną drogę 
dojścia do anonimowych hejterów, 
którzy, jak mogłem się domyślać 
z wpisów, mają do mnie jakiś uraz. 
Z prokuratorskiego postanowienia, 
które zakończyło dochodzenie wy-
brałem i zacytowałem informacje  
o dwóch ustalonych lokalizacjach 
stacji i numerów IP, z których nadano 
obraźliwe dla mnie informacje i prze-
słuchaniach świadków w tej spra-
wie. Jeden numer IP przydzielony 
był Łukaszowi Michalskiemu rad-
nemu gminy Pyrzyce, a drugi Mirelli 
Dziwińskiej, pracownikowi Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach i obecnej 
prezes gminnych struktur Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w Pyrzycach. 
Już dzień po publikacji w/w artykułu 
pani prezes z wraz z mężem udzielili 
pełnomocnictwa jednej ze szczeciń-
skich kancelarii prawnych, która to  
w ich imieniu napisała do mnie we-
zwanie o następującej treści: - „Imie-
niem Państwa Mirelli i Rafała Dzi-
wińskich wzywam do: - zaprzesta-
nia naruszania ich dóbr osobistych, 
zwłaszcza dobrego imienia na ła-
mach Dwutygodnika Puls Powiatu  
i strony internetowej http://www.pul-
spowiatu.pl/; - zamieszczenia do 16 
maja 2016 r. w jednym z wydań w/w 
pisma na połowie s. 1 a także na stro-
nie internetowej http://www.pulspo-
wiatu.pl/ przez okres 1 miesiąca prze-
prosin o treści: 

 „W związku z artykułem opubli-
kowanym na łamach Dwutygodnika 
Puls Powiatu na s. 1 i 10 nr 5 (174, 

Rok XI) z 27 kwietnia 2016 r. Redak-
tor Naczelny Tygodnika pan Ryszard 
Tański przeprasza państwa Mirellę i 
Rafała Dziwińskich za naruszenie Ich 
dobrego imienia poprzez sugerowa-
nie, że dokonywali oni obraźliwych 
wpisów dot. Ryszarda Tańskiego lub 
też udostępniali swój nr IP innym 
osobom do dokonania tego typu wpi-
sów. Redaktor informuje, że w/w su-
gestie nie miały żadnych podstaw 
dowodowych. Jednocześnie redak-
tor informuje, że tytułem zadośćuczy-
nienia za krzywdę powstałą w/w na-
ruszeniem przekazał kwotę 4.000 zł 
na rzecz Zakładu Opiekuńczo-Lecz-
niczego w Szpitalu Powiatowym w 
Pyrzycach”; 

- wpłaty kwoty 4.000 zł do 16 maja 
2016 r. na rzecz Zakładu Opiekuńczo-
-Leczniczego w Szpitalu Powiatowym 
w Pyrzycach, ul. Jana Pawła II 2, 74 
- 200 Pyrzyce tytułem zadośćuczynie-
nia za krzywdę powstałą w/w naru-
szeniem dóbr osobistych. 

   W przypadku braku zadośćuczy-
nienia wezwaniu konieczne będzie 
wystąpienie na drogę postępowania 
sądowego. 

  Wyjaśniam, że informacje, które 
pojawiły się w przywołanym arty-
kule stanowiły kardynalne narusze-
nie obiektywizmu dziennikarskiego 
oraz zasady domniemania niewinno-
ści wyrażonej w art. 5 k.p.k. Na mar-
ginesie przytaczam treść art. 190a § 
1 kodeksu karnego, który stanowi, 
że: kto przez uporczywe nękanie in-
nej osoby lub osoby jej najbliższej 
wzbudza u niej uzasadnione okolicz-
nościami poczucie zagrożenia lub 
istotnie narusza jej prywatność, pod-
lega karze pozbawienia wolności do 
lat 3. Wyjaśniam, że w/w artykułem 
prywatność moich Mandantów zo-
stała istotnie naruszona oraz poczuli 
się oni zagrożeni zapowiedzią dal-
szego publikowania podobnych arty-
kułów. Pozostaję jednak w nadziei, że 
w przyszłości nie nastąpią już żadne 
naruszenia, zaś po opublikowaniu 
przeprosin i przekazaniu w/w kwoty 
na cel charytatywny sprawa zostanie 
zakończona.”

Po przeczytaniu wezwania odnio-
słem wrażenie, że prawnicy nie czy-
tali artykułu, po prostu przyjęli zle-

cenie i już, dlatego też nie mam za-
miaru nikogo przepraszać, ani też 
wpłacać w/w kwot na wskazany cel. 
Przed publikacją artykułu o hejcie 
zastanawialiśmy się w redakcji, czy 
nazwiska świadków można napisać 
na przykład, Mirella D., czy Rafał 
D., Łukasz M., ale uznaliśmy i nasi 
prawnicy także, że to byłoby dopiero 
przegięcie, ponieważ wtedy można 
byłoby na bank posądzić mnie o ja-
kieś złe sugestie o winie. Pani Mi-
rella Dziwińska jest pracownikiem 
Urzędu Miejskiego, do końca wrze-
śnia ubiegłego roku była kierow-
nikiem Zakładu Usług Transporto-
wych, od 22 kwietnia 2016 jest pre-
zesem gminnym Polskiego Stronnic-
twa Ludowego, kiedy próbowaliśmy 
się z nią skontaktować po wybraniu 
na prezeskę PSL, w miejscu pracy 
słyszeliśmy, że przebywa od dłuż-
szego czasu na zwolnieniu lekarskim. 
Dzięki uprzejmości Miłosza Łusz-
czyka, który także 22 kwietnia został 
wybrany do władz gminnych PSL, 
otrzymaliśmy numer telefonu komór-
kowego nowej pani prezes, ale pani 
Mirella Dziwińska nie chciała ode-
brać od nas telefonu, odpowiedziała 
w dniu 26 kwietnia SMS-em „Infor-
muję, że skład nowego Zarządu Miej-
sko-Gminnego Polskiego Stronnic-
twa Ludowego w Pyrzycach został 
zamieszczony na stronie internetowej 
PSL w Pyrzycach. O terminie posie-
dzenia i ukonstytuowania Zarządu 
zostanie pan poinformowany”. Nie-
stety, do dnia składu gazety na stronie 
PSL w Pyrzycach nie było zmian, na-
dal Stanisław Wudarczyk jest preze-
sem, o czym poinformowaliśmy pa-
nią Dziwińską, ale jakoś bez odzewu. 
Nowa pani prezes gminnego PSL 
przebywa na zwolnieniu lekarskim, 
czyli jest chora, ale jakoś aktywności 
politycznej nie ogranicza, uczestni-
czy w zjeździe gminnym PSL, gdzie 
zostaje wybrana na prezesa, uczestni-
czy w reprezentacji PSL na uroczy-
stościach 3 Maja, wszystko do obej-
rzenia na fotografiach na publicz-
nym facebooku członka zarządu PSL 
Miłosza Łuszczyka. Nieoficjalnie 
wiemy, że pani Dziwińska jest wice-
przewodniczącą związku NSZZ Soli-
darność w Urzędzie Miejskim w Py-
rzycach, wysłaliśmy w tej sprawie 
zapytanie, które zostało odebrane, ale 
odpowiedzi brak, nawet po monitach.
Mam nadzieje, że pani prezes gmin-
nego PSL Mirella Dziwińska nie pój-
dzie drogą byłego burmistrza Jerzego 
Marka Olecha i nie będzie ciągać się 
ku chwale partii z mediami po są-
dach, ale to jej wybór.

Ryszard Tański    

 

Mirella Dziwińska
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„Jeziora Wądół i Kościelne posiadają zasoby 
rybne w dużej ilości. Mamy tu  szczupaka, węgo-
rza, lina, okonia oraz inne gatunki ryb słodko-
wodnych. Do rzadkich okazów należą także amury 
około 30 kg, tołpygi około 50 kg oraz sumy” – po-
wiedział nam Lech Gondor, dzierżawca obu jezior. 
Od początku maja odbieramy w naszej redakcji te-
lefony z zapytaniem, czy wiemy coś więcej o ze-
rwaniu umowy Polskiego Związku Wędkarskiego 
z dzierżawcą jeziora Wądół i Jeziora  Kościelnego, 
padają pytania: dlaczego mając kartę PZW trzeba 
wykupywać drogie pozwolenie od dzierżawcy, dla-
czego zakończyła się współpraca i czy może za ja-
kiś czas będzie jak kiedyś? „W pierwszym tygodniu 
maja wędkarze wykupili około 50 całorocznych 
kart wędkarskich oraz kilkadziesiąt kart weekendo-
wych. Niestety, obecnie cena kart jest stosunkowo 
wysoka, ponieważ w tym roku nie ma umowy z Pol-
skim Związkiem Wędkarskim, co dotychczas powo-
dowało zwolnienie z wykupu pozwoleń na wędko-
wanie na wyżej wymienionych jeziorach, dziś tego 
nie ma. System współpracy dzierżawcy i PZW funk-
cjonował przez wiele lat i był bardzo korzystny dla 
członków PZW. Jeżeli chodzi o cenę pozwoleń na 
wędkowanie na naszych jeziorach, to jest ona tak 
skalkulowana, by z jednej strony dać możliwość 
jak najszerszej grupie wędkarzy  uprawiania swo-
jej pasji, a z drugiej strony wypracować jakiś do-
chód na koszty związane z gospodarką na jezio-
rach. Coroczone zarybiania kosztuje, wpuszczamy 
do jezior następujące gatunkami ryb: węgorz, lin, 
szczupak, sandacz. Są to gatunki ściśle określone w 
umowie dzierżawy z RZGW w Szczecinie. Każdo-
razowe zarybianie udokumentowane jest fakturami 
zakupu, badaniem weterynaryjnym, dokumenta-
cją dostawy, kontrolą przedstawiciela RZGW oraz 
wcześniejszym powiadomieniem pisemnym Urzędu 
Gminy oraz RZGW. Dodatkowo tworzona jest do-
kumentacja zdjęciowa. Na koniec jeszcze raz pod-
kreślę, iż to PZW zerwało dotychczasową umowę, 
tak odpowiadam panu i tak odpowiadam wędka-
rzom, którzy do mnie przychodzą lub telefonują” – 
uzupełnił Gondor.

Czy jest możliwy powrót do dawnej współ-
pracy, o to zapytałem Grzegorza  Rogalewi-
cza obecnego prezesa okręgu Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Szczecinie – „Jestem także węd-

Długi weekend majowy rozpoczął nie 
tylko sezon na grilla, ale jak to bywa w nad-
jeziornych miejscowościach także sezon na 
wędkowanie. Lipiany położone pomiędzy 
jeziorem Wądół a Jeziorem Kościelnym 
mają dla tej formy spędzania wolnego czasu 
specjalne warunki, bo wody dużo jest. 

karzem i rozumiem to środowisko, jestem daleki 
od tego, by wędkarzom coś utrudniać, czy szko-
dzić, ale jako prezes związku muszę myśleć po go-
spodarsku i liczyć każdy grosz, nie będę podawał 
szczegółów umowy z dzierżawcą jezior w Lipia-
nach ani innymi dzierżawcami w województwie, 
z którymi zerwaliśmy dotychczasowe umowy, ale 
powiem, że koszty tych umów dla PZW były bar-
dzo duże. Zdaję sobie sprawę, że kilku, czy kilku-
dziesięciu wędkarzy może z tego powodu z  PZW 
odejść, szczególnie z okolic Lipian. 

R.T. – Czy nie uważa pan, że cała sytuacja 
związana z zerwaniem współpracy PZW z dzier-
żawcą w Lipianach może mieć przełożenie na 
atrakcyjność turystyczną Lipian, turyści - wędka-
rze zaczną omijać Lipiany, bo wędkowanie będzie 
zbyt drogie i skomplikowane?

G.R. – Może i tak się zdarzyć i może to jest 
pomysł i powód, żeby do ewentualnych rozmów o 
tym, co dalej z wędkowaniem na jeziorach Wądół 
i Kościelne zasiadły trzy strony i może udałoby się 
dojść do jakiegoś kompromisu, ale na pewno nie 
na dotychczasowych zasadach. 

Może wzorem górali mających wyciągi nar-
ciarskie, u których można jeździć na nartach na 
jednej karcie na kilku wyciągach, w/w strony pro-
blemu wędkarskiego, przy błogosławieństwie li-
piańskiego Ratusza dogadają się, ryba czeka.

R.T. 

Lech Gondor podczas zarybiania

17 marca Rada Miejska w Pyrzycach przyjęła 
zaproponowaną przez Burmistrza Pyrzyc uchwałę 
nr XIX/190/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach  
w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozli-
czania dotacji celowej dla podmiotów prowadzą-
cych żłobek na terenie gminy Pyrzyce. 

Uchwała daje Gminie Pyrzyce możliwość do-
finansowania pobytu dziecka żłobku do wysoko-
ści 300 zł, ale tylko dziecka zameldowanego na 
terenie gminy Pyrzyce. Wojewoda Zachodniopo-
morski opublikował uchwałę, o której mówimy 
powyżej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego w dniu 8 kwietnia 2016 r. 
pod pozycja 1506. W dniu 18 kwietnia do prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach wpły-
nęło pismo od prezesa Regionalnej Izby Obra-
chunkowej informujące o wszczęciu postępowania 
w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały  
i terminie ostatecznego jej badania przez Kolegium 
Izby. 2 maja 2016 r. wpłynęło do przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Pyrzycach pismo od Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie infor-
mujące, że przedmiotowa uchwała została podjęta 

bez naruszenia prawa. Następnie zarządzeniem Nr 
568/2016 Burmistrz Pyrzyc określił wzory wnio-
sków, informacji, sprawozdania kwartalnego, roz-
liczenia rocznego w zakresie dotacji celowej dla 
podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy 
Pyrzyce. - „Mówiłam podczas sesji Rady Miejskiej 
o możliwości pojawienia się problemu z tą uchwałą 
w organach nadzorczych, w Polsce różnie podcho-
dzono do takich uchwał, które, jak nasza, ograni-
czały dofinansowanie dzieci w żłobkach tylko do 
dzieci z danej gminy. Postanowiliśmy zaryzykować 
i przedłożyć uchwałę Radzie w takiej wersji, po-
nieważ uważamy, że także w takich sytuacjach na-
leży szanować podatki mieszkańców gminy i wy-
dawać je tak, by w jak największej ilości do nich 
wracały. Cieszę się, że Regionalna Izba Obrachun-
kowa przyjęła nasza argumentację. Od dziś każdy 
żłobek, który powstanie w gminie Pyrzyce może 
ubiegać się o uchwalone dofinansowanie na każde 
dziecko z gminy  Pyrzyce” – powiedziała burmistrz 
Marzena Podzińska

PP

Wygrana bitwa o kasę na żłobki
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Fo t o ko m e n t a r z

SESJA RADY POWIATU
W PYRZYCACH

POŻEGNANIE 
MATURZYSTÓW 

LO W PYRZYCACH
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9 maja zakończona została re-
alizacja zadania pt. „Przebudowa 
drogi dz. nr 34/14 obręb 2 miasta 
Pyrzyce”. Jest to odcinek drogi we-
wnętrznej prowadzący do firm przy 
ulicy Stargardzkiej. Wykonawcą 
prac była firma MALDROBUD Sp. 
z o.o., a polegały one na ułożeniu no-
wej nawierzchni z masy asfaltowej. 
Całkowity koszt zadania, zgodnie  
z umową, wyniósł 79.619,13 zł. Wła-
ściciele firm działających w obrę-
bie tej drogi długo czekali na jej re-
mont i choćby z tego powodu dość 
sceptycznie podchodzili do deklara-

A jednak droga wyremontowana
cji burmistrz Marzeny Podzińskiej, 
że drogę wyremontuje. Dziś wszy-
scy mogą jeździć po nowiuśkim as-
falcie. „Pierwsze pismo w sprawie 
remontu tej drogi napisałem ponad 
12 lat temu do urzędującego wtedy 
burmistrza Kazimierza Lipińskiego  
i do tej pory czekaliśmy. Przez ostat-
nie dwa lata do firmy dojeżdżaliśmy 
objazdem, dookoła, bo po tej drodze 
nie dało się przejechać, dziś jest tak, 
jak powinno być, a czekaliśmy na tę 
drogę, przypomnę, ponad 12 lat” – 
powiedział Witold Osowski właści-
ciel firmy Konstalbud

PP

Według danych Państwowej In-
spekcji Weterynaryjnej, w powiecie 
pyrzyckim z roku na rok maleje ilość 
producentów mleka i żywca wieprzo-
wego. Jako główne powody PIW po-
daje wystąpienie afrykańskiego po-

38 kóz w powiecie
moru świń (ASP), embargo rosyj-
skie, itp. Orientacyjnie także według 
danych PIW w Pyrzycach w naszym 
powiecie znajduje się pogłowie zwie-
rząt: bydło 150 3364 sztuk, świnie 
138 2652 sztuk, owce 5 374 sztuk, 

kozy 38 sztuk Ponadto: - 123 pasieki, 
15 gospodarstw akwakultury w tym 
2 podmioty zajmujące się chowem  
i hodowlą ślimaków, 2 podmioty 
prowadzące hodowlę reprodukcyjną 
kur mięsnych (produkcja jaj wylę-

gowych), 2 podmioty zajmujące się 
chowem i hodowlą brojlerów, 1 pod-
miot prowadzący tucz indyków rzeź-
nych, 36 posiadaczy koni, 1 podmiot 
w zakresie chowu zwierząt futerko-
wych. Jak widać, protesty przeciwko 
budowie ferm norek zrobiły swoje, w 
całym powiecie tylko jeden podmiot 
zajmuje się hodowlą takich zwierząt.

PP

W minioną sobotę na stadionie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Py-
rzycach odbył się po raz 10., jubile-
uszowy turniej drużyn piłkarskich. 
Do rywalizacji na podzielonym bo-
isku głównym zgłosiło się 7 drużyn 
piłkarskich: Oldboye Dalke, LZS 
Kozielice, Nauczyciele, Oldboye So-
koła, Myjnia, Kumple i Eli – Tech. Po 
zaciętej rywalizacji, ale bez kontu-
zji (potwierdził to lekarz dyżurny dr 
Bogdan Sulżyc) na 7. miejscu uplaso-
wała się drużyna Myjnia, 6. miejsce 
zajęli Kumple, 5. miejsce Oldboye 
Dalke, 4. LZS Kozielice i na 3. miej-
scu już na pudle znalazł się drużyna 
ELI-TECH., o jeden stopień wyżej na 

pudle stanęli Nauczyciele a 1. miej-
sce wywalczyli w turnieju Oldboye 
Sokoła. Podsumowano także rywali-
zację indywidualną i tak najlepszym 
strzelcem 10. turnieju Dalke Cup 
2016 r. został Czekaj Wojtek, najlep-
szym bramkarzem, ZA STRÓJ, jak 
dodał podczas wręczenia nagrody 
Piotr Dalke został zawodnik o tajem-
niczej ksywie KOSTKA, najlepszy 
zawodnik turnieju to Ariel Ostolski, 

a najlepszy bramkarz za obronę mię-
dzy słupkami to Rafał Kirsten. Były 
też nagrody dla najmłodszego i naj-
starszego zawodnika, a także wyróż-
nienia dla pracowników firmy Dalke, 
którzy stanowili wraz ze swoimi ro-
dzinami największą grupę uczestni-
ków turnieju i festynu. Bo właśnie 
rozrywkowo i festynowo w późnych 
godzinach wieczornych zakończył 
się jubileuszowy X Dalke Cup 2016, 

podczas którego Piotr Dalke, pomy-
słodawca i organizator turnieju ob-
chodził swoje kolejne urodziny, ale 
do końca festynu nikt nie dowie-
dział się, które to były. „Dziękuję 
wszystkim za uczestnictwo w tur-
nieju i fajną zabawę, dla mnie wszy-
scy byli wygrani, bo nie o wynik w 
naszym turnieju chodzi, a o spotka-
nie na boisku, cieszę się także, że do 
naszego turnieju dołączają drużyny 
z firm ze Szczecina i już dziś zapra-
szam na boisko za rok” – powiedział 
Piotr Dalke.

PP    
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SPORT

„W jaki sposób zostały wykorzy-
stane środki finansowe przyznane na 
działalność LZS „BŁYSKAWICA„ 
Kluki w 2015 roku w wyniku braku 
zgłoszenia drużyny do rozgrywek w 
sezonie 2015/2016?” – taką inter-
pelację zgłosił podczas sesji Rady 
Gminy w Przelewicach radny Marek 
Kibała. 

W odpowiedzi wójta Mieczy-
sława Mularczyka czytamy – „Zgod-
nie z zawartą umową nr 8/0S/2015 o 
wsparcie realizacji zadania publicz-
nego pod nazwą Popularyzacji kul-
tury fizycznej i sportu oraz wspie-
rania przedsięwzięć sportowych po-
przez propagowania uprawiania piłki 
nożnej- zawartej w dniu 21.01.2015 
r. w Przelewkach LZS ,Błyskawicy- 
Kluki przyznano kwotę 21.000 zł. W 
październiku br. p. Tomasz Zabra-
niak, prezes LZS Błyskawica zwrócił 
się do tut. Urzędu z prośbą o doko-
nanie aneksowania w/w umowy, gdyż 
w sierpniu br. przedstawiciele PZPN 
podczas dokonanej kontroli nie do-
puścili boiska sportowego w Klukach 
do dalszych rozgrywek ligowych. 

 
Rewelacyjny występ w tych mistrzo-
stwach odnotowała Wiktoria Maćko-
wiak ze Starego Chrapowa w gminie 
Bielice - zdobywczyni aż 6 medali /1 
złoty,  4 srebrne i 1 brązowy/.

 
Było to możliwe, ponieważ Wik-
toria wystąpiła w trzech grupach 
wiekowych:

- w grupie do 18 lat zdobyła: 
2 miejsce w kat. wagowej open, 
2 miejsce w drużynie, 
3 miejsce w kat. wagowej +70 kg
 

- w grupie wiekowej do 21 lat zdobyła  
- 1. miejsce w kat. wagowej - 80 kg 
- w grupie wiekowej do 23 lat 
zdobyła:

 -  2 miejsce  w kat . 80 kg, 
 -  2 miejsce w drużynie

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

MULTIMEDALISTKA 
EUROPY W SUMO 

- WIKTORIA MAĆKOWIAK 
- SPARTAKUS PYRZYCE 

W dniach 22-24.04.2016 w Krotoszynie - uroczej miejscowości wielko-
polskiej rozegrano Mistrzostwa Europy w sumo.

 
     W zawodach tych w grupie wieko-
wej junior /do 18 lat/ wystąpił Oskar 
Kozanka-Lipka także LKS Spartakus 
Pyrzyce zdobywając srebro w druży-
nie i zajmując wysokie 5 miejsce in-
dywidualnie w kat. wagowej 100 kg. 
 Należy wspomnieć, że podczas mi-
strzostw odbył się Kongres Europej-
skiej Federacji Sumo, który dokonał 
wyboru nowych władz. Prezydentem 
został pan Dariusz Rozum - dotych-
czasowy prezes Polskiego Związku 
Sumo.

 
 Ze sportowym pozdrowieniem 

- wiceprezes LKS Spartakus 
Bolesław Kowalski 

LZS Błyskawica 
Kluki z gminną kasą, 
bez rozgrywek

Z uwagi na powyższy fakt do-
konano aneksowania w/w umowy i 
zmian w harmonogramie wydatków. 
Kwota w wysokości 11.172 zł wyko-
rzystana została przez LZS. Błyska-
wica- w sezonie rozgrywek rundy 
wiosennej 2015. Natomiast pozostałe 
środki w kwocie 9.828 zł przezna-
czono na prace modernizacyjne bo-
iska i szatni w Klukach”.

 - „Moje wątpliwości budzi spo-
sób udzielania informacji przez pana 
wójta, we wcześniejszych odpowie-
dziach i w tej także nie ma szczegó-
łów, na co klub przeznaczył środki fi-
nansowe, które powinny być przezna-
czone na rozgrywki, do których klub 
nie przystąpił. Umowa z klubem LZS 
Błyskawica, jako podstawowe za-
danie obejmowała finansowanie ze 
środków gminy rozgrywek ligowych, 
a tu się okazuje, że dzieje się z gmin-
nymi pieniędzmi coś innego, rozgry-
wek nie ma, a kasa w klubie pozo-
stała.” – skomentował odpowiedź 
wójta radny Marek Kibała.

PP 

Tak się bawią, tak się bawią Lipiany!!!
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