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Pożar w Lipianach

TYMCZASOWY ARESZT
ZA POSIADANIE
NARKOTYKÓW

Lipiany, Nieborowo 
i Swochowo walka 
z GSM

Kiedyś wspólne obiady 
a dziś? 
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Popularyzacja sportu w środowi-
sku lokalnym, zachęcanie mieszkań-
ców gminy Pyrzyce do doskonalenia 
własnych umiejętności i sprawno-
ści fizycznej - rozwijania pasji i za-
interesowań związanych ze sportem, 
zachęcanie mieszkańców gminy Py-
rzyce do systematycznego i czynnego 
uczestnictwa w kulturze fizycznej 
oraz pogłębiania wiedzy z zakresu 
różnych dyscyplin sportowych, wy-
łonienie i uhonorowanie ludzi sportu 
i kultury fizycznej, którzy swoją dzia-
łalnością, pracą oraz wynikami pro-
mowali gminę Pyrzyce w 2017 r; wy-
łonienie i uhonorowanie osoby, insty-
tucji, firmy wspierającej sport i kul-
turę fizyczną gminy Pyrzyce. To cele, 
jakie postawili sobie pomysłodawcy 
i organizatorzy Pyrzyckiego Plebi-
scytu Sportowego podsumowującego 
sport w gminie Pyrzyce w roku 2017. 
Oceny sukcesów sportowych w 2017 
roku dokonała Kapituła w składzie 
przewodnicząca - dyrektor OSiR Jo-
anna Woźniak, członkowie: Grze-
gorz Jasek-LKS SPartakus Pyrzyce 
i LUKS Płonia Okunica, Ireneusz 
Szymański-UKS Piast Pyrzyce, Mar-
cin Mazurkiewicz- MLKS Sokół 
Pyrzyce, Dariusz Świergul - AP 
Sokół Pyrzyce, Wiesław Ryszawa- 
Klub Karate Kamikaze, Aleksander 
Butkowski - LMKS Żak Espadon 
Pyrzyce, Justyna Pawłowska - SP z 
OI w Pyrzycach, Stanisław Biało-
szycki- Stowarzyszenie Rowerowe 
Pyrzyce. W/w dokonali i wybrali na-
jlepszych w minionym roku w nas-
tępujących kategoriach:       

- Kategoria „Junior roku 2017” 
- czyli młodzieży do 18 roku ży-
cia wyróżniającej się osiągnięciami 
sportowymi na poziomie minimum 
powiatowym, godnie reprezentują-
cej gminę Pyrzyce - zgłoszono 16 
kandydatur, a za najlepszą zawod-
niczkę w tej kategorii uznano dwu-
krotną złotą medalistkę w kat. wago-
wej 65 kg, brązową medalistkę - dru-
żynowo- jej trenerzy, to Eugeniusz 
Klimczak i Henryk Pełka – Patrycję 
Dyszkiewicz 

- Kategoria „Senior roku 2017” 
- kandydat do tej kategorii różni się 
tym od Juniora roku 2017, że ma 
ukończone 18 lat i powinien wyróż-
niać się osiągnięciami sportowymi 
na poziomie minimum powiatowym, 
oczywiście godnie reprezentować 
gminę Pyrzyce. W tej kategorii zgło-
szono 10 kandydatur. Laureatem w tej 
kategorii został Oskar Wiśniewski, 
zawodnik Klubu Karate Kamikaze, 
uzyskał III miejsce kumite indywidu-
alne w Mistrzostwach Europy, które 
odbyły się w Republice Czeskiej,  
I miejsce kumite indywidualne se-
niorów pow. 18 lat- open, III miej-
sce kumite indywidualne seniorów 
pow. 18 lat -84kg Polish Open WKF, 
w którym wzięło udział 136 zawod-
ników ze 160 klubów z 29 państw, IV 
miejsce Grand Prix Karate  WKF Lę-
bork, III miejsce Kumite indywidu-

alne międzynarodowe, jego trenerem 
jest Marcin Fidelus). 

- Kategoria „Talent roku 2017” 
- kandydat powinien wyróżniać się 
osiągnięciami sportowymi potwier-
dzonymi przez związek/klub/stowa-
rzyszenie sportowe lub szkołę oraz 
godnie reprezentować gminę Py-
rzyce. W tej kategorii zgłoszono 13 
kandydatur. Laureatem w tej katego-
rii, według kapituły został Jan Pa-
kuła, zawodnik AP SOKÓŁ Pyrzyce, 
gra na pozycji lewej obrony lub na-
pastnika. Jego mocną stroną jest wio-
dąca prawa noga, świetny przegląd 
pola, silne uderzenie. W roku 2017 
otrzymał wyróżnienia za najlepszego 
zawodnika turnieju Chemik Cup w 
Policach, drużynowy Mistrz Polski 
rocznika 2008 szkółek piłkarskich, 
drużynowy zdobywca Ligi Woje-
wódzkiej w Szczecinie, drużynowy 
finalista turnieju Deichman woj. za-
ch-pom, halowy mistrz Warszawy 
rocznika 2008, zawodnik kadry woj. 
zach-pom, jego trenerem jest Bartło-
miej Urbanowicz. 

- Kategoria „Trener roku 2017” 
- kandydat powinien być związany 
ze sportem ziemi pyrzyckiej, aktyw-
nie działając w klubach i zrzesze-
niach sportowych. Winien mieć zna-
czące osiągnięcia w pracy z dziećmi 
i młodzieżą lub osobami dorosłymi 
w sportach indywidualnych i grupo-
wych na płaszczyźnie szeroko rozu-
mianej kultury fizycznej oraz godnie 
reprezentować gminę Pyrzyce, zgło-
szono 5 kandydatur. Jako jedyny no-
minowany wyróżnienie w tej katego-
rii otrzymał Eugeniusz Klimczak. 
Zebrał maksymalną liczbę głosów od 
wszystkich członków Kapituły, tre-
ner Spartakusa Pyrzyce, organizator 
Mistrzostw Polski Juniorów w sumo, 
Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików i Młodziczek w sumo, 
doprowadził drużynę do I miejsca 
w sumo- współzawodnictwo prowa-
dzone przez Ministerstwo Sportu, 

- Kategoria „Drużyna roku 
2017” - zespół powinien wyróżniać 
się osiągnięciami sportowymi na po-
ziomie minimum wojewódzkim oraz 
godnie reprezentować gminę Py-
rzyce, zgłoszono 7 kandydatur. Za 
drużynę roku 2017 uznano zespół  
w składzie: Marcel Pszczoła, Szy-
mon Pawicki, Michał Wójcik, Prze-
mysław Huska, Wiktor Makow-
ski, Jakub Pietrzak, Kacper Dzię-
gielewski, Łukasz Weymann, Wik-
tor Korkuś, Wiktor Siwek, Kacper 
Kacprzak, Kacper Stawiarski, Mi-
chał Borecki, Michał Ciszek i tre-
ner Andrzej Kępka, drużyna Młodzi-
ków osiągnęła w roku 2017 I miejsce  
w finale wojewódzkich rozgry-
wek Polskiego Związku Piłki Siat-
kowej Młodzików oraz III miejsce  
w Ćwierćfinale Mistrzostw Polski 
Młodzików, decyzją Kapituły dru-
żyną wyróżnioną za osiągnięcia 
sportowe został LMKS ŻAK ESPA-
DON Pyrzyce MŁODZIKI 

- Przyjaciel „Sportu roku 2017” 
w gminie Pyrzyce według Kapi-
tuły to pani Bożena Tołoczko, Piotr 
Dalke, Leszek Gołebiowski, Domi-
nik Kulpa, Bolesław Kowalski, Zu-
zanna i Witold Osowscy, Jan Kozak, 
Dariusz Zybała, Damian Kurago- 
Mrówka Pyrzyce, Monika i Jacek 
Pakuła. „Cieszę się bardzo, że moja 
propozycja, by taki plebiscyt, spor-
towe podsumowanie roku zorganizo-
wać, spotkała się pozytywnym przyję-
ciem środowiska sportowego, za co 
dziękuję i gratuluję laureatom tego-

PYRZYCKI PLEBISCYT SPORTOWY 2018

rocznej edycji plebiscytu” – powie-
działa podczas otwarcia burmistrz 
Pyrzyc Marzena Podzińska.

Sportową Galę okrasiły wy-
stępy artystyczny uczniów Pyrzyc-
kiej Szkoły Muzycznej, tancerzy 
ze Szkoły Tańca ASTRA z pyrzyc-
kimi podopiecznymi -grupami spor-
towymi Stowarzyszenia Tańca Spor-
towego Perła Pyrzyce, taniec nowo-
czesny- InterMix, Kamila Orzechow-
ska -  w utworze „Hall of fame” - The 
Script i Gimnazjalny Kabaret.

PP

Redakcja 
dwutygodnika "Puls Powiatu"
 
 W związku z publikacją w Waszej gazecie nr 2/2018 artykułu o tytule "Py-

rzycki PSL dryfuje do PIS'u?" oczekuję umieszczenia na jej łamach w kolejnym 
wydaniu sprostowania. 

 W przytoczonym artykule pojawia się nieprawdziwa informacja, że byłem 
członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nigdy nie byłem członkiem innej 
partii niż PSL, a startowałem jedynie w wyborach samorządowych z listy tego 
ugrupowania politycznego. 

Artykuł stawia mnie w niekorzystnym świetle, gdyż autor używa nieprawdzi-
wego sformułowania, że dokonałem już w przeszłości dwóćh transferów politycz-
nych, które z powyższych powodów jest błędne. 

 Pomijając fakt, iż jest to kolejny artykuł w gazecie "Puls Powiatu", który ce-
chuje atak na moją osobę, jego redaktor zarzuca mi brak etyki. Pragnę przypo-
mnieć, że decyzję o wyłonieniu kandydata PSL na burmistrza w wyborach samo-
rządowych w 2014 roku podjął statutowy, kolegialny organ partii a nie moja osoba. 
Ten fragment artykułu po prostu oczernia mnie w kwestii postaw moralnych czy 
etycznych i jest zwykłą dywagacją autora a nie faktem, i w moim przekonaniu miał 
na celu oczernienie mnie w opinii publicznej. 

 Sam artykuł zaczyna się od mojego wpisu na profilu publicznym portalu spo-
łecznościowego Facebook i akceptuję jego wykorzystanie. Nie mogę się jednak 
zgodzić z atakiem na moją rodzinę. W artykule autor dokonuje oceny postępowa-
nia mojej żony - Anny Łuszczyk, która nie pełniła żadnej funkcji publicznej a ar-
tukuł dotyka jej bezpośrednio jako mojej żony a nie jej działalności zawodowej. 
Redaktor, co wynika z artykułu, ma wiedzę, że w chwili publikacji nie pełniła rów-
nież jakiejkowliek funkcji partyjnej czy samorządowej, a pomimo tego oczernia ją 
sugerując rezygnację z działalności partyjnej z pobudek zawodowych. 

 Pisząc w swoim imieniu, osoby obecnie całkowicie prywatnej, oraz mojej 
żony - mieszkańca Pyrzyc o takim samym statusie, oczekuję sprostowania nie-
prawdziwych informacji zawartych w artykule oraz przeprosin naszej rodziny, 
umieszczonych na łamach kolejnego wydania gazety. Uważam, że będzie to wła-
ściwe i będzie stosownym działaniem, a jednocześnie ostatnim akcentem w sferze 
publicznej dotyczącym mnie i mojej żony. Moje wycofanie się z działalności par-
tyjnej ma charakter definitwny (rezygnację z członka PSL złożyłem w formie ma-
ilowej za potwierdzeniem odbioru u prezesa Miejsko-Gminnego Zarządu PSL, co 
jest dopuszczalne zgodnie ze statutem tej partii). 

 Ufam, że Państwa redakcja postąpi właściwie i unikniemy postępowania 
sądowego. 

 z poważaniem 
Miłosz Łuszczyk 
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Rozlicz się przez Internet - to najprostszy 
i najszybszy sposób złożenia zeznania PIT.

Szanowni Państwo, Drodzy Podatnicy!

	 Naczelnik	Urzędu	Skarbowego	w	Pyrzycach	zachęca	podatników	
do	złożenia	zeznania	podatkowego	przez	INTERNET.

W	formie	elektronicznej	bez	użycia	podpisu	elektronicznego	weryfiko-
wanego	za	pomocą	ważnego	kwalifikowanego	certyfikatu,	można	złożyć	
następujące	deklaracje	podatkowe:	PIT-36,	PIT-36L,	PIT-37,	PIT-38,	PIT-
39	oraz	korekty	zeznań	PIT-28.

	 Zeznania	podatkowe	PIT-36,	PIT-36L,	PIT-37,	PIT-38,	PIT-39	na-
leży	składać	do	30	kwietnia	2018	r.

Ministerstwo	Finansów	udostępnia	Państwu	bezpłatne	i	bezpieczne	na-
rzędzie	do	wysyłania	zeznań	na	stronie:		www.portalpodatkowymf.gov.pl	
(zakładka	e-deklaracje).

	 Chętnych	do	samodzielnego	złożenia	zeznania	podatkowego	drogą	
elektroniczną	zapraszamy	do	siedziby	Urzędu	Skarbowego	w	Pyrzycach,	
gdzie	w	Sali	Obsługi	Klienta	udostępnione	jest	w	godzinach	pracy	urzędu,	
stanowisko	 komputerowe	 przeznaczone	 do	 wysyłania	 zeznań	 podatko-
wych	przez	internet.

Ponadto informujemy, że w każdy poniedziałek w godzinach 10.00 
do 13.00 pracownik Urzędu Skarbowego wspomaga podatników przy 
prawidłowym wysyłaniu zeznań przez internet.  ZAPRASZAMY.

Osoby chcące skorzystać z powyższej pomocy powinny zabrać ze 
sobą:

*	 	 	 	 wstępnie	 wypełnione	 zeznanie	 podatkowe	wraz	 z	 załącznikami	
(PIT-O,	PIT-ZG,	PIT-B)

*				kopię	informacji	PIT-11,
*				dowód	osobisty,
*				kwotę	przychodu	wykazaną	w	zeznaniu	rocznym	za	2016	rok
						(poz. 45 zeznania	PIT-28,	poz. 90	zeznanie	PIT-36	albo	poz.	141,	

jeżeli	podatnik		występuje	jako	małżonek,	poz. 13	zeznania	PIT-36L,	poz.	
64 zeznania	PIT-37	albo	poz.

							95	jeżeli	podatnik	występuje	jako	małżonek,	poz.	24	zeznania	PIT-
38,	poz.	20 zeznania

							PIT-39,	poz. 38 rocznego	obliczenia	podatku	przez	organ	rentowy	
PIT-40A/11A)

Korzyści wynikające ze złożenia deklaracji w formie elektronicznej:
*				oszczędność	czasu,
*				łatwość	wypełnienia,
*				niskie	koszty	złożenia	deklaracji	podatkowej,
*				gwarancja	poprawności	składanej	deklaracji,
*				szybszy	zwrot	nadpłaty.

PITROZLICZ ▼

W poszukiwaniu historii
Wichra 

Zapraszamy	wszystkich	do	udziału	w	akcji	,,Historia	WICHRA	-	podziel	
się	 z	nami	 swoimi	wspomnieniami",	w	 ramach	której	poszukujemy	zdjęcia	 
i	 pamiątki	 związane	 z	 wydarzeniami	 Klubu.	 Celem	 zbiórki	 jest	 stworze-
nie	 prezentacji	 multimedialnej	 i	 wystawy	 fotograficznej	 upamiętniającej	
rocznicę,	 pamięci	 osób	 i	wydarzeń.	Wszystkich,	 którzy	 posiadają	 jakiekol-
wiek	materiały	(fotografie,	wycinki	prasowe,	plakaty,	ulotki,	zapiski,	wspo-
mnienia,	 itd.)	 zapraszamy	do	kontaktu	oraz	do	dalszego	przekazywania	 in-
formacji	o	zbiórce.	ODTWÓRZMY	WSPÓLNIE	HISTORIĘ.	W	razie	pytań	
lub	sugestii	prosimy	o	kontakt	pod	nr	781004171	lub	609173946.Materiały	 
w	wersji	elektronicznej	można	nadsyłać	na	adres:	ewakorol@wp.pl		lub		na	
adres	gminy:	promocja@przelewice.pl

21	 września	 2004	 roku	 radni	
Rady	Miejskiej	w	Lipianach	podjęli	
uchwałę	o	uznaniu	kilku	wiekowych	
drzew	 rosnących	 na	 terenie	 gminy	
Lipiany	 za	 pomniki	 przyrody,	 w	
uchwale	tej	uznano	między	innymi	ze	
względów	naukowych,	 estetycznych	
i	 krajobrazowych	 za	 pomnik	 przy-
rody	 drzewo	 z	 gatunku	 dąb	 szypuł-
kowy	(Quercus	robur)	rosnące	w	pa-
sie	drogi	powiatowej	w	miejscowości	
Krasne	będącym	własnością	Powiatu	
Pyrzyckiego.	Na	ostatniej	sesji	Rady	
Miejskiej	w	Lipianach,	po	13	 latach	
dąb	 ze	 względów	 bezpieczeństwa	
przestał	 już	 być	 pomnikiem,	 a	 w	
uzasadnieniu	do	uchwały	czytamy	–	
„Zgodnie z art.44 ust.3 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 roku o ochronie 
przyrody (tj.Dz. U. z 2018 r. poz. 142; 
zm,: Dz. U. z 2018 r. poz. 10) znie-
sienia formy ochrony przyrody doko-
nuje rada gminy w drodze uchwały. 
Zniesienie formy ochrony przyrody, 
zgodnie z art.44ust. 4 następuje w 
razie utraty wartości przyrodniczych 
lub w razie konieczności zapewnienia 

bezpieczeństwa powszechnego. Dąb 
szypułkowy (QUERCUS ROBUR) 
rośnie w pasie drogi powiatowej w 
miejscowości Krasne na działce nr 
167 w obrębie ewidencyjnym 0007 
i stanowi własność Powiatu Pyrzyc-
kiego. Zgodnie z uzyskaną w spra-
wie ekspertyzą dendrologiczną „stan 
zachowania drzewa oraz uwarunko-
wania jego lokalizacji i wynikające z 
tego powodu potencjalne wysokie za-
grożenia dla życia i mienia ludzi uza-
sadniają usunięcie przedmiotowego 
drzewa”. Z wnioskiem o zniesienie 
pomnika przyrody wobec drzewa, o 
którym mowa w niniejszej uchwale 
wystąpiło Starostwo Powiatowe w 
Pyrzycach. Z uwagi na powyższe 
podjęcie przez Radę Miejska w Lipia-
nach uchwały o zniesieniu pomnika 
przyrody jest uzasadnione. Projekt 
niniejszej uchwały, zgodnie z art.44 
ust.3a w/w ustawy został uzgodniony 
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 
Środowiska w Szczecinie.”

PP

Starostwo wytnie 
w gminie Lipiany pomnik 
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Poniżej przedstawiamy listę wyróżnionych uczniów, a także ich osiągnięcia 
będące podstawą przyznania Stypendium Wójta Gminy Bielice:
za naukę:
1.Marta Gidyńska, uczennica klasy IIIA, średnia ocen 5,57, wzorowe 
zachowanie;
2.Martyna Rędzikowska, uczennica klasy IIIB, średnia ocen 5,43, wzorowe 
zachowanie;
3.Agata Wilczyńska, uczennica klasy IIIB, średnia ocen 5,29, wzorowe 
zachowanie;
za osiągnięcia sportowe:
1.Wioletta Szkraba, uczennica klasy 7a, III miejsce w Młodzieżowych Mię-
dzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Sumo, średnia ocen 4,64 oraz 
bardzo dobre zachowanie;
2.Dominika Atlas, uczennica klasy 7a, III miejsce w Młodzieżowych Między-
wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Sumo, średnia ocen 4,43 oraz 
wzorowe zachowanie;
3.Małgorzata Bednarek, uczennica klasy 7b, I miejsce w Pucharze Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego w tańcu sportowym, średnia ocen 5,14, wzorowe 
zachowanie.

Wszystkim stypendystom i ich rodzicom składamy serdeczne gratulacje!

Stypendium Wójta Gminy Bielice rozdane

W czwartek 1 lutego 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Bielicach odbył się uroczysty apel podsumowujący wyniki nauczania  
i pracę dydaktyczno-wychowawczą w pierwszym półroczu roku szkolnego 
2017/2018. 

Na początku stycznia br. bur-
mistrz Lipian skierował do Komisa-
riatu Policji w Lipianach pismo nastę-
pującej treści – „Dnia 21.12.2017r. 
na obradach sesji Rady Miejskiej  
w Lipianach został zgłoszony pro-
blem związany z notorycznym usta-
wianiem samochodów na drodze 
gminnej stanowiącej działkę nr 78/4 
w obrębie 3 miasta Lipiany w spo-
sób uniemożliwiający przejazd innym 
użytkownikom ruchu drogowego, a w 
szczególności służbom komunalnym 
oraz, w razie potrzeby, karetce pogo-
towia ratunkowego. Proszę o podję-
cie działań mających na celu usunię-
cie pojazdów blokujących przejazd 
na wysokości działki nr 165 pozo-
stającej w bezpośrednim sąsiedztwie 
drogi”.

W policyjnej odpowiedzi czytamy 
– „Komisariat Policji w Lipianach w 
odpowiedzi na pismo ROA-D.7226J 
,2018 informuje, iż w kwestii bloko-
wania przejazdu na drodze wewnętrz-
nej w rejonie ulicy Barlineckiej w Li-
pianach posiłkowano się opinią uzy-
skaną z Zespołu Ruchu Drogowego 

KPP Pyrzyce a także Wydziałem 
Ruchu Drogowego ICWP Szczecin.  
W toku powyższych czynności usta-
lono, iż z uwagi na charakterystykę 
omawianego rejonu odholowanie po-
jazdu możliwym jest w chwili utrud-
niania poprzez jego niewłaściwe po-
zostawienie przeprowadzenia akcji 
ratunkowej. Ponadto z właścicielem 
pojazdu przeprowadzano rozmowy 
profilaktyczne z uwagi na problema-
tykę podniesionych w piśmie zagad-
nień. Nadmieniam, iż przepisy prawa 
o ruchu drogowym w w/w miejscu, 
a co za tym idzie poszerzone możli-
wości w kwestii rozwiązania powyż-
szego problemu, znalazłyby swoje 
zastosowanie w przypadku umiesz-
czenia we wskazanym rejonie znaku  
D -52 - Strefa Ruchu”.

Z trochę zagmatwanej odpowie-
dzi powyżej, na nasz nieprawniczy 
rozum wynika, że sporny wrak sa-
mochodu chyba nadal będzie stał 
tam, gdzie stoi od kilku miesięcy, 
czyli na wjeździe do Lipian od strony 
Barlinka.

PP

Lipiański witacz? Skwer dla proboszcza
W minioną sobotę w Jesionowie 

odbyła się uroczystość odsłonięcia 
tablicy i poświęcenie „Skweru ks. 
Paula Sawatzke" - pierwszego pro-
boszcza parafii Jesionowo, męczen-
nika za wiarę, zasłużonego w służbie 
człowiekowi.

Uroczystość odbyła się dokładnie 
w 73 rocznicę męczeńskiej śmierci 
kapłana, uczestniczył w niej ostatni 
żyjący świadek życia i posługi dusz-
pasterskiej ks. Paula Sawatzke - jego 
parafianin, Franz von derHeide.   W  
kościele  parafialnym  pw.  Chrystusa  
Króla   w   Jesionowie  odprawiona 
została uroczysta Msza Święta,  a po 
niej odsłonięto i poświęcono skwer 
znajdującego się przy plebani. 

Sylwetka ks. Paula Sawatzke - 
"Kapłan jest kapłanem nie dla siebie, 
on jest nim dla ludzi" - te słowa św. 
Jana Marii Vianneya, patrona pro-
boszczów, doskonale wpisują się w 
życie, posługę kapłańską i męczeń-
stwo katolickiego księdza Paula Sa-
watzke, proboszcza parafii Jesio-
nowo (15.03.1935 - 24.02.1945). Ko-
ściół parafialny pw. Chrystusa Króla 
w Jesionowie, który został zbudo-
wany w ciągu kilku miesięcy i po-

święcony 30 października 1932 r. 
przez biskupa Chrystiana Schreibera, 
był szczególnym miejscem posługi 
kapłańskiej ks. Sawatzke. W nim bo-
wiem głosił słowo Boże, udzielał sa-
kramentów św. i prowadził ludzi do 
Boga. Był to kapłan wielkiego miło-
sierdzia, wrażliwy na ludzką biedę 
i krzywdę, broniący godności czło-
wieka, oraz bez reszty oddany Bogu 
i ludziom. Urodzony 31 lipca 1903 
r. w Berlinie, wyświęcony na ka-
płana 30 stycznia 1927 r. we Wrocła-
wiu. Został zastrzelony na początku 
roku 1945 w Jesionowie podczas peł-
nienia obowiązków duszpasterskich 
przez jednego z plądrujących okolicę 
żołnierzy radzieckich. Spoczywa na 
cmentarzu w Jesionowie.

PP
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Obszar Pomorza Zachodniego przed 1945 
rokiem należał do wschodnich peryferii Nie-
miec. W stosunku do innych części tego pań-
stwa, był regionem nieco zacofanym rolniczo. 
Przejawiało się to w wielu aspektach życia go-
spodarczego, a przede wszystkim w: niższej wy-
dajności zbóż z 1 hektara, mniejszej liczbie po-
głowia zwierząt gospodarskich (głównie bydła) 
w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych, słab-
szym wyposażeniu w maszyny rolnicze i gene-
ralnie słabym umaszynowieniu, niskiemu zuży-
ciu znanych już wówczas nawozów sztucznych 
oraz generalnie niskiej wydajności produkcji 
rolniczej i niskiej wydajności zatrudnionych w 
rolnictwie. Region pyrzycki był wyjątkiem od 
tej reguły, głównie dzięki występującym tu uro-
dzajnym ziemiom i ukierunkowaniu potencjału 
gospodarczego na przemysł rolno-spożywczy.

... w jednej dziedzinie nie było jednak aż tak 
kolorowo, o czym mowa dalej.

Analizując działalność we wszystkich 103 
majątkach ziemskich, zlokalizowanych na tere-
nie powiatu pyrzyckiego (tych działających pod 
koniec XIX wieku) można dojść do wielu cie-
kawych wniosków. Majątki te w przetrwałych 

do dzisiejszych czasów rocznikach statystycznych 
i innych źródłach są bardzo dobrze zinwentaryzo-
wane i opisane pod  względem potencjału gospo-
darczego i ekonomicznego. Do analiz wykorzy-
stano „Pommersches Güter-Adressbuch” z 1892 
roku.

Tym razem pod lupę bierzemy produkcję zwie-
rzęcą, a dokładniej chów bydła. Jak się okazuje, 
to wówczas taka mała pięta Achillesa Pyrzyc i re-
gionu,  wynikająca głównie ze stosunkowo ma-
łej ilości terenów użytków zielonych. W zasadzie 
tylko na dwóch stosunkowo niewielkich obsza-
rach, łąki i pastwiska występowały w sposób natu-
ralny. Były to obszary zlewni rzeki Płoni oraz ob-
szary zlewni rzeki Iny.

Łąki występowały w 95 gospodarstwach rol-
nych, czyli w 92,2% ogółu gospodarstw, jednak ich 
dominująca powierzchnia nie przekraczała 50 hek-
tarów. Gospodarstwem o największej powierzchni 
łąk było w Krępcewie (Cremzow, dziś poza powia-
tem) - 390 ha. 

Największe gospodarstwo pod względem 
liczby hektarów zajętych pod pastwiska było w 
Przywodziu  (Fürstensee)- 133 hektary. Wieś poło-
żona jest obecnie w gminie Przelewice.

Przeciętnie w gospodarstwach występo-
wały stada ok. 100 sztuk zwierząt. Połowa go-
spodarstw hodowała nie więcej niż 86 sztuk. 
Minimalnie było to 21 sztuk, a maksymalnie 
325 w gospodarstwie w Przelewicach. Jeżeli 
chodzi o same krowy, to największe gospo-
darstwo (Żalęcin) posiadało ich 110 sztuk.  Z 
89 farm hodujących krowy średnia wielkość 
stada to blisko 43 sztuki. Przeważały farmy 
w granicach 20-40 sztuk, czyli stosunkowo 
niewielkie. 

Statystycznie 1 sztuka zwierzęcia  po-
trzebowała przeciętnie 0,9 hektarów użytków 
zielonych (łąk i pastwisk). Największy nie-
dobór terenów zielonych (zaledwie 0,02 ha) 
przypadał na bydło w gospodarstwie w Bar-
nimiu (Barnimscunow).  I rzeczywiście te-
reny okolic tej miejscowości charakteryzują 
się najlepszą bonitacją gruntów w powiecie i 
niemal całkowitym brakiem terenów użytków 
zielonych.   

Na fotografii zabudowania miejscowości Tetyń, gm. Kozielice, z obiektami, które przetrwały do czasów współczesnych, nie wyłączając 
nawet bocianiego gniazda. Prawdopodobnie zwierzęta pochodziły z majątku ziemskiego, który raczej nie specjalizował się w produkcji 
bydła. Pocztówka baz obiegu pocztowego, Producent: Atelier John, Falkenhain - Finkenkrug.

Pyrzyckie łąki i pastwiska
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Sonda
„Dzień Kobiet – tradycja 

czy przeżytek?”

Dzień Kobiet, to piękne święto, uważam, 
że panowie powinni pamiętać o paniach w tym 
dniu, ja żonie zawsze kwiatki kupuję, a i dla pa-
nów też jest okazja, aby jakąś flaszeczkę w tym 
dniu wypić za zdrowie pań oczywiście.

Jak najbardziej jestem za tym, aby panie 
świętowały 8 marca, ja zawsze o żonie pamię-
tam i jakiś symboliczny kwiatek dla niej kupuję 
w tym dniu.

Dzień Kobiet kojarzy mi się ze starym sys-
temem, w którym wymyślono to święto, więc 
nie odbieram tego dnia, jako jakiś szczególny, 
ale uważam, że paniom należy się szacunek i pa-
mięć ze strony panów i tylko dlatego powinno 
być obchodzone to święto.

My panie powinnyśmy mieć swoje święto, 
więc dlaczego by nie miało zostać, tak jak było 
8 marca, ja zawsze w tym dniu od zięcia dostaję 
kwiatek, to miły i przyjemny gest.

8 marca to nasze święto, panowie o nas pa-
miętają w tym dniu, i powinno być obchodzone, 
tak jak walentynki chociażby są dla zakocha-
nych, to i niech panie też mają swoje święto.

WÓJT GMINY BIELICE, OGŁASZA,
ŻE W DNIU 6 KWIETNIA 2018 r. O GODZ. 900

ODBĘDĄ SIĘ ROKOWANIA NA SPRZE-
DAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE:

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

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

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

Jedyną gminą w powiecie pyrzyckim bez tak 
zwanej przychodni zdrowia jest gmina Kozielice, 
wszystkie pozostałe gminy mają w swoich stoli-
cach nie tylko przychodnie zdrowia, ale i apteki 
lub punkty apteczne, w Kozielicach nie ma ani 
jednego, ani drugiego, dlaczego? – „Reorganiza-
cja służby zdrowia w 1999 r. wprowadziła możli-
wość wyboru lekarza pierwszego kontaktu i przy-
chodni rodzinnej. Dokonywało się to poprzez zło-
żenie osobistych deklaracji przez pacjentów. Więk-
szość deklaracji składanych przez mieszkańców 
gminy Kozielice, pomimo prowadzonej akcji za-
chęcającej do wspierania naszego lekarza pierw-
szego kontaktu, złożona została w ośrodku zdrowia 
w Pyrzycach. Ilość osób zadeklarowanych do le-
karza rodzinnego funkcjonującego w miejscowości 
Tetyń była zbyt mała, aby pozwalała na sfinanso-
wanie takiego etatu i dalszego utrzymania ośrodka 
zdrowia. W tym właśnie czasie ośrodek zdrowia 
funkcjonujący na terenie gminy Kozielice w miej-

scowości Tetyń stracił rację bytu. Mieszkańcy wy-
brali pragmatyczne podejście, ponieważ po wizy-
cie u lekarza na miejscu, w Tetyniu i tak musieliby 
jechać do Pyrzyc w celu realizacji recept, wizyty u 
specjalisty, wykonania dodatkowych badań czy też 
do szpitala. Dla wielu miejscowości gminy Kozie-
lice odległość do ośrodka zdrowia w Tetyniu jest o 
wiele dłuższa niż do ośrodka zdrowia w Pyrzycach 
– np. z Kozielic do Tetynia 10 km, a z Kozielic do 
Pyrzyc 7 km. Wieloletnie doświadczenia naszych 
mieszkańców wskazują na brak większego zainte-
resowania do tworzenia małych placówek ochrony 
zdrowia, gdzie takich kompleksowych usług nikt im 
nie zapewni. Dlatego też nie planujemy tworzenia 
tego typu ośrodka zdrowia na terenie naszej gminy, 
a jedynie widzimy potrzebę funkcjonowania gabi-
netu stomatologicznego na potrzeby mieszkańców, 
w tym szczególnie dzieci uczących się w Szkole 
Podstawowej w Kozielicach” – przekazał wójt 
Piotr Rybkowski

PP

Gmina Kozielice bez opieki
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 Działania pyrzyckich kryminalnych po raz ko-
lejny już w tym roku zakończyły się pozytywną re-
alizacją. Policjanci wydziału kryminalnego zatrzy-
mali 20-letniego mieszkańca powiatu pyrzyckiego 
podejrzanego o posiadanie środków odurzających. 
Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. 

Ostatnio pyrzyccy kryminalni na podstawie 
wcześniej zebranych informacji, zatrzymali   mło-
dego mężczyznę mieszkańca powiatu pyrzyc-
kiego, który posiadał środki odurzające w postaci 
marihuany. W wyniku przeszukania osoby poli-
cjanci ujawnili i zabezpieczyli woreczki strunowe                      
z  zawartością suszu roślinnego. Mężczyzna został 
zatrzymany i przewieziony do komendy w celu 
wykonania czynności. 

TYMCZASOWY ARESZT
ZA POSIADANIE
NARKOTYKÓW

 Zabezpieczoną substancję zważono i pod-
dano badaniu testerem narkotykowym. Okazało 
się, że jest to prawie 7 gramów marihuany. 20-la-
tek trafił do policyjnego aresztu, następnie po ze-
braniu materiału dowodowego usłyszał zarzuty 
posiadania środków odurzających oraz udziela-
nia narkotyków innej osobie w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej. 

Wobec mężczyzny został zastosowany śro-
dek zapobiegawczy w postaci tymczasowego 
aresztowania na okres 3 miesięcy. Za prze-
stępstwo jakiego dopuścił się 20-latek ustawa                                
o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę 
do 10 lat pozbawienia wolności.

sierż. szt. Marcelina Pałaszewska 
KPP w Pyrzycach

Kilka dni temu w Lipianach w bu-
dynku mieszkalnym przy ulicy Jed-
ności Narodowej wybuchł pożar. Po 
przybyciu strażaków z OSP Lipiany 
okazało się, że pali się sadza w ko-
minie, w związku z tym, że zagroże-
nie dla budynku było bardzo duże, do 
Lipian przyjechały kolejne dwie jed-
nostki Państwowej Straży Pożarnej 
z Pyrzyc, pożar na szczęście udało 
się szybko zlokalizować i ugasić.  
O to, jak często w sezonie grzewczym 
dochodzi do takich zdarzeń, zapyta-
liśmy Komendę Państwowej Straży 

Pożar w Lipianach
Pożarnej w Pyrzycach - „W nawią-
zaniu do pisma z dnia 16.02.2018 
r. informuję, że ilość pożarów zwią-
zanych z ogrzewaniem mieszkań  
w okresie 10.2017 r. –  20.02.2018 
roku to 16 zdarzeń, wszyst-
kie pożary dotyczyły przewo-
dów kominowych (pożary sadzy  
w kominie), 15 pożarów zaistniało  
w budynkach mieszkalnych i 1  
w wędzarni, łączne straty we wszyst-
kich zdarzeniach oszacowano na 
14,2 tys. zł. We wszystkich w/w dzia-
łaniach zaangażowanych było 22 za-

stępy strażaków, po-
żary miały miejsce  
w miejscowościach: 
Trzebórz (2), Załęże, 
Maruszewo, Przele-
wice (3), Babin, Śla-
zowo, Siemczyn, Rutnica, 
Tetyń, Swochowo, Pyrzyce,  

Lipiany, Jedlice. Najczęstszą 
przyczyną ww. zdarzeń jest lekcewa-
żenie obowiązku okresowych prze-
glądów (wykonanych przez upraw-
nionego kominiarza) przewodów ko-
minowych. Przegląd przewodu ko-

minowego powinien być zakończony 
jego czyszczeniem z osadu sadzy 
(palnej). Kolejną nieprawidłowo-
ścią w użytkowaniu urządzeń grzew-
czych jest niewłaściwe stosowanie 
rodzaju paliwa. Rozróżnia się pa-
liwo stałe (węgiel, drewno), cie-
kłe (olej opałowy), gazowe. Niestety  
w dużym stopniu w gospodarstwach 
domowych nie przestrzega się pod-
stawowych zasad dotyczących stoso-
wania odpowiedniego paliwa. Wrzu-
cane do pieca przedmioty (np. two-
rzywa sztuczne), podczas spalania 
powodują oklejanie palną mazią we-
wnętrznej strony przewodu komino-
wego, co w rezultacie sprzyja zapale-
niu się tej mazi” – czytamy w nade-
słanej do nas informacji PSP Pyrzyce

W Lipianach zimowy, wie-
czorny spacer nie należy do przy-
jemnych, w powietrzu unosi się za-
pach spalanego węgla, drzewa, ale  
i śmieci, przy niekorzystnym ciśnie-
niu atmosferycznym gęsty dym wije 
się nisko uliczkami i raczej nie ma 
szans, by sytuacja w najbliższym cza-
sie uległa poprawie. Zapewne, gdyby 
w centrum Lipian zamontowano 
mierniki smogowe, to miasteczko 
znalazłoby się na niechlubnym, czo-
łowym miejscu na liście  smogowych 
polskich miejscowości. 

PP 
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Ryszard Tański - Jakie dochody 
osiągnęła gmina Kozielice z tytułu 
podatków od elektrowni wiatro-
wych w roku 2017 i plan na 2018

Piotr Rybkowski - Gmina Ko-
zielice w 2017 r. osiągnęła dochód 
z tytułu podatków od elektrowni 
wiatrowych w wysokości pierwot-
nej deklaracji 1.586.044,00 zł., po 
korekcie deklaracji zwiększony do 
2.236.000,00 zł. Wpływ podatków z 
tego tytułu zaplanowany w 2018 r. 2 
236 000,00 zł .

R.T. - Czy wyżej wymienione 
podatki płacone są przez właści-
cieli elektrowni w terminie?

P.R. - Płatność rat podatku od 
elektrowni wiatrowych w 2017 r. w 
trzech miesiącach następowała z 
opóźnieniem, pozostałe raty płacone 
były terminowo.

R.T. - Według jakiej wykładni 
prawa (składniki budowli) nali-

czane są w/w podatki
P.R. - Do nalicze-

nia podatków zastoso-
wano art. 4 ust. 1 pkt 
3 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych. W 
związku z rozbieżnymi 
stanowiskami dotyczą-
cymi składanych dekla-
racji podatkowych od 
elektrowni wiatrowych 
w 2017 r., Gmina Ko-
zielice wszczęła postę-
powanie podatkowe w 
celu ustalenia faktycznej 
kwoty podatku.

R.T. - Jaki wpływ 
na posadowienie dużej 
ilości elektrowni wia-
trowych w gminie Ko-
zielice ma na inwesty-
cje innego rodzaju?

P.R. - Posadowienie 
dużej ilości wiatraków 
praktycznie nie ograni-
cza i nie wyklucza reali-
zacji innych inwestycji. 
Największe zagrożenie 
w tym względzie stanowi 
uchwalane przez usta-

wodawcę prawo, które w sposób cał-
kowicie nieprzewidywalny zmienia 
nasze założenia przyjęte do realizacji 
w różnego rodzaju planach.

R.T. - Czy widzi pan inne ko-
rzyści poza płaconymi podatkami 
wynikającymi z posadowienia 
elektrowni wiatrowych na terenie 
gminy?

P.R. - Dzięki elektrowniom wia-
trowym zlokalizowanym na terenie 
gminy Kozielice staliśmy się rozpo-
znawalni. Z daleka zauważalne są 
kręcące się skrzydła wiatraków, a 
szczególnie widoczne są wieczorem 
światła sygnalizacyjne. Są to dosko-
nałe punkty orientacyjne mówiące 
podróżnym, że właśnie są na terenie 
naszej gminy. Elektrownie wiatrowe 
to czysta, ekologiczna energia dająca 
świadectwo, że dbamy o środowisko 
naturalne. Z wpływów pozyskanych 
z tytułu podatków od elektrowni wia-
trowych realizujemy szereg inwesty-
cji poprawiających warunki życia 
mieszkańców gminy Kozielice. In-
westujemy w chodniki, co poprawia 
estetykę miejscowości i bezpieczeń-
stwo mieszkańców, odnawiamy infra-
strukturę wodociągową poprawiając 
jakość dostarczanej wody. Rozbudo-
wana została biologiczna oczyszczal-
nia ścieków, wybudowany został ko-
lejny odcinek sieci kanalizacyjnej. 
Podatki od elektrowni wiatrowych to 
również wpływy pośrednie podatków 
od gruntów wpłacanych przez rolni-
ków wydzierżawiających ziemię, na 
której usytuowano wiatraki. To rów-
nież środki finansowe za umieszcze-
nie w pasie dróg gminnych instala-
cji przesyłowej. Dzięki pozyskanym 
środkom wykonano szereg drobnych 
inwestycji poprawiających jakość ży-
cia naszych mieszkańców. Trudno jest 
wyliczać kolejno korzyści płynące z 
wykonanej inwestycji farmy wiatra-
ków, czy też wszystkie zrealizowane 
dzięki temu zadania. Myślę, że jest to 
temat na odrębny artykuł.

       RT

iatrakowy

W poprzednim Pulsie podaliśmy informacje dotyczące działal-
ności elektrowni wiatrowych na terenie gminy Bielice, dziś ten sam 
temat i podobne pytania dotyczące minionego roku w tej materii w 
gminie Kozielice. 

Wbiznes 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
21 lutego do Urzędu Miejskiego 

w Pyrzycach wpłynęło pismo Mu-
zeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu 
następującej treści-  „….w związku z 
ogłoszoną w dniu 31.12.2017 r. no-
welizacją tzw. ustawy dekomuniza-
cyjnej i wynikającym z niej znacznym 
skróceniu terminu (z 21 października 
2018 r. do 31 marca 2018 r.na usu-
nięcie pomników | upamiętniających 
komunizm, niniejszym zwraca się  
z propozycją pomocy w rozwiązaniu 
zaistniałej sytuacji, która ciąży na 
Państwa Jednostce Samorządu Te-
rytorialnego. Przedmiotowa Ustawa 
z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie 
ustawy o zakazie propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju totalitar-
nego przez nazwy jednostek organi-
zacyjnych, jednostek pomocniczych 
gminy, budowli, obiektów i urządzeń; 
użyteczności publicznej oraz pomniki 
oraz ustawy o zmianie ustawy o za-
kazie | propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez 
nazw budowli obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej. Dz.U. 2017 
poz. 2495) nakłada na | Państwa 
obowiązek usunięcia symboli komu-
nistycznych. Instytut Pamięci Naro-
dowej wyznaczył nasze Muzeum jako 
instytucję pozostającą w pełnej goto-
wości do odebrania poszczególnych 
elementów militarnych (czołgi, działa 
samobieżne, armaty i inny sprzęt 
ciężki). Muzeum Oręża Polskiego w 
Kołobrzegu posiada stosowną pla-
cówkę przygotowaną pod ekspozy-
cję związaną z działalnością Sowie-
tów w Polsce w latach 1945-1993, 
gdzie we współpracy z IPN groma-

dzimy i opracowujemy zbiory z całej 
Polski. Jest to dawny magazyn amu-
nicji atomowej w miejscowości Pod-
borsko w powiecie białogardzkim. 
Pozyskane w ten sposób zbiory doce-
lowo będą udostępniane po stosow-
nym przygotowaniu do zwiedzania, 
wraz z historyczną narracją i wyja-
śnieniem. Gwarantujemy prawidłowe 
zabezpieczenie obiektów, ich konser-
wację oraz stosowny nadzór w przy-
szłości, a także ich prawidłowe prze-
chowywanie i niewykorzystywanie w 
celach niezgodnych z ustanowionym 
prawem. Zdajemy sobie sprawę, że 
usunięcie tego typu obiektów z lokal-
nej przestrzeni publicznej nie jest dla 
Państwa proste, dlatego w ramach 
obustronnej współpracy możemy te 
obiekty od Państwa przejąć lub ode-
brać w formie długoletnich wypoży-
czeń. Istnieją odpowiednie regulacje, 
które pozwalają do każdej sprawy po-
dejść indywidualnie. W związku z po-
wyższym jeszcze raz podkreślamy, że 
jesteśmy w pełnej gotowości do  ode-
brania poszczególnych elementów 
militarnych z Państwa terenu…..”

Streszczając pismo muzealników 
z Kołobrzegu można powiedzieć, że 
chcą oni zabrać z Pyrzyc czołg i dwie 
armaty, oczywiście tylko wtedy, gdy 
Instytut Pamięci Narodowej uzna, że 
podpadają za propagowanie komu-
nizmu. Biorąc po uwagę dotychcza-
sowe działania IPN w temacie nazwy 
ulicy 2 Marca można już się oba-
wiać o dalszy los historycznej broni 
z parku przy ulicy Mickiewicza. 
Jak tak dalej pójdzie, to IPN zmieni 

Kto się będzie bił o czołg i pyrzyckie armaty

9 lutego w pyrzyckiej Geotermii 
odbyły się uroczystości zakończenia 
budowy odwiertu GT-1 bis.   

W części pierwszej nastąpiło uro-
czyste przecięcie wstęgi, z udzia-
łem Pawła Sałka - Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Środowiska, Artura 
Michalskiego - zastępcy prezesa Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie oraz pani Marzeny Podziń-
skiej - Burmistrz Pyrzyc i przedsta-
wiciela Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie pana Andrzeja 
Grzany. Bogusław Zieliński - prezes 
Spółki Geotermia Pyrzyce przywitał 
wszystkich gości i nastąpiło uroczy-
ste przecięcie wstęgi, symbolizujące 
zakończenie budowy odwiertu GT-1 
bis.

Piąta dziura w Pyrzycach „Budowa odwiertu GT-1 bis, 
która rozpoczęła się w lutym i trwała 
krótko, bo do końca września 2017 
roku, rozpoczęła nowy rozdział hi-
storii pyrzyckiej Geotermii, dając na-
dzieję na dalszy rozwój i wykorzysta-
nie ujęcia wód geotermalnych w Py-
rzycach, nie tylko do celów grzew-
czych. Nasz region, który szczyci się 
czystym środowiskiem i bogactwem 
natury, posiada wody geotermalne  
z ujęcia w Pyrzycach, których bada-
nia potwierdzają znakomite właści-
wości lecznicze. Przed nami zatem 
kolejne, nowe wyzwania i plany....bo 
przecież woda geotermalna  z GT-1 
bis, to nie tylko pewne źródło energii, 
ale i początek dalszego naszego roz-
woju.” – powiedział podczas uroczy-
stości prezes pyrzyckiej Geotermii 
Bogdan Zieliński 

PP

w Pyrzycach nazwę ulicy, zabie-
rze czołg i armaty, a na koniec każe 
zburzyć Pomnik Wdzięczności. Na 
zapytanie Urzędu Wojewódzkiego  
w Szczecinie skierowane do Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach, czy na te-

renie gminy Pyrzyce znajdują się ja-
kieś pomniki propagujące komunizm, 
urząd odpowiedział, że takich nie ma, 
czy z tym stanowiskiem zgodzi się 
IPN, zobaczymy niebawem. 

PP
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Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Pyrzycach, radni mieli przyjąć, a 
wcześniej przedyskutować informa-
cję o stanie dróg i chodników powia-
towych i wojewódzkich, planowa-
nych inwestycjach oraz harmonogra-
mie oczyszczania ulic powiatowych 
i wojewódzkich znajdujących się na 
terenie Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 
Temat, biorąc pod uwagę potrzeby 
remontowe, inwestycyjne i nieusta-
jącą krytykę, że tu i tam jest brudno, 
jest poważny, niestety do dyskusji nie 
doszło. Na sesję do udziału w dysku-
sji zaproszeni zostali przedstawiciele 
zarządów dróg powiatowych i woje-
wódzkich, kilka minut przed rozpo-

Na sesji gminy,
radny czy sekretarz?

częciem się posiedzenia Rady Miej-
skiej, dyrektor wydziału dróg i ko-
munikacji w Starostwie Powiatowym 
w Pyrzycach Ewa Gąsiorowska-Na-
wój poinformowała przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Pyrzycach 
Pawła Chyta, że nie przyjdzie na se-
sję. „Pani dyrektor poinformowała 
pracownika biura rady, że nie może 
przyjść na sesję i jednocześnie za-
prosiła mnie do siebie, że jak jestem 
zainteresowany tematem dróg po-
wiatowych to mogę przyjść i ona mi 
wszystko wytłumaczy. Byłem bardzo 
zaskoczony tego typu postawą, ponie-
waż to cała rada, wszyscy radni chcą 
na ten temat rozmawiać, a ja nie je-

stem rzecznikiem wydziału dróg w 
starostwie, to radni gminy Pyrzyce 
chcą rozmawiać na temat dróg po-
wiatowych i taki był nasz cel. W 
związku z taką sytuacją podjąłem 
decyzję, że zaproponuję radnym wy-
prowadzenie tego punktu z porządku 
obrad i przeniesienie go na kolejną 
sesję z ponownym zaproszeniem do 
udziału i w tym punkcie przedsta-
wiciela starostwa. Moją propozycję 
radni przyjęli większością głosów, 
przeciwny był tylko radny Mariusz 
Majak, czemu się bardzo dziwię i nie 
rozumiem, no bo jak mogliśmy roz-
mawiać i dyskutować o drogach po-
wiatowych bez osoby reprezentują-
cej starostwo, to po prostu nie- wyko-
nalne, ale jak widać, czasami radny 
Majak na sesji jest bardziej sekreta-
rzem Starostwa Powiatowego w Py-
rzycach niźli radnym Rady Miejskiej 
w Pyrzycach i jednocześnie przewod-
niczym komisji budżetu i rolnictwa” 

– powiedział nam po sesji przewod-
niczący Rady Miejskiej w Pyrzycach 
Paweł Chyt.

 Pisaliśmy już w Pulsie o tym, że 
wójt gminy Kozielice powołał na sta-
nowisko zastępcy wójta gminy by-
łego komendanta Państwowej Straży 
Pożarnej w Pyrzycach (obecnie na 
emeryturze) Mirosława Rabiegę, czy 
plan wójta Rybkowskiego jest taki, 
by mieć zastępcę i sekretarza?

      „Statut gminy Kozielice po-
zwala na to, by gmina mogła mieć 
sekretarza gminy i zastępcę wójta. 
Zgodnie z przepisami, Urzędem 
Gminy w Kozielicach kieruje Wójt 
Gminy Kozielice Piotr Rybkowski, 
wybrany w wyborach powszechnych.  
Zgodnie z przyjętą przez Radę Gminy 
w Kozielicach uchwałą nr III/30/11 
z dnia 24 lutego 2011 r. wprowadza-
jącą Statut Gminy Kozielice, wójt 
w drodze zarządzenia powołuje za-
stępcę wójta oraz może w ramach 
umowy o pracę zatrudnić sekretarza 
gminy. W listopadzie 2017 r. w celu 
usprawnienia pracy urzędu, wójt 
gminy Kozielice podjął decyzję o 
wypowiedzeniu stosunku pracy oso-
bie zajmującej stanowisko sekreta-
rza gminy, z jednoczesnym zamiarem 
powołania zastępcy wójta. Wręczenie 
wypowiedzenia miało nastąpić 30 li-
stopada 2017 r. Niestety, osoba zaj-
mująca stanowisko sekretarza gminy, 
29 listopada rozchorowała się (każda 
osoba ma prawo do zachorowania) i 
poinformowała Urząd Gminy o cho-

robie, jednocześnie dostarczając 
zwolnienie lekarskie – pracownik na 
zwolnieniu lekarskim przebywa do 
dnia  20-02-2018 r. W związku z po-
wyższym, wójt gminy zarządzeniem 
nr 88.2017 z dnia 29 listopada 2017 
r. powołał z dniem 1 grudnia na sta-
nowisko zastępcy wójta pana Miro-
sława Rabiegę. W związku z przeby-
waniem na zwolnieniu lekarskim do 
dziś nie udało się wręczyć wypowie-
dzenia umowy o pracę dotychcza-
sowemu sekretarzowi gminy. Obo-
wiązki sekretarza pełni obecnie za-
stępca wójta. Takie rozwiązanie daje 

Wójt Kozielic
zwolni  sekretarza? 

15 lutego w Sądzie Rejonowym 
w Stargardzie w VII Zamiejscowy 
Wydział Karny z siedzibą w Pyrzy-
cach odbyło się kolejne posiedzenie 
sądu w tak zwanej aferze dotyczącej 
korupcji wyborczej podczas wybo-
rów samorządowych w 2010 i 2014 
roku. Na to posiedzenie sąd zaplano-
wał konfrontację zeznań byłej dyrek-
tor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Py-
rzycach, która pytana o alkohol gro-
madzony na obiektach sportowych  
i o wybory przedstawiała fakty ina-
czej niż poprzedni świadkowie, dla-
tego sędzia postanowiła skonfronto-

wójtowi gminy możliwość szybszej re-
akcji w przypadku nienależytego wy-
konywania obowiązków służbowych  
i odwołania w każdym momencie bez 
konieczności wypowiadania umowy  
o pracę. Docelowym rozwiązaniem 
jest model organizacyjny stosowany 
w gminie Warnice i Przelewice tj. 
wójt gminy i zastępca wójta pełniący 
obowiązki sekretarza gminy”

Wójt Rybkowski podkreślił w 
swojej odpowiedzi „każda osoba ma 
prawo do zachorowania”, możemy 
się tylko domyślać, co miał na my-
śli, a jak na razie gmina Kozielice ma  
i zastępcę wójta i sekretarza gminy, 
na stronie www gminy Kozielice na-
dal w zakładce WŁADZE GMINY 
widnieje wójt Piotr Rybkowski, 
sekretarz Andrzej Chodanowski  
i skarbnik Jolanta Szczędor, a za-
stępcy Mirosława Rabiegi nie widać.

PP 

Kiedyś wspólne obiady a dziś? 
wać dwóch świadków (sekretarki i 
sprzątaczki) z zeznaniami byłej dy-
rektor OSiRu. Ponadto na to posie-
dzenie wezwany został jeszcze je-
den świadek zaproponowany przez 
adwokata byłego burmistrza J.M.O., 
na sprawie do tego przesłuchania 
nie doszło, ponieważ pani adwokat 
J.M.O. wycofała świadka. Jeżeli cho-
dzi o konfrontacje, to nie przyniosły 
niczego nowego, świadkowie pod-
trzymali swoje wcześniejsze zezna-
nia, przypisywali sobie nawzajem, 
kto z kim chodził z pracowników 
OSiRu na wspólne obiady, kto z kim 

się gościł i kto przeciwko komu spi-
skował. Głównym punktem spornym 
zeznań był alkohol i pytania o kani-
ster z wódą w kuchni na OSiRze, kto 
go przyniósł, kto pił. Dlaczego setki 
pustych flaszek walały się na obiek-
tach, że aż korzystający z hali zwra-
cali sprzątaczce na to uwagę, a dy-
rekcja nic o tym nie wiedziała? Było 
także o wszędzie dostępnych klu-
czach do pomieszczeń OSiRu dla 
każdego. Kolejna rozprawa 12 kwiet-
nia o godzinie 9.30.

RT 
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18 marca 2018 odbędzie się druga 
edycja Pyrzycka Szybka Dycha Backer 
OBR - biegu na dystansie 10 km i 5 km. 
Impreza zadebiutowała w zeszłym roku 
i od razu dołączyła do największych 
biegów ulicznych w regionie. Pyrzycka 
Szybka Dycha Backer OBR wyróżnia 
się bardzo szybką trasą i organizacją na 
najwyższym poziomie. W 2017 roku 
zwycięzca Adam Nowicki, zawodnik 
Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego 
pokonał trasę 10 km w rewelacyjnym 
czasie 30 minut i 14 sekund. W pierw-
szej edycji bieg ukończyło 734 uczest-
ników. W chwili obecnej na liście star-
towej znajduje się już 905 opłaconych 
osób przy limicie 1000 startujących. 
Pyrzyce dołączyły do zachodniopomor-
skich miast, w których organizowane 
są tak popularne ostatnio imprezy bie-
gowe. W imprezę mocno zaangażowała 
się lokalna społeczność oraz firmy z 
powiatu pyrzyckiego. W biegu wystar-
tuje pani Burmistrz Marzena Podziń-
ska, zastępca burmistrza pan Robert 
Betyna, prezes Backer OBR sponsora 
tytularnego pani Ewa Bogacka, prezes 
Europa Systems pan Michał Kaźmier-
czak czy też liczna załoga firmy Termo 
Organika.

- Organizujemy w Pyrzycach praw-
dziwe święto biegania. Wszystkich, 
którzy nie pobiegną, zachęcamy do ki-
bicowania na trasie. To, co przygotowa-
liśmy dla uczestników Szybkiej Dychy, 
powinno zadowolić zarówno doświad-
czonych biegaczy, jak i osoby, które 
dotychczas nie brały udziału w tego 
typu zawodach – podkreśla Marcin Pa-
procki, dyrektor biegu (Stowarzyszenie 
K2 Partners). Organizator biegu, Sto-
warzyszenie K2 Partners ma ogromne 
doświadczenie w realizacji tego typu 
imprez, a w swoim biegowym portfo-
lio posiada: PKO Półmaraton Szcze-
cin, Bieg Pirata, bieg sztafet firmowych 
NCDC Business Race, Pogoń Raka czy 
kultowy Bieg na K2.

W Pyrzycach również prężnie 
działa grupa biegowa „Pyrzyce Bie-
gają”, która po ostatniej edycji biegu 

18 marca 2018 
w Pyrzycach po raz drugi 
wielkie święto biegania!

znacznie się powiększyła. Członko-
wie grupy spotykają się regularnie na 
wspólnych treningach biegowych.

W związku z obchodami jubileuszu 
100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości, każdy z uczestników biegu 
otrzyma przed startem m.in. oryginalną 
koszulkę pamiątkową w barwach naro-
dowych oraz na mecie niepowtarzalny 
medal z pyrzyckim, czerwonym gry-
fem. Dodatkowo biegacze mogą wziąć 
udział w konkursie na najlepszą styli-
zację patriotyczną stroju startowego, 
a nagrody dla zwycięzców ufundo-
wała Burmistrz Pyrzyc pani Marzena 
Podzińska.

Podczas biegu odbędzie się zbiórka 
charytatywna na wózek dla Jakuba 
Chmielewskiego, który urodził się z 
rzadkim zespołem wad wrodzonych 
Cornelia de Lange. Oprócz wad wro-
dzonych Jakub zmaga się ze złośliwym 
nowotworem lewego policzka. Pani 
burmistrz Marzena Podzińska postano-
wiła wesprzeć zbiórkę przekazując na 
licytację swój nr startowy „1” w Py-
rzycka Szybka Dycha Backer OBR.

Zapisy do imprezy potrwają do 2 
marca 2018 r. (pod warunkiem, iż szyb-
ciej nie zostanie przekroczony limit 
opłaconych miejsc). Limit uczestników 
został ustalony łącznie na 1.000 osób 
dla obu dystansów. 

Spotykamy się już 18 marca 2018 r. 
w Pyrzycach!

Organizatorem imprezy Pyrzycka 
Szybka Dycha Backer OBR z inicja-
tywy pani burmistrz Marzeny Podziń-
skiej jest Stowarzyszenie K2 Partners 
we współpracy z OSiR Pyrzyce. Part-
nerem Strategicznym imprezy jest na-
tomiast Gmina Pyrzyce, a jej Spon-
sorem Tytularnym Backer OBR Sp. z 
o.o. - najwiêkszy w Polsce producent 
grza³ek elektrycznych.

Szczegóły oraz zapisy: http://szyb-
kadycha.pl/, https://www.facebook.
com/szybkadycha/

 Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Lipianach radni przegłosowali 
uchwałę, w której czytamy – „Uchyla 
się uchwałę Nr XXVIII/24ó/2009 
Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 
21 września 2009 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Lipiany na czas dłuższy niż 3 
lata”.

 Uchwała z 2009 roku upoważ-
niała burmistrza Lipian do zorgani-

zowania przetargu ustnego na dzier-
żawę Półwyspu Storczyków w Li-
pianach, w końcówce roku ubiegłego 
rozgorzała dyskusja na temat propo-
zycji burmistrza Lipian, by ten wła-
śnie przetarg zorganizować w formie 
pisemnej, ofertowej. Po burzliwych 
dyskusjach na sesji i poza nią radni 
nie wyrazili na to zgody, a w miniony 
wtorek uchylili także wcześniejszą 
uchwałę z 2009 roku.

PP 

Półwysep Storczyków 
zamrożony
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Walka z telefonią komórkową w 
powiecie pyrzyckim trwa w Lipia-
nach, Nieborowie gmina Pyrzyce i w 
Swochowie gmina Bielice, gdzie już 
chyba pozamiatane i wieża GSM w tej 
miejscowości niebawem stanie.

 „Na dzień dzisiejszy w Urzędzie 
Gminy Bielice nie toczy się żadne po-
stępowanie w przedmiotowej sprawie. 
Z dokumentów, które otrzymujemy in-
formacyjnie, wiemy, że inwestycja 
otrzymała pozwolenia na budowę, 
które następnie zostały zaskarżone. 
Ostatni dokument, jaki do nas do-
tarł, to postanowienie Wojewódzkiego 
Sadu Administracyjnego w Szczeci-
nie, o odmowie wstrzymania wyko-
nania zaskarżonej decyzji” – przeka-
zała nam mgr inż. arch. Beata Gajlun 
z Urzędu Gminy w Bielicach.

Jeżeli chodzi o Nieborowo w 
gminie Pyrzyce to – „W związku z 
protestem mieszkańców Nieborowa, 
spotkałam się z mieszkańcami tej 
miejscowości i wiem, że są przeciwni 
inwestycji, dlatego odmówiliśmy 
wydania decyzji inwestycji celu 
publicznego dla budowy stacji 
bazowej telefonii komórkowej 
Operatora P4 i teraz będziemy 
czekać na decyzję inwestora w tej 
sprawie. Temat nie jest łatwy, wiem o 
problemach w Lipianach i Bielicach w 
tej materii” – powiedziała burmistrz 
Marzena Podzińska.

W Lipianach zainteresowani 
mieszkańcy sąsiadujący z działką, na 
której planowana jest budowa wieży 
GSM otrzymali już decyzji Starosty 
Pyrzyckiego z dnia 9 stycznia 2018 
r. o zatwierdzeniu projektu budow-
lanego i wydaniu pozwolenia na bu-
dowę stacji bazowej telefonii komór-
kowej nr 74018 „PSZ LIPIANY MIA-
STO” na działce nr ewid. 129/1 w ob-
rębie ewid. Głębokie, w gminie Li-
piany, za pośrednictwem starosty py-
rzyckiego dwóch z nich wniosło już 
odwołanie do wojewody zachodnio-
pomorskiego jako strona tego postę-
powania i wnoszą w nim o:

uchylenie zaskarżonej decyzji 
Starosty Pyrzyckiego z dnia 9 stycz-
nia 2018 r. w całości jako naruszają-
cej prawo,

wydanie przez organ II instancji 
decyzji odmawiającej zatwierdzenia 
projektu budowlanego oraz udzielenia 
pozwolenia na budowę, ewentualnie o

skierowanie sprawy do ponow-
nego rozpoznania przez Starostę 
Pyrzyckiego;

przeprowadzenie uzupełniającego 
postępowania dowodowego w zakre-
sie weryfikacji braku należytego i sa-
modzielnego ustalenia przez organ I 
instancji rzeczywistej równoważnej 
mocy promieniowania izotropowego 
wyznaczonej dla pojedynczych anten 
mocy EIRP, tiltów elektrycznych oraz 
mechanicznych, w tym braku wyzna-

czenia odległości miejsc dostępnych 
dla ludności od środka elektrycznego 
w osi głównej wiązki promieniowania 
poszczególnych anten. 

Na kilku stronach odwołania 
mieszkańcy Lipian podnoszą uchybie-
nia, jakich według nich dopuszczono 
się na etapie rozpatrywania sprawy w 
poszczególnych instancjach. W spo-
sób szczególny odwołujący się pod-
noszą problem braku badań oddziały-
wania pola elektromagnetycznego i tu 
zacytujemy fragment odwołania – „W 
wyroku Wojewódzkiego Sadu Admini-
stracyjnego we Wrocławiu II SA/Wr 
743/12 wyjaśnia się: „Przez oddzia-
ływanie pól elektromagnetycznych na 
środowisko należy rozumieć oddziały-
wania takich pól zarówno na tereny, 
na których istnieje legalnie wznie-
siona zabudowa z przeznaczeniem na 
pobyt ludzi, jak i tereny na których 
taka zabudowa może być wznoszona 
zgodnie z obowiązującym porządkiem 
prawnym. Nie można zgodzić się z 
twierdzeniem, że kwestie badania od-
działywania pól elektromagnetycz-
nych na środowisko można przesunąć 
na etap dokonywania przez podmioty 
prowadzące takie instalacje pomia-
rów poziomów pól elektromagnetycz-
nych w środowisku po rozpoczęciu ich 
użytkowania. Uregulowany w usta-
wie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 
r. Nr 129, poz. 902 ze zm.) w dziele VI 

pt. Ochrona przed polami elektroma-
gnetycznymi, system kontroli i nad-
zoru nad inwestycjami emitującymi 
pola elektromagnetyczne nie może bo-
wiem zastąpić kontroli dokonywanej 
prewencyjnie na etapie zatwierdzania 
projektu budowlanego i udzielania 
pozwolenia na budowę.” 

- „Starosta Pyrzycki w zasa-
dzie nie przeprowadził żadnego po-
stępowania dowodowego, nie doko-
nał merytorycznej analizy wniosku, 
nie przeprowadził żadnych czynno-
ści wyjaśniających w zakresie do-
trzymania przez przedsięwzięcie pa-
rametrów środowiskowych, mimo że 
mają one charakter kluczowy. Brak 
decyzji środowiskowej wyklucza  
z mocy prawa możliwość wydania de-
cyzji o pozwoleniu na budowę i jest to 
uchybienie istotne”- czytamy w uza-
sadnieniu do odwołania skierowa-
nego do wojewody zachodniopomor-
skiego przez mieszkańców Lipian, te-
raz nad sprawą wieży GSM z Lipian 
pochyli się wojewoda i może cofnąć 
decyzję starosty pyrzyckiego do po-
nownego rozpatrzenia, wojewoda 
może też uznać, że starosta nie popeł-
nił żadnego błędu, wtedy odwołujący 
się mogą skarżyć decyzję wojewody 
do Wojewódzkiego Sadu Administra-
cyjnego, tak jak zrobili to mieszkańcy 
Swochowa gmina Bielice, ciąg dalszy 
nastąpi.

RT 

  

Lipiany, Nieborowo i Swochowo walka z GSM

27 lutego uroczyście dokonano 
oficjalnego uruchomienia interneto-
wego, młodzieżowego Radia Pyrzyce 
FM, w obecności zaproszonych do 
radia gości stacja w miniony wtorek 
rozpoczęła swoją działalność. Obsłu-
gujący ją młodzi dziennikarze pierw-
sze studyjne nagrania mają już za 
sobą. I jak mówią, nie spodziewali się 
tak dobrego klimatu. Przy Pyrzyckim 
Domu Kultury rusza projekt młodzie-
żowej rozgłośni, to media tworzone 
przez młodych mieszkańców gminy 
Pyrzyce.

Pomysł zrodził się kilka miesięcy 
temu, ówczesny dyrektor PDK, To-
masz Lewandowski złożył wniosek w 
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na stworzenie studia na-
grań oraz młodzieżowej rozgłośni ra-
diowej. W międzyczasie zmienił się 
dyrektor w domu kultury, ale o pro-
jekcie nie zapomniano. Ministerstwo 
przyznało dotację na zakup sprzętu 
do studio nagrań, część środków do-
łożyła gmina. Teraz PDK ma dwa po-
mieszczenia, w których zaczynają się 
rodzić dźwiękowe media.

- Jak to zwykle bywa, początki są 
trudne, ale widać coraz większe za-
interesowanie projektem wśród mło-

Radio Pyrzyce FM
dzieży – informuje Rafał Remont, do-
świadczony dziennikarz, który ko-
ordynuje projekt w PDK. – Pierw-
sze spotkania z młodzieżą za nami, 
wczesnej tylko rozmawialiśmy o idei 
przedsięwzięcia, ale pierwsi młodzi 
dziennikarze złapali bakcyla dopiero 
wtedy, kiedy weszli do studio i mogli 
po raz pierwszy nagrać prowadzone 
przez siebie rozmowy – dodaje.

Młodzi dziennikarze mają do 
dyspozycji studio nagrań, pracują w 
nim nad realizacją pierwszych ma-
teriałów. Celem jest nadawanie ra-
dia online, ale, jak zdradza koordyna-
tor projektu, na pierwsze audycje na 
żywo trzeba będzie jeszcze poczekać.

- Tak naprawdę budujemy zespół, 
każda z osób w redakcji, która zade-
klarowała chęć udziału w projekcie, 
szuka swojego miejsca. Niektórzy 
będą dziennikarzami i będą nagry-
wali audycje, będą prowadzili wy-
wiady z ciekawymi osobami. Są też 
osoby, które wolą zaangażować się 
w wykonywanie fotoreportażu, jesz-
cze inni wolą jedynie pisać treści na 
naszą stronę internetową – wyjaśnia.

 Najważniejsza jest tutaj praca  
z młodzieżą - dodaje Rafał Remont,. 
Tu pyrzycka młodzież ma się uczyć 

odpowiedzialności za słowo, obo-
wiązkowości, tolerancji, czy też 
przejrzystości życia publicznego.

- Proces edukacyjny związany z 
nauką dziennikarstwa prowadzony 
będzie indywidualnie dla każdego 
z członków redakcji, tak, by zapew-
nić wszystkim osobom możliwie naj-
lepszy rozwój. Już teraz w naszym 
skromnym redakcyjnym gronie wi-
dzę kilka ciekawych osób, które je-
śli nabiorą doświadczenia, mogą w 
przyszłości stanowić o sile dzienni-

karstwa w regionie – tłumaczy Rafał 
Remont.

Na początku projektu nagrania 
będą publikowane na stronie inter-
netowej www.radio-pyrzyce.pl. Ale, 
jak zapowiada młodzież tworząca 
redakcję, w planach jest stworzenie 
pyrzyckiej listy przebojów, czy też 
prowadzenie transmisji live z naj-
ważniejszych wydarzeń w mieście,  
a nawet:

- Powstał pomysł pyrzyckich 
śniadań radiowych, w soboty lub nie-
dziele rano młodzież chce zapraszać 
do dyskusji mieszkańców regionu  
i zamierza zadawać trudne pytania – 
uśmiecha się koordynator projektu.

PP
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SPORT

W sobotę 17 lutego 2018 r. w hali 
sportowej przy Szkole Podstawo-
wej w Warnicach odbył się Halowy 
Turniej Sołectw w piłce nożnej. Do 
udziału w turnieju zgłosiło się 9 dru-
żyn z następujących sołectw: Obryta, 
Reńsko, Wierzbno (2 zespoły), War-
nice (2 zespoły), Wójcin, Stary Przy-
lep oraz Zaborsko. Zebrani przed-
stawiciele wszystkich zespołów ok. 
godz. 9:00 podczas narady ustalili 
sposób przeprowadzenia rozgrywek. 
Utworzone zostały dwie grupy ozna-

HALOWY TURNIEJ SOŁECTW W PIŁCE NOŻNEJ
czone jako A (Obryta, Wierzbno 1, 
Warnice 1 oraz Stary Przylep) i B 
(Reńsko, Wierzbno 2, Wójcin, Za-
borsko oraz Warnice 2). Około go-
dziny 9:20, po odprawie sędziow-
skiej rozpoczęto rozgrywki. Mecze 
trwały po 8 minut według ogólnie 
przyjętych zasad halowej piłki noż-
nej. Mecze finałowe trwały po 12 
minut. W grupach rozgrywki prowa-
dzone były systemem każdy z każ-
dym, najlepsze dwie drużyny z każ-
dej grupy awansowały i rozgrywały 

półfinałowe mecze metodą I miej-
sce grupy A – II miejsce grupy B  
a drugi mecz odwrotnie. Po czterech 
godzinach zmagań zwycięskim i nie-
pokonanym zespołem okazał się ze-
spół z Reńska, który otrzymał bon  
o wartości 300 zł ufundowany przez 
wójta Gminy Warnice z przeznacze-
niem na zakup sprzętu sportowego. 
Drugie miejsce zajął zespół z War-
nic (oznaczony nr 1), który otrzymał 
bon o wartości 200 zł, a trzecie miej-
sce zespół z Warnic (oznaczony nr 2), 

który otrzymał bon o wartości 100 zł. 
Wszystkie uczestniczące w turnieju 
zespoły otrzymały pamiątkowe dy-
plomy oraz upominki w postaci pi-
łek do gry. Najlepszym bramkarzem 
turnieju został Damian Madej, a naj-
lepszym piłkarzem Grzegorz Pragier. 
Mecze rozgrywane były przy udziale 
2 sędziów: Tomasza Bryły oraz Łu-
kasza Wilka. Pragniemy podzięko-
wać radnemu Grzegorzowi Nizio za 
inicjatywę i zaangażowanie w przy-
gotowanie turnieju.

Sprawa się tak zaplątała, że dziś 
nikt nie jest w stanie jednoznacznie 
odpowiedzieć, jaka jest zgodna z pra-
wem, aktualnymi aktami prawnymi 
nazwa ulicy w Pyrzycach nazywana 
dotychczas ulicą 2 Marca. By sprawę 
choć trochę wyjaśnić, zapytaliśmy 
biuro prasowe wojewody o aktualny 
stan sprawy i zadaliśmy pytania: 

1. Proszę o informację, jaki jest 
stan prawny, jeżeli chodzi o nazwę 
ulicy 2 Marca w Pyrzycach, jaka jest 
jej obecna nazwa 2 Marca czy Ro-
dziny Ulmów

2. Stan znanych nam obecnie do-
kumentów tej sprawie jest taki:

-13 lutego uprawomocniła się 
uchwała Rady Miejskiej w Pyrzy-
cach NR XLIV/399/17 z  28 grudnia 
2017 roku zmieniająca nazwę ulicy 2 
Marca na 2 Marca

-  24 stycznia 2018 wojewoda za-
wiadomił Radę Miejską w Pyrzycach 
o wszczęciu postępowania nadzor-
czego w celu stwierdzenia nieważno-
ści w/w uchwały

- ponadto za pośrednictwem wo-
jewody skierowana została do WSA 
skarga Rady Miejskiej w Pyrzycach 
w w/w sprawie

W odpowiedzi biura prasowego 
wojewody czytamy:

1. 13 grudnia 2017 r., po uzyska-
niu z IPN opinii dotyczącej niezgod-
ności nazwy ulicy, 2 Marca’’ w Pyrzy-
cach z art. 1 „ustawą dekomuniza-
cyjną”, wojewoda zachodniopomor-
ski wydał zarządzenie zastępcze w 
sprawie nadania nazwy ulicy – z na-
zwy,2 Marca’’ na ,,Rodziny Ulmów’’.

2. Zgodnie z przepisami, zarzą-
dzenia zastępcze stają się prawo-
mocne z upływem terminu do wnie-
sienia skargi bądź z datą oddalenia 
lub odrzucenia skargi przez sąd. Za-
rządzenie doręczono gminie Pyrzyce 
13 grudnia 2017 r., a zatem termin na 
wniesienie na ten akt skargi do WSA 
upływał 12 stycznia 2018 r. (30 dni 
od dnia otrzymania zarządzenia). 

3. Gmina Pyrzyce skorzystała z 
ww. uprawnienia –12 stycznia 2018 

r. wpłynęła skarga na zarządzenie za-
stępcze wojewody. Termin posiedze-
nia sądu, na którym rozpatrywana 
będzie powyższa skarga nie został 
jeszcze wyznaczony. Oznacza to, że 
przedmiotowe zarządzenie zastępcze 
nie stało się prawomocne, a co za tym 
idzie, obecnie obowiązująca jest na-
zwą ulicy „2 Marca”.

4. Jednocześnie, już po nada-
niu przez Wojewodę Zachodniopo-
morskiego nazwy ulicy „Rodziny 
Ulmów” w Pyrzycach, Rada Miejska 
w Pyrzycach dokonała zmiany na-
zwy ulicy z „2 Marca” na nazwę „2 
Marca” (uchwała z 28 grudnia 2017 
r. w sprawie zmiany nazwy ulicy,2 
Marca’’ –  nowe uzasadnienie do na-
zwy jest inne, niż było pierwotnie, ale 
odnosi się do tej samej daty). Akt ten 
został objęty postępowaniem, o któ-
rym mowa w art. 2 ustawy dekomu-
nizacyjnej. Zgodnie z tym przepisem 
stwierdzenie przez wojewodę nieważ-
ności uchwały wymaga opinii IPN, 
potwierdzającej niezgodność nazwy z 

ustawą. 24 stycznia 2018 r. wojewoda 
wszczął postępowanie nadzorcze w 
stosunku do ww. uchwały i wystąpił z 
prośbą o opinię do IPN. Opinia nie 
wpłynęła jeszcze do ZUW.

  
Dotychczas było tak, że jak 

uchwała danego samorządu, rady 
został opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym, to wchodziła w życie 
i stanowiła prawo, dziś mamy sytu-
ację, gdzie uchwała Rady Miejskiej 
w Pyrzycach o zmianie nazwy ulicy 
2 Marca na 2 Marca została opubliko-
wana, jest prawomocna i nie weszła 
w życie, bo z informacji, jakie posia-
damy w systemach informatycznych 
MSWiA widnieje nazwa: ulica Ro-
dziny Ulmów. 

Możemy się domyślać, że albo 
ktoś w wydziale prawnym wojewody 
zapomniał się i przepuścił niechcący 
uchwałę Rady Miejskiej w Pyrzycach 
i teraz trzeba to jakoś odkręcić, albo 
coś jest na bakier z obowiązującym 
prawem.  

RT

2 Marca czy Rodziny Ulmów?
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12 lutego mieszkaniec naszej 
gminy, pan Kornel Fedorowicz obcho-
dził wyjątkowy Jubileusz 92. urodzin. 
Jest to piękna i skłaniająca do zadumy 
rocznica. Z tej okazji wójt gminy Mie-
czysław Mularczyk odwiedził Dostoj-
nego Jubilata w towarzystwie p. Mał-
gorzaty Kędziory kierownika USC.  
Dostojny Jubilat otrzymał z rąk wójta  
gminy list gratulacyjny z symbolicz-
nym upominkiem i najserdeczniej-
szymi życzeniami, przede wszystkim 
zdrowia, wszelkiej pomyślności i peł-
nych radości dni. 

Pan Kornel urodził się 12 lutego  
1926 r. w Juriampolu  i w tamtych oko-
licach się wychowywał.  Jako młodzie-
niec powołany  został do wojska, gdzie 
wiernie służył naszej Ojczyźnie. Okres 
ten pozostawił w pamięci pana Kornela 
obraz ogromu cierpień i tragedii ludz-

kich. Za swoje zasługi i patriotyzm 
otrzymał szereg medali, a w 1984 r. Od-
znakę Honorową Gryfa Pomorskiego.

W 1945 r. na Ziemie Zachod-
nie przybył wraz z rodzicami.  Tu za-
łożył rodzinę i mieszka do dziś. Wraz  
z żoną Anną dochowali się trojgu 
dzieci, ośmiorga wnucząt i jedena-
ściorga  prawnucząt. 

Pan Kornel cieszy się pogodnym 
podejściem do życia. Pomimo sędzi-
wego wieku chętnie opowiada o swo-
ich doświadczeniach i zachowuje dobre 
wspomnienia ze swych nie zawsze ła-
twych, ale godnie przeżytych lat.

Gratulujemy Drogiemu Jubila-
towi i życzymy zdrowia oraz wszyst-
kiego, co najpiękniejsze w życiu 
i doczekania kolejnych pięknych 
rocznic!

92. URODZINY KORNELA FEDOROWICZA


