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Czytaj na str.11

Czytaj na str.10

Wiatrakowe 
eldorado
Bielic 
i Kozielic 
bankrutem?

„Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych  
i restrukturyzacyjnych po rozpoznaniu w dniu 2 stycz-
nia 2017 roku w Warszawie na posiedzeniu niejawnym 
sprawy z wniosku Eurowind Services spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku o ogło-
szenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłuż-
nika Fieldem Inwvestments spółki z ograniczoną odpo-
wiedzialnością Wiatromill spółki komandytowej z sie-
dzibą w Warszawie w przedmiocie wniosku o zabezpie-
czenie majątku dłużnika poprzez ustanowienie tymcza-
sowego nadzorcy sądowego postanawia: zabezpieczyć 
majątek Fieldon Investments spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością Wiatromill spółki komandytowej z sie-
dzibą w Warszawie poprzez ustanowienie tymczasowego 
nadzorcy sądowego”.

W Przelewicach 
od września 
jedna 
podstawówka 
więcej?

Żłobek miał pod górę, ale jest Nazistowska tablica w Stróżewie

Będzie 
strajk?!?

Czytaj na str.2

Czytaj na str.3

Będzie remont
ulicy
Myśliborskiej
w Lipianach
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W ostatnim czasie właściciel gruntu w miej-
scowości Linie,  podczas prac agrotechnicznych 
na polu uprawnym, znalazł pocisk artyleryjski ka-
liber 100 mm pochodzący z okresu II wojny świa-
towej. Fakt ten zgłosił policji, która do momentu 
przybycia patrolu rozminowania zabezpieczała te-
ren. Niewybuch został podjęty przez patrol rozmi-
nowania z 5 Pułku Inżynieryjnego z Podjuch i zde-
tonowany w specjalnej komorze.  W związku z po-

Bombardowanie gminy Bielice 

W związku z 70. urodzinami naszej szkoły po-
stanowiliśmy stworzyć mapę świata, na której bę-
dziemy zaznaczać miejsca, w których mieszkają 
nasi absolwenci. Dlatego zwracamy się do Państwa 
z prośbą o pomoc w jej stworzeniu. Wystarczy, że 
wyślecie Państwo na adres naszej szkoły pocz-
tówkę z pozdrowieniami, a my umieścimy ją na na-
szej mapie. Będzie nam niezmiernie miło otrzymać 
pozdrowienia od naszych byłych uczniów.

Kartki prosimy nadsyłać na adres:
Zespół Szkół Publicznych

ul. Jana Pawła II 33a
74-202 Bielice

***

Drodzy Uczniowie, Rodzice, 
Dziadkowie, Absolwenci!

    Ruszamy z akcją: Moja szkoła – szkołą mo-
ich bliskich! Zachęcamy do tego, by zajrzeć do do-
mowych archiwów. Być może w starym albumie 
znajdą się zdjęcia ze szkolnych czasów. Jeśli by-
łaby taka możliwość z chęcią pożyczylibyśmy je 
na kilka dni, by zrobić ich odbitki. W ten sposób 
wspólnie stworzymy album szkoły, który udostęp-
nimy na naszej stronie internetowej oraz w publi-
kacjach i na wystawie. Liczymy na to, że razem 
odnajdziemy nowe, nieznane zbiory zdjęć upa-
miętniających 70- lecie istnienia naszej szkoły. 
Bylibyśmy zachwyceni, jeśli okazałoby się, że  
w domowych pamiątkach znajdują się stare ze-
szyty, klasówki, notatki, tarcze, itp., które mogli-
byśmy pożyczyć na październikową uroczystość. 
Zdjęcia i pamiątki można dostarczać za pośrednic-
twem naszych uczniów lub osobiście pani Annie 
Rudzińskiej. Można też zeskanowane zdjęcia prze-
słać na adres: zspbielice.70lat@gmail.com

Gdzie 
jesteś 
absolwencie?

W jednym z wydań Pulsu Powiatu pisaliśmy 
o tym, że do sądu w Stargardzie z siedzibą w Py-
rzycach wpłynął akt oskarżenia 16 mieszkańców 
gminy Pyrzyce w związku z korupcją wyborczą 
w wyborach samorządowych w 2010 i 2014 roku. 
Pisaliśmy także, że co do dwóch oskarżonych w 
sądzie został złożony akt oskarżenia w trybie pa-
ragrafu 335 paragraf 2 Kodeksu Postępowania 
Karnego, czyli doszło do uzgodnienia kary mię-
dzy oskarżonymi Robertem L. i Kazimierzem W. 
a prokuratorem. W związku z tym, w pierwszej 
kolejności będą procedowane  te wnioski. Jeżeli 
sąd uwzględni je, to sprawa tych dwóch osób zo-

Korupcja wyborcza 
wchodzi na wokandę 

Będzie strajk?!?

stanie zamknięta, a jeżeli tak się nie stanie, wtedy 
cała szesnastoosobowa grupa zasiądzie na ławie 
oskarżonych razem. Sprawę w/w dwóch osób wy-
znaczono na 19 kwietnia na godzinę 12.00. Pod-
czas tego posiedzenia sąd rozpozna wniosek pro-
kuratury i jak pisaliśmy powyżej, może to być ko-
niec wizyt w sądzie dla tych dwóch oskarżonych.  
Na kolejne posiedzenie sądu zostaną wezwani ko-
lejni pyrzyczanie z oskarżonej 14-tki. Przypomi-
namy, że wszystkim stającym przed sądem grozi 
od 3 miesięcy do 10 lat pozbawienia wolności.

PP

Na 31 marca Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego zaplanował ogólnopolski strajk. Zapytany 
przez nas o szczegóły strajku prezes ZNP powiatu 
pyrzyckiego Radosław Mierzwiak odpowiedział: 
„Oddział ZNP w Pyrzycach obejmuje swoją dzia-
łalnością placówki oświatowe prowadzone przez 
gminy: Pyrzyce, Przelewice, Kozielice, Bielice 
oraz powiat Pyrzyce. Na dziś gotowość do strajku 
zdeklarowało 5 z 8 szkół podstawowych, 1 z 2 gim-
nazjów i 1 z 5 zespołów szkół działających w po-
wiecie pyrzyckim. Oddział ZNP Pyrzyce nie brał 
pod uwagę przedszkoli. Jeżeli chodzi o podanie 
dokładnie szkół, w których strajk się odbędzie, nie 
mogę tego podać, jest to zasada związkowa”. 

O strajk dopytaliśmy też dyrektorów szkół 
i władze samorządowe, uzyskując następujące 
odpowiedzi:

Gmina Kozielice - W dniu ogólnopolskiego 
strajku planowanego przez ZNP w Zespole Szkół 
w Kozielicach zajęcia odbywać się będą zgodnie 
z planem. 

Gmina Lipiany - 16 stycznia 2017 r. do szkoły 
wpłynęło pismo z Zarządu Oddziału ZNP w Pyrzy-
cach z żądaniami, których nie mogłam spełnić, po-
nieważ m.in. nie leżą one w moich kompetencjach. 
Poza tym do tej chwili nie otrzymałam od prezesa 
Oddziału ZNP w Pyrzycach żadnej oficjalnej in-
formacji na temat organizacji strajku nauczycieli 
w Zespole Szkół w Lipianach. Jednocześnie pra-
gnę zapewnić, że jeśli akcja strajkowa będzie prze-
prowadzona, uczniowie będą mieli zapewnioną 
opiekę w szkole.

Gmina Pyrzyce - Burmistrz Pyrzyc nie została 
poinformowana o planach oraz o przebiegu strajku 

organizowanego przez Związek Nauczycielstwa 
Polskiego.

Gmina Warnice - W związku z planowanym 
strajkiem przez ZNP w dniu 31.03.2017 r. w godz. 
8:00- 15:00 dzieci, które przyjdą w tym dniu do 
szkoły, pozostaną pod opieką pani dyrektor Ewy 
Rebeko oraz osób, które nie biorą udziału w tym 
strajku. 

Starostwo Pyrzyckie – Dyrektorzy obu szkół 
podległych powiatowych na dzień składu gazety 
także nie mieli informacji na temat ewentualnego 
strajku organizowanego ZNP w ich placówkach.

PP

wyższym apelujemy o rozwagę przy pracach polo-
wych i przypominamy, że informacje o znalezio-
nych przedmiotach wybuchowych i niebezpiecz-
nych należy niezwłocznie przekazać Policji tel. 
997. UWAGA! Kategorycznie nie wolno znalezio-
nych niewybuchów/niewypałów podnosić, odko-
pywać, przenosić, a także wrzucać ich do ognia ani 
do miejsc takich jak stawy, jeziora, rowy!
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Jeden z naszych czytelników 
otrzymał ostatnio następującego 
maila: 

„Szanowni Państwo,
W związku z brakiem wpłaty za 

rok 2017, mimo wcześniejszego we-
zwania pocztowego, informujemy, że 
dane Państwa firmy zostaną usunięte 
z naszej bazy danych, w przypadku 
braku uregulowania zaległości w ter-
minie 7 dni.

Wpłaty należy dokonać na poniż-
szy rachunek:

Bank PKO BP „Maku” 80 1020 
5558 0000 8902 3176 5764

Kwota brutto: 355.00 PLN (trzy-
sta pięćdziesiąt pięć PLN 0/100).

Tytułem: 3262216/2017
W razie jakichkolwiek pytań lub 

wątpliwości, prosimy o kontakt z na-
szym działem płatności pod adresem: 
platnosci@ceidg.gov.pl

Z poważaniem,
Anna Jeżyńska

Starszy specjalista
Centralna Ewidencja i In-

formacja o Działalności Gospo-
darczej Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa”

Frajerów szukają 
także 
w naszym powiecie

Autorzy tego maila nie odpowie-
dzieli na naszą prośbą o wyjaśnienie 
żądania od czytelnika kasy, niestety 
nikt się nie odezwał. Dziś interne-
towo, a jeszcze niedawno wyłudzano 
pieniądze na list z informacją o wpła-
cie za wpis do nieistniejącego reje-
stru dostają firmy, które właśnie roz-
poczęły działalność. Kilka firm dzia-
łających na terenie kraju podszywały 
się pod Centralną Ewidencję i Infor-
mację o Działalności Gospodarczej 
(CEIDG), która jest jedynym rządo-
wym spisem przedsiębiorców będą-
cych osobami fizycznymi i przypo-
minamy, że wpis do tej ewidencji jest 
bezpłatny. Na stronie internetowej 
Centralnej Ewidencji i Informacji  
o Działalności Gospodarczej znaj-
duje się informacja – „Rejestracja w 
CEIDG jest wolna od opłat. Wszel-
kie informacje zachęcające Pań-
stwa do dokonania wpłaty związa-
nej z rejestracją działalności gospo-
darczej osoby fizycznej w Polsce są 
nielegalne”.

PP

Mimo że już wiele lat po II woj-
nie światowej, to historia, a właści-
wie historycy o niej nie zapominają. 

Kilka tygodni temu Urząd Miej-
ski w Pyrzycach skierował do jed-
nego z mieszkańców gminy Py-
rzyce pismo o następującej treści –  
„W związku z pismem otrzyma-
nym od Instytutu Pamięci Narodo-
wej w Szczecinie, proszę o usunięcie 
lub wymianę tablicy zamontowanej  
w 2011 roku na cmentarzu w Stróże-
wie, na której widnieje napis propa-
gujący nazizm: „Hier ruht Dr. Her-
mann Bethke, Regierungsprasident 
Zichenau, geb. (oren) 22.1.1900 
gest. (orben) 14.1.1940, M. (itglied) 
d.(es) R. (ates), Sein Leben war 

Nazistowska tablica 
w Stróżewie 

Kampf und Arbeit. Inschrift Wieder-
gabe, gesetzt 2011”.  Prośba o usu-
nięcie lub wymianę tablicy spowodo-
wana jest faktem, iż Hermann Bethke 
urodzony w przedwojennym Stróże-
wie (Strohsdorf) był m.in. członkiem 
NSDAP, Standartenfiihrerem SA, od 
listopada 1939 r. do śmierci w stycz-
niu 1940 r. prezydentem rejencji cie-
chanowskiej (Regierung Zichenau),  
a więc organu samorządu teryto-
rialnego stworzonego na wzór nie-
miecki podczas okupacji Rzeczypo-
spolitej Polskiej przez III Rzeszę. 
Napis odwołujący się do funkcji peł-
nionej przez Bethkego oraz suge-
rujący, że jego życie było „walką  
i pracą” jest przejawem braku sza-
cunku dla ofiar zbrodni dokonanych 

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 5/2017, nr 
6/2017, nr 7/2017, nr 8/2017, nr 9/2017, 10/2017, 11/2017, 
12/2017 przeznaczonych do sprzedaży oraz do odda-
nia 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

W połowie stycznia zapadła w 
Urzędzie Marszałkowskim decyzja 
o remoncie w tym roku ulicy My-
śliborskiej w Lipianach, ulica od 
lat nie może w Starostwie Pyrzyc-
kim doprosić się o remont i stanowi 
dziś wyjątkowy publiczny tor prze-
szkód dla wjeżdżających i wyjeżdża-
jących z Lipian. Po przejęciu ulicy, 
drogi dotychczas powiatowej, przez 
Zarząd Dróg Wojewódzkich podle-
gły marszałkowi województwa, po-
jawiła się szansa na remont. Według 

na obywatelach polskich w rejen-
cji ciechanowskiej podczas okupa-
cji. Jednocześnie pragnę podkreślić, 
że wprawdzie obowiązująca ustawa  
z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zaka-
zie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez 
nazwy budowli, obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznej nie 
obejmuje obiektów budowlanych  
o charakterze nieużytkowanym, ta-
kich jak pomniki, obeliski, popier-
sia, tablice pamiątkowe, napisy  
i znaki, to uchwała Senatu z dnia 
21 października 2016 r. w sprawie 

naszego rozmówcy z Urzędu Mar-
szałkowskiego, remont ulicy Myśli-
borskiej może odbyć się nawet jesz-
cze w pierwszej połowie tego roku. 
Będzie polegał na zeszlifowaniu sta-
rej nawierzchni asfaltowej położeniu 
warstwy nieścieralnej i pomalowaniu 
oznakowania na drodze. W tym roku 
nie będą wykonywane prace zwią-
zane z poboczami tej drogi. Nic do-
dać nic ująć, czekamy na maszyny 
drogowe. 

PP   

Będzie remont ulicy Myśliborskiej 
w Lipianach 

wniesienia do Sejmu projektu ustawy 
o zmianie ww. ustawy przewiduje 
uwzględnienie w niej ww. obiek-
tów, a co za tym idzie usunięcie ich 
z przestrzeni publicznej. Mając po-
wyższe na względzie proszę o jej usu-
nięcie lub wymianę poprzez umiesz-
czenie na nowej tablicy napisu in-
formującego wyłącznie o imieniu  
i nazwisku oraz datach urodzin  
i śmierci spoczywającego tam Her-
mana Bethkego. Powyższe proszę 
wykonać w terminie 14 dni od daty 
otrzymania niniejszego pisma i poin-
formowanie tutejszego urzędu o pod-
jętych działaniach”

Pismo urzędu odniosło skutek  
i tablicy już w Stróżewie nie ma.

PP

Co jakiś czas trafiają do nas cwaniaczki chcący nas okraść. 
Jedni robią to na wnuczka, inni chodząc po domach i podszy-
wając się pod różne instytucje, jeszcze inni okradają nas w in-
ternecie i poprzez Internet.
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Na przestrzeni lat zmieniały się 
przepisy prawa dotyczące samorzą-
dów, zmieniała się ilość radnych w 
radach gmin i powiatu, nie zmieniło 
się jedno, kadencja od samego po-
czątku samorządności do dziś liczona 
jest na 4 lata. Pierwsza rada powiatu 
pyrzyckiego liczyła 25 radnych, dziś 
liczy ich tylko 15, pierwsza rada 
gminy Pyrzyce liczyła 30 radnych 
dziś tylko 15. 

Analizując dokumenty nie zna-
leźliśmy informacji, żeby ktoś, kto 
był radnym, wójtem, burmistrzem, w 
pierwszej kadencji był nim także dzi-
siaj. Jedynie w starostwie mamy sytu-
ację, kiedy to pierwszym Starostą Py-
rzyckim w latach 1998 do 2002 roku 
był Stanisław Stępień, dziś także on 
jest starostą.  

Z pierwszej rady powiatu dziś 
na sali obrad znajdziemy też rad-
nych Mirosława Bitenca i Walen-
tego Darczuka. Najczęściej wybie-
ranym do rady powiatu pyrzyckiego 
jest Jan Dominik Jaworski, który ra-
dzi na Lipiańskiej już czwartą ka-
dencję od 2002 roku. Jeżeli chodzi 
o burmistrzów, to w naszym powie-
cie urzęduje najdłużej, bo już trzecią 
kadencję, burmistrz Lipian Krzysz-
tof Boguszewski, tak samo trzecią 
kadencję urzęduje wójt Bielic Zdzi-
sław Lech Twardowski. Wójt Anna 
Hackiewicz Gębska działa drugą ka-
dencję, a najmłodszymi w tej katego-
rii są burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska, wójt Kozielice Piotr Ryb-
kowski i wójt Przelewic Mieczysław 
Mularczyk, którzy służą mieszkań-
com dopiero pierwszą kadencję. Je-
żeli chodzi o przewodniczących rad 
gmin i powiatu, to rzadkością jest, 
by ta sama osoba pełniła tę funkcję 
kilka kadencji, dwukrotny przypadek 
mamy w Warnicach, gdzie przewod-
niczącym Rady Gminy drugą kaden-
cję jest Marek Brodowski, a radnym 
jest od 20 lat, pracuje on drugą ka-
dencję, jako przewodniczący z rad-
nym Bogdanem Skoczek, który jest 
jego zastępcą, a w samorządzie War-
nic pracuje czwartą kadencję. 

W Bielicach drugą kadencję prze-
wodniczącym rady gminy jest i obec-
nie urzęduje Piotr Wilczyński, który 
ma na swoim koncie trzy kadencje  
(czwarta w toku), w tej samej radzie 
zasiada piątą kadencję radny An-
drzej Kołobycz. W temacie samorzą-
dowej długowieczności szczególny 
przypadek stanowi Krzysztof Bogu-
szewski, obecny burmistrz Lipian, 
który od 1990 roku przez trzy kaden-
cje do 2002 roku był przewodniczą-
cym Rady Miejskiej, po jednej ka-
dencji przerwy bytności w radzie zo-
stał wybrany na kolejne trze kaden-
cje na burmistrza. Jeżeli chodzi o rad-

Świderski radzi już 22 lata 
Jesteśmy w trakcie piątej kadencji samorządu powiatowego, który 

rozpoczął swoją działalność w Polsce w 1998 roku i siódmej kadencji sa-
morządów gminnych, które działalność rozpoczęły 8 lat wcześniej w 1990 
roku.

nych, to najdłużej urzędującym obec-
nie radnym jest Marian Świderski  
z Rady Gminy w Przelewicach, który 
jest radnym od 1994 roku, obecnie 
jest w połowie swojej szóstej kaden-
cji, do dziś łącznie 22 lata zasiada 
w radzie. Radny z Kozielic Robert 
Sójka ominął dwie kadencję i zasiada 
w radzie piąty raz od 1998 roku, w ra-
dzie Kozielic pracuje obecnie radny 
Roman Stasiak, który także może po-
szczycić się piątym mandatem rad-
nego, ale z dwoma kadencjami prze-
rwy.  Kolejni w tym rankingu są radni 
z Lipian Dariusz Chrobrowski i Ma-
riusz Marek Przybylski, którzy roz-
poczęli swoją działalność  radnego  

Radny Marian Świderski

W ostatnich tygodniach wzmo-
żony  niepokój budzi pojawienie  się 
gry komputerowej „Niebieski wielo-
ryb”, w której chodzi o to, żeby gra-
jący w nią zrobili sobie krzywdę. Gra 
pojawiła się już w 2016 roku, a jej na-
zwa pochodzi od jednego z niewielu 
gatunków zwierząt, któremu na-
ukowcy przypisują skłonności samo-
bójcze.  Do tej pory nie udało się na-
trafić na jakikolwiek namacalny ślad 
osoby, która to wymyśliła. Uczest-
nicy gry przez 50 dni muszą wyko-
nywać konkretne, ustalone wcześniej 
zadania, wpływające na psychikę 
młodego człowieka. Dzieci tatuują 
się, unikają snu, tną żyletkami, oglą-
dają horrory, a potem dzielą się w me-
diach społecznościowych depresyj-
nymi opowieściami. Internetowa gra 
największą popularność zyskała w 
Rosji, gdzie już ponad 130 osób ode-
brało sobie życie. Wiele osób zwraca 
uwagę na podobieństwo „Niebie-
skiego wieloryba” do filmu „Nerve” 
z 2016 roku, w którym uczennica 
ostatniej klasy liceum dołącza do in-
ternetowej gry w prawdę i wyzwanie. 
Wkrótce odkrywa, że każdy jej ruch 
jest manipulowany przez anonimo-
wych „obserwatorów”. 

 Zwracamy się z zapytaniem, czy 
w szkołach gmin powiatu pyrzyc-
kiego stwierdzono wśród uczniów 
fakt uczestniczenia w tej grze. Jeżeli 
tak, to jakie kroki zostały podjęte, by 
zapobiec dramatycznym skutkom, ja-
kie owa  „zabawa” może przynieść.

Gmina Pyrzyce - W prowadzo-
nych przez Gminę Pyrzyce szkołach 
stwierdzono prawdopodobieństwo 
udziału kilku uczniów w grze pn. 
„Niebieski wieloryb”. Niezwłocznie 

w 2002 roku i pełnią ją do dziś, iden-
tycznym stażem może pochwalić się 
radny z gminy Pyrzyce Mariusz Ma-
jak, który, jak jego koledzy z Lipian, 
został po raz pierwszy radnym w 
2002 roku.

W kontekście planowanych 
przez Prawo i Sprawiedliwość zmian  
w ustawie o samorządzie, czyli ogra-
niczenia kadencyjności wójtów, bur-
mistrzów i prezydentów rozpoczęła 
się dyskusja o tym czy wieloka-
dencyjność samorządowców to coś 
złego, czy samo dobro. Zwolennicy 
teorii PIS powiedzą, że w samorzą-
dzie też potrzebna jest dobra zmiana, 
przeciwnicy ograniczania ilości ka-

dencji powiedzą, że to ograniczanie 
praw obywatelskich, bo jeżeli miesz-
kańcy chcą takiego wójta czy rad-
nego, to nikt im nie powinien tego 
zabraniać i prawnie ograniczać.

PP

po stwierdzeniu tej sytuacji wszyst-
kie dyrekcje szkół zostały wyczulone 
na ten problem. Sprawa była tema-
tem okresowej narady dyrektorów. 
Uczniów podejrzewanych o udział 
w grze objęto stosowną pomocą psy-
chologiczno-pedagogiczną. Odbyto 
również rozmowy z rodzicami tych 
uczniów. W szkołach zaplanowano 
stosowne działania uświadamiające 
o niebezpieczeństwach wynikających 
z udziału w grze. O podejrzeniu po-
pełnienia przestępstwa powiado-
miono organa ścigania.

Gmina Warnice - W odpowie-
dzi na pismo dot. pojawienia się gry 
komputerowej „Niebieski wieloryb” 
informuję, że w szkołach podległych 
gminie Warnice nie stwierdzono 
faktu uczestniczenia w tej grze. Dnia 
13.03.2017 r. na zebraniu z rodzicami 
gościła pani Teresa Mamos, dyrektor 
Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej, która przekazała informację 
dot. gry, jej przebiegu i zagrożenia. 
Wychowawcy poinformowali rów-
nież uczniów wszystkich klas o grze 
i jej zagrożeniach. W szkole filialnej 
w Starym Przylepie przekazano infor-
mację na zebraniu z rodzicami w dniu 
15.03.2017 r.

Gmina Lipiany - W zawiązku z 
pojawieniem się gry komputerowej 
„Niebieski wieloryb” nie stwierdzi-
liśmy przypadków uczestniczenia 
uczniów Zespołu Szkół w Lipianach 
w tej grze, aczkolwiek w wyniku co-
raz intensywniejszego pojawiania 
się informacji na ten temat w me-
diach, podejmujemy działania profi-
laktyczne. 20 marca 2017 r. odbędzie 
się spotkanie rady pedagogicznej  
z panią komendant Komisariatu Poli-

cji w Lipianach podkomisarz Moniką 
Klemenską, podczas którego ustalimy 
harmonogram działań związanych  
z profilaktyką i eliminowaniem ewen-
tualnych skutków rozprzestrzeniania 
się gry „Niebieski wieloryb”.

Gmina Kozielice - W nawiązaniu 
do pisma z dnia 15.03.2017r. uprzej-
mie informuję, że w związku  z poja-
wieniem się gry komputerowej „Nie-
bieski wieloryb” na obecną chwilę 
nie stwierdzono wśród uczniów Ze-
społu Szkół w Kozielicach faktu 
uczestniczenia przez nich w tej grze. 
Pomimo to w dniu 16.03.2017r. od-
było się spotkanie grona pedagogicz-
nego z terapeutą Markiem Pietrasi-
kiem, w dniu 30.03.2017r. odbędzie 
się również spotkanie z rodzicami, 
w którym uczestniczyć będą funkcjo-
nariusze policji, pracownik poradni 
psychologiczno-pedagogicznej oraz 
terapeuta.

  Z gminy Przelewice i Bielice in-
formacji nie otrzymaliśmy, jak wi-
dać zagrożenie jest widoczne, pro-
blem jak z nim walczyć czy rozma-
wiać z młodzieżą na ten temat i może 
przypadkiem sprowokować zainte-
resowanie, czy tylko obserwować?  
Na koniec tej ponurej historii coś 
optymistycznego, w odpowiedzi na 
„Niebieskiego Wieloryba” pojawiła 
się w sieci „Różowa panda”. Każdy, 
kto czuje się załamany i potrzebuje 
wsparcia może wpisać na swoim pro-
filu społecznościowym i tam dostanie 
50 pozytywnych zadań do wykonania 
od internetowego opiekuna, który za-
troszczy się załamaną osobą.

PP

Błękitny wieloryb dopłynął 
do Pyrzyc
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Raz obiektywnie a raz subiek-
tywnie, ale prawie codziennie oce-
niamy, czy w naszym mieście lub 
na wsi jest brudno, czy czysto. Z re-
guły mówimy, że jest brudno. Pytana  
o powody takiego stanu rzeczy każda 
gminna i powiatowa władza odpo-
wiada, że sprząta za tyle, ile ma kasy, 
inny powód brudu to mieszkańcy bru-
dasy. Ostatnio odbywała się w powie-
cie dość duża dyskusja o stanie i przy-
szłości dróg gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich, zaczęło się w Przele-
wicach na sesji, później w Pyrzycach 
też podczas sesji i pewnie niedługo  
w innej gminie też na sesji radni będą 
rozliczać właścicieli dróg za ich stan 
a także za czystość. Na w/w dyskusję 
o drogach nałożyła się ostatnio infor-
macja o tym, że jedna z firm sprzątają-
cych miasto Pyrzyce jednocześnie to 
miasto zanieczyszcza.  

   „1 marca 2017 r. w godzinach 
porannych funkcjonariusze Straży 
Miejskiej w Pyrzycach patrolując ul. 
Kościuszki zauważyli stojący na po-
boczu drogi samochód jednej z firm 
zajmujących się sprzątaniem m.in. 
ulic i chodników w naszym mieście. 
Była to popularna „zamiatarka”  
czyli auto sprzątające różnego ro-
dzaju odpady nagromadzone głów-
nie przy krawężnikach dróg. Nie by-
łoby w tym nic niezwykłego, gdyby 
nie fakt, że kierujący pojazdem zrzu-
cał zebrane wcześniej z ulic nieczy-
stości na pobocze drogi kilka metrów 
od przepływającej Siciny. Funkcjo-
nariusze podjęli interwencję wzglę-
dem kierującego, który został uka-
rany maksymalnym mandatem prze-
widzianym za to wykroczenie” – po-
informował na gminnej stronie www 
mieszkańców Pyrzyc Michał Madu-
zia, komendant Straży Miejskiej.

Ponieważ w/w pojazd czyścił 
ulicę powiatową, postanowiliśmy od-
pytać, kto, kiedy jak i za ile sprząta 
ulice na zlecenie powiatu i o to zapy-
taliśmy starostę pyrzyckiego.

Pytanie - W jaki sposób utrzy-
mywana jest czystość na drogach 
i ulicach należących do powiatu? 
Proszę podzielić odpowiedź na po-
szczególne gminy, podać nazwy firm 
sprzątających zakres sprzątania, czę-
stotliwość sprzątania, koszt i na jaki 
okres zawarta jest umowa.

Kto śmieci 
po 
Pyrzycach?

Odpowiedź - W wyniku 
przeprowadzonego w 2015 r. 
przetargu na utrzymanie czy-
stości i zimowe utrzymanie 
zawarto umowę z Przedsiębiorstwem 
Usługowo - Handlowym „Waldix” 
Grażyna Haręża (miasto Pyrzyce) 
oraz Przedsiębiorstwem Usługi Ko-
munalne i Handel Detaliczny Gra-
żyna Biernacka (miasto Lipiany). Za-
kres umowy obejmuje utrzymanie czy-
stości w mieście Pyrzyce i mieście 
Lipiany i zimowe utrzymanie dróg  
w mieście Pyrzyce i Lipiany, w tym:
- opróżnianie koszy ulicznych 2 razy  
w tygodniu (poniedziałki i piątki);
- sprzątanie terenów zielonych z za-
nieczyszczeni organicznych i nie-
organicznych (puszki, butelki, pa-
pierki, drobne konary i liście) - 2 razy  
w miesiącu;
- utrzymanie czystości dróg powia-
towych polegające na uprzątnięciu 
jezdni przy krawężnikach na szeroko-
ści ok. 1 m oraz uprzątnięciu chodni-
ków z wyłączeniem chodników przyle-
gających bezpośrednio do posesji - 1 
raz w miesiącu (ostatni tydzień mie-
siąca lub przełom miesiąca), w razie 
potrzeby wytypowane ulice są sprzą-
tane częściej;
- koszenie terenów zielonych - 5 razy 
w roku w miesiącach maj - wrzesień;
- podcinka żywopłotów - 2 razy w roku 
wg dyspozycji pracownika;
- zimowe utrzymanie polegające na 
odśnieżaniu, likwidacji śliskości na 
drogach i chodnikach (z wyłączeniem 
chodników przylegających bezpośred-
nio do posesji) i wywozie nadmiaru 
śniegu wg dyspozycji dyżurnego zimo-
wego utrzymania (miesiące listopad 
- marzec).
- Koszt sprzątania miasta Pyrzyce ok. 
7 500 zł (bez usługi koszenia i pod-
cinki żywopłotów). Koszt sprząta-
nia miasta Lipiany ok. 6 900 zł (bez 
usługi koszenia). Umowy zawarte są 
na okres do końca 2017 roku.

Pytanie - W związku z ukaraniem 
po raz kolejny mandatem przez Straż 
Miejską w Pyrzycach pracowników 
sprzątających ulice powiatowe za wy-
rzucenie nieczystości w miejscach pu-
blicznych, proszę o odpowiedź, czy 
starostwo podjęło lub zamierza pod-
jąć interwencję w tej sprawie i jakie 
konsekwencje wyciągnie w stosunku 
do wynajętej firmy.

Odpowiedź - Po powzięciu wiedzy 
o zdarzeniu z dnia 1 marca 2017 roku 
polegającym na ukaraniu mandatem 
pracownika firmy WALDIX, Starosta 
Pyrzycki zwrócił się pisemnie do wła-
ściciela ww. firmy realizującego zada-
nie oczyszczania dróg powiatowych z 
żądaniem udzielenia wyjaśnień oraz 
przedłożenia szczegółowej informacji 
o sposobie realizacji umowy w zakre-
sie wywozu zanieczyszczeń. Do dzisiaj 
przedsiębiorca nie udzielił odpowie-

dzi, w związku  z czym informowanie  
o ewentualnych konsekwencjach jest 
obecnie przedwczesne.

Dziś już z informacji starosty 
wiemy, że anonimowi pracownicy 
i samochód przyłapani przez straż-
ników miejskich należeli do firmy 
WALDIX i oni będą się staroście 
jeszcze tłumaczyć z ukaranego przez 
Straż Miejską zachowania, mamy na-
dzieję to tłumaczenie opublikować.

PP

Klub radnych Wyrodka
w Okunicy

O tym, że radny Rady Miej-
skiej w Pyrzycach Mirosław Wy-
rodek nieustająco miesza w szkole  
w Okunicy, już pisaliśmy. O tym, 
że co rusz do urzędu miejskiego tra-
fiają pisma przeciw obecnej dyrek-
tor, ale i broniące jej, także pisali-
śmy i jak widać, pisać będziemy.  
W ubiegłym tygodniu Wyrodek 
znowu „podpalił” szkołę w Okunicy, 
tym razem zrobił to (oczywiście nie 
swoimi rękoma) w obronie zwolnio-
nej z pracy sekretarki szkoły. Dyrek-
tor szkoły uznała, że należy się z nią 
rozstać i taką decyzję podjęła, ale z 
nią nie zgodził się radny Wyrodek  
i kilkoro rodziców. W ślad za pismem   
w.w. do urzędu trafiło kolejne pismo, 
podpisane przez jeszcze większą 
grupę rodziców, które popierało de-
cyzję dyrektor szkoły. Znowu dwa 
pisma i znowu nadzwyczajne spo-
tkanie w szkole w Okunicy, na które 
wkurzona całą sytuacją burmistrz Py-
rzyc zaprosiła już nie tylko rodziców, 
ale wszystkich mieszkańców zainte-
resowanych sprawami szkoły. 

Na spotkanie w ubiegłym tygo-
dniu przyszli rodzice, przyszli na-
uczyciele, mieszkańcy i… radny 
Wyrodek z klubem radnych w skła-
dzie: radny Jerzy Wroński, radny 
Wojciech Łubiarz  i… radny Ma-
riusz Majak! Jakże musiał wystra-
szyć się radny Wyrodek własnych 
mieszkańców, wyborców, skoro zwo-

łał wszystkich swoich kolegów klu-
bowych do pomocy. Jak się okazało 
podczas zebrania, które znamy z re-
lacji kilku rodziców, Wyrodek miał 
dobre przeczucie, że to spotkanie bę-
dzie dla niego samorządowym kosz-
marem i długo będzie mu się śnić. 
Dostał za swoje knucie i niecne za-
chowanie od wszystkich. Pytano go, 
dlaczego miesza we wsi, przecież 
mieszkańcy na niego głosowali, dla-
czego miesza w szkole. Radny oczy-
wiście zaprzeczał, ale ludzie na wsi 
wiedzą swoje. Nie pomogła odsiecz 
radnego Wrońskiego, który próbował 
pokazać, jaki to on jest zgodny i jak 
w jego wsi rodzinnej, Brzesku, także 
dzięki niemu, jest prawdziwy błogo-
stan. Za taki tekst dostał od jednego  
z rodziców słowami, że ich tu na tym 
zebraniu nie interesuje, co Wroń-
ski robi w Brzesku. Po łomocie, jaki  
otrzymali  Wyrodek  i Wroński, po-
zostali dwaj koledzy z klubu Majak 
i Łubiarz z krzeseł do końca spotka-
nia nie wstali. Czy to ostanie burz-
liwe spotkanie w szkole w Okunicy 
skończy cykl Wyrodka, nie wiemy. 
Według mnie, będą kolejne donosy, 
kolejne listy i skargi, gdzie się da  
i kolejne spotkania mieszkańców, 
na które oczywiście Wyrodek przy-
jedzie ze swoim klubem albo i nie 
przyjedzie.

RT   
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Wypełniając PIT za 2016 r. pamiętaj o swojej jednostce Ochot-
niczej Straży Pożarnej, którą możesz wspomóc. Jako Organizację 
Pożytku Publicznego wybierz Związek Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w zeznaniu PIT i podaj numer KRS 0000 116 212

Cel szczegółowy 1 % wpisz nazwę OSP i jej adres:
OSP LIPIANY, ul. Plac Wolności 1  
74-240 Lipiany
            Strażacy ochotnicy od pokoleń pełnią bezinteresowną 

służbę w ochronie życia, zdrowia, mienia, środowiska, tradycji i kul-
tury narodowej. Kierują się szczytnymi ideałami służenia ludziom  
i niesienia pomocy poszkodowanym. 

 

PAMIĘTAJ! POMAGAJĄC 
STRAŻAKOM 

OCHOTNIKOM - 
POMAGASZ SOBIE!
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Sonda

„Co lub kto  
nas denerwuje?”.

Najbardziej denerwują mnie po-
litycy, a dokładniej ich chamski ję-
zyk. Jeżeli chodzi o moją osobę, to 
jako nauczyciel zapewne niejedną 
osobę w życiu wkurzyłem.

Żyję tak, aby się nie denerwo-
wać, ogólnie jestem zadowolony ze 
wszystkiego, nic i nikt mnie nie de-
nerwuje w życiu.

Kto mnie denerwuje? Ludzie, w 
dzisiejszych czasach mało szacunku 
dla innych, jak ktoś mnie bardzo 
zdenerwuje, to dla uspokojenia na 
spacer idę.

Najbardziej denerwują mnie 
urzędnicy i sposób, w jaki traktują 
ludzi. Aby ograniczyć swoje nerwy, 
kładę lachę na to i wtedy spokoj-
niejszy jestem.

Żyjemy w nienormalnym kraju, 
wszystko wkoło mnie denerwuje, 
zwłaszcza polityka, staram się już 
nie zwracać na to uwagi, przez co 
mniej się denerwuję.

Poniższy cytat znany jest 
prawdopodobnie wszystkim: 

 
„A oto nastąpiło wielkie trzęsie-
nie ziemi. Albowiem Anioł Pań-
ski zstąpił z nieba (...) i odsunął 
kamień” (Mateusz 28, 2). Chry-
stus zmartwychwstał! To naj-
ważniejsze wydarzenie w dzie-
jach świata upamiętnia corocz-
nie święto Wielkiejnocy, które 
obchodzimy uroczyście niemal 
od czasów św. Piotra. Na hasło: 
Chrystus zmartwychwstał!: od-
powiadamy: Prawdziwie zmar-
twychwstał! Święta wielkanocne 
wydają się szczególne i to bez ko-
nieczności dowodzenia o ich wyż-
szości nad innymi chrześcijań-
skimi świętami.   Są one symbo-
lem odrodzenia, co pięknie kore-
luje z budzącą się właśnie do ży-
cia przyrodą.  Radością dzielimy 
się z bliskimi nam osobami, skła-
dając im życzenia. Te, które wy-
syłamy na kartkach pocztowych, 
są uzupełnione ilustracją zdarzeń 
związanych ze Zmartwychwsta-
niem, ale również tradycyjnymi 
symbolami tego Święta i wiosen-
nego odradzania. Tak działo się 
podobnie w pierwszej połowie 
XX wieku na ziemi pyrzyckiej. 
Spośród zgromadzonych pocztó-
wek jest kilka nawiązujących do 
świąt wielkanocnych. Jak się oka-
zuje, różnice między tradycjami 
związanymi z obchodami Świąt 
Wielkiej Nocy w przypadku ka-
tolików i protestantów są właści-
wie kosmetyczne. Niemniej mo-
tyw ten jest bardzo dobrze znany 
i opisany wśród kolekcjonerów 
starych kart pocztowych „Zwy-
cięzca śmierci, piekła i szatana 
wychodzi z grobu...” - tę scenę 
ukazał popularny w okresie mię-
dzywojennym autor kart świą-
tecznych - Adam Setkowicz

Innego dopełnienia powyż-
szego obrazu Zmartwychwstania 
przedstawił m.in. A. Hartmann na 
kartce wydawnictwa „Współcze-
sna Sztuka” z Przemyśla: zmar-
twychwstały Pan Jezus, na któ-

Wielkanoc na starych widokówkach 

rego rękach i nogach są jeszcze wi-
doczne rany, wskazuje na niebo i na 
Boga Ojca w otoczeniu aniołów. Gest 
ten jest jakby potwierdzeniem wypo-
wiedzianych wcześniej przez niego 
słów: „Trzeba, aby Syn Człowieczy 
został wydany w ręce grzeszników i 
ukrzyżowany, a trzeciego dnia zmar-
twychwstał”. Motyw Zmartwych-
wstania wykorzystał autor pocztówki 
znacznie starszej, bo pochodzącej z 
okresu I wojny światowej. Karta zo-
stała wysłana w 1917 r. do miesz-

kanki Biłgoraja w Królestwie 
Polskim. 

Załączone kopia widokówki, 
przedstawia m.in. kościół w miejsco-
wości Tetyń (gmina Kozielice). Kartka 
z życzeniami wielkanocnymi wysłana 
została 8.07.1917 roku do odbiorcy  
w Szczecinie. Wydawca John Rüc-
kert, fotograf z Pyrzyc (Pyritz).
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Na trzy dni przed kalendarzo-
wym Dniem Kobiet Burmistrz Li-
pian Krzysztof Boguszewski, rada 
Klubu Seniora, zespół Swojaki  
i Kapela Podwórkowa Ferajna Fiera 
zaprosili do Domu Kultury w Lipia-
nach na specjalny koncert miesz-
kanki Lipian i okolic. Były życze-
nia od burmistrza i przewodniczą-
cego rady, kawa, ciastko i szampan 
od Klubu Seniora i wspaniałe wy-
stępy Swojaków, tym razem była 
to biesiada z piosenkami z czasów 

Swojsko i podwórkowo

 

PRL-u. Był też oklaskiwany i biso-
wany występ Kapeli Podwórkowej 
Ferajna Fiera, która, za sprawą Pio-
tra Wiechcińskiego odnowiła swoją 
działalność po 30 latach przerwy. 
Dziś w kapeli gra i śpiewa wraz  
z Piotrkiem, Darek Malicki, Ja-
cek Mandes, Tomasz Franiak i Ja-
cek Malicki. W tym składzie zagrali 
po raz pierwszy i jak było widać 
po reakcji widowni zagrali udany 
koncert.  
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W Pyrzycach jeszcze do nie-
dawna nie było miejsca opieki nad 
dziećmi do lat 3. „Bajeczka” jest do-
piero drugim żłobkiem, a stworzone 
w nim 30 miejsc opieki nad dziećmi, 
w tym 3 dla dzieci z niepełnospraw-
nościami znacząco poprawi sytu-
ację kobiet chcących wrócić na ry-
nek pracy. To pierwsza tego typu od-
dana inwestycja, którą zrealizowano 
dzięki wsparciu środków z Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020.

Inwestycja omawiana wielokrot-
nie na sesjach, dziesiątkach spotkań 
budziła ciągle emocje, a to niektó-
rym radnym nie podobała się Szcze-
cińska Fundacji Talent Promocja Po-
stęp, realizująca projekt, a to później 
problemy z lokalizacją żłobka w bu-
dynku gimnazjum, a to jakieś zawiłe 
interpretacje sanepidu. Po wszystkich 
próbach wykolejenia projektu, żło-
bek w ubiegłym tygodniu został ofi-
cjalnie otwarty. „Cieszymy się z kolej-
nej placówki otwartej pod skrzydłami 
Fundacji. Nie była to prosta droga, 
ze względu na duży opór strony nie-
których jednostek na terenie powiatu 
pyrzyckiego, od których zależał po-
niekąd los naszego żłobka. Jednak 
ogromne doświadczenie w pokony-
waniu trudności oraz sztab eksper-
tów, z którymi współpracuje Funda-

Żłobek miał pod górę, ale jest
cja, ich wiedza, znajomość przepi-
sów poprowadzi nas przez te „progi” 
aż do dzisiejszego otwarcia. Dziękuję 
pani burmistrz, Marzenie Podzińskiej 
za otwarcie wrót Pyrzyc na nasze po-
mysły i współudział przy ich realiza-
cji. Myślę, że to dobry początek dłu-
giej, owocnej współpracy„ - Iwona 
Żukiert prezes Szczecińskiej Fundacji 
Talent Promocja Postęp. Na uroczy-
stym otwarciu obecny był wicemar-
szałek województwa zachodniopo-
morskiego Jarosław Rzepa, który po-
wiedział - „W momencie, gdy powsta-
wał pomysł stworzenia tego przed-
szkola, rodzice z Pyrzyc nie mogli li-
czyć na żaden punkt opieki dla swoich 
maluchów. Dziś, „Bajeczka” jest dru-
gim żłobkiem w okolicy i widzimy, jak 
pozytywny efekt generuje. Matki wra-
cają do pracy. Już za chwilę swoje 
centrum logistyczne otworzy Zalando 
i zapotrzebowanie na pracowników z 
lokalnego rynku znacząco wzrośnie” 

„Po pierwsze, cieszę się, że do 
Pyrzyc przyjeżdżają inwestorzy, że 
wiążą swoje plany z naszym miastem, 
po drugie cieszę się, że ich inwestycje 
mają znaczący wpływ na to, co dzieje 
się w naszym mieście, a takim przy-
kładem jest właśnie otwarty żłobek. 
Dzięki tej inwestycji wielu rodziców 
będzie mogło podjąć zatrudnienie, 
a ponadto mamy kilka nowych miejsc 
pracy. Mamy już kolejne wspólne 

plany, ale o nich powiem może jak bę-
dzie więcej szczegółów. Dziś dziękuję 
fundacji za pomysł i jego realizację a 
panu marszałkowi Jarosławowi Rze-
pie za wsparcie” – powiedziała bur-
mistrz Marzena Podzińska. Dyrekto-
rem nowego żłobka jest Małgorzata 
Piotrowska – „Patrzę dziś na nasz 
żłobek, jako działające piękne i przy-
jazne miejsce dla dzieci i rodziców, 

które pojawiło się w Pyrzycach w od-
powiednim czasie i w odpowiednim 
miejscu. Klimat naszej „Bajeczki” 
tworzy sympatyczna kadra zaczynając 
od najszybszej w działaniu pani sprzą-
taczki, przez przemiłe, wykwalifiko-
wane opiekunki i troskliwą położną, 
po dyrektorkę. To jest właśnie Żłobek 
Bajeczka”

PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Wiatrakowe 
eldorado
Bielic 
i Kozielic 
bankrutem?

W uzasadnieniu postanowienia 
sądu czytamy – „Pismem z dnia 24 li-
stopada 2016 roku, wierzyciel - Euro-
wind Services spółki z ograniczoną od-
powiedzialnością z siedzibą w Gdań-
sku wniósł o ogłoszenie upadłości 
obejmującej likwidację majątku dłuż-
nika Fieldon Investments spółki z ogra-
niczoną odpowiedzialnością Wiatro-
mill spółki komandytowej z siedzibą w 
Warszawie, wnosząc jednocześnie o za-
bezpieczenie majątku dłużnika poprzez 
ustanowienie zarządcy przymusowego, 
a w razie braku podstaw do jego usta-
nowienia, ustanowienie tymczasowego 
nadzorcy sądowego. W uzasadnieniu 
wskazał, iż wniosek o zabezpieczenie 
majątku dłużnika jest zasadny z uwagi 
na znaczące ryzyko podejmowania 
przez dłużnika zadań zmierzających do 
uszczuplenia majątku spółki w obliczu 
nierealizowanych zobowiązań”

To fragmenty postanowienia sądu, 
które przesłał nam jeden z czytelni-
ków. Dla niewtajemniczonych szybko 
wyjaśniam nasze zainteresowanie tym 
pismem. Firma Fieldon Investments 
spółki z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią Wiatromill spółki komandytowej 
z siedzibą w Warszawie jest właści-
cielem elektrowni wiatrowych na te-
renie gminy Kozielice, Bielice i Banie, 
postanowienie sądu nie stawia firmy  
Fieldon Investments w stan upadłości, 
ale na pewno budzi niepokój tych, któ-
rzy związali się z inwestycją wiatra-
kową licząc na godziwe zyski. Skoro 
Fieldon nie płaci jednej firmie to może 
nie płaci też rolnikom z gminy Bielice 

i Kozielice. „W roku ubiegłym musie-
liśmy wielokrotnie upominać się o pie-
niądze, niektórzy z właścicieli gruntów, 
na których stoją elektrownie wiatrowe 
dostali pieniądze dopiero w sierpniu 
2016, a powinni w styczniu, do dziś na 
polach mamy problemy związane z nie-
właściwie prowadzonymi pracami bu-
dowlanymi, pozrywane są dreny. Firma 
utwardziła więcej terenu niż powinna i 
do dziś tak jest. W tej firmie nie można z 
nikim porozmawiać, czegoś się dowie-
dzieć, w tym roku do dziś nie dostaliśmy 
pieniędzy” – usłyszałem od rolników. 
Zapytałem też telefonicznie wójtów 
obu gmin i z ich wypowiedzi wywnio-
skowałem, że nie mówią mi do końca 
prawdy i nie są też zorientowani, co się 
obecnie dzieje i jakie będą tego konse-
kwencje. W związku z tym wysłałem 
zapytanie pisemne o następującej tre-
ści – „Czy firma Fieldon Investments 
spółka z ograniczoną  odpowiedzialno-
ścią Wiatromill spółka komandytowa z 
siedzibą w Warszawie: 
- złożyła deklaracje podatkowe  
w 2016 i 2017 roku?
- w jakiej wysokości?
- czy złożyła je w terminie? 
- czy opłaciła należny podatek  
 w terminie?
- czy rolnicy, podmioty gospodarcze, na 
których posadowione są elektrownie 
wiatrowe opłacili podatek od tych bu-
dowli w terminie?
- w jakiej łącznej wysokości?
- jeżeli nie opłacili lub spóźnili się 
z jego opłaceniem to jaki podawali 
powód?”  

Niestety, do dnia składu gazety nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi z obu gmin. 
W rumach usprawiedliwienia usłysza-
łem, że akurat nie ma w pracy pracow-
nika, który zajmuje się tymi sprawami. 
Czyżby wójtowie Twardowski i Ryb-
kowski uzgodnili politykę informa-
cyjna w tej sprawie? Mamy nadzieję, 
że już po druku gazety, ale jeszcze 
przed kolportażem dostaniemy te in-
formacje i dołączymy do gazety w for-
mie dodatku.

„Żeby złożyć wniosek o upadłość 
takiej spółki, to nie wystarczy, że my 
mamy kilkaset tysięcy wierzytelności  
u tych Państwa, tylko jest tych podmio-
tów zdecydowanie więcej, można o tym 
przeczytać we wniosku o upadłość, my 
wykonaliśmy dla nich prace, a oni nam 
nie płacą. Obecnie do tego wniosku do-
pisują się nowe podmioty wiemy, że oni 
nie płacą gminie, są już tytuły sądowe 
do ściągania należności dla rolników 
te tytuły trafiły także do moich praw-
ników. Ja reprezentuję spółkę, która 
realizowała te inwestycję także na te-
renie Bielic i Kozielic od strony usłu-
godawcy, ja na tym terenie pracowa-
łem od roku 2001, znam te sprawy od 
podszewki i znam każdego z rolników 
osobiście, ja podpisywałem z każdym  
z nich umowy. Wiatromill był spółką 
celową, a   Energix, który jest obecnie 
właścicielem spółki, dzisiaj Fieldon, 
którą przekształcił z powodów podat-
kowych, bo chciał uciec przed podat-
kiem kupił ten projekt. Dzisiaj obecny 
właściciel wiatraków traktuje tych lu-
dzi, z którymi ma umowy nie fear. Dla 
mnie są to bardzo nieetycznie postępu-
jący przedsiębiorcy i to mówię bardzo 
delikatnie, Energix, właściciel Fieldon 
jest to Izraelska firma, bardzo bogata  
i wiele może, trudno jest mi powie-
dzieć, czy nie płacą, bo nie mogą, czy 
nie płacą, bo nie chcą. 

Oceniając firmę Fieldon powinie-
nem użyć bardzo mocnych słów, pod-
pisze krwią pod każdą negatywną opi-
nią na temat tej firmy” – powiedział 
nam Bogusław Waliński, wiceprezes 
Zarządu Eurowind Holding SA firmy 

która złożyła wniosek o upadłość firmy 
Fieldon Investments.

Po kilkunastu próbach dotarcia do 
kogoś, kto udzieli nam odpowiedzi na 
pytania w imieniu firmy Fieldon, od-
zwoniła do nas prawnik Agnieszka 
Wiercińska – Krużewska, która w for-
mie pisemnej odpowiedziała na nasze 
pytania – „Spółka, którą reprezentuję 
tj. FIELDON INVESTMENTS spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Wia-
tromill spółka komandytowa (dalej 
jako „Fieldon Investments”) nie jest 
w upadłości, ani nie jest w stanie li-
kwidacji. Brak jest ku temu podstaw 
faktycznych i prawnych. Z publicznie 
dostępnych sprawozdań finansowych 
Fieldon Investments wynika, że stan 
finansowy spółki jest dobry. Łączna 
wartość aktywów trwałych Fieldon 
Investments na koniec 2016 roku wy-
niosła 725.152.810,00zł. Zestawie-
nie zysków i strat Fieldon Investments  
w 2016 roku wykazało nadwyżkę  
w kwocie 473.868.285,00 zł. Fieldon 
Investments w pełni zachowuje więc 
płynność finansową, współpracując 
z ponad 130 kontrahentami. Spółka 
jest częścią izraelskiej grupy kapitało-
wej Energix- Renewable Energies Ltd 
(„Energix”) jest notowana na gieł-
dzie, przez co zobowiązana jest do za-
chowania wymogów transparentności 
i rzetelności prowadzonej działalności. 
W 2015 roku Energix uzyskał tytuł naj-
bardziej innowacyjnego przedsiębior-
stwa w branży energii odnawialnej  
w 2015 roku, nadany przez magazyn 
The New Economy Magazine - „The 
most Innovative Renewable Energy 
Company Award” for 2015 of The New 
Economy Magazine http://www.thene-
weconomy.com/awards/2015. Energix 
rozszerzając swoją działalność o nowe 
rynki, w tym polski, dokłada najwyż-
szej dbałości o dobre relacje zarówno 
z lokalną społecznością jak i partne-
rami biznesowymi. Dzięki działalno-
ści Fieldon Investments powstają bo-
iska sportowe, odnawiane świetlice, 
place zabaw oraz inna infrastruk-
tura. Spółka sfinansowała samochód 

cd. str.11
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dla gminy Bielice oraz komputery  
i wyposażenie świetlic dla dzieci. 
Projekty na rzecz społeczności lokal-
nej na terenie gmin Kozielice i Banie 
zostały sfinansowane przez Fieldon 
Investments w kwocie ok. 2 mln zł.  
W 2016 r Spółka zapłaciła poda-
tek od nieruchomości w kwocie 
1.177.561 zł. W 2017 zadeklaro-
wała i zapłaciła kwotę 1.916.414 zł. 
Czynsze na rzecz właścicieli w roku 
2017 wyniosą 3.347.293 zł. 

Spółka ponosi także koszty po-
datków od nieruchomości rolni-
ków, na gruntach których posado-
wione są wieże. Zgodnie z wszystkimi 
umowami Spółka zwraca koszt po-
datku zapłaconego przez właściciela 
gruntu do końca roku, w którym po-
datek został zapłacony. Zwroty na-
stępowały dużo szybciej niż do końca 
roku, a w niektórych przypadkach 
właściciele otrzymują zaliczki na po-
czet podatku (takie rozwiązanie jest 
ukłonem Spółki w stosunku do wła-
ścicieli i nie wynika z zawartych 
umów). Spółka usunęła wszystkie 
zasadne szkody poczynione w grun-
tach w wyniku inwestycji. Większość 
właścicieli nie miała roszczeń po za-
kończeniu budowy, co jest potwier-
dzone protokołami odbiorczymi. Po-
jawiały się nieliczne zgłoszenia uste-
rek związanych z pracami, które były 
analizowane i na bieżąco (z zastrze-
żeniem warunków pogodowych) na-
prawiane. W tej chwili Spółka iden-

tyfikuje tylko jedną sprawę, w któ-
rej prace związane z naprawą dre-
nażu trwają. Jak w przypadku każ-
dej działalności gospodarczej wobec 
Fieldon Investments są kierowane 
roszczenia, które są przedmiotem 
postępowań sądowych, ponieważ  
w ocenie Fieldon Investements są one 
bezzasadne. Roszczenie wierzyciela, 
które jest podstawą wniosku o upa-
dłość opiewa na kwotę ok. 170 tys. 
zł i jest zdaniem Spółki bezzasadne. 
W praktyce gospodarczej występuje 
negatywne zjawisko windykacji 
spornych należności poprzez składa-
nie wniosku o ogłoszenie upadłości. 
Działanie takie jest piętnowane przez 
prawo i sprzeczne z celem postępo-
wania upadłościowego. Podmiot, 
wobec którego złożono taki wniosek, 
woli czasem zapłacić kwestionowane 
należności niż ryzykować, że zosta-
nie rozpowszechniona wiadomość, 
jakoby był niewypłacalny (miał pro-
blemy) (por. Projekt założeń projektu 
ustawy – Prawo restrukturyzacyjne 
z 24.7.2013 r., s. 7, ostatni akapit 
http://www.federacja-konsumentow.
org.pl/p,1018,da398,projekt-zalo-
zen-ustawy-prawo-restrukturazyjne.
pdf). Wniosek o ogłoszenie upadło-
ści nie oznacza, że dany podmiot jest 
niewypłacalny. Bada to dopiero sąd 
korzystając z pomocy tymczasowych 
nadzorców sądowych, którzy przygo-
towują opinie na temat stanu finan-
sowego przedsiębiorstwa. Dopiero w 

wyniku tak przeprowadzonego po-
stępowania sąd decyduje, czy fak-
tycznie istnieją przesłanki do ogło-
szenia upadłości. Fieldon Invest-
ments nie zamierza ulegać próbie 
wymuszenia zapłaty spornych należ-
ności na skutek złożonego wniosku o 
ogłoszenie upadłości Fieldon Invest-
ments. Spółka przedstawiła sądowi 
wyczerpujące stanowisko w tej spra-
wie. Opinia tymczasowego nadzorcy 
jednoznacznie wskazuje, że wniosek 
jest pozbawiony podstaw prawnych 
i faktycznych. Wnioskodawcy zależy 
wyłącznie na spowodowaniu nega-
tywnego PR wobec Spółki. Ogłosze-
nie upadłości podmiotu takiego jak 
Fieldon byłoby ogromną stratą dla 
społeczności lokalnej. Zgodnie z art. 
34 ust. 2 prawa upadłościowe zło-
żenie w złej wierze (oczywiście bez-
zasadnego) wniosku o ogłoszenie 
upadłości uprawnia Fieldon Inve-
stements do żądania naprawienia 
szkody jaka z tego wynikła” 

                                                         
Z poważaniem, 

Agnieszka Wiercińska-Krużewska 
                    adwokat, senior partner

Z informacji przekazanych nam 
przez rolników wiemy, że w najbliż-
szym czasie odbędzie się spotkanie, 
na którym ustalą oni wspólną stra-
tegię postępowania w stosunku do 
firmy Fieldon. Dziś pewnie wójt Bie-
lic Lech Twardowski i Kozielic Piotr 

Rybkowski też zastanawiają się nad 
tym, czy planowane dochody z po-
datku od budowli nie są dochodami 
wirtualnymi. Należy dodać, że w 
ostatnim czasie zmieniły się też prze-
pisy określające wartość budowli, 
jaką jest elektrownia wiatrowa. Do-
tychczas do celu wyliczenia po-
datku należnego gminie można było 
zaliczyć wartość wieży elektrowni 
wraz z fundamentem, ale bez gon-
doli, dziś nowe przepisy dają możli-
wość doliczenia także gondoli, ale, 
jak to w naszym kraju, przepisy usta-
wodawca pisze tak niejednoznaczne, 
że zezwala to na krańcowo różne in-
terpretacje. Fieldon nadal uważa, że 
wartość elektrowni do podatku dla 
gminy to wieża wraz z fundamen-
tem, a gminy uważają, że należy do 
wartości dodać gondolę elektrowni. 
Znając potencjał firmy Energix wła-
ścicela Fieldon możemy się domy-
ślać, że ciąganie się gmin po sądach, 
w celu wyjaśnienia, kto właściwie in-
tepretuje ustawę, będzie trwać latami. 
Dziś postepowanie upadłościowe 
jest w toku, nadzorca sądowy bada 
stan firmy Fieldon, rolnicy z gminy 
Kozielice i Bielice czekają na kasę  
i gminy też. Do tematu powrócimy na 
pewno.

Ryszard Tański

O tym, że władza gminna w Prze-
lewicach poszła na wojnę z kurator 
oświaty i napisała na jej dwie decy-
zje zażalenie do ministerstwa,   pi-
saliśmy. Odpowiedzi z Warszawy 
nadal nie ma, ale chyba nikt nie ma 
złudzeń, że minister Zalewska nie 
będzie wycofywać decyzji swojego 
podwładnego. Czyli planowana re-
forma oświaty gminy Przelewice, po-
legająca na likwidacji szkoły w Jesio-
nowie i Żukowie oraz utworzeniu na 
bazie gimnazjum podstawówki, sta-
nęła w miejscu. Samorządy do końca 
marca muszą podjąć decyzję o sieci 
szkół w danej gminie, dziś w Przele-
wicach pat. 

„Jak dostaniemy z ministerstwa 
decyzję negatywną dla nas, to nie bę-
dziemy szli do sądu, nie ma sensu.  
Na dzień dzisiejszy zrodził się po-
mysł, by powołać stowarzyszenie, 
którego zadaniem będzie utworze-
nie Niepublicznej Szkoły Podstawo-
wej w Przelewicach na bazie likwido-
wanego gimnazjum. Mamy nadzieję, 
że w ten sposób uratujemy budynki 

likwidowanego gimnazjum, że zo-
staną one zagospodarowane. Wstęp-
nie rozmawialiśmy na ten temat  
w kuratorium i wiemy, że taka możli-
wość istnieje. Chcielibyśmy, by taka 
szkoła rozpoczęła działalność już 
w tym roku od września.” – powie-
dział wójt Mieczysław Mularczyk. 
Próbowaliśmy się dowiedzieć cze-
goś więcej na temat tej inicjatywy 
w przelewickim gimnazjum, ale od-
mówiono nam, informując, że jesz-
cze za wcześnie, nie ma szczegółów, 
będą dopiero po spotkaniu, które pla-
nowane jest na ostatni tydzień marca. 
Wszystkie znaki na przelewickim 
niebie wskazują na to, że szkoły w 
Żukowie i Jesionowie pozostaną, ale 
też jest inicjatywa utworzenia nowej 
szkoły niepublicznej. Gdyby tak się 
stało, to gmina Przelewice, zamiast 
mieć po reformie dwie szkoły pod-
stawowe (według projektu władzy), 
to będzie ich miała pięć. Jeżeli po-
wstałaby szkoła niepubliczna, to bę-
dzie to z jednej strony nowa ciekawa 
inicjatywa, ale dla gminy może to 

być problem. Jeżeli bowiem oferta 
nowej podstawówki będzie bardzo 
atrakcyjna, to może część rodziców 
z Żukowa, Kłodzina i Jesionowa po-
śle właśnie tam swoje dzieci, a za 
dziećmi pójdzie do nowej szkoły 
subwencja oświatowa. Reasumując, 
szkoły gminne będą miały coraz 
mniej pieniędzy z subwencji, a koszty 
utrzymania szkół będą te same, czyli 
w efekcie gmina będzie musiała do-
łożyć do tych szkół więcej kasy. Dla 

W Przelewicach od września  jedna podstawówka więcej?
gminy Przelewice, według  tego, co 
powyżej, szkoła niepubliczna może 
stać się oświatowym gwoździem do 
budżetowej trumny. Nie twierdzę, 
że tak się stanie, ale jest to bardzo 
prawdopodobne, ponadto dzieci na-
gle w gminie nie przybędzie. Na ko-
niec przypominam, że obecna władza 
oświatowa: kurator i minister nie po-
zwoli zamknąć nawet pustej szkoły, 
bez uczniów, już tak w Polsce się 
dzieje.

RT
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Pyrzyccy policjanci i pro-
kuratura wyjaśniają, w jakich 
okolicznościach doszło do po-
żaru mieszkania przy ul. Bogu-
sława w Pyrzycach. W wyniku 
pożaru śmierć poniósł 61-letni 
mężczyzna.

W sobotę około godziny 20.00 
przy ul. Bogusława w Pyrzycach, naj-
prawdopodobniej  z powodu zaprósze-
nia ognia, doszło do pożaru mieszkania 

POŻAR MIESZKANIA W PYRZYCACH
usytuowanego na drugiej kondygna-
cji budynku wielorodzinnego. Podczas 
działań służb ratowniczych w mieszka-
niu ujawniono ciało 61-letniego męż-
czyzny. Przybyłe na miejsce pogoto-
wie ratunkowe podjęło bezskuteczne 
próby reanimacji mężczyzny, mężczy-
zna zmarł.  

W czasie akcji pożarniczej, z uwagi 
na bezpieczeństwo, ewakuowano 
mieszkańców budynku. O pożarze 

Funkcjonariusze Wydziału Kry-
minalnego pyrzyckiej komendy za-
trzymali mężczyznę, który 6 marca 
w godzinach wieczornych nie za-
trzymał się do kontroli drogowej, na-
stępnie porzucił pojazd i oddalił się 
z miejsca. W wyniku intensywnych 
czynności policjanci ustalili perso-
nalia kierującego, którym okazał się 
30-letni mieszkaniec gm. Lipiany 
poszukiwany na podstawie dwóch 
listów gończych wystawionych 
przez Sądy Rejonowe w Sulęcinie i 
Pyrzycach.

Policjanci ustalili miejsce ukry-
wania się poszukiwanego. Na miej-
scu podczas przeszukania pomiesz-

UKRYWAŁ SIĘ W TAPCZANIE
Policjanci pyrzyckiego wydziału kryminalnego zatrzymali męż-

czyznę poszukiwanego dwoma listami gończymi, który dzień wcze-
śniej nie zatrzymał się do kontroli drogowej, porzucił pojazd i zbiegł 
z miejsca.

czeń na poddaszu w tapczanie zna-
leźli urywającego się mężczyznę.

Mężczyzna został zatrzymany 
i przewieziony do jednostki poli-
cji. Podczas czynności z jego udzia-
łem przyznał się do popełnienia wy-
kroczenia w ruchu drogowym oraz 
niezatrzymania do kontroli. W za-
wiązku z powyższym został ukarany 
grzywną w kwocie 1000 złotych oraz 
zatrzymaniem uprawnień na okres 
pół roku. 30-latek jeszcze dziś trafi 
do zakładu karnego w celu odbycia 
kary 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia 
wolności za przestępstwa przeciwko 
mieniu.

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

Działania pyrzyckich krymi-
nalnych po raz kolejny w tym 
roku zakończyły się pozytywną re-
alizacją. Policjanci wydziału kry-
minalnego pyrzyckiej komendy 
zatrzymali dwóch młodych miesz-
kańców powiatu pyrzyckiego po-
dejrzanych o posiadanie środków 
odurzających. Obaj usłyszeli za-
rzuty, a 24-latek został objęty po-
licyjnym dozorem. Grozi mu kara 
do 3 lat pozbawienia wolności.

Ostatnio pyrzyccy kryminalni, na 
podstawie wcześniej zebranych in-
formacji, zatrzymali dwóch młodych 
mężczyzn mieszkańców powiatu py-
rzyckiego, którzy posiadali środki 
odurzające w postaci marihuany  
i amfetaminy. 

W wyniku przeszukania w miej-
scu zamieszkania 24-latka policjanci 
ujawnili i zabezpieczyli w zamra-
żalniku lodówki słoik z zawartością 
białej substancji,  natomiast podczas 

W  ZAMRAŻALNIKU  PRZECHOWYWAŁ 
 AMFETAMINĘ

przeszukania drugiego z mężczyzn 
kryminalni ujawnili przy nim wore-
czek strunowy z zawartością suszu 
roślinnego. Mężczyźni zostali za-
trzymani i przewiezieni do komendy  
w celu wykonania czynności.

Zabezpieczone substancje zwa-
żono i poddano badaniu testerem nar-
kotykowym. Okazało się, że jest to 
ponad 70 gramów amfetaminy oraz 
ponad 1 gram marihuany. Zarówno 
24-latek jak o rok młodszy znajomy 
trafili do policyjnego aresztu, następ-
nie po zebraniu materiału dowodo-
wego usłyszeli zarzuty. Prokurator 
rejonowy, na wniosek komendanta, 
zastosował wobec 24-latka środek 
zapobiegawczy w formie dozoru 
policyjnego. 

Za przestępstwo, jakiego dopu-
ścili się mężczyźni,   ustawa o prze-
ciwdziałaniu narkomanii przewiduje 
karę do roku bądź do 3 lat pozbawie-
nia wolności w przypadku 24-latka.

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

niezwłocznie został powiadomiony 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzy-
sowego oraz Powiatowe Centrum Za-
rządzania Kryzysowego. Burmistrz 
miasta w związku z zaistniałym poża-
rem wdrożyła procedury zarządzania 
kryzysowego w stosunku do ewaku-
owanych, którzy w rezultacie znaleźli 
schronienie u najbliższych.

Sprawny przebieg czynności ra-
towniczych zagwarantowały wdro-
żone i stosowane procedury alar-
mowania na wypadek zdarzeń 
kryzysowych.

Z policyjnych ustaleń wynika, że 
mężczyzna mieszkał sam. Wstępnie 
wykluczono udział innych osób w 
zdarzeniu. W tej sprawie policjanci 
pod nadzorem prokuratury prowa-
dzą śledztwo, które ma na celu usta-
lenie, co było przyczyną pożaru i jak 
do niego doszło.

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

Na początku marca Bielice i Li-
piany odwiedził poseł Prawa i Spra-
wiedliwości Leszek Dobrzyński, 
w sejmie jest członkiem Komisji 
Obrony Narodowej a także Komi-
sji Polityki Społecznej i Rodziny. Do 
obu gmin, jak powiedział na spotka-
niach, nie przyjechał agitować, ale 
porozmawiać. Jak było widać pod-
czas obu spotkań, ci którzy przyszli, 
przynieśli ze sobą żale i pretensje nie 
tylko do obecnie rządzących, ale i do 
tych co byli. Uznali, że można o nich 
pogadać także z obecną władzą i wła-
śnie spotkanie w Bielicach zdomino-
wały takie sprawy. Oprócz mieszkań-
ców na spotkaniu w Urzędzie Gminy 
Bielice obecny był Jarosław Ileczko i 
wójt gminy Lech Twardowski, który 
według naszych informacji będzie w 
najbliższych wyborach samorządo-
wych startował z listy PIS do Rady 
Powiatu Pyrzyckiego. Tego samego 
dnia w Lipianach było też o ludzkich 
sprawach, ale i dużym problemie 
wspólnoty, jakim jest remont wieży 

PIS TOUR
kościelnej, która dziś jest w bardzo 
złym stanie. Zawiłości i koszty re-
montu przedłożyli przedstawiciele 
Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy 
Zabytków ZACZYNAJ oraz ksiądz 
proboszcz Andrzej Stolarski. Na 
spotkaniu poseł Dobrzyński obiecał 
osobną wizytę na plebanii i pomoc. 
Wizyta osobna, z tego co wiemy, 
była, teraz czekamy na efekty. Naszą 
redakcję interesowały dwie sprawy: 
pierwsza, czy szpital powiatowy w 
Pyrzycach będzie ujęty w planowanej 
sieci szpitali i czy w Pyrzycach bę-
dzie w najbliższym czasie budowana 
nowa siedziba Komendy Powiatowej 
Policji.

„Plan sieci szpitali zakłada, że w 
każdym powiecie powinna być taka 
placówka, więc nie widzę tutaj zagro-
żenia dla szpitala w Pyrzycach, pro-
blem ma powiat myśliborski, gdzie 
są dwa szpitale. Natomiast,  jeżeli 
chodzi o inwestycję dla policji w Py-
rzycach, to mam informację, że re-
monty są robione, ale na razie nie 

ma planów co do całkowicie nowego 
obiektu” – powiedział po spotkaniu 
w Lipianach poseł Dobrzyński. Pod-
czas spotkania w Lipianach zebrani 
mogli się dowiedzieć, że w mia-

steczku działa już koło Prawa i Spra-
wiedliwości, a jego pracami kieruje 
Stanisława Iwankiewicz.

RT



 13                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 4                                             

REDAKCJA: Dwutygodnik PULS POWIATU 74-240 Lipiany ul. Bema 22 e-mail: redakcja@pulspowiatu.pl; www.pulspowiatu.pl;  Redaktor naczelny: Ryszard 
Tański tel: 510 185 777. Stali współpracownicy:  Wojciech Kuźmiński, sierż. Marcelina Pałaszewska. Dział  reklamy tel. 507199093 e-mail: reklama@pulspo-
wiatu.pl, Wydawca: FHU SKANER. Druk: AKSEL, www.akseldruk.pl. Za treść ogłoszeń, reklam i listów redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych 
redakcja nie zwraca.

Fo t o ko m e n t a r z

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

SPOTKANIE NOWOROCZNE GMINA LIPIANY

SPOTKANIE NOWOROCZNE GMINA PYRZYCE



 14                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 4                                         22.03.2017

SPORT

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

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 73m2 w Pyrzycach 
kontakt 692 561 929

Mimo huraganów i obfitego 
deszczu w sobotę i w niedzielę roz-
błysło nad Pyrzycami słońce i w tych 
okolicznościach przyrody startowy 
strzał do biegu dla 800 zawodników 
oddała burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska, pomysłodawczyni pierw-
szej w naszym regionie imprezy bie-
gowej Pyrzycka Szybka Dycha Bac-
ker OBR. Uczestnicy biegu wystarto-
wali na jednym z dwóch dystansów 
10 km i 5 km zarówno indywidual-
nie, jak i drużynowo. 

-„Bieganie jest teraz modne, 
wiele miast organizuje tego typu im-
prezy, więc dlaczego nie my. Mamy 
w Pyrzycach wiele klubów sporto-
wych, stowarzyszeń uprawiających 
różne dyscypliny sportu, więc czemu 
nie dołączyć do tego dużego biega-
nia raz w roku, bo taki cykl tej im-
prezy przewidujemy. Cieszę się, że 
udało mi się znaleźć fachowców do 
technicznej realizacji imprezy, jest to 
Stowarzyszenie K2 Partners, które 
ma swoim koncie już kilka imprez 
tego typu. Dziękuję wszystkim spon-
sorom, szczególnie tytularnemu Bac-
ker OBR. Nie będę wymieniać in-
nych, bo mogłabym kogoś pominąć. 
Gratuluje zwycięzcom, ale też gratu-
luje wszystkim, którzy stanęli na li-
nii startu i dobiegli do mety, to wspa-
niały sukces. Cieszę się szczególnie, 
że na linii startu stanęło tak wielu py-
rzyczan i to z sukcesem, nasz miesz-
kaniec Wojciech Piwowarczyk zajął 
drugie miejsce na 10 km, natomiast 
wśród kobiet pyrzyckich najszyb-
sza była pani Bożena Urban-Tymko. 
Przypomnę, że podczas imprezy bie-

800 biegaczy ulicami Pyrzyc!
Dla Szymona zebrano ponad 10 tysięcy złotych!! 

galiśmy dla Szymona Michno – 4-let-
niego mieszkańca Pyrzyc, zbierali-
śmy środki finansowe potrzebne na 
pokrycie bardzo kosztownej operacji 
Szymona – rekonstrukcji małżowiny 
usznej, zaplanowanej na 30.06.2017 
rok w Niemczech – Bremen, całkowity 
koszt leczenia to ponad 10 000 euro, 
dziś zebraliśmy w ciągu kilku godzin 
imprezy aż 10.724,74 zł. Jeszcze raz 
dziękuję wszystkim i zapraszam na 
Pyrzycką Dychę Backer OBR za rok” 
– powiedziała burmistrz Podzińska. 
W skrócie podajemy wyniki pyrzy-
czan. Najszybsza kobieta na 5 km-
-Bożena Urban Tymko, druga Anna 
Rolbiecka, trzecia Małgorzata Kru-
czek. Na dystansie 10 km wśród star-
tujących pyrzyczan byli, w kategorii 
kobiety: Aleksandra Merdało, Mał-
gorzata Lal, Łukasik Roksana, Eryka 
Bazal, w kategorii mężczyzn: Woj-
ciech Piowowarczyk, Mateusz Żół-
kiewski, Przemysław Pyda, Tomasz 
Maga, Radosław Opaluch, Przemek 
Manik, Robert Betyna, Robert Ćwie-
rzona, Dariusz Kufel, Karol Rol-
biecki Karol Kowalski, Krzysztof Si-
kora, Jakub Wojtalewicz. Partnerem 
strategicznym imprezy była Gmina 
Pyrzyce, a jej sponsorem tytularnym 
Backer OBR, imprezę sponsorowali 
także Europa System, Winnica Tur-
nau, Skoda Auto PEHAMOT, Termo 
Organika, Restauracja Park, Kance-
laria Prawna Skotarczak Dąbrowski 
Olech i Partnerzy, Mlekowita, PBS 
Mrówka, Kompania Piwowarska SA, 
Sklep dla Biegaczy RUN EXPERT.  

PP
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Pierwszego dnia Mistrzostw Polski w Narciar-
stwie – Sprawni Razem w Zakopanem był rozgry-
wany sprint.  

Zawodnicy z Pyrzyc zdobyli w nich 4 medale. W ka-
tegorii do 16 lat: złoty medal wywalczyła Agata Pitura, 
brązowe medale zdobyli Ewa Zielińska oraz Dominik 
Zapałowski.  

W kategorii open srebrny medal zdobyła Patrycja 
Górka.  Drugi dzień mistrzostw stał pod kątem biegów 
długich i sztafet i także okazał się szczęśliwy dla naszych 
zawodników. W kategorii do 16 lat ponownie złoty me-
dal zdobyła Agata Pitura i Dominik Zapałowski. 

Natomiast Patrycja Górka wywalczyła złoto w kate-
gorii open. W sztafetach 3 x 1000 m pierwsze miejsce 
zajęła drużyna z województwa zachodniopomorskiego w 
składzie której biegli Agata Pitura i Dominik Zapałow-
ski. Drużyną na Mistrzostwach Polski opiekowali się Ar-
kadiusz Odachowski i Czesław Kozak. 

A. Odachowski 
 

REWELACYJNY START ZAWODNIKÓW UKS „ KLEKS „

   Na wysokie miejsce LKS Spartakus złożyły się następujące osiągnięcia:

- 1 medal na MŚ juniorek w sumo
- 17 medali na ME juniorów, kadetów i młodzików w sumo
- 15 medali na MP juniorów, kadetów i młodzików w sumo
- 30 medali na Międzywojewódzkich MP w zapasach i sumo

   Warto dodać, że LKS Spartakus zajął I miejsce w Polsce w sporcie mło-
dzieżowym w dyscyplinie sumo.

    Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, a więc 
zawodnikom, rodzicom, zespołowi trenerskiemu, działaczom, sponsorom  
i sympatykom.

                                                 W imieniu Zarządu LKS Spartakus
                                                                           Prezes Bolesław Kowalski 

SPORTOWE PODSUMOWANIE 
2016 ROKU

Na zdjęciu od lewej: Marszałek Jarosław Rzepa,  
Bolesław Kowalski, Eugeniusz Klimczak, Marszałek Ryszard Mićko

15 marca 2017 Zachodniopomorski Urząd Marszałkowski do-
konał sportowego podsumowania w kategorii „Sport Młodzie-
żowy”, które odbyło się w Operze na Zamku w Szczecinie. Mar-
szałek Województwa pan Olgierd Geblewicz wyróżnił pucharami 
8 najlepszych klubów, które w systemie sportu młodzieżowego pro-
wadzonym przez Ministerstwo Sportu zajęły najwyższe lokaty. 
Wśród wyróżnionych znalazł się po raz kolejny LKS Spartakus 
Pyrzyce.

   Klasyfikacja klubowa:

1m. MKS KUSY Szczecin            -548,97 pkt /w Polsce 21 m./
2m. BKS SKORPION Szczecin                   - 454,0  pkt /w Polsce 32 m./
3m. MKPł. Szczecin                                          - 403,75 pkt /w Polsce 40 m./
4m. KK ZIEMIA DARŁOWSKA Darłowo  - 366,75 pkt /w Polsce 49 m./
5m. ULKSW POMORZE Świnoujście        - 224,5  pkt /w Polsce 96 m./
6m. BKS OLIMP Szczecin                              - 204,0  pkt /w Polsce 112 m./
7m. LKS SPARTAKUS Pyrzyce                     - 194,0  pkt /w Polsce 121 m./
8m. AKS Białogard                                              - 180,0  pkt /w Polsce 130 m./

  Aby podkreślić osiągnięcie należy dodać, że sklasyfikowano aż 3474 
kluby w Polsce oraz 189 klubów w województwie zachodniopomorskim.

 Dzięki osiągnięciom m.in. zawodników LKS Spartakus Gmina Py-
rzyce na 887 gmin w Polsce zajęła 126 miejsce, natomiast w wojewódz-
twie na 49 gmin uplasowała się na 10 miejscu.  Powiat Pyrzyce wśród 362 
powiatów zajął 151 miejsce w Polsce, w województwie na 21 powiatów 
uplasował się na 12 miejscu.
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