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W kwietniu, w ramach środków z funduszu sołeckiego zostały zrealizo-
wane zadania polegające na montażu 3 sztuk lamp solarnych w miejscowo-
ści Brzesko przy drodze prowadzącej na cmentarz komunalny oraz montażu  
1 lampy solarnej w miejscowości Mielęcin przy ul. Dworcowej. Koszt w/w 
zadań wyniósł 27 844,00 zł. brutto.

Lampy solarne 
w Brzesku i Mielęcinie

Sieć sklepów DINO ma już swoje 
dyskonty w Lipianach, Bielicach, Ża-
bowie, Przelewicach, 23 marca tego 
roku wójt gminy Warnice wydała de-
cyzję o warunkach zabudowy dla ko-
lejnego Dino w Warnicach. Na ostat-
niej sesji rady gminy w Kozielicach 
wójt Piotr Rybkowski poinformował 
radnych o prowadzonych rozmowach 
z przedstawicielem DINO na temat 
lokalizacji sklepu tej sieci w Kozie-
licach. Z wstępnych planów ma on 
zostać wybudowany przy skrzyżowa-

niu drogi wyjazdowej z Kozielic na 
Mielno i Łozice. Mimo oczywistych 
protestów prowadzących sklepy  
w Kozielicach, inwestycja powsta-
nie najprawdopodobniej do końca 
roku, byłoby wcześniej, ale działka 
budowalna, której właścicielem jest 
Gmina, jest za duża jak na potrzeby 
dyskontu i musi być podzielona. 
Plany władz gminy są takie, by przy 
okazji budowy dyskontu zmoderni-
zować skrzyżowanie i wybudować  
w tym miesjcu rondo.

PP    

Ostatnie DINO
w Kozielicach 

Oświatowe konkursy
rozstrzygnięte

Spotkanie 
w ramach 
Roku
Kobiet

Rok szkolny trwa, a gmina Py-
rzyce przeprowadziła dwa konkursy 
na stanowiska dyrektorów w nowym 
roku szkolnym. Pierwszy z nich dla 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Leonida Teligi, 
który wygrała jedna z dwóch kandy-
datek, Małgorzata Jasion, obecna dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Brze-
sku. Drugi rozstrzygnięty konkurs 
na dyrektora Przedszkola Publicz-
nego Nr 3 z Oddziałami Integracyj-

nymi wygrała jako jedyna kandy-
datka Beata Pukalska. W jednym  
i drugim przypadku urzędujące panie 
dyrektorki odchodzą w tym roku na 
zasłużony emerytalny odpoczynek. 
W związku z tym, że jeden z konkur-
sów wygrała Małgorzata Jasion,  bur-
mistrz Pyrzyc musi ogłosić konkurs 
na stanowisko dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Brzesku. 

PP

Rok Kobiet Pomorza Zachod-
niego to akcja marszałka wojewódz-
twa zachodniopomorskiego Olgierda 
Geblewicza, który wraz z burmistrz 
Pyrzyc Marzeną Podzińską zapro-
sił w miniony piątek mieszkanki 
gminy Pyrzyce i gmin ościennych 
na spotkanie będące w ciągu wyda-
rzeń wspomnianej akcji. Jej celem 
jest promowanie aktywności kobiet 
w sferze publicznej oraz przybliżenie 
tego, jak na przestrzeni lat zmieniała 
się rola kobiet, ze szczególnym naci-
skiem na ich współczesne publiczne i 
społeczne zaangażowanie, wszystko 
to w 100. rocznicę nadania Polkom 
praw wyborczych.  Gościem specjal-
nym spotkania w Pyrzyckim Domu 
Kultury była Kazimiera Szczuka - 
dziennikarka, krytyczka literacka, 
nauczycielka akademicka, prezen-

terka telewizyjna, działaczka femi-
nistyczna. O aktywnych kobietach z 
gminy Pyrzyce i nie tylko przed pa-
nelem dyskusyjnym mówiła bur-
mistrz Pyrzyc Marzena Podzińska, 
a o swojej społecznej drodze radna 
Małgorzata Piotrowska. „Pyta pan, 
czy kobietom, paniom, dziewczynom 
jest trudniej działać w małej miejsco-
wości? Z jednej strony jest łatwiej, 
bo ludzie się znają, znają swoje po-
glądy, jest im do siebie bliżej, mogą 
łatwiej się skrzyknąć w tym czy innym 
temacie, z drugiej zaś kobiety, panie, 
dziewczyny mają trudniej, bo w ma-
łym środowisku bardzo szybko mo-
żemy zostać odsunięci ze względu na 
własne zdanie, czy poglądy i ja ten 
lęk rozumiem” – powiedziała po spo-
tkaniu Kazimiera Szczuka

PP
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Firma CM Agropol Sp. z o.o. 
z siedzibą w Tywicy 

świadcząca usługi dla rolnictwa
poszukuje

 PRACOWNIKA PRODUKCJI ROLNEJ
► Praca będzie polegać na zapewnieniu właściwej produkcji roślinnej w zależności 

od potrzeb m.in. nawożenie, koszenie, kultywowanie, wykonywanie oprysków środkami 
ochrony roślin po ukończeniu odpowiednich szkoleń, obsługa maszyn rolniczych w tym 
kierowanie ciągnikami rolniczymi.

►Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za utrzymanie maszyn 
w sprawności technicznej
►Pracodawca zapewnia:
- po okresie próbnym umowę na czas nieokreślony
- ciepłe posiłki 
- atrakcyjny pakiet medyczny 
- ubezpieczenie grupowe pracowników
- nowoczesne narzędzia pracy
- możliwość rozwoju zawodowego 
- finansowanie szkoleń zawodowych
- wynagrodzenie podstawowe + premia uznaniowa + nadgodziny

  Wymagania: prawo jazdy kat. B i T
Dodatkowe informacje  można uzyskać pod numerem 606 856 087

16 maja w Urzędzie Miejskim 
w Pyrzycach odbyło się spotkanie 
poświęcone bezpieczeństwu Ter-
minalu LNG w Świnoujściu i trans-
portu LNG drogami przebiegającymi 
przez gminę Pyrzyce. Spotkanie zo-
stało zorganizowane przez Gminę 
Pyrzyce, relegalizującą cele Pro-
gramu „Bezpieczna Gmina na lata 
2017 – 2020” wraz z Gaz – System 
S.A. i Polskie LNG Grupa Gaz. Eks-
perci Grupy Gaz – System przedsta-
wili informacje z zakresu bezpiecz-
nego eksportu LNG i zachowania się 
w czasie sytuacji kryzysowych. Ce-
lem spotkania jest również nawią-
zanie współpracy pomiędzy instytu-

Transport LNG 
przez powiat pyrzycki

cjami i służbami odpowiedzialnymi 
za zapewnienie bezpieczeństwa pu-
blicznego w zakresie zapobiegania 
i usuwania zdarzeń mogących mieć 
związek z transportem LNG przez te-
ren gminy Pyrzyce.     

    Dla wielu mieszkańców po-
wiatu temat w/w spotkania może wy-
dawać się dość odległy, ale wystarczy 
tylko do powyższej informacji do-
dać, że przez powiat pyrzycki, drogą 
S3 lub innymi drogami przebiegają 
trasy, którymi transportowany jest 
skroplony gaz cysternami, wtedy na 
całej trasie przejazdu o transporcie 
informowane są jednostki Państwo-
wej Straży Pożarnej.

Na początku maja do pyrzyckiego 
Ratusza wpłynęło pismo sygnowane 
przez trzech Honorowych Obywateli 
Miasta i Gminy Pyrzyce. 

Zwracają się oni do Burmistrz 
Pyrzyc Marzeny Podzińskiej z nastę-
pującą propozycją – „My, niżej pod-
pisani, zwracamy się z apelem o upa-
miętnienie w przestrzeni publicznej 
miasta Pyrzyce tych wszystkich, któ-
rzy po latach odgruzowania zniszczo-
nych przez działania wojenne w 1945 
roku Pyrzyc, brali aktywny udział w 
tworzeniu miasta i zabudowaniu go 
na nowo. Naszym zdaniem, najlep-
sze miejsce jest na placu Ratuszo-
wym. Każdy czas historyczny ma swe 
zmieniające się pomniki i symbole. 
Kiedyś miastu wystarczał Pomnik 
Wdzięczności wzniesiony przez żoł-
nierzy Armii Czerwonej po zdobyciu 
miasta. Później jego odmiany budo-
wały władze polskie kultywując przy-
jaźń polsko-radziecką. Do tej trady-
cji i tamtego wojennego czasu od-
woływała się też istniejąca do dziś 
od 1970 r. ekspozycja militarna w 
parku opodal cmentarza. Od 1989 r. 
pomnik na placu Wolności, adapto-
wany do nowego czasu, uzyskał nową 
symbolikę, nadal jednak głównym jej 
przesłaniem pozostaje ugruntowa-
nie czy pielęgnowanie pamięci o da-
ninie krwi Polaków poległych w mi-
nionych wojnach. W miarę upływu 
lat pojawiały się inicjatywy by zwró-
cić uwagę społeczności pyrzyczan na 
upamiętnienie też innych faktów i lu-
dzi z naszej zbiorowej, w tym lokalnej 
przeszłości. Rok 1989 przyniósł więc 
tzw. Głaz czy Pomnik Katyński, obok 

kościoła farnego z 
inicjatywy związkow-
ców NSZZ „Solidar-
ność” i tzw. Pomnik 
Konstytucji 3 Maja 
przy ul. Wojska Pol-
skiego, przez lokal-
nych działaczy Stron-
nictwa Demokra-
tycznego, po zmianie 
symboliki kamienia 

W Pyrzycach będzie
nowy pomnik

dedykowanego 1931 r. Johannowi 
Knipstrowowi, reformatorowi religij-
nemu z XVI w. Krytykowana z tego 
powodu ta inicjatywa została później 
uzupełniona czy zastąpiona przez sto-
sowną tablicę umieszczoną w krypcie 
kościoła farnego. Fragmenty prze-
strzeni miejskiej dedykowano też 
zmarłym zasłużonym mieszkańcom. 
Mamy więc stadion im. Leszka Sło-
ninki (działacza sportowego), park 
im. Mariana Matysiaka (nauczy-
ciela), skwer im. Bolesława Nowa-
czyka (leśnika/ ekologa z pasją),  
o czym informują też stosowne 
tablice.

Nasza niniejsza inicjatywa zmie-
rza do zwrócenia uwagi i upamiętnie-
nia tych wszystkich, którzy zbudowali 
nowe, polskie Pyrzyce, zwłaszcza te 
w obrębie średniowiecznych fortyfi-
kacji, ale też przy ul. Stargardzkiej, 
Pod Lipami, Gabriela Narutowicza, 
księcia Bogusława X, Poznańskiej, 
Owocowej, Rolnej, Staromiejskiej, 
Słonecznej, Lipiańskiej czy Młodych 
Techników. Szczegóły uzasadnienia 
zawiera treść proponowanej tablicy 
w załączeniu.

W sprawie formy kamienia i ta-
blicy oraz wyboru szczegółowego 
miejsca na placu Ratuszowym zda-
jemy się na Panią Burmistrz li-
cząc na życzliwe rozpatrzenie naszej 
inicjatywy.

Jerzy Goclik, Józef Kędziora, 
Edward Rymar 

Honorowi Obywatele Pyrzyc”

Co na to burmistrz?
„Ciekawa inicjatywa, rozmawia-

liśmy już kiedyś na ten temat z sy-
gnatariuszami pisma skierowanego 
do mnie i jak widać, pomysł dojrzał 
do dalszego kroku. Oczywiście popie-
ram inicjatywę i w najbliższym czasie 
będę analizować jak, gdzie, a także 
pod względem finansowym, praw-
nym, na pewno będę temat konsulto-
wać temat tak, by nowe miejsce pa-
mięci łączyło a nie dzieliło” – powie-
działa burmistrz Marzena Podzińska  

Na Podwórkach Talentów NIVEA dzieci mogą nie tylko 
jakościowo spędzać swój czas, ale także kształtować swoje 
pasje i indywidualne zdolności. Na każdej z trzech stref Po-
dwórek – sportowej, naukowej i artystycznej – mogą rozwijać 
się bez granic i korzystać z nowoczesnego sprzętu, zaprojek-
towanego specjalnie przez NIVEA. 

W związku z powyższym, aby takie Podwórko powstało w 
Lipianach potrzebne są głosy mieszkańców oddane codzien-
nie na naszą lokalizację mieszczącą się przy ul. Jedności Na-
rodowej w Lipianach w dniach 11.05.2018 r. – 21.06.2018 r. 

Prosimy Wszystkich do głosowania na naszą lokalizację 
na stronie www.podworko.nivea.pl. 

Wspólnie wygrajmy plac zabaw dla dzieci, aby mogły 
rozwijać swoje talenty.
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W roku ubiegłym, po dość długotrwałym prze-
pychaniu się pismami i po licznych konsultacjach, 
Zarząd Dróg Wojewódzkich, mimo sprzeciwu 
mieszkańców Lipian i władz Lipian, zlikwidował 
przejście dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Że-
romskiego, dawną drogą Nr 3. Dziś mieszkańcy 
miasteczka chcąc przejść z jednej strony miasta na 
drugą muszą ryzykować przechodząc przez drogę 
wojewódzką, tu nie mają żadnych praw, bo jeżeli 
dojdzie do wypadku, winny będzie pieszy przecho-
dzący w miejscu, gdzie nie jest wyznaczone przej-
ście dla pieszych. W odpowiedzi Urzędu Mar-
szałkowskiego na jedno z pism burmistrza Lipian  
w 2017 roku czytamy: „Odpowiadając na pismo 
zawierające prośbę o zmianę zaproponowanej 
stałej organizacji ruchu w obrębie skrzyżowania 
z ul. S. Żeromskiego przy ul. Pyrzyckiej w Lipia-
nach, uprzejmie informuję, że Wojewoda Zachod-
niopomorski oraz Komendant Wojewódzki Policji  
w Szczecinie już w roku 2015 podjęli działania ma-
jące na celu zinwentaryzowanie przez zarządców 
dróg przejść dla pieszych, cechujących się m. in. 
nw. nieprawidłowościami:

1) brak widoczności przejścia dla pieszych 
oraz bezpośredniego jego otoczenia,

2) brak odpowiedniego oświetlenia przejścia 
dla pieszych,

3) brak ciągów pieszych, prowadzących ruch 
pieszych do przejścia,

4) przejście dla pieszych wyznaczone pomimo 
braku istotnego ruchu pieszych w poprzek drogi,  
a następnie likwidację ww. nieprawidłowości. 

     Przejście dla pieszych w pobliżu skrzyżowa-
nia z ul. S. Żeromskiego mieści się po wschodniej 
stronie skrzyżowania, w pewnym oddaleniu od tar-
czy skrzyżowania, w związku z czym jest ono zupeł-
nie nieoświetlone. Widoczność przejścia od strony 
Pyrzyc wyraźnie utrudnia zakręt w ciągu ul. Py-
rzyckiej. Ponadto należy podkreślić, że patrząc od 
strony Renic, przejście znajduje się tuż za znakiem 
D-42. Wąski ciąg pieszy wzdłuż ul. S. Żeromskiego 
doprowadzony jest do poboczy asfaltowych, brak 
jest odpowiedniej szerokości spoczników przed 
przejściem. Ponadto przejście to nie cechuje się 
istotnym ruchem pieszych w poprzek drogi (ruch 
pieszych według obserwacji jest w tym miejscu nie-
wielki). Powyższe przyczyny wskazują na fakt, że 
przejście to nie zapewnia bezpieczeństwa uczest-
nikom ruchu. Po uwzględnieniu powyższych czyn-

Niebezpieczne skrzyżowanie w Lipianach

ników, jednoznacznie przemawiających za likwi-
dacją wspomnianego przejścia Rejon Dróg Woje-
wódzkich w Pyrzycach przedstawił powyższą loka-
lizację do analizy na posiedzeniu Komisji Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego przy Marszałku Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego, która potwier-
dziła nieprawidłowości, o których mowa powyżej 
oraz zarekomendowała likwidację przejścia. Mimo 
likwidacji oznakowania piesi będą mieć możliwość 
przekraczania jezdni drogi wojewódzkiej na zasa-
dach ogólnych określonych w przepisach działu II 
rozdziału 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, tj.  
w tym samym miejscu lub bezpośrednio na skrzyżo-
waniu, po upewnieniu się, że nie wejdą pod nadjeż-
dżający pojazd”.

  Czyli mieszkańcy mogą przechodzić przez 
drogę wojewódzką, ale na własne ryzyko i to nie 
podoba się mieszkańcom, w imieniu których bur-
mistrz Lipian kilka dni temu wystosował po raz ko-
lejny pismo do Tomasza Sobieraja, Wicemarszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego, któremu 
podlegają tematy drogowe – „Z uwagi na nieza-
dowolenie i protesty mieszkańców ponownie zwra-

cam się z prośbą o rozważenie dokonania zmiany 
organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 119 
w Lipianach na ulicy Pyrzyckiej w obrębie skrzy-
żowania z ulicą Stefana Żeromskiego poprzez przy-
wrócenie zlikwidowanego przejścia dla pieszych. 
Gmina Lipiany wielokrotnie zdecydowanie nega-
tywnie opiniowała wprowadzoną zmianę w organi-
zacji ruchu. Przejście służyło do przemieszczania 
się nie tylko w kierunku miejsc zamieszkania, ale 
również do zakładów pracy zlokalizowanych przy 
drodze powiatowej w kierunku Osetnej. Pomimo 
naszych wniosków, zarządca drogi nie wskazał 
żadnej alternatywy dla potrzeb uczestników ruchu 
pieszego w zaproponowanym projekcie. Z uwagi 
na powyższe proszę o rozważenie wprowadzenia 
innego rozwiązania dla możliwości ponownej lo-
kalizacji przejścia dla pieszych”. Podobnej treści 
prośbę burmistrz skierował do radnego wojewódz-
kiego Olgierda Kustosza.

  Miejmy nadzieję, że tym razem ktoś wreszcie 
zrozumie, że obecny stan rzeczy naraża pieszych 
na ogromne niebezpoieczeństwo. 

PP

Dlaczego w gminie Pyrzyce nie 
ma specjalnej strefy ekonomicznej? 
Według jednych jest ona potrzebna, 
bo potrzebne są kolejne firmy i ko-
lejne miejsca pracy, według innych 
miejsc pracy jest wystarczająca ilość, 

a firmy kierują się już wieloma in-
nymi względami przy wyborze miej-
sca dla swojej inwestycji.

Jakie zdanie na ten temat mają 
władze gminy Pyrzyce?

„Oczywiście potrzebna jest każda 
zachęta, która powoduje, że inwestor 
wybierze na inwestycje naszą gminę. 
Od początku kadencji rozpoczęłam 
działania zmierzające do utworzenia 
na naszym terenie specjalnej strefy 
ekonomicznej, wskazaliśmy teren  
za Żabowem w okolicy Ryszewka, 

Czy w Pyrzycach będzie
strefa ekonomiczna?

tam znajdują się nasze działki, które 
w planie przestrzennym są przewi-
dziane pod inwestycje, rozpoczęli-
śmy rozmowy z  Krajowym Ośrod-
kiem Wsparcia Rolnictwa oddział te-
renowy w Szczecinie na temat pozy-
skania kolejnych działek, które chcie-
liśmy dołączyć do planowanej strefy. 
Okazało się w trakcie tych działań, że 
rząd polski ma inne plany co do spe-
cjalnych stref ekonomicznych, cała 
Polska ma być specjalną strefą eko-
nomiczną, co całkowicie zmienia na-
sze plany. Nowa ustawa umożliwia 
zwolnienia podatkowe dla inwesto-
rów na 10-15 lat na terenie całego 
kraju. Z zachęt będą mogły korzystać 
nie tylko duże, ale i mniejsze firmy, 
a nowa ustawa ma zastąpić system 
zwolnień podatkowych i ulg, działa-
jący obecnie w 14 specjalnych stre-

fach ekonomicznych. Ustawa zakłada 
preferencje podatkowe uzależnione 
od miejsca inwestycji, jej charakteru 
i jakości tworzonych miejsc pracy, 
zakłada, że o ulgi podatkowe i pre-
ferencyjne warunki będzie mogła wy-
stąpić każda firma w każdym mieście 
czy gminie. Premiowane mają być 
przede wszystkim przedsięwzięcia, 
które wpływają na konkurencyjność 
i innowacyjność regionalnych go-
spodarek, a w konsekwencji na roz-
wój gospodarczy. Tak więc dziś mo-
żemy powiedzieć, że specjalna strefa 
ekonomiczna w Pyrzycach będzie, 
o ile zdecydują się na nią przedsię-
biorcy, którzy spełnią określone przez 
ustawę kryteria i wystąpią o prefe-
rencyjne warunki” – powiedziała 
burmistrz Marzena Podzińska 

PP
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Prawie blisko 400 lat po 
śmierci naszego dzisiejszego bo-
hatera wspomnień, tj. Johannn-a 
Knipstro, wyprodukowano pre-
zentowaną widokówkę ku jego pa-
mięci. Na zdjęciu widoczny jest 
obelisk z tablicą słynnego religij-
nego reformatora, mocno związa-
nego z ziemią pyrzycką.  Tablica, 
niestety, nie przetrwała trudu 
współczesnych czasów. Obelisk 
co prawda pozostaje niezmiennie 
na swoim miejscu nawet do dziś, 
a zlokalizowany jest przy zbiegu 
ulicy Wojska Polskiego i ulicy 
Ogrodowej w Pyrzycach (być 
może tylko z racji swojej kubatury 
i wagi) ale „nowa” i bardzo pod-
miotowa tablica symbolizuje… już 
nie wiadomo co. … Bowiem na po-
czątku przemian ustrojowych wła-
dze popularnego wówczas Stron-
nictwa Demokratycznego, z po-
parciem Cechu Rzemiosł Różnych 
i Solidarności, postanowiły wyko-

Pyrzyckie "pomniki"

rzystać czas i miejsce i przemiano-
wać ten głaz ku czci rocznicy uchwa-
lenia  Konstytucji 3 Maja. Dwusetna 
okoliczność święta Konstytucji była 
„dobrym” pretekstem zasłonięcia 
jednej tablicy i zastąpienia jej drugą. 
Wg relacji „huczna impreza, wiel-
kie odsłonięcie, hymny pochwalne i 
słowa wiecznej pamięci” przyćmiły 
chyba na zawsze pamięć działalności 
tego słynnego reformatora. Obecnie 
o funkcjonowaniu SD mało kto pa-
mięta, sam Cech Rzemiosł przeisto-
czył się nawet w miejscową pizzerię, 
a tylko głaz, pomimo stosunkowego 
krótkiego okresu przemian, pozostaje 
w tym samym miejscu. 

Sam Knipstro był teologiem i re-
formatorem religijnym, był zwolen-
nikiem Martina Luthra. Co interesu-
jące, za swoje poglądy w 1518 roku 
został zesłany do… Pyrzyc. Osa-
dzony został w klasztorze francisz-
kanów.  Rozpowszechniał poglądy 
reformatorskie wśród mieszkańców 

miasta. Uznano jednak jego myśle-
nie za heretyckie i po 5 latach po-
bytu w mieście kazano mu go opu-
ścić. Był jednak na tyle zasłużonym 
dla lokalnej społeczności, że posta-
wiono mu omawiany kamienny obe-
lisk, o który troszczono się mocno – 
na co wskazuje zdjęcie, prawdopo-
dobnie do końca jego przedwojen-
nego istnienia. 

Johann Knipstro urodził się 1 
maja 1497 roku w miejscowości San-
dau koło Havelbergu. Jego pochodze-
nie oraz wczesne lata życia nie są bli-
żej znane. W roku 1516 jego nazwi-
sko odnotowano wśród studentów 
teologii uniwersytetu we Frankfur-
cie nad Odrą. Na studia skierował go 
opat, położonego gdzieś na Śląsku, 
klasztoru franciszkanów. Podczas 
studiów Knipstro przyłączył się do 
grupy zwolenników Martina Luthra. 
Potem osadzony we wspomnianym 
klasztorze franciszkanów w Pyrzy-
cach rozpowszechniał poglądy re-

formatorskie wśród współbraci  
i mieszkańców Pyrzyc. Niestety, dla 
jego losów tym kaznodzieją pyrzyc-
kim zainteresował się opat klasztoru 
cystersów w Kołbaczu - Valentin 
Ludovici. Uznał on poglądy Knip-
stro za heretyckie i bardzo niebez-
pieczne. Za jego sprawą Knipstro 
musiał jesienią 1523 roku opuścić 
Pyrzyce.

Knipstro zmarł 4 października 
1556 roku. Pochowany został w ko-
ściele św. Piotra w Wolgast. Na pły-
cie nagrobnej znajdował się napis: 
Sepulcrum clarissimi viri, Dn. D. 
Joh. Knipstrovii, resititutae purio-
ris doctrinae praecoris et primi Su-
perinteddentis ecclesiarum Pomer-
aniae citerioris, qui obiit MDLVI d. 
4.October.

Prezentowana widokówka bez 
obiegu pocztowego. Wydawca: 
Wilhelm Schwarz z Pyrzyc, 



 6                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 7                            23.05.2018

Sonda
Co lub kto nas denerwuje?

Ogólnie jestem zadowolony ze wszystkiego 
i nic mnie nie denerwuje, ale zdarza się, że cza-
sem ja potrafię podenerwować innych.

Czasem tylko brak pieniędzy, bo wiadomo, 
tych nigdy za wiele, zawsze na coś zabraknie,  
a i ja też zdarzy się, że kogoś zdenerwuję.

Bardzo mnie denerwuje jazda samochodem 
po dużych miastach, akurat dzisiaj po Szcze-
cinie jeździłem i to, co wyprawiają niektórzy 
kierowcy, to bardzo potrafi wyprowadzić czło-
wieka z równowagi.

Bardzo mnie denerwuje ta dzisiejsza lata-
nina za wszystkim i brak czasu, bo wiecznie 
coś, a ja jestem nadpobudliwa i często się de-
nerwuję z każdego powodu.

Co mnie denerwuje? Kłótnie w polityce, nie 
rozumiem, dlaczego, jako jeden naród nie potra-
fimy się wspólnie dogadać. Ja osobiście staram 
się nie wkurzać innych i jestem z tego zadowo-
lony, myślę, że inni też.

Czy Lipianom grozi wysyp
zapadalności na raka 
i inne choroby?

Tak jak wspominałem w poprzednim artykule, przedstawiam dane z Raportu Bioinitiative [Sta-
cje bazowe sieci GSM, Wi-Fi, bezprzewodowe laptopy oraz inteligentne liczniki Smart Meter - Od-
działywanie na organizmy żywe]. Badania zostały przeprowadzone przez wielu renomowanych na-
ukowców z całego świata! Warto dodać, że nie są to osoby związane z lobbystami koncernów tele-
komunikacyjnych, tylko ludzie ceniący sobie fakty i prawdę!

To tylko drobny wycinek badań do jakich mam 
dostęp. Jednostki przedstawione powyżej to uW/
cm2 [mikrowaty na centymetr kwadratowy]. Prze-
dział badań to odpowiednio 0.00034 uW/cm2 do 
1.0 uW/cm2. Po przeliczeniu tego na uW/m2 [mi-
krowaty na metr kwadratowy] mamy odpowiednio 
3.4 uW/m2 do 10.000 uW/m2. A to jest właśnie 
przedział odczytów zanotowanych w Lipianach! 
Tak, że jak widać powyżej, nasze całe miasto jest 
narażone na te zachorowania! I to jest właśnie naj-
większy DRAMAT. Ktoś będzie mieć krew na rę-

kach. Do tego należy pamiętać, że chcą nam posta-
wić w Lipianach kolejny maszt bazowy sieci GSM 
na działce przy skręcie do Prądnika!!! Dziś dla zy-
sku zrobi się wszystko! A ludzi ma się w głębokim 
poważaniu! Pora z tym skończyć! W następnym 
artykule przekażę jeszcze lepiej zobrazowane wy-
niki oddziaływania PEM [Promieniowania elektro-
magnetycznego] na ludzi i niosące się z tym za-
grożenie dla życia wszelkich organizmów żywych.

Autor: Rafik Ennaoui
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Sprzedam działkę budowlaną o pow. 40 arów, w tym staw 15 arów. Działka 
znajduje się w Lipianach przy ul. Pyrzyckiej, dojazd od strony Osiedla Podmiej-
skiego. Na działce przyłącze kanalizacyjne. 90 tys do negocjacji   

tel. 731725270

W związku z obchodami Dnia Ziemi w Punk-
cie Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Kłodzinie odbyło się rozstrzy-
gnięcie międzyprzedszkolnego konkursu plastycz-
nego Eko Świat Przedszkolaka. Na konkurs dotarło 
13 prac. Prace konkursowe oceniane były w dwóch 
kategoriach wiekowych 3 i 4-latki oraz 5 i 6-latki. 
W konkursie wzięły udział dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w Mostkowie, przed-
szkolaki z Niepublicznego Przedszkola w Sulimie-
rzu oraz dzieci z naszego przedszkola. Dzieci wy-
kazały się ogromną pomysłowością i oryginalno-
ścią. Potrafiły w pracach wykorzystać odpady go-
spodarstwa domowego. 

Laureatami konkursu w kategorii wiekowej 5  
i 6-latki zostały:

I miejsce – Hanna Mierzwa 
(Punkt Przedszkolny w Przelewicach)

Eko Świat Przedszkolaka

II miejsce – Oliwia Deja 
(Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Mostkowie)
III miejsce – Kamil Zubyk 
(Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Mostkowie)
Kategoria wiekowa 3 i 4-latki:
I miejsce – Karina Więckowska 
(Punkt Przedszkolny w Przelewicach)
II miejsce – Natalia Lewandowska 
(Punkt Przedszkolny w Przelewicach)
III miejsce – Szymon Kopeć 
(Punkt Przedszkolny w Przelewicach)
Każdy uczestnik konkursu otrzymał atrakcyjne 

nagrody w postaci gier edukacyjnych. Serdecznie 
gratulujemy laureatom konkursu i życzymy dal-
szych sukcesów.

Małgorzata Mierzwa i Patrycja Więckowska 
  

     12-go maja br. mieszkanka Kłodzina pani 
Józefa Biernacka obchodziła jubileusz 93. urodzin. 
Z tej okazji życzenia Jubilatce złożył osobiście 
wójt gminy Mieczysław Mularczyk wraz z kierow-
nik USC p. Małgorzatą Kędziorą. Składając gratu-
lacje dostojnej Jubilatce wręczył list gratulacyjny 
i drobny upominek oraz życzył wielu lat życia  
w zdrowiu, dobrym samopoczuciu i pogodzie 
ducha. 

    Pani Józefa przyjęła gości w towarzystwie 
rodziny mieszkającej z Jubilatką: córki Ewy i zię-
cia Mariusza. Przy kawie i domowych wypiekach, 
w miłej i wzruszającej atmosferze córka  pani Jó-
zefy z dużym sentymentem wspominała najważ-
niejsze wydarzenia i  miłe chwile z życia naszej 
Jubilatki.

     Pani Józefa urodziła się  w 1925 r.  w Wą-
soszu. Na teren naszej gminy przyjechała w 1945 
r. z okolic Wąsosza. Przeżyła w swym życiu wiele 
chwil radosnych, jak  i trudnych, ale pomimo róż-
nych przeciwności losu zawsze była i jest pozytyw-
nie nastawiona do życia. Dochowała się dwojga 
dzieci, sześciorga wnucząt i siedmiorga prawnu-
cząt. Jest osobą niezwykle pogodną i życzliwą. 

Szacownej Jubilatce życzymy kolejnych wspa-
niałych lat życia.

A.G.

93. urodziny 
pani Józefy Biernackiej

Zagospodarowanie
Pyrzyc 

Od grudnia ubiegłego roku burmistrz Py-
rzyc prowadzi działania zmierzające do przeję-
cia na rzecz gminy terenu po byłej stacji pogo-
towia ratunkowego. Jest to teren obok Pyrzyc-
kiej Szkoły Muzycznej wzdłuż ulicy Jana Pawła 
II, obecnie zabudowany parterowym budynkiem  
i garażami. W planach gmina ma zamiar w tym 
miejscu usytuować dzienny dom seniora, w któ-
rym osoby starsze miałyby swoje miejsce wy-
poczynku i rekreacji. „Staram się o ten teren  
i chcę go przejąć od marszałka województwa 
na dzienny dom seniora, ale także w celu upo-
rządkowania terenu pod przyszłe targowisko, 
by zlikwidować obecne nieprzystające do obec-
nych czasów. Chcę jeszcze w tym roku doko-
nać uzgodnień odnośnie zamiany działek w ra-
mach porozumienia i podjąć uchwały odnośnie 
zamiany działek między Urzędem Marszałkow-
skim, Urzędem Wojewódzkim, a Gminą Pyrzyce 
tak, aby uchwalany obecnie plan zagospodaro-
wania przestrzennego na tym obszarze, którego 
procedurę właśnie kończymy, miał już zapisane 
odpowiednie funkcje na dom seniora i targowi-
sko, cała procedura może potrwać około roku. 
Zależy mi na tym, by to postępowanie zakończyć 
jak najszybciej i złożyć wniosek do Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na projekt 
„Senior +”, a także rozpocząć starania w celu 
pozyskania środków zewnętrznych na wybudo-
wanie nowego targowiska” – powiedziała bur-
mistrz Marzena Podzińska

PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Od bieżącego roku rady gmin nie będą już ustalać ceny dostarczanej 
wody i odprowadzanych ścieków dla swoich mieszkańców, ostatnie uchwa-
lone przez samorządy stawki są obecnie weryfikowane przez nową, powo-
łaną przez rząd instytucję  Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
i to ta firma zweryfikowała już ostatnie ceny wody i ścieków uchwalone przez 
Radę Miejską w Pyrzycach dla Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
i okazało się, że ceny były skalkulowane prawidłowo. W piśmie dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie czytamy – „po roz-
patrzeniu wniosku złożonego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kana-
lizacyjne Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Pyrzycach,  
o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego od-
prowadzania ścieków na terenie swojego działania w obrębie Gminy Pyrzyce 
na okres trzech lat, zatwierdzam taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego Sp. z o. o. w Pyrzycach. Brzmienie taryfy określa załącznik.

UZASADNIENIE
   12 marca 2018 r. do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szcze-

cinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wpłynął wniosek 
Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Pyrzycach o za-
twierdzenie taryfy na okres 3 lat. Po dokonaniu oceny złożonego wniosku  
o zatwierdzenie taryfy, złożonego przez przedsiębiorstwo wodociągowo - ka-
nalizacyjne, organ regulacyjny jakim jest w przedmiotowej sprawie dyrektor 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Go-
spodarstwa Wodnego Wody Polskie wezwał przedsiębiorstwo wodociągowo - 
kanalizacyjne do uzupełnienia wniosku pismem z dnia 4 kwietnia 2018 r.

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Pyrzycach uzupeł-
niło wniosek o zatwierdzenie taryfy pismem z dnia 20 kwietnia 2018 r. Ma-
jąc na uwadze powyższe, organ regulacyjny zawiadomił strony postępowania  
o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym.

Na skutek rozpatrzenia wniosku o zatwierdzenie taryfy organ regulacyjny 
doszedł do przekonania, iż zasługuje on na uwzględnienie. U postaw takiego 
rozstrzygnięcia legły następujące motywy.

Wniosek o zatwierdzenie taryfy jest kompletny pod względem formalnym, 
czyli zawiera projekt taryfy, uzasadnienie, sprawozdania finansowe oraz inne 
niezbędne informacje i tabele, o których mowa w art. 24 b ust. 4 i ust. 6 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, za-
tem jest zgodny z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne. Po analizie zmiany warun-
ków ekonomicznych wykonywania przez przedsiębiorstwo wodociągowo- ka-
nalizacyjne działalności w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków organ regulacyjny ocenił złożony wniosek o zatwierdzenie taryfy pod 
kątem celowości ponoszenia przewidywanych kosztów działalności i uznał, że 
zapewniają one ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym 
wzrostem cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Mając na uwadze powyższe na-
leżało orzec jak w sentencji”.

Wychodzi na to, że stawki zaproponowane przez PPK zostały dobrze skal-
kulowane, dobrze zweryfikowane przez służby burmistrza i dobrze uchwa-
lone. Ustalanie stawek cen wody i ścieków na okres 3 lat jest dużym ekspe-
rymentem, bo co dziś można powiedzieć o cenach energii, paliw, usług itd., 
tych które mają wpływ na ceny wody i ścieków za rok lub dwa lata, czy wtedy 
wszystko będzie się bilansować?

PP

Woda i ścieki
w Pyrzycach 

zaklepane

10 maja Zarząd Powiatu Py-
rzyckiego po raz kolejny wystawił 
na sprzedaż pałac w Czernicach. Po 
wielu nieudanych próbach sprzedaży, 
będzie to pierwszy ustny przetarg 
nieograniczony na sprzedaż nieru-
chomości stanowiącej własność Po-
wiatu Pyrzyckiego. 

Do przetargu przeznaczono nie-
ruchomość gruntową, zabudowaną, 
pn. „Dwór Folwarczny w Czerni-
cach” o pow. 0,8723 ha położona 
w obrębie Czernice, gmina Pyrzyce, 
cena wywoławcza nieruchomości  
1 985 000,00 złotych, a wadium wy-
nosi 190 000,00 złotych. Na podsta-
wie przepisu art. 68 ust. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospo-
darce nieruchomościami, nabywcy 
przysługuje bonifikata w wysoko-
ści 50% ceny z tytułu wpisania nie-
ruchomości do rejestru zabytków, 
biorąc pod uwagę tylko cenę wywo-
ławczą to nieruchomość można ku-
pić już za 992 500,00 zł.  Nierucho-
mość zabudowana jest dworem daw-
nego folwarku o pow. zabudowy 525 
kw., pow. użytkowej 1178,90 kw.  
i obiektami towarzyszącymi: budyn-
kiem piwnic o pow. 51 kw., budyn-
kiem gospodarczym o pow. 19,5 kw., 
budynkiem garaży o pow. 73 kw. Bu-
dynek dworu z 1913 r., wolnostojący, 
wykonany w technologii tradycyjnej, 

2-kondygnacyjny, całkowicie pod-
piwniczony, przykryty dachem kon-
strukcji mansardowej. W okresie gdy 
obiekt pełnił funkcję domu dziecka, 
pomieszczenia były remontowane  
i przystosowane do pełnionej funkcji. 
W budynku mieściły się biura, po-
koje mieszkalne z zapleczem sanitar-
nym, pomieszczeniami socjalnymi, 
kuchnią, stołówką, urządzoną w piw-
nicy kotłownią z piecem olejowym. 
Do budynku od strony południowej 
w okresie powojennym dobudowana 
została weranda z wykonanym zej-
ściem na urządzone boisko. Budynki 
gospodarcze zostały wzniesione 
współcześnie na potrzeby prowadzo-
nej działalności. Południowa część 
działki zagospodarowana jest jako 
teren rekreacyjny. Na działce znaj-
duje się droga wewnętrzna (utwar-
dzona) i sieci uzbrojenia terenu: in-
stalacja wodociągowa, kanalizacyjna  
(z oczyszczalnią przydomową), te-
lefoniczna, elektroenergetyczna, 
gazowa (instalacja gazowa ze-
wnętrzna). Budynek aktualnie nie 
jest użytkowany. Przetarg odbędzie 
się 27 lipca 2018 r. w siedzibie Sta-
rostwa Powiatowego w Pyrzycach. 
Czy tym razem uda się zbyć nieru-
chomość i trochę zarobić na pomoc 
szpitalowi albo remonty dróg?

PP

Czernice ponownie na sprzedaż

 W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie Pyrzyckiej Rady Senio-
rów, w którym uczestniczyła Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska. Podczas 
spotkania wybrano przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz se-
kretarza Rady. Na stanowisko przewodniczącej została wybrana pani Kry-
styna Wilman, jej zastępcą został Zdzisława Dzioba, a sekretarzem Lilia 
Boczkowska. Tym samym Pyrzycka Rada Seniorów rozpoczęła swoją pierw-
szą kadencję.

Pyrzycka Rada Seniorów
na start  
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PRAWO  I  GOSPODARKA§
W poprzednim wydaniu PULSU 

pisaliśmy o tym, że Sejm w znowe-
lizowanym Prawiem Łowieckim na-
rzucił gminom obowiązek uczest-
nictwa w szacowaniu szkód łowiec-
kich. W imieniu gminy w komisjach 
szacujących szkody wyrządzane 
przez zwierzęta łowne w uprawach 
i płodach rolnych powinni uczestni-
czyć sołtysi. Pomijając już aspekt, 
jak zmusić sołtysa do takiego obo-
wiązku, pozostaje kolejny problem 
– kto za to zapłaci sołtysowi? Z ta-
kim pytaniem zwróciła się do Mini-
sterstwa Środowiska burmistrz Py-
rzyc i kilka dni temu otrzymała od-
powiedź, w której między innymi 
czytamy – „……przedstawicielem 
gminy jest przedstawiciel organu wy-
konawczego jednostki pomocniczej 
tej gminy - jeżeli jednostka pomocni-
cza została utworzona. W przypadku, 
gdy jednostką pomocniczą gminy jest 
sołectwo, jej organem wykonawczym 
jest sołtys. W świetle tych przepisów 
możliwe jest zatem udzielenie przez 
sołtysa pełnomocnictwa innej oso-
bie w celu szacowania szkód i usta-
lenia wysokości odszkodowania. 
Może to być dowolna osoba, np. rze-

czoznawca, specjalista z izby rolni-
czej czy przedstawiciel sąsiedniego 
koła łowieckiego. W pierwszym eta-
pie funkcjonowania znowelizowanej 
ustawy sołtysi powinni, naszym zda-
niem, ściśle współpracować z dzier-
żawcami lub zarządcami obwodów 
łowieckich, którzy do tej pory samo-
dzielnie wykonywali to zadanie. Jed-
nocześnie posiadają oni odpowiednie 
merytoryczne przygotowanie do sza-
cowania szkód. Informujemy także, że 
rozpoczęły się stacjonarne szkolenia 
z zakresu szacowania szkód łowiec-
kich w ośrodkach szkoleniowych La-
sów Państwowych (LP), a docelowo 
również na platformie e-learningo-
wej. Wszyscy zainteresowani będą 
również mogli skorzystać z filmu in-
struktażowego, dostępnego na kanale 
YouTube LP. Przygotowany zosta-
nie również przewodnik (skrypt) dla 
osób szacujących szkody. Szkolenia 
będą się odbywały w celu jak najlep-
szego zapoznania się osób zaintere-
sowanych z metodologią szacowania 
szkód łowieckich w uprawach i pło-
dach rolnych, spowodowanych przez 
zwierzęta łowne. Uważamy także, że 
skoro ustawa - Prawo łowieckie nie 

określa wprost, że zadania z zakresu 
szacowania szkód są zadaniami zle-
conymi z zakresu administracji rzą-
dowej, należy traktować je jako zada-
nia własne gminy. Jednocześnie usta-
wodawca nie przewidział możliwo-
ści finansowania zadań związanych 
z udziałem sołtysów w zespołach ds. 
szacowania szkód. Ustawa nie okre-
śla także procedury powoływania ze-
społu ds. szacowania szkód pozosta-
wiając tę kwestię do dowolnej reali-
zacji na etapie stosowania prawa w 
praktyce.

Sejm uchwala, a gmina zapłaci
  W całej odpowiedzi Minister-

stwa Środowiska najważniejsze 
chyba jest to, co podkreślone. To ko-
lejny przykład na przerzucanie obo-
wiązków administracji rządowej na 
samorządy bez pieniędzy. W rządzie 
i sejmie, nie tylko w tej kadencji, kró-
luje przekonanie, że samorząd to fi-
nansowa studnia bez dna i można im 
dokładać kolejne obowiązki nie da-
jąc na ten cel kasy, a przecież choćby  
i tym razem, burmistrzowie, wójto-
wie pyrzyckich gmin będą musieli 
komus zabrać, żeby zapłacić tym, co 
będą szacować, tylko komu zabrać?
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W sobotę 19 maja Tygryski z 
przedszkola Kubusia Puchatka w Li-
pianach zatańczyły krakowiaka pod-
czas meczu Stali Lipiany. Maluchy 
biorą udział w Plebiscycie Głosu 
Szczecińskiego na najsympatyczniej-
szą grupę Przedszkolaków. Plebiscyt 
trwa do 22.05 do godziny 21! Z tej 
okazji również przed meczem jak i 
w trakcie rodzice Tygrysków często-
wali ciastem, kompotem, lemoniadą 
w zamian za SMS - a oddanego na 

Tygryski. Impreza towarzysząca me-
czowi okazała się wielkim sukce-
sem, a nagłośnienie jej poprzez por-
tale społecznościowe spowodowało 
olbrzymie zainteresowanie. Gościem 
specjalnym okazał się pan Wicemar-
szałek Województwa Zachodniopo-
morskiego Jarosław Rzepa, który 
przybył niespodziewanie na występ 
w Tygrysków!!! Głosujemy nadal!!! 

Tygryski nie odpuszczają tempa

Pyrzycki szpital
na chorobowym

Sytuacja Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach dziś jest następująca:
1. Dyrektor Iwona Zibrowska Osuch 
- odwołana ze stanowiska
2. Marek Przybylski – powołany na 
stanowisko pełniącego obowiązki 
dyrektora szpitala
3. Termin konkursu na stanowisko no-
wego dyrektora szpitala nieustalony
4. Szpital Powiatowy w Pyrzycach 
zamknął działalność w 2017 roku 
stratą bilansową (strata netto) w wy-
sokości 756 144,64 zł. 
5. Szpital powiatowy w Pyrzycach 
za okres styczeń - marzec 2018 roku 
osiągnął wynik finansowy - stratę 
brutto w wysokości 577 687,00 zł.
6. Stan należności wymagalnych na 
dzień 31.03.2018 - 65 672,76 zł
7. Stan zobowiązań wymagalnych na 
dzień 31.03.2018 - 317 488,08 zł
8. Pożyczka ze starostwa 400 000,00 
zł do oddania do końca roku 2018
9. Łączne zobowiązania wymagalne 
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach 
w stosunku do kontrahentów na dzień 
redagowania artykułu to około 900 
000,00 zł  

W sprawozdaniu finansowym 
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach 
za 2017 rok czytamy, że Szpital Po-
wiatowy w Pyrzycach pokryje we 
własnym zakresie ujemny wynik fi-
nansowy poprzez zmniejszenie fun-
duszu zakładu o stratę netto, nato-
miast niepokrytym funduszem za-
kładu stratę finansową z bieżącego 
roku pokryje z wypracowanego zy-
sku w latach przyszłych. Trudno nie 
zdziwić się końcowej części zdania, 
jeżeli widzimy w informacji za okres 

styczeń – marzec, że strata nadal ro-
śnie, a zysku na jej pokrycie nie wi-
dać, o jakie lata przyszłe z dochodem 
chodziło przygotowującym sprawoz-
danie tego nie wiemy.  „Zarówno za-
rząd powiatu pyrzyckiego, jak i dy-
rekcja szpitala podejmują wytężone 
działania, aby ustabilizować trudną 
sytuację finansową szpitala i umoż-
liwić jednostce prawidłową działal-
ność. Konieczna jest restrukturyzacja 
wierzytelności i przywrócenie szpita-
lowi płynności finansowej.  Mocną 
stroną naszej placówki jest poten-
cjał kadrowy, w postaci wykwalifiko-
wanej, pracującej z poczuciem misji  
i uważanej za jedną najlepszych  
w regionie, kadry medycznej. W py-
rzyckim szpitalu leczą się pacjenci  
z całego województwa, a nawet kraju. 
Ten potencjał daje szpitalowi naj-
większą przewagę nad konkurencją  
i zamierzamy ten aspekt wykorzystać 
w negocjacjach z NFZ na najbliższy 
okres kontraktowania świadczeń me-
dycznych. Na uznanie zasługuje sze-
roko rozumiana postawa solidarno-
ści wokół dobra jednostki organiza-
cyjnej zarówno ze strony samorządu 
powiatowego, jak i zespołu naszego 
szpitala. Jest determinacja, zaan-
gażowanie, merytoryczna dyskusja  
i skupienie na poszukiwaniu nowych 
rozwiązań. Taka postawa motywuje  
i mimo trudności sytuacji finansowej, 
dobrze rokuje na przyszłość” – takie 
stanowisko otrzymała nasza redakcja 
od zarządu powiatu pyrzyckiego na 
temat aktualnej sytuacji w Szpitalu 
Powiatowym w Pyrzycach 

PP
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W sobotnie popołudnie 12 maja 
2018r. jubileusz 70-lecia istnienia 
jednostki Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Bielicach świętowali stra-
żacy, samorządowcy oraz przyja-
ciele jednostki, w tym strażacy i or-
kiestra z niemieckiej gminy Tan-
tow. Obchody poprzedziła uroczy-
sta msza św. odprawiona w intencji 
wszystkich strażaków przez ks. pro-
boszcza miejscowej parafii Jana Fa-
rona. Następnie po godz. 14-tej od-
była się oficjalna uroczystość przed 
remizą OSP przy ul. Jana Pawła II 
30. Podczas uroczystości odczytano 
Uchwałę Prezydium Zarządu Głów-

nego ZOSP RP nr 32/5/2018 z dnia 
17 kwietnia 2018r.,  na mocy której 
Ochotnicza Straż Pożarna Bielice po-
wiat pyrzycki woj. zachodniopomor-
skie została odznaczona SREBR-
NYM MEDALEM ZA ZASŁUGI 
DLA POŻARNICTWA za wielolet-
nią, ofiarną działalność w ochronie 
przeciwpożarowej, dla dobra społe-
czeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.  
Na mocy uchwały Prezydium Za-
rządu Głównego ZOSP RP nr 
30/5/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 
r. druh Janusz Świercz (prezes Za-

rządu OSP w Bielicach) został od-
znaczony ZŁOTYM ZNAKIEM 
ZWIĄZKU OSP RP. Odznaczeniami 
uhonorowano również zasłużonych 
członków OSP w Bielicach oraz stra-
żaków ochotników z niemieckiej 
gminy Tantow. W czasie uroczysto-
ści nie zabrakło okolicznościowych 
przemówień, które wygłosili mię-
dzy innymi wójt Gminy Zdzisław 
Lech Twardowski, członek Zarządu 
Głównego Związku OSP RP Sta-
nisław Kopeć, Komendant Powia-
towy Państwowej Straży Pożarnej 
w Pyrzycach - st.bryg. Jacek Mar-
chlewicz. Wspominano pierwszych 

założycieli jednostki, a najstarszym 
bielickim strażakom (Stanisław Pan-
kowski, Czesław Owczarczak, Eu-
geniusz Masternak, Jan Mąkolski, 
Marian Rojek, Tadeusz Ziemiański) 
wręczono pisemne podziękowania za 
dotychczasowy trud i pracę na rzecz 
jednostki i miejscowej społeczności. 
Uroczystość zaszczycili swoją obec-
nością: były (emerytowany) komen-
dant powiatowy PSP w Pyrzycach 
Mirosław Rabiega oraz były (eme-
rytowany) naczelnik wydziału opera-
cyjno-szkoleniowego w Komendzie 

OBCHODY 70-LECIA 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIELICACH

Powiatowej PSP w Pyrzycach - Ce-
zary Kocanowski, którzy podzięko-
wali bielickim strażakom za minione 
owocne lata współpracy i wręczyli  
w swoim imieniu drobne upominki. 

Podziękowanie otrzymali rów-
nież pedagodzy ze Szkoły Podsta-
wowej w Bielicach: pani Maria Kuź-
niar i pan Kazimierz Rosiński za lata 
zaangażowania w przygotowywanie 
dzieci i młodzieży szkolnej do Ogól-
nopolskiego Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej „Młodzież Zapobiega Poża-
rom” , który rozgrywany jest na tere-
nie gminy Bielice nieprzerwanie od 
2008 roku. Podziękowania za wspie-
ranie działalności jednostki OSP w 
Bielicach otrzymali także przedsta-
wiciele władzy samorządowej: wójt 
Gminy Bielice, pan Zdzisław Lech 
Twardowski, sekretarz Gminy, pani 
Kamela Wilczyńska oraz skarbnik 
Gminy, pani Halina Butkowska. Or-
ganizatorzy podziękowali również 
sponsorom, którymi byli: Iwona Ko-
chel, Grażyna Haręża Firma „Wal-
dix”, Mirosław Bigus, Janusz Doł-

gopoł Firma JW. STEEL CON-
STRUCTION, Arkadiusz Kluj, Jan 
Olech, Zbigniew Pasik, Pyrzycko-
Stargardzki Bank Spółdzielczy w Py-
rzycach, Stanisław Stolarski Firma 
GRYF-MAT, Tadeusz Stempień, An-
drzej Szmigiel, Jerzy Wisiński, To-
masz Wiśniewski, Waldemar Woj-
cieszek) , których wsparcie finan-
sowe pozwoliło na przeprowadzenie 
imprezy. Po części oficjalnej uro-
czystości kolumna piesza strażaków 
i pozostałych uczestników imprezy 
udała sie w asyście orkiestry z Nie-
miec do świetlicy wiejskiej w Bieli-
cach, gdzie przygotowano poczęstu-
nek dla gości. Następnie odbyła się 
zabawa strażacka połączona ze spo-
tkaniem integracyjnym mieszkańców 
Bielic.  Wszystkim strażakom skła-
damy najserdeczniejsze życzenia, 
zadowolenia z wykonywanych obo-
wiązków społecznych. Aby służba 
drugiemu człowiekowi była zawsze 
źródłem osobistej satysfakcji i spo-
łecznego uznania.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, 
NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 9/2018, 
nr10/2018, nr 11/2018, nr 12/2018, nr  13/2018, nr 14/2018, 
nr 15/2018, nr 16/2018, nr 17/2018, nr 18/2018, przeznaczo-
nych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczy-
ste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. zm.) 

 Każde posiedzenie Rady w każ-
dej gminie jest rejestrowane audio  

a czasami już video. Wszystko 
zależy od tego, na co samo-
rząd stać lub do czego mate-
riał ma służyć. Jeżeli nagra-
nie ma być wykorzystane tylko 
do przygotowania protokołu, to 
stosowany jest dyktafon. Sesje  
w Lipianach i sesje Rady Po-
wiatu Pyrzyckiego rejestro-
wane są do emisji w radio, musi 
być sprzęt nagłaśniający, lap-
top i akustyk z radia. Rada Po-
wiatu jest najbardziej medialna  
i jednocześnie otwarta na świat, 
bo na żywo audio i video sesje 
transmitowane są w internecie, 
a później w Telewizji Kablo-
wej Aura do tego radio nagrywa  
i emituje. Gmina Pyrzyce wy-
korzystuje do rejestracji se-
sji Telewizję Kablową Aura, 
która emituje obrady w inter-
necie na bieżąco i później w 
kablówce. Obrady radnych z 

Przelewic są nagrywane przez Te-
lewizję Kablową Aura, a po se-
sji dostępne do obejrzenia i wysłu-
chania w internecie. W Warnicach  
i Bielice nagrywa się sesje do proto-
kołu, natomiast w Kozielicach także 
nagrywa się sesje dyktafonem w celu 
sporządzenia protokołu z obrad, ale 
na sesji obecna jest też kamera, któ-
rej właścicielem nie jest gmina ani 
żadna telewizja, lecz radny Henryk 
Kuca. „Według mnie protokoły z se-
sji są przygotowywane niedokładnie, 
czasami dużo rzeczy jest pominiętych 
i dlatego postanowiłem nagrywać se-
sje swoją prywatna kamerą, mogę 
wtedy zawsze sprawdzić, co dokład-
nie każdy powiedział i porównać  
z protokołem. Na początku, kiedy za-
czynałem nagrywać próbowano mi 
tego zabronić, kazano mi nawet pła-
cić za prąd, ale dziś jakoś nikomu to 
nie przeszkadza” – powiedział nam 
radny rady gminy Kozielice Henryk 
Kuca. 

PP

Radny Kuca nie wierzy protokołom 
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Fo t o ko m e n t a r z

SESJA RADY MIEJSKIEJ
 W  PYRZYCACH

SESJA RADY GMINY 
W PRZELEWICACH

UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 
ZAKOŃCZENIA BUDOWY
OTWORU GT 1 BIS 
W GEOTERMII PYRZYCE
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 9.05.2018 r. w Ogrodzie Dendrologicznym w 
Przelewicach odbyło się spotkanie  integracyjne se-
niorów powiatu pyrzyckiego.  Wzięło w nim udział 
około 130 osób. Byli wśród nich przedstawiciele 
Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów, Uniwersy-
tetu III Wieku, Europejskiego Klubu Seniora oraz 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. 
Taka integracja mogła mieć miejsce dzięki wsparciu 
naszego pana wójta Mieczysława Mularczyka, który 

28 kwietnia br. na hali sportowej przy Gimnazjum 
im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewi-
cach odbył się I Wiosenny Turniej im. Bronisława 
Jankowskiego. Wzięło w nim udział siedem drużyn:  
WICHER Przelewice I, WICHER  Przelewice II, R- 
FOOTBALL Goleniów I, R- FOOTBALL Goleniów 
II, SĘP Brzesko, POGOŃ Szczecin, FOOTBALL 
SCHOOLS Lipiany i ALL SPORT Pełczyce. 

 Rozgrywki rozpoczęły się o godzinie 10:00. 
System gry obejmował grę każdy z każdym.  
O miejscach decydowały punkty i bilans bramkowy. 
W międzyczasie można było zakupić w bufecie hot-
-dogi, zupę gulaszową, ciasto i kawę. Były sprzeda-
wane też gadżety LKS WICHER Przelewice. Im-
prezę prowadził p. Dariusz Jałoszyński. Nagłośnie-
niem zajmował się Marcin Niedziela, a zmagania 
naszych podopiecznych sędziował pan Lech Halare-
wicz. Wszystkim rodzicom serdecznie dziękujemy 
za pomoc w zorganizowaniu imprezy oraz za pyszne 
ciasta, smaczną zupę i głośny doping na trybunach. 
Przekazujemy również podziękowania dla: p. Irene-
usza Junga za nieodpłatne przekazanie wędlin, panu 
wójtowi Gminy za dostarczenie owoców dla wszyst-
kich uczestników i dyrekcji gimnazjum za udostęp-
nienie hali sportowej. Dziękujemy także wszystkim 
tym darczyńcom, którzy okazali nam swe wsparcie i 
życzliwość.

udostępnił transport oraz pani dyrektor Ogrodu Be-
aty Osińskiej, która udostępniła i przygotowała na tak 
dużą liczbę osób miejsce do grillowania. 

Wszyscy uczestnicy byli zachwyceni naszym 
ogrodem. Warto nadmienić, że niektórzy, mimo sę-
dziwego wieku, byli tu po raz pierwszy i stwierdzili, 
że na pewno nie ostatni. Zachwyt budziły oczywiście 
drzewa chusteczkowe, azalie, rododendrony, skal-
niak  i wiele innych okazów roślinnych. Czas umilał 

nam nasz ulubiony wodzirej Daniel Nowacki. Prócz 
śpiewów były też tańce. W spotkaniu wzięli również 
udział przedstawiciele policji, którzy uświadamiali 
seniorów, jakie zagrożenia mogą ich spotkać ze strony 
rożnych oszustów i jak się nie dać oszukać.

Wszystkim osobom, które przyczyniły się do zor-
ganizowania tak wspaniałego spotkania serdecznie 
dziękujemy.  

                               Lucyna Surma

Spotkanie integracyjne seniorów

I Wiosenny Turniej im. Bronisława Jankowskiego

Końcowa tabela klasyfikuje się następująco:
1. All Sport Pełczyce

2. Wicher Przelewice I
3. Pogoń Szczecin Football Schools Lipiany

4. R-Football Goleniów I

5. Sęp Brzesko
6. R-Football Goleniów II

7. Wicher Przelewice II
                                               Patrycja Wilczak
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15 maja 2018 roku w Urzędzie 

Miejskim w Pyrzycach odbyło się 
spotkanie Marzeny Podzińskiej, Bur-
mistrz Pyrzyc z zawodnikami dru-
żyny siatkarskiej LMKS Żak Espa-
don, którzy zajęli 8 miejsce podczas 
Finału Mistrzostw Polski Młodzi-
ków w Piłce Siatkowej Dębica 2018.  
W spotkaniu uczestniczyli trenerzy 
zespołu Andrzej Kępka i Robert To-
boła, a także Aleksander Butkowski, 
członek Zarządu LMKS Żak Espa-
don oraz rodzice zawodników Kinga 
Pszczoła i Sławomir Kacprzak. Bur-
mistrz Pyrzyc złożyła gratulacje 
za osiągnięty sukces, dziękując za 
promowanie Gminy Pyrzyce oraz 
życząc dalszych osiągnięć. „Dwa 
lata pracuję z tą grupą zawodni-
ków, w roku ubiegłym zdobyliśmy mi-
strzostwo województwa, w tym roku 
po raz pierwszy w historii młodzi-
ków LMKS ŻAK ESPADON awan-
sowaliśmy do finału mistrzostw Pol-
ski, które odbyły się niedawno w Dę-

 Młodzi sumici Spartakusa Pyrzyce odnieśli kolejny sukces zdobywając na 
Pucharze Polski młodzików i kadetów sumo cztery medale. Zawody odbyły się 
w dniach 11-12.05.2019 r. w Kielcach. Jakub ZÓŁTAŃSKI zdobył złoty medal 
w wadze 65 kg w grupie młodzików, natomiast srebrne medale wywalczyli: Nata-
lia ROZEL w kat. 65 kg i Wojciech KUŹNICKI w kat. + 95 kg w grupie kadetów.  
W grupie młodzików brązowy medal wywalczył Rafał KOWALCZYK w kat. 35 
kg.    Wspomniane zawody były pierwszym etapem eliminacji do reprezentacji 
narodowej tych grup wiekowych przed mistrzostwami Europy, które odbędą się 
w październiku br. w Rekvere /Estonia/. Następny sprawdzian młodych sumitów  
to Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek, które odbędą się 
26.05.2018 w Międzyrzeczu i są zaliczane do współzawodnictwa młodzieżowego 
prowadzonego przez Ministerstwo Sportu. Gratulujemy sumitom dotychczaso-
wych sukcesów i trzymamy kciuki przed przyszłymi zawodami.

                                                                                       Za Zarząd LKS Spartakus
                                                                           Prezes Bolesław Kowalski

Od lewej: trener Eugeniusz Klimczak, Natalia Rozel, Wojciech Kuźnicki, 
Rafał Kowalczyk i Jakub Żółtański

Kolejne złoto 

SPOTKANIE Z ZAWODNIKAMI LMKS ŻAK ESPADON
 – FINALISTAMI MISTRZOSTW POLSKI MŁODZIKÓW 
W PIŁCE SIATKOWEJ DĘBICA 2018

bicy, zajęliśmy tam 8 miejsce. Nasz 
zespół w przygotowaniu technicznym, 
taktycznym w ogóle nie odstawał od 
pozostałych zespołów, same wyniki 
świadczą o tym. Były mecze, które 
przegrywaliśmy różnicą dwóch, 
trzech punktów, tak że jedna czy dwie 
akcje mogłyby zdecydować, że to by-
śmy wygrali. Może, jak patrzymy na 
to z dzisiejszego punktu widzenia, za-
brakło nam jednego czy dwóch ogól-
nopolskich turniejów, żeby nabrać 
większej pewności, może mental-
nie coś trochę nie zadziałało, ale na 
prawdę jest to zespół bardzo dobrze 
przygotowany technicznie, fizycznie 
i taktycznie, bo nie odstawaliśmy nic 
od tych zespołów, które zajęły pierw-
sze, drugie czy trzecie miejsce. W na-
szej drużynie grają tylko zawodnicy z 
gminy Pyrzyce, sponsoruje nas gmina 
Pyrzyce, no i przede wszystkim ro-
dzice, którym za wszystko serdecznie 
dziękuję, bo bez nich byłoby nam bar-
dzo trudno. Około 15 osób dojechało 

do Dębicy, by kibicować naszych za-
wodników, pokazali się na trybunach  
z jak najlepszej strony, jeszcze raz im 

W minioną sobotę piłka-
rze Stali Lipiany rozegrali 
na własnym boisku mecz z 
Merkurym Nowogródek Po-
morski, zwycięstwo 3:0 dało 
Stali na cztery kolejki przed 
zakończeniem rozgrywek 
awans do wyższej klasy roz-
grywkowej, należy dodać, że 
Stal już kiedyś w niej grała. 
W 20 spotkaniach drużyna 
zdobyła komplet punktów, 
najlepszym strzelcem tych 
rozgrywek jest Tomasz Ko-
zioł, który zdobył około po-
łowy bramek dla Stali Li-
piany, drużynę do zwycię-
stwa poprowadził trener Je-
rzy Albrewczyński. Obecny 
zespół głównie oparty jest 
na młodzieży z Lipian oraz 
kilku zaprzyjaźnionych ze 
Stalą zawodników z innych 
gmin, a odkryciem sezonu 
Stali Lipiany jest 16 letni Pa-
tryk Białkowski. 

Gratulacje !!!!!    

Stal Lipiany powraca na swoje miejsce

dziękuję” – powiedział podczas tre-
ningu Andrzej Kępka, trener młodzi-
ków ŻAKA ESPADON.

PP

Zdjęcie: Konrad Wiechciński
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