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Obok na stronie 3 prezentujemy opinię wójta 
gminy Kozielice Piotra Rybkowskiego na temat 
treści artykułu „Zyski i straty gminy Kozielice na 
wiatrakach”, zamieszczonego w wydaniu Pulsu 
Powiatu nr 6. W pierwszych słowach opinii o arty-
kule wójt Rybkowski rozczarowuje się naszą rze-
telnością i tendencyjnością, zarzucając nam brak 
faktów, teoretyczną analizę i celową tezę arty-
kułu. Nie wdaję się dziś w szczegóły opinii wójta 
o artykule, na to przyjdzie czas, chciałbym przypo-
mnieć mu, że po szczegóły i konkrety pukaliśmy 
wielokrotnie do jego gabinetu.  W połowie marca 
zwróciliśmy się o dane dotyczące podatków, do-
chodów z tytułu działalności elektrowni wiatro-
wych w gminie Kozielice. Niestety, wójt nam od-
mówił,  podając jako powód tajemnicę skarbową. 
4 maja przesłaliśmy wójtowi Rybkowskiemu ro-

boczą wersję artykułu, który dziś jest przez niego 
krytykowany, z prośbą o uwagi. Otrzymaliśmy od 
niego obietnicę, że przekaże nam je przed publi-
kacją. Niestety, opinii nie otrzymaliśmy, więc nie 
było podstaw do zmiany treści artykułu. Mimo 
to, już po publikacji artykułu,  16 maja ponownie 
zwracamy się do wójta o komentarz i tym razem go 
otrzymujemy. Jak widać, wójt Rybkowski w prze-
słanym do nas piśmie porusza nie tylko sprawę 
wiatraków, co powinno być zasadniczym jego ce-
lem, ale i daje upust swoim emocjom, jadąc po ca-
łokształcie Pulsu Powiatu. To tyle zapowiedzi dal-
szej dyskusji na temat inwestycji wiatrakowych, 
nie tylko w gminie Kozielice, i polemiki w wójtem 
Kozielic. Z informacjami zaprezentowanymi przez 
wójta dziś nie polemizujemy. 

Ryszard Tański 

Jak już pisaliśmy poprzednio w PP, burmistrz 
Lipian rozpoczął kolejną próbę rozwiązania pro-
blemu związanego z budową wieży telefonii ko-
mórkowej przy ulicy Myśliborskiej w Lipianach. 
Dwie decyzje odmowne burmistrza powróciły  
z Samorządowego Kolegium Odwoławczego i pro-
cedura wydawania decyzji rozpoczęła się znów od 
nowa. 

 Po kolejnym uzupełnieniu dokumentacji zwią-
zanej z budową stacji bazowej telefonii komór-
kowej Orange Polska S.A., tj. o analizę środo-
wiskową oraz kwalifikację przedsięwzięcia pod 
względem konieczności sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 
urząd gminy otrzymał projekt decyzji o lokaliza-
cji inwestycji celu publicznego wykonany przez 
arch. Anitę Wszołkowską – Szewczyk. Obecnie 
jest on, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, uzgadniany ze Staro-
stwem Powiatowym w Pyrzycach, Regionalnym 
Dyrektorem Ochrony Środowiska w Szczecinie,  
a także ze Stanowiskiem ds. Rolnych i Drogownic-
twa w Urzędzie Miejskim w Lipianach w związku 
z planowanym zjazdem na teren inwestycji z drogi 
gminnej, dz. nr 145 obręb Będzin. Czyli na osta-
teczną decyzję trzeba będzie jeszcze poczekać.

PP 

Wieża 
komórkowa 
w Lipianach 
czeka na 
decyzję

Chyba tak można byłoby stwierdzić, a to dla-
tego, że mieszkańcy powiatu pyrzyckiego przestali 
zgłaszać się po porady prawne z zakresu prawa 
pracy do punktu konsultacyjnego czynnego w Py-
rzycach raz w miesiącu. W związku z tym Okrę-
gowy Inspektorat Pracy w Szczecinie w siedzi-
bie Urzędu w Pyrzycach pl. Ratuszowy 1, infor-
muje, że począwszy od lipca 2017 r. rezygnuje  
z prowadzenia takiego punktu. Przypominamy 
więc, że Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczeci-
nie, ul. Pszczelna 7, 71 - 663 Szczecin udziela bez-
płatnych porad prawnych z zakresu prawa pracy 
oraz technicznego bezpieczeństwa pracy w dni ro-
bocze w siedzibie Okręgu (pokój nr 1 - parter) oraz 
telefonicznie pod numerem 91 431 19 29 w nastę-
pujących godzinach:
• poniedziałek: od 10:00 do 18:00,
• wtorek: od 10:00 do 15:00,
• środa, czwartek, piątek: od 10:00 do 16:00.

W Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szcze-
cinie istnieje również możliwość uzyskania pisem-
nej porady prawnej z zakresu objętego właściwo-
ścią Państwowej Inspekcji Pracy. Zgłoszenia doty-
czące udzielania porad mogą być wnoszone pisem-
nie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej  
a także ustnie do protokołu.

Wszyscy są z roboty
zadowoleni

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Warnicy 
w jednym z punktów porządku obrad radni mieli 
podjąć uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
diet radnych i sołtysów oraz zwrotu kosztów po-
dróży służbowych przysługujących radnym Rady 
Gminy Warnice. Większość radnych postanowiła 
dopisać w uchwale następujący zapis – „Radny 
i sołtys otrzymuje dietę za udział w całym posie-
dzeniu Rady Gminy lub komisji, a nieusprawiedli-
wione opuszczenie posiedzenia przed jego zakoń-
czeniem i niezgłoszenie tego faktu przewodniczą-
cemu rady łub komisji skutkuje utratą diety”. Samo 
rozpoczęcie procedowania poprzedzone zostało 
burzliwą dyskusją, jakiej do tej pory sala obrad w 
remizie OSP Warnice nie widziała i nie słyszała. 
Już po kilku zdaniach wypowiedzianych na sali ob-
rad było widać, w kogo większość radnych na sali 
celuje, zmiana w uchwale miała zdyscyplinować 
radną Żaklinę Kwapisz i radnego Marka Makow-
skiego. Według przewodniczącego rady i więk-
szości radnych oboje radni opuszczają notorycz-
nie sesje po odebraniu diety. Za nim radni przystą-
pili do głosowania nad zmianami w uchwale, dys-
kusja skupiła się nad zapisami w statucie gminy. 
Opozycyjni do obecnej władzy w/w radni podwa-
żali zgodność z prawem przygotowanej uchwały, 
przy każdej z wypowiedzi strony wymieniały się 
oczywiście „komplementami”. Radni Makowski i 

Kwapisz zarzucali przewodniczącemu i innym rad-
nym, że przygotowaną uchwałą celują tylko w nich 
a przecież, według nich, inni radni postępują tak 
samo i o nich nikt nie mówi, dlatego radna Żaklina 
Kwapisz złożyła wniosek o uzupełnienie uchwały 
o zapis że radny, który wyjdzie z sesji przed jej za-
kończeniem zobowiązany jest do złożenia pisem-
nego usprawiedliwienia w okresie do 7 dni. Radni 
ten wniosek odrzucili, twierdząc, że to bezcelowe, 
bo radny już dietę wziął i trudno będzie mu ją ode-
brać po sesji, według nich radny musi usprawiedli-
wić się podczas opuszczania sesji. Jak można było 
się spodziewać, radni zmiany przyjęli, ale to nie 
był koniec bijatyki. Po przegranym sporze radny 
Makowski złożył wniosek o obniżenie wszystkich 
diet radnych o 100 zł, radni tego wniosku nie przy-
jęli uznając, że jest on niezasadny. 

Dodajmy, że radni Gminy Warnice i jej sołtysi 
pobierają diety na sesji, o ile się nie mylę wypłaca 
je pracownik obsługujący biuro rady, więc żeby 
zdyscyplinować radnych wystarczyłoby nakazać 
wypłatę diet dopiero po zakończeniu obrad, no ale 
jak widać radni mieli też inne porachunki i ciśnie-
nie podczas sesji puściło.

R.T. 

W Warnicy na sesji kłótnia, 
jakiej dotąd nie było 
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Czytając Pański artykuł dotyczący podatków 
od elektrowni wiatrowych w gminie Kozielice, po-
czułem rozczarowanie profesjonalizmem gazety 
„Puls Powiatu”. Do chwili obecnej przekonany 
byłem , iż redaktorzy piszący artykuły w „Pulsie 
Powiatu” opierają się na faktach, a wiadomo z fak-
tami się nie dyskutuje, tylko je się przyjmuje.

Niestety, w tym przypadku muszę się odnieść 
do artykułu, który nie opiera  się na faktach, a jest 
teoretyczną analizą, nie uwzględniającą faktycz-
nych założeń i uwarunkowań.

Autor artykułu niebezpiecznie insynuuje czy-
telnikom, w tym i mieszkańcom gminy Kozie-
lice, zaniechania, ignorancję przepisów, narażanie 
gminy na straty finansowe – innymi słowy mówiąc 
celowe działanie na szkodę gminy. Czy nie odnosi 
Pan wrażenia, że artykuł został napisany z góry  
z założoną tezą, iż gmina Kozielice godzi się świa-
domie na straty?

Odpowiedzialnie oświadczam, iż gmina Ko-
zielice, nie akceptuje zaniżonej podstawy opo-
datkowania oraz nie ignoruje nowych prze-
pisów – jeżeli już, to poddaje w wątpliwość, jak  
i inne gminy w Polsce, interpretację nowych prze-
pisów na podstawie opinii prawnych – gdyby 
nie było w tej sprawie podatkowej wątpliwości 
interpretacyjnych, to nie byłoby, trwających 
obecnie w kraju postępowań sądowych.

 Dlaczego uznaję artykuł za tendencyjny  
i nie opierający się na faktach?

Stwierdzenie w artykule „Jak podają eksperci, 
przeciętny koszt budowy 1MW energii wynosi 
5-7 mln …..” – wskazuje koszt budowy 1MW,  
a nie wartość budowli, od której nalicza się poda-
tek. Na koszt budowy składają się nie tylko elek-
trownie wiatrowe, ale i place  montażowe, drogi 
dojazdowe, tymczasowe drogi dojazdowe i miej-
sca postojowe, linie elektro-energetyczne, stacje 
transformatorowe oraz inne budowle, jak i róż-
nego rodzaju opłaty w trakcie budowy – zaję-
cia pasów drogowych, odszkodowania, opłaty za 
odrolnienia i wiele innych. Odliczając te wszyst-
kie dodatkowe nakłady, w tym też wartości niema-
terialne i prawne, dopiero można określić wartość 
budowli do opodatkowania. Faktyczną wartość 
budowli inwestor określa w deklaracji podatko-
wej na podstawie ewidencji środków trwałych.

W tekście, kategorycznie stwierdził Pan, że 
gmina ignoruje aktualne przepisy i teoretyczne 
wyliczenia podatku przedstawił pan na podstawie 
powyższych kosztów budowy (nie wartości bu-
dowli) i przepisów, które obarczone są wątpliwo-
ścią prawną.

W tym przypadku należy stwierdzić, iż na 
dzień dzisiejszy, na podstawie opinii różnych 
kancelarii prawnych  funkcjonujących w naszym 
kraju, przepisy prawne nie są jednoznaczne. Jedni 
prawnicy  twierdzą, że opodatkowanie powinno 
być po „staremu” czyli od wartości fundamentu 
i wieży, inni prawnicy twierdzą, że opodatkowa-
nie powinno być po „nowemu”, czyli od wartości 
fundamentu, wieży oraz gondoli ze śmigłami.  
I w związku z tymi wątpliwościami prawnymi, 
prowadzone są postępowania przed Wojewódz-
kimi Sądami Administracyjnymi i dalej będą pro-
wadzone przed kolejną instancją – Naczelnym Są-
dem Administracyjnym. Wyroku NSA jeszcze nie 
ma – są pierwsze dwa wyroki I instancji tj. WSA, 
od których to można się odwołać właśnie do NSA 
i to dopiero będzie ostateczne rozstrzygnięcie 
prawne obowiązujące w całym kraju.

Potwierdzeniem 
tej niejednoznaczno-
ści przepisów, są nie 
tylko trwające pro-
cesy sądowe, ale i zachowawcze lokowanie przez 
niektóre samorządy na kontach nadwyżek po-
datkowych w stosunku do roku 2016 i zamraża-
nie tych środków finansowych do czasu ogłosze-
nia ostatecznych wyroków  sądowych, w tym wy-
padku NSA lub wydania interpretacji ogólnej Mi-
nistra Finansów.

Minęło już prawie pół roku od wejścia ustawy 
„odległościowej” w życie i pomimo znajomości 
problemu, Minister Finansów do dnia dzisiejszego 
nie wydał interpretacji podatkowej, która uporząd-
kowałaby sprawy podatkowe w samorządach i w 
obrocie prawnym.

Ciekawe dlaczego Pan  Minister nie chce 
wziąć odpowiedzialności za jednoznaczne wska-
zanie sposobu naliczania podatku? Może Pan re-
daktor zechce skierować pytanie do ministra w tej 
sprawie.

Wskazywanie kwot podatku w wysokości 8,6 
mln – 12,04 mln i wielomilionowych strat dla bu-
dżetu gminy, przed zakończeniem postępowań wy-
jaśniających prowadzonych przez gminę i przed 
wydaniem ostatecznych wyroków sądowych jest 
przedwczesne, budzące niezdrowe emocje i z Pana 
strony wielką nieodpowiedzialnością. To tak jak by 
pan skazywał człowieka przed wydaniem wyroku.

Panie redaktorze, stwierdzenie w artykule, 
iż gmina nie egzekwuje od inwestora termino-
wego składania deklaracji podatkowych i co za 
tym idzie, spowodowała stratę finansową, to ja-
kiś żart. Czy przed terminem złożenia deklaracji 
podatkowej, Urząd Skarbowy w Pyrzycach prze-
syła Panu przypomnienie o takim obowiązku? Nie, 
dopiero wzywa Pana po tym terminie. Czy można 
stwierdzić, że Urząd Skarbowy nie egzekwuje od 
Pana terminowego składania deklaracji? Podobnie 
funkcjonuje organ podatkowy jako gmina. Może 
interweniować po ustawowym terminie i tak zro-
biła. Dodatkowo już po złożeniu deklaracji przez 
podatnika, gmina powiadomiła odpowiedni Urząd 
Skarbowy o takim fakcie i obecnie ten urząd pro-
wadzi postępowanie w stosunku do podatnika. 

Zdecydowanie stwierdzam też, że jest nie-
prawdą, iż nieterminowe złożenie deklaracji 
spowodowało straty finansowe dla gminy – 
zgodnie z ordynacją podatkową, podatnik musi 
zapłacić podatek z naliczonymi przez urząd gminy 
odsetkami  karnymi. I tak też podatnik uczynił.

Kolejnym stwierdzeniem wprowadzającym  
w błąd, jest napisanie w artykule „podatek od nie-
ruchomości za grunt pod elektrowniami wiatro-
wymi powinien wynosić 8 mln zł.”.  Zgodnie z 
uchwałą Rady Gminy Kozielice, 1 m2 gruntu pod 
elektrownią wiatrową opodatkowany jest kwotą 
0,89 zł. Przyjmując średnio 0,20 – 0,25 ha gruntu 
zajętego pod jedną elektrownię, to podatek wy-
nosi ok. 1780 – 2225 zł. Jeżeli tę kwotę pomno-
żymy przez 43 elektrownie, to gmina pozyskuje 
ok. 76540 – 95675 zł podatku od gruntu. Do 8 mln 
zł jest bardzo daleko.

 
Szanowny Panie Redaktorze.
Artykuł jest w dużej części nierzetelny, nie-

zgodny z faktami. Jak już wyżej napisałem insy-
nuujący działania gminy, narażające na wielomi-
lionowe straty. Nie jest to prawdą i dopóki nie na-

stąpią rozstrzygnięcia sądowe to nie można fero-
wać wyroków.

W związku z niejednoznaczną interpretacją 
prawną ustawy „odległościowej”, a w tym zwłasz-
cza określenia wysokości podatku od wartości bu-
dowli w tej ustawie, samorządy w całym kraju 
borykają się z tym problemem i podejmują różne 
działania.

Jedni inwestorzy deklarują podatek „po no-
wemu”, czyli od wartości fundamentu, wieży  
i gondoli ze śmigłami i gminy zamrażają nadwyżki 
na kontach do czasu ogłoszenia ostatecznych wy-
roków, bo nie wiadomo czy nie trzeba będzie zwra-
cać nadwyżki z odsetkami. W przypadku deklara-
cji „po staremu”, czyli od wartości fundamentu  
i wieży, samorządy obrały dwie ścieżki postępowa-
nia. Zgodnie z pierwszą ścieżką, podatek naliczają 
„po nowemu” i  wtedy inwestorzy odwołują się do 
sądu oraz zgodnie z drugą ścieżką, nie naliczają 
„po nowemu”, tylko czekają na ostateczne wyroki 
sądowe, które będą obowiązywać w całej Polsce,  
a takie procesy sądowe już trwają. Przy  czym na-
leży stwierdzić, iż wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego nie jest ostateczny, a takim jest 
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jeżeli wyrok NSA wskaże, iż  podatki należne 
są od wartości całości budowli tj. fundamentu, 
wieży i gondoli, to gmina korzystając z uprawnień 
wynikających z ordynacji podatkowej, ma prawo 
egzekwować różnicę w podatku wraz z odsetkami 
za okres 5 lat wstecz i na pewno  Gmina Kozie-
lice z tej możliwości skorzysta. Jeżeli wyrok NSA 
wskaże, iż podatki należne są od wartości funda-
mentu i wieży, to gminy, które pobrały podatek do-
datkowo jeszcze za gondole ze śmigłami, będą zo-
bowiązane do zwrotu podatku inwestorom (z od-
setkami) -  bierze się łatwo, oddaje się z wielkim 
bólem, zwłaszcza gdy środki finansowe już się 
wydało.

Jeżeli procesy sądowe już trwają, a wyroki są-
dowe będą obowiązywać w całym kraju, to po co 
angażować czas, środki, pracowników w procesy, 
które już trwają? Procesy sądowe niszczą relacje 
pomiędzy procesującymi się.  Zgodnie z polskim 
przysłowiem  „Na to ma kowal kleszcze, żeby so-
bie rąk nie sparzyć.”

Panie redaktorze oświadczam, że pańskie 
wnioski w artykule są za przedwczesne i nie za-
mierzam dalej w tym temacie i na tym etapie po-
lemizować. Proponuję do tematu wrócić po osta-
tecznym prawnym rozstrzygnięciu tego problemu.

Dodatkowa mała uwaga do tekstu z ostatniego 
numeru „Pulsu Powiatu” na stronie 10 – diety 
radnych.

Dziwnym zbiegiem okoliczności wkradł się 
Panu celowo lub nie, chochlik pisarski dotyczący 
diet radnych, akurat Gminy Kozielice – trzy dopi-
ski w nawiasach „za jedno powiedzenie”. W Gmi-
nie Kozielice nie ma ograniczeń w ilości wypowie-
dzi radnych, czy to na posiedzeniach komisji, czy 
też na sesjach Rady Gminy. Jeżeli jednak mieliby 
płacone za każde „powiedzenie”, to byliby bardzo 
majętnymi ludźmi i nie wiem czy budżet gminy by 
to udźwignął. 

Mam jednak nadzieję, że jest to tylko jednak 
chochlik pisarski i chodziło o słowo „posiedzenie” 
i nie jest to z pana strony złośliwość.

   Z poważaniem
     

           Piotr Rybkowski
    

      Wójt Gminy Kozielice

       
       
  Kozielice 25-05-2017 r.

Szanowny Panie Redaktorze
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TYDZIEŃ SZEKSPIROWSKI  W LIPIAŃSKIEJ SZKOLE

Powiat oszczędny

Od początku kadencji Starostwo Powiatowe w 
Pyrzycach stawiało na oszczędność. Pierwszy ka-
rierę w tym względzie rozpoczął były starosta Ka-
zimierz Lipiński, który, jak przystało na szefa po-
wiatu, zaczął od swojego wynagrodzenia, potem 
wynagrodzenia członków zarządu, potem wyna-
grodzenia dyrektora szpitala i przestał być starostą.

 Nowy zarząd powiatu przejął po starym nie 
tylko obowiązki, ale i wysokość wynagrodzeń. By 
wykazać jeszcze większe oszczędności niż poczy-
nił Lipiński nowy zarząd zlikwidował Zarząd Dróg 
Powiatowych. 

Kilka dni temu dostaliśmy mailem informa-
cję, że jednak powiat nieoszczędny i podwyżki w 

W dniach od 22 do 26 maja w Zespole Szkół 
w Lipianach obchodzono „Tydzień Szekspirow-
ski” poświecony, jak łatwo się domyślić, twórczo-
ści Williama Szekspira. Impreza rozpoczęła się 
od prezentacji najsłynniejszych bohaterów dra-
matów angielskiego pisarza: Romea, Julii, Mak-
beta, Lady Makbet, Hamleta, Ofelii oraz wiedźm 
z „Makbeta”. Nie zabrakło również królowej Elż-
biety I i samego Szekspira, w których role wcie-
lili się uczniowie klas gimnazjalnych. Zapewnili 
oni uczniom niecodzienną atmosferę, dzięki ko-
stiumom wypożyczonym z Opery na Zamku w 
Szczecinie. W ciagu całego tygodnia uczniowie 
mogli podziwiać sceny balkonowe z dramatu „Ro-
meo i Julia”w wersji oryginalnej i współczesnej, 

zarządzie niedawno były, więc by skrócić czas na 
odpowiedź i nie czekać do zapytań na czerwco-
wej sesji radnych, sami zapytaliśmy starostę Stani-
sława Stępnia – „Proszę o informację, czy, a jeżeli 
tak to w jakiej wysokości i od kiedy, wicestarosta 
Bartłomiej Królikowski i członek zarządu Miłosz 
Łuszczyk otrzymali w ostatnim czasie podwyżki 
wynagrodzenia”. 

     W odpowiedzi czytamy: „Wicestarosta Bar-
tłomiej Królikowski nie otrzymał podwyżki wyna-
grodzenia od początku nawiązania stosunku pracy 
w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach. Podwyż-
szenie jego wynagrodzenia wynika jedynie z każ-
dorocznego wzrostu wysokości dodatku za wielo-
letnią pracę przewidzianego w ustawie. Członek 
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego Miłosz Łuszczyk od 
dnia 1 stycznia 2017 r. w związku z przyjęciem obo-
wiązków dyrektora Wydziału Dróg i Komunikacji 
pobiera wyższe od przyznanego przy nawiązaniu 
stosunku pracy, wynagrodzenie o 568,40 zł (w tym 
również zwiększone o każdoroczny wzrost dodatku 
za wieloletnią pracę)” 

PP     

wspólnie zatańczyć w rytm muzyki z czasów elż-
bietańskich oraz obejrzeć scenki teatralne z udzia-
łem swoich kolegów. Odbyły się również warsz-
taty ze sztuki zdobienia masek teatralnych i deco-
upage, a także quizy i zagadki w językach obcych. 
Zwieńczeniem „Tygodnia Szekspirowskiego” był 
powiatowy konkurs dla uczniów gimnazjum pod 
nazwą „Szekspiriada”, nad którym honorowy pa-
tronat objął Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień. 
Miejsce I zajęła uczennica Publicznego Gimna-
zjum w Bielicach-Marta Gidyńska , II miejsce zdo-
była- uczennica Gimnazjum Społecznego w Py-
rzycach- Oliwia Osipowicz, miejsce III zajął Kac-
per Stawicki- uczeń Zespołu Szkół w Lipianach. 
Rozstrzygnięty został również powiatowy konkurs 

plastyczny „Twórczość Szekspira pędzlem malo-
wana”, w kórym I miejsce zajęła uczennica Pu-
blicznego Gimnazjum w Bielicach- Dagmara Sa-
dowska, II miejsce zdobył uczeń Zespołu Szkół w 
Lipianach- Kacper Stawicki, a III miejsce zajęła 
Paulina Grochowina- uczennica Publicznego Gim-
nazjum w Bielicach. Dużym powodzeniem cie-
szył się także konkurs na maskę teatralną i karna-
wałową, w którym nagrody ufundował Burmistrz 
Lipian Krzysztof Boguszewski. „Tydzień Szespi-
rowski” został zorganizowany przez Fundację na 
Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży. „Moja Mło-
dość” oraz nauczycieli Zespołu Szkół w Lipianach 
dzięki wsparciu Starosty Pyrzyckiego i Burmistrza 
Lipian. 

Aleksandra Przybylska
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W gminie Bielice i Pyrzyce będzie można 
uprawiać konopie. Sejmik Województwa Za-
chodniopomorskiego 25 kwietnia 2017 pod-
jął uchwałę o określeniu ogólnej powierzchni 
upraw maku i konopi włóknistych na terenie 
województwa zachodniopomorskiego w roku 
2017, która będzie wynosiła 874,12 ha, z tego 
na powiat pyrzycki przypadnie 141 ha. 

Gmina Bielice:
miejscowość Linie 18,0 ha,
miejscowość Babinek 45,0 ha,
miejscowość Parsów 28,0 ha.
Gmina Pyrzyce:
miejscowość Żabów 50,0 ha. 

I tu należy się przerażonym czytelnikom wy-
jaśnienie, nie chodzi tu o konopie indyjskie koja-
rzone zazwyczaj z narkobiznesem, ale o konopie 
włókniste, które zawierają śladowe ilości niepożą-
danych (narkotycznych) substancji. W Polsce wy-
siew konopi włóknistych ograniczyć należy do od-
mian, w których suma zawartości delta-9-tetrahy-
drokannabinolu oraz kwasu tetra-hydrokannabino-
lowego (kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego) 
w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach ro-
ślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 
0,20 proc. w przeliczeniu na suchą masę. Czyli nar-
kotyku z tych konopi nie będzie , chyba żeby ktoś 
był bardzo zdeterminowany. 

Do czego więc takie konopie, z których 
narkotyku nie ma?

Obecnie na świecie konopie włókniste wzboga-
cają zasoby rynkowe wielu państw, mając szerokie 
zastosowanie w formie całych roślin, włókna bądź 
paździerzy (produkt uboczny przerobu włókna) w:

- przemyśle spożywczym - mleczko konopne 
podobne do sojowego i ryżowego, olej spożywczy; 

- przemyśle włókienniczym - odzież wysokiej 
jakości, tkaniny techniczne, maty dezynfekcyjne, 
liny cumownicze do statków;

- przemyśle papierniczym - słoma konopna za-
wiera ok. 30 proc. włókna, w którym może znajdo-
wać się do 80 proc. celulozy,

-  budownictwie - np.: płyty stolarskie typu płyt 
wiórowych, materiały kompozytowe;

-  motoryzacji - laminaty do tworzenia dowol-
nych konstrukcji;

-  energetyce -  brykiety opałowe.

Jak odróżnić konopie indyjskie od 
włóknistych?

    Najbardziej istotnymi różnicami są wielkość 
roślin (ale nie na każdym etapie wzrostu) oraz ro-
dzaj kwiatostanów. Kwiatostany męskie i żeńskie 
znajdujące się na jednej roślinie to cecha zwana 

jednopiennością, charakterystyczna dla konopi ze 
znikomą zawartością substancji narkotycznych.  
W przypadku konopi indyjskich mamy do czy-
nienia z dwupiennością, czyli występowaniem 
żeńskich i męskich kwiatostanów na różnych 
osobnikach.

Czy taka plantacja się opłaca?
Plantatorom przysługują dopłaty bezpośred-

nie, w tym płatności do powierzchni upraw konopi 
włóknistych, które mogą wynieść do 200 euro/ha, 
ostateczne wysokości stawek płatności określane 
będą co roku na podstawie wielkości dostępnej ko-
perty finansowej oraz liczby hektarów zakwalifi-
kowanych do wsparcia.

Czy każdy może uprawiać konopie 
włókniste?

Założenie plantacji konopi włóknistych wiąże 
się z uzyskaniem obowiązkowych zezwoleń, za-
równo po stronie rolnika, jak i podmiotów skupują-
cych włókno konopne. Podstawowym aktem praw-
nym regulującym warunki legalnej uprawy konopi 
jest ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziała-
niu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. 
zm.).

Sejmiki województw corocznie określają 
ogólną powierzchnię i rejonizację upraw konopi 
włóknistych na podstawie informacji o planowa-
nych kontraktacjach z rolnikami, deklarowanych 
przez podmioty posiadające zezwolenie marszałka 
województwa na prowadzenie działalności w za-
kresie skupu konopi włóknistych. Zezwolenie na 
uprawę konopi włóknistych wydaje wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta) w drodze decyzji na 
wniosek zawierający: dane osobowe, miejsce za-

mieszkania i adres albo nazwę firmy oraz jej sie-
dzibę, informację o odmianie konopi, powierzchni 
uprawy, numerze działki ewidencyjnej w ewidencji 
gruntów i budynków, informację o rodzaju umowy, 
oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za 
popełnienie przestępstwa dot. uprawy i zbioru ziela 
konopi innych niż włókniste oraz uprawy konopi 
włóknistych wbrew przepisom ustawy o przeciw-
działaniu narkomani.  Nadzór nad uprawami rów-
nież sprawuje wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
właściwy ze względu na miejsce zasiewu, który 
uprawniony jest do wejścia na grunty, na których 
prowadzona jest uprawa, bądź dojścia do tych 
gruntów przez inne nieruchomości, kontroli do-
kumentów uprawniających do prowadzenia upraw 
konopi włóknistych a w razie konieczności, żąda-
nia wyjaśnień od prowadzącego uprawy.

Czy za uprawy konopi włóknistych bez ze-
zwolenia grożą kary?

Przepisy karne stanowią, że kto wbrew przepi-
som ustawy uprawia lub zbiera ziele konopi inne 
niż włókniste podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3, a jednocześnie stanowi, że jeżeli sprawca 
prowadzi uprawę, która może dostarczyć znacznej 
ilości słomy makowej lub ziela konopi innych niż 
włókniste podlega karze pozbawienia wolności od 
6 miesięcy do lat 8. Natomiast, kto wbrew prze-
pisom ustawy, uprawia konopie włókniste podlega 
karze grzywny.

Czy plantacje w gminie Bielice i Pyrzyce przy-
ciągną rzesze ćpunów? Raczej nie powinny, bo 
narkotyku w konopiach włóknistych nic a nic, ale 
sama nazwa konopie może kusić.

PP
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Realizacja policjantów z Wydziału Kryminalnego pyrzyckiej komendy kolejny raz zakończyła 
się pozytywnym finałem. Kryminalni pyrzyckiej komendy zatrzymali 31-letniego mieszkańca po-
wiatu pyrzyckiego podejrzanego o posiadanie środków odurzających. Grozi mu kara do 10 lat po-
zbawienia wolności.

Pyrzyccy policjanci wydziału kryminalnego na podstawie wcześniej zebranych informacji, zatrzy-
mali mieszkańca powiatu pyrzyckiego, który posiadał środki odurzające w postaci marihuany i amfeta-
miny. W wyniku przeszukania w miejscu zamieszkania 31-latka policjanci ujawnili i zabezpieczyli wo-
reczki strunowe z zawartością różowego proszku oraz suszu roślinnego. Ponadto policjanci zabezpieczyli 
wagę elektroniczną i pieniądze w kwocie 1000 złotych. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do 
komendy w celu wykonania dalszych czynności z jego udziałem.

Zabezpieczone substancje zważono i poddano badaniu testerem narkotykowym. Okazało się, że 
jest to ponad 70 gramów amfetaminy oraz ponad 30 gramów marihuany.  31-latek trafił do policyjnego 
aresztu, następnie po zebraniu materiału dowodowego usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środ-
ków odurzających.

Mężczyzna za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem, nim jednak to się stanie najbliższe trzy 
miesiące spędzi w areszcie. Za przestępstwo, jakiego się dopuścił ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii 
przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

 
st. sierż. Marcelina Pałaszewska

KPP w Pyrzycach

ARESZT
ZA POSIADANIE 
PONAD 100 GRAMÓW
NARKOTYKÓW Amfetamina

Marihuana

Narkotyki

27 maja 2017 r. w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lipianach miał miejsce 
spektakl teatralno-muzyczny pt. „Królewna 
Śnieżka” w wykonaniu aktorów z Amatorskiego 
Teatru Rodziców działającego przy Przedszkolu 
Miejskim im. Kubusia Puchatka w Lipianach. 
Była piękna królewna, zła macocha, prawdo-

mówne lustro, młody 
książę i pracowite kra-
snale. W ich role wcielili 
się rodzice obecnych i by-
łych przedszkolaków, na-
uczyciele oraz absolwenci 
przedszkola.

Cały zespół teatru 
oraz dyrektor przedszkola 
serdeczne podziękowania 
kierują do grona życzli-
wych osób, dzięki któ-
rym realizacja tego przed-
sięwzięcia była możliwa. 
Dziękujemy pracowni-
kom Domu Kultury w Li-
pianach, sponsorom, wy-
konawcom scenografii 
oraz wszystkim osobom 
wspierającym nas w orga-
nizacji przedstawienia.

Teatr 
rodziców
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Sonda

„Co należy do naszych 
obowiązków w domu?”.

Wszystko to, co żona wskaże, 
to robię. Pranie, sprzątanie należy 
do kobiety, a ja mogę tylko pomóc. 
Główny mój obowiązek to wypro-
wadzanie psa na spacer.

W domu tylko odpoczywam, bo 
dużo pracuję, do piętnastej i po pięt-
nastej też. Więc obowiązki ograni-
czam do minimum.

Głównie zajmuję się gospodar-
stwem, jestem ze wsi Łozice, więc 
trzymam kury, kaczki, to moje co-
dzienne zajęcie, a domem zajmują 
się kobiety, mam synowe, które o to 
dbają.

To, co należy do kobiety: sprzą-
tanie, gotowanie i inne codzienne 
czynności, mam też pieska, kotka, 
którymi się też zajmuję.

Jestem sama, moje obowiązki w 
domu, to pranie, gotowanie, sprzą-
tanie i pilnowanie wnuków.

Widokówki pojawiły się w 
powszechnym obiegu pod ko-
niec XIX wieku i zaraz znalazły 
swoich kolekcjonerów. Było ich 
na tyle wielu, że organizowano 
wystawy, targi i spotkania entu-
zjastów „filokartystów”. W całej 
Europie wydawane były liczne 
periodyki poświęcone tematyce 
widokówek.     

    Czasopisma filokartystyczne 
wydawane w Polsce w żad-
nym przypadku nie miały szczę-
ścia do dłuższego zaistnienia. W 
1904 roku powstało w Warszawie 
pierwsze polskie pismo poświę-
cone kolekcjonerstwu pocztówek 
- „Listek”. Niestety, zdołało się 
ono utrzymać tylko do końca te-
goż roku. Długo trzeba było cze-
kać, aby wreszcie w 1995 roku na 
polskim rynku prasowym poja-
wiły się dwa kwartalniki dla filo-
kartystów. Wydawany w Oświę-
cimiu „Świat Pocztówek” za-
kończył jednak swój żywot już w 
roku następnym, tym razem wraz 
ze śmiercią wydawcy. Drugi, bez 
jakiegokolwiek wsparcia finanso-
wego, warszawski kwartalnik „Fi-

Najstarsze „widokówkowe” Pyrzyce?

lokartysta”, z trudem utrzymujący 
się na wąskim rynku kolekcjoner-
skim, padł ofiarą zbyt małego zain-
teresowania po blisko pięcioletniej 
działalności. Dokumentujące histo-
rię polskiej pocztówki czasopismo 
zamieściło w ostatnich numerach 
rubrykę zatytułowaną „Najstarsze 
ostemplowania”. W trzech odcin-
kach, opierając się na informacjach 
napływających od czytelników ko-
lekcjonerów, którzy oczywiście do-
kumentowali pocztówkami swoje 
dane o najdawniejszych stemplach 
pocztowych na zachowanych pocz-
tówkach, zamieszczono datowania 
z około dziewięćdziesięciu miej-
scowości z terenów wszystkich 
ziem polskich. Daty podawane w 
tym opracowaniu zaczynają się od 
1890 roku i kończą na 1908 roku. 

Pytanie o najstarsze kartki 
pocztowe należy do fundamental-
nych pytań stawianych sobie przez 
kolekcjonerów i zadawanych im 
przez zainteresowanych ich kolek-
cjonerskimi dokonaniami. Celem 
każdego kolekcjonera jest wyszu-
kanie, zdobycie i opisanie najstar-

szych pocztówek w tym szcze-
gólnie z obiegowymi stem-
plami i datą korespondencji. 
Takie oznaczenia czynią pocz-
tówkę niezależnie od rzadko-
ści występowania na rynku 
rarytasem kolekcjonerskim i 
dodatkowo stanowią ozdobę 
kolekcji.

Prezentowana widokówka  
z widokiem zabudowań Py-
rzyc, należy do jednych z naj-
starszych z mojej kolekcji, o 
czym świadczy technika jej 
wykonania. Niestety, na pie-
częci pocztowej nie został na 
trwale odciśnięty rok wydania, 
a jedynie dzień i miesiąc wy-
syłki, tj. 31.12 – zatem praw-
dopodobnie są to życzenia no-
woroczne, którego roku...? Nie 
do końca wiadomo. Na dwóch 
zdjęciach obiekty obecnego ko-
ścioła i szpitala powiatowego. 

Wydawca – nieznany.
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Swojsko i podwórkowo
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Swojsko i podwórkowo

Projekt „Modernizacja budynku I/ZUS w Pyrzycach” współfinansowany przez Unię Europejską 

ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

w  ramach poddziałania 1.3.1 oś priorytetowa Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł brutto 2 529 794,88 PLN, a wysokość dofinansowania 860 188,88 PLN. Termin zakoń-
czenia realizacji inwestycji:  lipiec 2017 r.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku będącego siedzibą Inspektoratu ZUS w Pyrzycach oraz 
poprawa jego stanu technicznego i estetycznego. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez głęboką modernizację energetyczną budynku: 
usprawnienie instalacji c.o. i c.w.u., docieplenie ścian i stropów, montaż instalacji wentylacji mechanicznej oraz wymianę oświetlenia 
na energooszczędne.

W efekcie realizacji projektu nastąpi zmniejszenie rocznego zapotrzebowania energetycznego budynku na energię cieplną w wy-
niku zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i końcowej, a w konsekwencji obniżone zostały koszty eksploatacji budynku związane  
z ogrzewaniem i oświetleniem.

Projekt zakłada dostosowanie stanu technicznego budynku do obowiązujących standardów i przepisów prawnych oraz tych, które 
będą obowiązywać po 2021 r. - dotyczy to współczynników i wskaźników zapotrzebowania na ciepło (norma WT2021).

Odbiorcami produktów projektu będą klienci ZUS oraz pracownicy inspektoratu - tj. osoby, które na co dzień przebywają w bu-
dynku. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na poprawę warunków obsługi interesantów i komfort pracy pracowników. Pośrednio 
- ze względu na pozytywne oddziaływanie projektu na środowisko i spadek emisji gazów cieplarnianych, jego odbiorcami będą rów-
nież mieszkańcy Regionu.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

W ostatnich dniach ubiegłego tygodnia roz-
poczęło się przekazywanie w dozór, odebranych 
przez UKS JAKOS, 3 ogierów, 9 klaczy, 3 sztuk 
bydła oraz psa. 

Ostatnie miesiące zwierzęta przebywały, na 
koszt gminy Pyrzyce, w różnych ośrodkach: konie 
w stajni w Łobzie, bydło w gospodarstwie w Mie-
lęcinie, pies w schronisku w Trzciance. W okresie, 
kiedy konie były odebrane jedna klacz się oźre-
biła, więc koni do odebrania przybyło. Po wyjściu 
z zakładu karnego osoby prowadzącej Uczniow-
ski Klub Jeździecki JAKOS, klub wystąpił o zwrot 
odebranego z powodu znęcania się nad zwierzęta 
(co potwierdził wyrok sądu) inwentarza. W reak-
cji na odmowę oddania zwierząt, Jakos poskarżył 
się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,  
a ten odesłał skargę do Rady Miejskiej w Pyrzy-
cach do rozpatrzenia przez komisję rewizyjną. 

Jak usłyszeliśmy na ostatniej sesji, radni na 
wniosek w/w komisji uznali skargę za bezzasadną, 
uznając dotychczasowe decyzje burmistrz Pyrzyc 
za celowe i zgodne z prawem. Komisja swoją de-
cyzję uzasadniła w następujący sposób. 

„Jarosław Kossowski 24 kwietnia 2017 roku 
złożył do Samorządowego Kolegium Odwoław-
czego w Szczecinie skargę na Burmistrz Pyrzyc 
w sprawie odmowy zwrotu koni. W dniu 8 maja 
2017 roku Samorządowe Kolegium Odwoławcze  
w Szczecinie doszło do przekonania, że skarga pana 
Jarosława Kossowskiego, dotyczy zwrotu zwie-
rząt, tj.: sprawy, która nie podlega rozstrzygnięciu  
w formie decyzji administracyjnej i przekazało roz-
patrzenie skargi wg właściwości do Rady Miejskiej 
w Pyrzycach. Komisja rewizyjna, dokonując ana-
lizy akt sprawy stwierdza, że działania Burmistrza 
Pyrzyc prowadzone były w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa oraz sądowe postępowania. Ode-
brane przez Gminę Pyrzyce zwierzęta stanowią 
zabezpieczenie na poczet kosztów ich utrzymania 
oraz zaległości zasądzonych prawomocnymi na-
kazami zapłaty. Z protokołów zajęcia ruchomo-
ści, sporządzonych przez komornika sądowego wy-
nika, iż na dozorców odebranych w dniu 8 kwietnia 
2016 roku zwierząt wyznaczono dotychczasowych 
opiekunów, z którymi Gmina Pyrzyce zawarła sto-
sowane umowy. 17 maja 2017 roku został złożony 
przez Burmistrz Pyrzyc wniosek do komornika są-
dowego o zmianę dotychczasowych opiekunów 
zwierząt na Uczniowski Klub Jeździecki „Jakoss” 
Pyrzyce w Pyrzycach. Z chwilą uprawomocnienia 
się postanowień komorniczych, odebrane decyzją 
administracyjną zwierzęta w asyście komornika 
sądowego przekazane zostaną w dozór Uczniow-
skiemu Klubowi Jeździeckiemu „Jakos” Pyrzyce w 
Pyrzycach. Przekazanie nastąpi na podstawie pro-
tokołu sporządzonego między stroną przekazująca 
a przejmującą. Mając na uwadze powyższe komisja 
rewizyjna stwierdza, że skarga stała się bezprzed-
miotowa z uwagi, iż prowadzone przez Burmistrz 
Pyrzyc działania wyczerpują żądanie skarżącego, 
a nadto działania Burmistrza Pyrzyc były zgodne z 
prawem i uznaje ją za bezzasadną”.

Czy odbieranie zwierząt przez  gminę było błę-
dem? - „Odebraliśmy zwierzęta, bo tak należało 
zrobić, gdybyśmy tego nie uczynili wiele z tych 
zwierząt z głodu lub chorób zdechłoby w męczar-
niach. Dziś wspólnie z komornikiem dochodzimy 
zwrotu środków poniesionych na utrzymanie zwie-
rząt od UKS JAKOS. Zwierzęta zostały przekazane 
tylko w dozór do klubu, nie oddane. By przypad-
kiem ktoś nie wpadł na pomysł sprzedaży Koni, za-
trzymaliśmy paszporty zwierząt i ich dokumenta-
cję. Liczymy, że z licytacji zwierząt odzyskamy po-
niesione na ich utrzymanie środki. Mamy też na-
dzieję, że zadbane zwierzęta szybko trafią do no-
wych właścicieli, bo nadal mam wątpliwości czy 
w gospodarstwie UKS JAKOS będzie działo się le-
piej” – powiedziała burmistrz Marzena Podzińska. 

Skoro sąd uznał, że w UKS JAKOS docho-
dziło do znęcania się nad zwierzętami, a klub nadal 

Konie wracają 
do JAKOS-a

działa, zwróciliśmy się do Starostwa Powiatowego 
z pytaniem, jakie działania podjęto w stosunku do 
UKS JAKOS  w związku ze stwierdzeniem znęca-
nia się nad zwierzętami w tym klubie. 

W odpowiedzi na nasze pytanie czytamy - 
„Starosta Pyrzycki w dniu 31 sierpnia 2016 r. wy-
stąpił do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądo-
wego w Szczecinie z wnioskiem o rozwiązanie Sto-
warzyszenia. Starosta Pyrzycki nie ma żadnych 
uprawnień wynikających „ze stwierdzenia znę-
cania się nad zwierzętami”. Jedyne uprawnienia 
mają tu organy ścigania.” 

Sytuacja na dziś następująca: zwierzęta prze-
kazywane są sukcesywnie w dozór do UKS JA-
KOS, tam oczekiwać będą na licytację, którą prze-
prowadzi komornik, by zabezpieczyć swoje rosz-
czenia, paszporty i dokumenty zwierząt posiada 
Gmina Pyrzyce, środki uzyskane z licytacji będą 
przeznaczone na pokrycie kosztów dotychczaso-
wego utrzymania przez gminę Pyrzyce. Czy konie 
mogą „wyparować” z gospodarstwa przed licyta-
cją? Oczywiście że mogą, ale za to, temu kto tego 
dokona, grozi więzienie.

 Rodzi się jeszcze jedno pytanie, dlaczego sąd 
wydając wyrok o znęcaniu się nad zwierzętami nie 
zlikwidował UKS JAKOS? 

PP  

Ostatnio pisaliśmy o mało atrakcyjnych wizy-
tówkach Lipian: Lipkonie, Fabryce Armatur, Za-
jeździe Dębiec. Dziś uzupełnimy poprzedni ma-
teriał o informacje, jakie otrzymaliśmy od syn-
dyka masy upadłościowej Fabryki Armatur. Przy-
pomnijmy, że upadłość prowadzona jest dla czę-
ści terenu Fabryki Armatur, jaką pamiętają jej byli 
pracownicy. Kilka lat temu jej teren został podzie-
lony na trzy działki, jedną zajmuje dziś Biedronka 
(dawny wydział mechaniczny), drugą budynek biu-
rowca i dawne warsztaty mechaniczne, dziś stacja 
diagnostyki i hurtownia,  właścicielem tej działki 
jest firma ze Szczecina. Trzecia działka rozciąga 

Fabryka będzie wyburzona
się od portierni do odlewni po boisko sportowe 
Stali Lipiany i tą częścią zajmuje się obecnie syn-
dyk. „Obecnie czyścimy nieruchomość ze złomu, 
nie ma już tam maszyn sprawnych, sporo już ko-
mornik sprzedał przed przystąpieniem do upadło-
ści. Po wyczyszczeniu ze złomowanych urządzeń, 
sprzedamy złom z budowli i na końcu będziemy wy-
burzać. Mamy też problem z pozostawionymi ster-
tami plastikowych butelek, rozpisaliśmy zapytanie 
na ich utylizację. Obecnie o działki Fabryki mieli-
śmy kilka zapytań, zobaczymy, czy znajdzie się ku-
piec” – powiedział nam syndyk Bartosz Stolarski.

PP 

Komentarz kancelarii prawnej reprezentują-
cej firmę Fieldon Investments sp. z o.o. Wiatromill 
sp. k z/s w Warszawie, która przesłała nam swoje 
stanowisko na temat artykułu pod tytułem „Wia-
traki w Kozielicach i Bielicach to jak władza w Ro-
sji” zamieszczonego w Pulsie Powiatu Nr 6

Szanowny Panie,
W nawiązaniu do otrzymanej korespondencji oraz 

dwóch artykułów prasowych dotyczących działalno-
ści moich klientów, wskazuję, co następuje. Po pierw-
sze, w pełni podtrzymujemy nasze stanowisko doty-
czące, wyznaczonego przez Pana, terminu na przeka-
zanie uwag do artykułu. Choć termin ten był niezwykle 
krótki (co sygnalizowała Panu pani mec. Agnieszka 
Wiercińska-Krużewska) i przypadał na dzień wolny 
od pracy, dochowaliśmy wszelkiej staranności, aby – 
pomimo tych trudności – odnieść się do załączonego 
tekstu. Po drugie, pragnę zaznaczyć, że nasza zdecy-
dowana reakcja, dotycząca treści artykułu, jest tylko 
i wyłącznie próbą obrony uzasadnionych interesów 
naszych klientów oraz przysługujących im praw. Po-
nadto, odnośnie treści artykułów, które przesłał nam 
Pan w ostatniej wiadomości – wskazujemy, iż w kwe-
stiach kluczowych niewiele różnią się one od tekstu, 
który komentowaliśmy uprzednio. W tym zakresie, ak-

tualne pozostają zatem wszelkie nasze dotychczasowe 
uwagi. Nie ulega wątpliwości, że artykuły naruszają 
dobra osobiste naszych klientów oraz zawierają tre-
ści niezgodne z prawdą. Ponadto, pragniemy zazna-
czyć, że (zawarte w pierwszym z artykułów) porów-
nania do stylu polityki i sprawowania władzy w Ro-
sji – potwierdzają dotychczasowe przypuszczenia, iż 
stosunek autora artykułu do naszych klientów jest co 
najmniej niechętny. Porównania takie (błędnie) su-
gerują bowiem istnienie pewnych niejasnych i nie do 
końca legalnych metod działania naszych klientów – 
co w sposób oczywisty (i niezasłużony) narusza ich 
dobre imię oraz „wizerunek”. W naszej ocenie, suge-
rowanie, że nasi klienci prowadzą swoją działalność 
przy użyciu opisanych wyżej metod, niewątpliwie bu-
dzić ma w czytelniku związane z nimi, negatywne sko-
jarzenia – w tym ze względu na utrwaloną (i stereo-
typiczną wręcz) niechęć Polaków do Rosjan. Odno-
śnie pytania, o udział w programie publicystycznym  
w Telewizji Kablowej „Aura”, wyjaśniam, iż kwestia 
ta jest przez nas w dalszym ciągu konsultowana.

Z poważaniem
Maria Obara-Piszewska
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PRAWO  I  GOSPODARKA§
„Do Zachodniopomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęło pi-
smo, stanowiące zawiadomienie o możli-
wości naruszenia przez radną Rady Miej-
skiej w Pyrzycach Panią Małgorzatę Pio-
trowską, zakazu wynikającego z art. 24f 
ust 1 ustawy o samorządzie gminnym, w 
myśl którego radni nie mogą prowadzić 
działalności gospodarczej na własny ra-
chunek lub wspólnie z innymi osobami 
z wykorzystaniem mienia komunalnego 
gminy, w której radny uzyskał mandat, 
a także zarządzać taką działalnością lub 
być przedstawicielem czy pełnomocni-
kiem w prowadzeniu takiej działalności,  
z uwagi na pełnienie funkcji dyrektora 
prywatnego żłobka, który w zakresie swo-
jej działalności korzysta z gminnych dota-
cji oraz prowadzi działalność gospodar-
czą z wykorzystaniem pomieszczeń gim-
nazjum w Pyrzycach. Sankcją za narusze-
nie przywołanych w niniejszym wystąpie-
niu przepisów jest wygaśnięcie mandatu 
radnego. Z tego też względu, działając  
w oparciu o przepis art. 88 ustawy  
o samorządzie gminnym, zwracam się  
z prośbą o dokonanie oceny stanu fak-
tycznego związanego z zaprezentowaną 
sytuacją radnej Pani Małgorzaty Pio-
trowskiej w kontekście zaistnienia przesłanek skut-
kujących wygaśnięciem mandatu radnego i podję-
cie w tej sprawie stosownej uchwały. Rola organu 
nadzoru w procesie wygaszania mandatu radnego 
ma bowiem charakter następczy (wtórny). Wiąże 
się to z tym, że w sytuacji, gdy po rozpatrzeniu da-
nej sprawy organ stanowiący gminy uzna, że brak 
jest podstaw do stwierdzenia wygaśnięcia man-
datu radnego, wojewoda zapozna się z uzasadnie-
niem i rozważy, czy argumenty w nim zawarte dają 
podstawy do kwestionowania stanowiska rady. Z 
uwagi na obowiązujące terminy załatwiania spraw 
proszę o udzielnie odpowiedzi w terminie 30 dni 
od dnia otrzymania niniejszego pisma, wstępnie za 
pośrednictwem faksu na numer (91)4303270”

Kto zakablował na Piotrowską?

    Takiej treści pismo w wolnych wnioskach 
odczytał przewodniczący Rady Miejskiej w Py-
rzycach na ostatniej sesji. Zostało ono dostarczone 
do Biura Rady 23 maja i trafiło informacyjnie pod 
obrady sesji. Przewodniczący poinformował także 
radnych, że wezwał radną Małgorzatę Piotrow-
ską do złożenia wyjaśnień w tej kwestii. Powyżej 
zacytowane pismo dotyczy pracy radnej Małgo-
rzaty Piotrowskiej w niedawno otwartym w bu-
dynku pyrzyckiego gimnazjum przez Szczeciń-
ską Fundację Talent Promocja Postęp ze Szczecina 
żłobku „Bajeczka”. Teraz radna będzie musiała 
przedłożyć pozostałym radnym dokumenty doty-

czące jej zatrudnienia i stawianych jej za-
rzutów. Z pisma widać, że ktoś, kto za-
kablował Piotrowską do wojewody mu-
siał mieć wiedzę prawniczą, bo sprawa 
na pierwszy rzut oka jest banalnie prosta, 
Piotrowska nie wydzierżawia pomiesz-
czeń od gminy i nie jest stroną, ale nasz 
jeszcze anonimowy prawnik pewnie zna-
lazł jakąś wykładnię i uznał, że warto na-
pisać do wojewody, może się uda.

 Generalnie wojewoda pilnuje, by 
osoba z mandatem radnego nie mo-
gła czerpać korzyści z majątku gminy,  
w której radzie zasiada i jest to dla 
wszystkich oczywiste. Mniej oczywista 
jest interpretacja przepisów prawa. Przy-
toczmy kilka mniej lub bardziej oczy-
wistych przykładów z Rady Gminy Py-
rzyce. Obecny radny Jerzy Wroński przez 
ponad 4 lata otrzymywał od burmistrza z 
tytułu sprawowania funkcji komendanta 
OSP ryczałt około 1500 zł, pytamy, czy 
był zależny od burmistrza i czerpał ko-
rzyści z gminy czy nie? 

Kolejna grupa radnych w każdej  
zresztą radzie to nauczyciele, ich dyrek-
torom nie wolno być radnymi, ale na-
uczycielom przepisy prawa pozwalają. 
Takim radnym od lat jest Dariusz Jagiełło 

i żaden wojewoda mu mandatu nie uchylił. Ko-
lejna grupa radnych w każdej radzie to pracownicy 
jednostek i instytucji gminnych, którzy też zgodnie 
z prawem mogą być radnymi a ich dyrektorzy nie, 
radnym z tej grupy jest radny Edward Gola, który 
jest pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej  
i jemu też wojewoda nic nie zarzucił. Dlatego pyta-
nie o zależności majątkowe radnego od gminy, bur-
mistrza są dość zawiłe, a ich wyjaśnienie wymaga 
szczegółowej roboty. Tematem radnej Małgorzaty 
Piotrowskiej zajmie się rada Miejska w Pyrzycach 
na czerwcowym nadzwyczajnym posiedzeniu, po-
nieważ 30-dniowy termin odpowiedzi wojewodzie 
mija przed kolejna planowana sesją.

RT 

Burmistrz Pyrzyc 6 czerwca w sali 282 Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach organizuje spotkanie na 
temat sposobu i formy obchodzenia zakończenia 
walk o Pyrzyce, które przypadają każdego roku 
2 marca. Temat dyskusji będzie dotyczyć nazwy 
ulicy 2 Marca w Pyrzycach, a także innych aspek-
tów nazw i rocznic w kontekście ustawy dekomu-
nizacyjnej i wytycznych Instytutu Pamięci Naro-
dowej. Do 3 marca 2017 roku nie było w w/w spra-
wach problemu, pojawił się on w momencie wystą-
pienia do IPN przez członka zarządu powiatu Miło-
sza Łuszczyka z zapytaniem o treści – „W związku 
z obowiązującą od czerwca 2016 roku tzw. Ustawą 
dekomunizacyjną, uprzejmie proszę o interpreta-

cję daty związanej z historią Pyrzyc. 2 marca 1945 
roku oddziały Armii Czerwonej zdobyły miasto. 
Po tym wydarzeniu przez okres PRL obchodzono 
lokalne święto „Dzień Wyzwolenia Pyrzyc”, a od 
kilkunastu lat tego dnia obchodzona jest rocznica 
„Zakończenia Walk o Pyrzyce”. Ponadto w mie-
ście jest ulica o nazwie „2 Marca” na pamiątkę 
tego wydarzenia z 1945 roku. Uprzejmie proszę o 
odpowiedź, czy obchodzenie święta na pamiątkę 
zdobycia miasta przez sowietów jest zasadne w ro-
zumieniu wspomnianej ustawy, nawet pod nazwą 
„Zakończenia Walk” oraz czy zasadne jest w trosce 
o dbałość i rzetelną pamięć historyczną upamięt-
nianie tego wydarzenia w drodze nazwy ulicy”.

 Odpowiedź i zalecenia IPN rozpoczęły trwa-
jącą do dziś dyskusję, czy obchodzić, co obcho-
dzić, jak obchodzić i co zrobić z ulicą 2 Marca. 
„Na spotkanie i do dyskusji zaprosiłam profesora 
Edwarda Rymara, radnych gminy Pyrzyce, rad-

nych powiatowych z gminy Pyrzyce w tym Miło-
sza Łuszczyka, autora zapytania do IPN, dyrekto-
rów szkół pyrzyckich, Pawła Knap z IPN w Szcze-
cinie. Spotkanie ma na celu określenie tego, co jest 
naszą historią tu w Pyrzycach, co należy święto-
wać i jak. Nie może być tak, że latami coś świętu-
jemy, uznajemy za ważne, uczymy tego zachowania 
nasze dzieci, a po jakimś czasie mówimy im, że to 
jest złe i powinniśmy świętować coś innego. Mu-
simy w Pyrzycach dojść do takiego porozumienia, 
kompromisu, który raz na zawsze zamknie drogę do 
wywracania naszej historii do góry nogami, cza-
sami z przyczyn politycznych a nie merytorycznych 
i jednocześnie będzie to zgodne z obowiązującym 
prawem. Chcę taki proces rozpocząć i myślę, że 
nikt z zaproszonych nie odmówi udziału w spotka-
niu i dyskusji” – powiedziała burmistrz Marzena 
Podzińska.

PP 

Sporu o 2 marca 
ciąg dalszy
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Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pyrzy-
cach radni, większością głosów, podjęli decyzję  
o podwyższeniu stawek za wywóz odpadów ko-
munalnych od mieszkańców, temat dziś trudny dla 
wszystkich gmin w Polsce. 

Do zajęcia się tematem zmusiło gminę Pyrzyce 
nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
29 grudnia 2016 r., które wejdzie w życie 1 lipca 
2017, w sprawie szczegółowego sposobu selek-
tywnego zbierania wybranych frakcji odpadów; 
dochodzi  bowiem frakcja odpady biodegrado-
walne tj. odpady, które powstają z utrzymywania 
terenów zielonych np. ścięte trawy, liście oraz tzw. 
odpady kuchenne np. resztki żywności, odpady po 
owocach, warzywach. 

Obecnie do segregacji śmieci mamy pojemniki 
na papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło, od 1 
lipca będziemy musieli mieć jeszcze kolejny po-
jemnik na odpady biodegradowalne. Drugim po-
wodem podjęcia tematu jest niedoszacowanie sys-
temu wywozu śmieci w oparciu o stawki z 2013 
roku, kiedy cały system gospodarki odpadami był 
uruchamiany. 

Do uchwały przygotowanej przez burmistrz 
dołączone zostało uzasadnienie – „Analizując po-
wyższe należy stwierdzić, że z roku na rok wzra-
sta ilość wytwarzanych odpadów, zwiększyły się 
również stawki opłat za przetwarzanie odpadów  
w instalacjach RIPOK (Regionalne Instalacje Prze-
twarzania Odpadów Komunalnych), ponad 20 % 
mieszkańców gminy nie uiszcza opłaty śmieciowej 
oraz została zwiększona częstotliwość odbioru od-
padów problemowych w związku z ich zaleganiem. 
Od 1 lipca 2017 r. obowiązywać będzie nowa frak-
cja odpadów biodegradowalnych, która jest frak-
cją łatwo psującą się, i to także zwiększy częstotli-
wości ich wywozu w szczególności w miesiącach 
letnich, co będzie miało dalszy wpływ na wzrost 
kosztów transportu i zagospodarowania odpadów. 
Nowe rozporządzenie wprowadza także termin do-
stosowania pojemników do zbierania odpadów se-
lektywnych, co leży po stronie gminy. Planowany 
dochód na podstawie stawek roku 2013 w kwocie   
1 757 335,00 zł  nie pokrywa kosztów funkcjonowa-
nia systemu odpadami, którego szacowany roczny 
koszt wynosi 2 732 182,31 zł. Na jego sfinansowa-
nie zabraknie ponad 1 milion złotych, w związku  
z czym obowiązująca umowa została zawarta 
tylko do 31 lipca 2017 roku. Na ogłoszenie no-
wego przetargu na bazie sporządzonej analizy nie 
posiadamy dostatecznej ilości środków finanso-
wych. Wszystkie opłaty od mieszkańców idą tylko 

i wyłącznie na pokrycie kosztów 
systemu i nie stanowi to dochodu 
gminy, jak również gmina nie ma 
możliwości dofinansowania gospo-
darki odpadami, co znajduje po-
twierdzenie w orzecznictwie są-
dów administracyjnych, w których 
przyjmuje się, iż „rada gminy po-
dejmując uchwałę w przedmiocie stawek opłaty 
za gospodarowanie odpadami jest zobowiązana 
do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wy-
sokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokry-
wały rzeczywiste koszty związane z funkcjonowa-
niem systemu zagospodarowania odpadami na te-
renie gminy”. (por. nieprawomocny wyrok WSA  
w Białymstoku z dnia 6 listopada 2013 roku, sygn. 
I SA/Bk 127/13. W związku z tym, że w Gminie Py-
rzyce obowiązuje opłata od mieszkańca, a ustawo-
dawca nakłada na Gminę obowiązki osiągnięcia 
odpowiednich poziomów odzysku odpadów, opłata 
została tak skonstruowana, aby zachęcić miesz-
kańców do segregowania odpadów u źródła i aby  
w perspektywie 100 % mieszkańców zadeklaro-
wało segregację odpadów. Gmina Pyrzyce płaci 
za tonę wywozu 370 zł netto, natomiast w regionie 
ceny wahają się od 450 do 900 zł za tonę. Obowią-
zujące w gminie stawki opłat są na bardzo niskim 
poziomie w stosunku do gmin sąsiednich i nie tylko 
tj. dla przykładu:

Wyliczenie wysokości opłat

           selektywne   zmieszane
     

- gmina Przelewice 11 zł 17 zł
- gmina Warnice  15 zł 19 zł
- gmina Lipiany  15 zł 19 zł
- gmina Złocieniec  12 zł 23 zł
- gmina Kostrzyń  12 zł 20 zł
- gmina Żnin  10 zł 26 zł
- gmina Darłowo  14 zł 28 zł
- gmina Kobylanka 11,50 zł 23 zł
- gmina Bielice  15 zł 19 zł
- gmina Kozielice  15 zł 19 zł

  Do powyższych wyjaśnień należy jeszcze 
dodać nasze tytułowe, czyli efekt 500+. Gmina 
Pyrzyce i wszystkie gminy w Polsce zostały do-
tknięte efektem ubocznym tego systemu. 500+ 
to w przypadku gminy Pyrzyce 1 milion zł mie-
sięcznie, który pojawia się od 2016 roku na rynku,  
w około 40% pomoc ta przeznaczana jest na żyw-
ność i ubrania, co powoduje, że do koszy na śmieci 
trafia znacznie więcej odpadów niż planowano 
podczas uruchamiania systemu gospodarki śmie-

ciami w 2013 roku i kiedy ustalano stawki. Nie 
wszyscy jednak uznali argumenty burmistrz. 

Jak podałem na początku artykułu, uchwała 
podjęta została większością głosów, nie było gło-
sów przeciwnych, ale były głosy wstrzymujące się, 
radny Wroński chciał obniżenia stawek, bo bieda, 
ale niczego nie wyliczył i nie podał, jak uzupełnić 
niedobór, skoro nawet ustawa zabrania gminom 
wspierać system. Radny Majak stwierdził, że miał 
mało czasu na przemyślenia i nie ma przekonania 
do zaprezentowanych danych, ale własnych też nie 
przedstawił, dwóch radnych nic nie mówiło, ale 
cała czwórka solidarnie wstrzymała się od głosu, 
nikt nikomu nie zabroni uciekania od roboty i od-
powiedzialności, nawet radnemu.

RT

Gospodarka śmieciami
z 500+

MOI ZNAJOMI ODE-
SZLI NA EMERYTURĘ. Z 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W PYRZY-
CACH I Z KOMENDY PO-
WIATOWEJ  POLICJI W 
PYRZYCACH,  ZNAJOMY 
KOMENDANT PAŃSTWOWEJ STRAŻY PO-
ŻARNEJ W PYRZYCACH PAN MIROSŁAW 
RABIEGA ODSZEDL NA EMERYTURĘ PO 23 
LATACH  PRACY W PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ W PYRZYCACH.  ZNAJOMY  CE-
ZARY KOCANOWSKI  ZE ZNAJOMYM MA-
RIUSZEM ZARZYCKIM  BYLI  STARSZYMI 
KAPITANAMI W PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ  W PYRZYCACH, PO 30 LATACH 
PRACY ODESZLI NA EMERYTURĘ. Z KO-
MENDY POWIATOWEJ  POLICJI W PYRZY-
CACH ODESZLI  NA EMERYTURĘ: ZNAJOMY  
PAN ANDRZEJ PIWOWARCZYK,  PAN WOJ-
CIECHOWSKI, PAN  TOMASZ FRANIAK. KO-
LEGA DANIEL ŚWIERCZ,  PAN ZBYSZEK SE-
MENIEC. KIEDYŚ PAN ZBYSZEK BYŁ DZIEL-
NICOWYM GMINY WARNICE. TERAZ  PAN 
ZBYSZEK JEST NA EMERYTURZE.  OBEC-
NYM DZIELNICOWYM  WARNIC JEST PAN 
KRZYSZTOF JAROSZ. PAN ANDRZEJ PIWO-
WARCZYK BYŁ DZIELNICOWYM GMINY 
WARNICE. NASZYM DZIELNICOWYM  JEST 
PAN DAWID CHRZANOWSKI.

    
 PIOTR SZYMAŃSKI
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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 73 m2 w Pyrzycach 
kontakt 692 561 929

Sprzedam 
dwupokojowe mieszkanie własnościowe o pow. 37 m2 w Lipianach w blokach 
przy ul. Sienkiewicza. Mieszkanie na drugim piętrze, zadbane, niski czynsz, 
piwnica. Cena 85 000. Telefon kontaktowy 697982134. 

W połowie maja skierowaliśmy 
do Starosty Pyrzyckiego zapytanie - 
„W związku z trwającą od wielu mie-
sięcy korespondencją pomiędzy Sta-
rostą Pyrzyckim a Burmistrzem Li-
pian na temat używania na jeziorze 
Wądół skuterów wodnych proszę o 
przesłanie nam aktualnego stanowi-
ska starosty w tej sprawie”. 

W odpowiedzi otrzymaliśmy treść 
uchwały Rady Powiatu Pyrzyckiego  
z dnia 25 kwietnia 2016 roku, w której 
w paragrafie 1.1 czytamy – „Po otrzy-
maniu stanowiska Zarządu Powiatu 
Pyrzyckiego z dnia 30 marca 2016 r. 
dotyczącego zasadności wprowadze-
nia zakazu używania skuterów wod-
nych na jeziorze Wądół - stwierdza 
się brak przesłanek do wprowadzenia 
zakazu poruszania się ww. sprzętem 
motorowodnym na wskazanym zbior-
niku wodnym”. 

Zapytaliśmy także Urząd Miej-
ski w Lipianach, czy decyzja rad-
nych powiatu z 2016 roku zamknęła 
już temat. W odpowiedzi otrzymali-
śmy kserokopię pisma skierowanego 
do Rady Powiatu z dnia 6 marca 2017 
roku o treści – „Nawiązując do wcze-
śniejszej korespondencji w sprawie 
petycji mieszkańców Lipian dotyczą-
cej wprowadzenia zakazu porusza-
nia się sprzętem motorowodnym na 
jeziorach, niniejszym zwracam się  

Co ze skuterami 
na Wądole?

z prośbą o ponowne rozważenie przez 
Radę Powiatu zasadności podję-
cia uchwały w przedmiotowej spra-
wie. Należy przypomnieć, że pismem 
z dnia 26 września 2016r. Wojewoda 
Zachodniopomorski - jako organ 
nadzoru nad działalnością jednostek 
samorządu terytorialnego - po zapo-
znaniu się ze sprawą dokonał wyczer-
pującej interpretacji prawnej i jedno-
znacznie stwierdził, że jedynym wła-
ściwym organem do podjęcia decyzji 
w sprawie pozostaje Rada Powiatu”. 
Od 6 marca 2017 roku do dziś minęło 
trochę czasu, a rada powiatu tema-
tem się nie zajęła – „Temat jest bar-
dzo złożony, według mojej wiedzy na-
leży wykonać wiele badań, analiz, 
żeby taki zakaz wprowadzić, radni 
zajmą się sprawą i pismem burmi-
strza Lipian w pierwszym tygodniu 
czerwca, później sprawa trafi na se-
sję. Może będzie to sesja czerwcowa, 
a może dopiero we wrześniu na se-
sji” - powiedział nam Ryszard Ber-
dzik przewodniczący Rady Powiatu.  

Szkoda, że tak późno, bo z wypo-
wiedzi wynika, że na ten sezon letni 
żadnej uchwały radni nie podejmą, 
od marca czasu nie było a lipiec  
i sierpień to chyba wakacje. Autorom 
petycji przyjdzie poczekać rok.

RT 

Wieża telefonii komórkowej z Swochowie

Od 2010 roku grupa mieszkańców 
Swochowa w gminie Bielice próbuje 
obronić swoje obejście od sąsiedztwa 
planowanej budowy wieży telefonii ko-
mórkowej, w tym przypadku operatora 
PLAY. Od 2010 roku trwa podejmowa-
nie decyzji przez wójta gminy Bielice, 
tematem zajmuje się Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze, pyrzycka pro-
kuratura, urzędnicy starostwa w Py-
rzycach i Urząd Gminy Bielice. W 
imieniu protestujących mieszkańców 
Swochowa temat drąży Ryszard Kulig, 
który jest w tej kadencji radnym gminy. 
Po rozmowie z protestującymi posta-
nowiliśmy zadać pytanie o wieżę GSM 
wójtowi gminy Bielice.
– „Proszę o informację, jakie jest ak-
tualne stanowisko pana w sprawie bu-
dowy stacji bazowej telefonii komór-
kowej operatora P4 na dz. 107/1 w 
miejscowości Swochowo gmina Bie-
lice w kontekście protestu mieszkańców 
Swochowa”.

Wójt nic nam nie odpowiedział, bę-
dziemy ten temat drążyć, bo brak od-
powiedzi w tym przypadku stanowi na-
ruszenie obowiązującego prawa. Po-
dobne pytanie zadaliśmy Staroście 
Pyrzyckiemu i od niego odpowiedź 
przyszła.
– „Nawiązując do wniosku z dnia 
17.05.2017 r. zgodnie z art. 2 ust 1 
ustawy o dostępie do informacji pu-
blicznej, dotyczącej podjętych działań 
w sprawie wydania pozwolenia na bu-
dowę stacji bazowej telefonii komór-
kowej dla operatora P4 na działce nr 
ewid. 107/1 w obrębie ewid. Swochowo 
gm. Bielice informuję, że w w/w spra-
wie Starosta Pyrzycki wszczął postę-
powanie na wniosek inwestora, prze-
prowadził postępowanie wyjaśniające 
w zakresie decyzji o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego, wy-
danej przez wójta gminy Bielice oraz 
wydał postanowienie nakładające na 
inwestora obowiązek usunięcia nie-
prawidłowości w przedłożonym do za-
twierdzenia projekcie budowlanym. Po-
nadto wyjaśniam, że do organu admi-
nistracji architektoniczno-budowlanej 
nie wpłynął żaden protest mieszkańców 
Swochowa. Natomiast do składanych 
przez strony postępowania wniosków, 
stanowisko organu zostanie przedsta-
wione w uzasadnieniu decyzji kończą-
cej postępowanie”.

W związku z tym, że ostatnio po-
ruszamy już po raz kolejny problem  

z umiejscowieniem wież telefonii ko-
mórkowej GSM, piszemy po raz kolejny  
o Lipianach, teraz o Swochowie, dla-
tego chcemy przytoczyć fragment ko-
respondencji prezesa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego profesora Romana 
Hausera skierowanej do Zbigniewa 
Gelzoka,  prezesa Stowarzyszenia Prze-
ciwdziałania Elektroskażeniom „Prawo 
do życia” i tu czytamy we fragmencie 
– „…Nie budzi wątpliwości NSA, że 
przy określaniu miejsc dostępnych dla 
ludności, o których mowa w art. 124 
ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. - Prawo ochrony środowiska w kon-
tekście oddziaływania na nie pól elek-
tromagnetycznych, należy rozumieć od-
działywanie takich pól zarówno na te-
reny, na których istnieje legalnie wznie-
siona zabudowa z przeznaczeniem na 
pobyt ludzi, jak i na tereny, na których 
taka zabudowa może być wznoszona 
zgodnie z obowiązującym porządkiem 
prawnym. Wniosek taki NSA wyprowa-
dził z treści art. 143 i art. 144 Kodeksu 
cywilnego. Negatywne oddziaływanie 
pola elektromagnetycznego występu-
jącego w przestrzeni nad gruntem, nie 
może naruszać granic cudzej nierucho-
mości. Pionowy zasięg własności grun-
towej ograniczać może jedynie porzą-
dek prawny, w tym przepisy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym 
i dotyczące ochrony środowiska. Zatem 
przez zwrot „miejsca dostępne dla lud-
ności”, należy rozumieć miejsca, na 
których może choćby potencjalnie po-
wstać zabudowa zgodnie z przepisami 
obowiązującego prawa, w tym usta-
leniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego (patrz: wy-
rok z dnia 20 listopada 2013 r., sygn. 
akt II OSK 1421/12, wyrok z dnia 25 
października 2011 r., sygn. akt II OSK 
1485/10, wyrok z dnia 12 czerwca 2014 
r., sygn. akt II OSK 104/13, wyrok z 
dnia 28 listopada 2013 r., sygn. akt II 
OSK 1193/12). Należy zatem wska-
zać, że odmienne stanowisko przedsta-
wione w wyroku z dnia 21 maja 2014 r., 
sygn. akt II OSK 2907/12 nie stanowi 
dostatecznej przesłanki do wystąpienia  
z wnioskiem o podjęcie uchwały.

   Nie jest to wyrok sądu, ale wyra-
żona przez sędziego opinia, więc i tak 
każdy protest dotyczący budowy kolej-
nej wieży telefonii komórkowej opierać 
się będzie na konkretnej analizie kon-
kretnego przypadku.  

R.T.

Mieszkaniec Swochowa Ryszard Kulig
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SPORT
19 marca w Brzegu Dolnym ro-

zegrano II Puchar Polski juniorów  
i seniorów w sumo, który jednocześnie 
był jedną z eliminacji do reprezentacji 
narodowej na Mistrzostwa Europy. 

Oskar Kozanka-Lipka, mieszka-
niec gminy Warnice, zawodnik Lu-
dowego Klubu Sportowego „Sparta-
kus” w Pyrzycach zdobył 2 medale  
w grupie juniorów: złoto w kat. +100 
kg oraz srebro w kat. wag. 100 kg. 

W dniach 1-2.04.2017 r. w Strzel-
cach Opolskich odbyły się Mistrzo-
stwa Polski Seniorów i Młodzieżow-
ców w Sumo, podczas których Oskar 
Kozanka-Lipka wywalczył 2 me-
dale: złoty w seniorach w kat. wago-

Warnice dumne z Oskara
wej 100 kg oraz srebrny w młodzie-
żowcach w kat. wagowej 100 kg. Na-
stępnie Polski Związek Sumo powo-
łał Oskara do reprezentacji narodo-
wej na Mistrzostwa Europy w Sumo, 
które odbyły się w Tbilisi (Gruzja)  
w dniach 20-24.04.2017 r. 

Podczas Mistrzostw Europy  
w Tbilisi Oskar wywalczył srebrny 
medal w młodzieżowcach do lat 21  
w kat. wagowej 100 kg i jest to już 
jego 5 medal zdobyty na Mistrzo-
stwach Europy. Podczas ostatniej sesji 
Rady Gminy Warnice wójt Anna Hac-
kiewicz Gębska wręczyła Oskarowi w 
związku z sukcesami list gratulacyjny 
i upominek.

W minioną sobotę na stadionie 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzy-
cach odbył się po raz 11 turniej dru-
żyn piłkarskich.

 Do rywalizacji na podzielonym 
boisku głównym zgłosiło się 6 dru-
żyn piłkarskich: Oldboye I, Oldboye 
II, LZS Kozielice, Przyjaciele, Myj-
nia Dalke i Eli – Tech. 

Po zaciętej rywalizacji, ale bez 
kontuzji niezbyt gościnni okazali 
się Oldboye I, którzy zajęli miejsce 
pierwsze, na drugim Oldboye II i na 
trzecim reprezentacja gminy Kozie-
lice. Czwarte miejsce wywalczyła 
drużyna Eli-Tech, piąte Przyjaciele, 
szóste Myjnia Dalke. 

DALKE CUP 

2017 
Podsumowano także rywaliza-

cję indywidualną i tak, najlepszym 
strzelcem 10 turnieju Dalke Cup 
2016 został M. Lizak, strzelił w tur-
nieju 5 bramek. Były też nagrody 
za różnorakie osiągnięcia na boisku 
i poza nim, a także wyróżnienia dla 

pracowników firmy Dalke, którzy 
stanowili wraz ze swoimi rodzinami 
największą grupę uczestników tur-
nieju i festynu. Bo właśnie rozryw-
kowo i festynowo zakończył się ko-
lejny XI Dalke Cup 2017.

 Były także życzenia urodzinowe 
dla Piotra Dalke pomysłodawcy i or-
ganizatora turnieju, który tydzień 
wcześniej obchodził 50 urodziny. 
„Dziękuję wszystkim za uczestnic-
two i pomoc w organizacji turnieju, 
wspólną zabawę, bo o to przede 
wszystkim nam chodzi. Na co dzień 
często razem pracujemy, spotykamy 
się zawodowo, a dziś razem bawimy 
się i wypoczywamy z rodzinami, już 
dziś zapraszam na boisko za rok” – 
powiedział Piotr Dalke.

PP    

 Oskar otrzymał na tej samej sesji także listy gratulacyjne od ministra sportu, 
wyróżnionemu sportowcowi towarzyszył na sesji jego trener Eugeniusz Klimaczak.

PP 
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System przewiduje jednak uchwa-
lanie przez rady gmin dwóch ekwiwa-
lentów dla strażaków z zapisem:

Ustala się, że członkowi Ochotni-
czej Straży Pożarnej, który uczestni-
czył w działaniu ratowniczym organi-
zowanym przez Państwową Straż Po-
żarną lub Gminę XXXX, przysługuje 
ekwiwalent pieniężny w wysokości ??? 
zł za każdą godzinę udziału w działaniu 
ratowniczym. 

Inną stawkę każda rada gminy 
uchwala za udzial w szkoleniach. Po-
niżej prezentejemu stawki obowiązu-
jące obecnie. W gminach powiatu py-
rzyckiego radni gmin uchwalili nastę-
pujące stawki: Pyrzyce – 10 zł akcja  10 
zł szkolenie; Lipiany – 15 zł akcja i 7 zł 
szkolenie; Kozielice – 25,087 zł akcja  

Ekwiwalenty OSP w powiecie
i 5,853 szkolenie; Bielice – 12 zł akcja  
i 5 zł szkolenie; Przelewice – 20 zł ak-
cja i 5 zł szkolenie; Warnice – 20 zł ak-
cja i 5 zł szkolenie. 

W przypadku gminy Kozielice 
radni uchwalili stawki, jako 1/175 
przeciętnego wynagrodzenia i dlatego 
stawka jest w groszach zakończona  
i jest zorganizowana jak w niektórych 
gminach diety, nie trzeba jej co pewien 
czas zmieniać, ona się sama zmienia 
jak zmienia się przeciętne wynagrodze-
nie. Według nas, jest to praktyczny sys-
tem. Stawki też trudno porównywać, 
gmina Lipiany ma jedną jednostkę,  
a gmina Pyrzyce ma ich aż 9, więc wy-
datek całkowity też różny i specyfika 
też.

PP

Bycie strażakiem ochotnikiem to powołanie, a nie myśl o ekwiwalencie.


