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Kilka tygodni temu nasza redak-
cja otrzymała zestaw dokumentów  
w skrócie podsumowujących działal-
ność Szpitala Powiatowego w Pyrzy-
cach za okres od roku 2003 do roku 
2016. Powodem podzielenia się z nami 
takim opracowaniem, zapewne było 
nasze ostatnie zainteresowanie sytu-
acją finansową szpitala, popełniliśmy 
na ten temat kilka artykułów. Doku-
menty, które otrzymaliśmy zawierały 
wykaz spraw skierowanych przeciwko 
Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach 
na dzień 31 grudnia 2016 roku. Wy-
mieniono tam 7 spraw z powództwa 
poszkodowanych przez szpital pacjen-
tów w okresie od 2006 do 2012 roku. 
Jedno z odszkodowań, przed którym 
stoi obecnie szpital może kosztować, 
jak czytamy w dokumencie, nawet do 
1,5 miliona złotych. W przesłanych 
nam materiałach dalej czytamy, w jaki 
sposób kształtowała się sytuacja finan-
sowa szpitala w latach 2003 do 2016: 

Rok 2003 - zakończył się wyni-
kiem finansowym minus 322 708,39 
zł, wzrost majątku trwałego wyniósł  
831 450,00 zł, wzrost wartości nie-
materialnych i prawnych na kwotę  
4 950,00 zł.

Rok 2004 - strata finansowa wy-
niosła minus 553 580,16 zł. Szpital 
otrzymał kwotę 3 560,00 zł celem za-
kupu pompy do hydroforni. Wzrost 
majątku trwałego wynosił 39 624,22 
zł, a wzrost wartości niematerialnych  
i prawnych 13 078,40 zł.

Rok 2005 - przyniósł stratę w wy-
sokości minus 1 027 422,13 zł. Jed-
nostka otrzymała dotację od organu za-
łożycielskiego w wysokości 54 800,00 
zł na opłatę za udzielenie promesy kre-
dytowej dotyczącej sposobu finanso-
wania inwestycji ze ZPORR. Pozostałe 
wpływy na cele inwestycyjne wyniosły 
590,00 zł na zakup monitora i drukarki. 
Wzrost majątku trwałego wyniósł  
52 830,69 zł, a wartości niematerialne  
i prawne wzrosły o kwotę 7 932,81 zł.

Rok 2006 - strata wyniosła minus 
459 319,86 zł. Otrzymano od organu 
założycielskiego dotację w wysokości 
735 357,00 zł na wkład własny – ter-
momodernizacja i zakup sprzętu me-
dycznego ze ZPORR. W 2006 otrzy-
mano środki pomocowe w ramach pro-
jektu ZPORR w wys. 2 552 679,67 zł 
oraz środki pomocowe z budżetu pań-
stwa (na podjazd) w wys. 138 000,00 
zł. Pozostałe dofinansowania wynosiły 
24 190,17 zł. Majątek trwały wzrósł  
o kwotę 3 873 173,28 zł. Wzrost war-
tości niematerialnych i prawnych  
16 074,72 zł.

Rok 2007 - zakończył się re-
kordową stratą w wysokości minus  
1 319 024,75 zł. W tym samym roku 
został zaciągnięty kredyt w wysokości 
3 500 000,00 zł na okres 30 lat z odro-
czonym terminem spłaty kapitału pię-
cioletnim, kredyt będzie spłacany do 
31.10.2037 r. Miał on za zadanie spła-
cić nagromadzone zobowiązania Szpi-

Starostwo pożycza szpitalowi kasę…
tala Powiatowego w Pyrzycach z do-
stawcami materiałów i usług, zobo-
wiązań publiczno – prawnych (m.in.: 
energia elektryczna, energia cieplna, 
PPK, ZUS, fundusz socjalny, dostawcy 
sprzętu medycznego i leków).

Rok 2007 - otrzymano środki po-
mocowe w ramach projektu ZPORR w 
wys. 1 554 454,54 zł na zakupu sprzętu 
dla Szpitala Powiatowego w Pyrzy-
cach. Otrzymano również dofinanso-
wanie w wysokości 13 500,00 zł na 
zakup pomp infuzyjnych i defibryla-
tora. Wzrost majątku trwałego wyniósł  
1 521 848,55 zł. Wzrost wartości nie-
materialnych i prawnych 223,00 zł.

Rok 2008 - przyniósł zysk w wyso-
kości 506 043,39 zł, na którego wpływ 
w dużej mierze miał niski poziom in-
westycji. Pozostałe dofinansowania  
w wysokości 2 482,68 zł na zakup sprzętu 
komputerowego i monitora. Wzrost ma-
jątku trwałego wyniósł 155 661,52 zł. 
Wzrost wartości niematerialnych i praw-
nych 9 174,40 zł.

Rok 2009 - został zamknięty stratą w 
wysokości minus 181 531,74 zł. Otrzy-
mano darowiznę w wysokości 45 756,10 
zł na zakup sprzętu potrzebnego do wy-
posażenia Poradni Medycyny Sporto-
wej. Wzrost majątku trwałego wyniósł 
427 753,37 zł. Wzrost wartości niemate-
rialnych i prawnych 22 411,10 zł. W tym 
roku została przyznana nagroda roczna 
za 2008 r. dla Dyrektora w wysokości  
8 000,00 zł.

Rok 2010 - przyniósł stratę w wyso-
kości minus 335 573,32 zł. Otrzymano 
dotację od organu założycielskiego w 
wysokości 188 900,00 zł na zakup ste-
rylizatora parowego. Darowizny w wy-
sokości 161 335,05 zł otrzymane środki 
na cele inwestycyjne. Wzrost majątku 
trwałego wyniósł 824 598,92 zł. Wzrost 
wartości niematerialnych i prawnych  
4 740,66 zł.

Rok 2011 - to wynik finansowy ujemny 
w wysokości 568 308,90 zł. Szpital otrzy-
mał dotację od organu założycielskiego w 
wysokości 155 000,00 zł na zakup apa-
ratu RTG jezdnego Ramię C. Darowizny 
w wysokości 3 000,00 zł. Wzrost majątku 
trwałego wyniósł 587 769,49 zł. Wzrost 
wartości niematerialnych i prawnych  
1 028,28 zł. W tym roku pomimo straty fi-
nansowej w roku 2010, została przyznana 
wysoka nagroda roczna za 2010 r. dla Dy-
rektora w wysokości 14 000,00 zł.

Rok 2012 - przyniósł stratę w wy-
sokości minus 66 623,91 zł. W tymże 
roku otrzymano dotację od organu za-
łożycielskiego w wysokości 82 579,17 
zł, między innymi na zakup windy  
58 000,00 zł i 17 600,00 zł moderni-
zacja magazynu odpadów medycz-
nych. W 2012 otrzymano środki w wys.  
86 613,89 zł z PFRON na zakup windy. 
Wzrost majątku trwałego wyniósł  
328 505,27 zł. Wzrost wartości niema-
terialnych i prawnych 2 285,22 zł.

Rok 2013 - starta wynosiła minus 
366 371,06 zł. Została przekazana da-
rowizna w wysokości 141 703,72 zł 

na zakup pomp infuzyjnych, łóżek szpi-
talnych i sprzętu fizjoterapeutycznego. 
Wzrost majątku trwałego wraz z przeję-
tym majątkiem ZOL wzrósł o 773 797,26 
zł, z czego 121 245,72 zł stanowiły środki 
z PFRON na zakup sprzętu medycznego. 
Wartości niematerialne i prawne 4 572,86 
zł.

Rok 2014 - przyniósł zysk w wy-
sokości 359 187,37 zł, na jego wpływ 
miały następujące czynniki:

1.połączenie Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach z Zakładem Opiekuńczo 
– Leczniczym,

2.wypłacenie w 100% wykonań po-
nadlimitowych przez NFZ,

3. niski poziom inwestycji.
Jednostka otrzymała dotację od or-

ganu założycielskiego w wysokości  
3 936,00 zł na modernizację przepom-
powni ścieków. Darowiznę w wysoko-
ści 46 262,35 zł na zakup pompy NUR 
oraz systemu monitoringu. Wzrost ma-
jątku trwałego wyniósł 368 177,45 zł. 
Wzrost wartości niematerialnych praw-
nych 1 463,70 zł.

Rok 2015 - zakończył się zyskiem 
w wysokości 116 817,77 zł, który wy-
nikał między innymi z wypłacenia nad-
wykonań przez NFZ w 97%. Daro-
wizna z Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy w wysokości 330 900,99 
zł. Wzrost majątku trwałego wyniósł  
464 806,30 zł. 

Rok 2016 - odnotowano stratę w 
wysokości minus 718 424,77 zł, na 
tę wysokość wyniku wpłynęło utwo-
rzenie rezerwy w kwocie 250.000 zł 
na przyszłe zobowiązania, niezapła-
cone przez NFZ nadwykonania w kwo-
cie 302.197,38 zł oraz znaczące na-
kłady inwestycyjne w szpitalu (od-
tworzeniowa wartość majątku wzro-
sła o kwotę 1.204.796,22 zł). Otrzy-
mano darowiznę z Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w wysokości 
167 440,00 zł.  Wzrost wartości nie-
materialnych i prawnych 34 730,28 zł.  
W 2016 roku majątek Szpitala dodat-
kowo powiększył się o wyposażenie – 
wartość łóżek zakupionych na oddział 
wewnętrzny w wysokości 53 346,00 
zł. Wzrost majątku trwałego wyniósł  
1 116 719,94 zł, jest to największy 
wzrost majątku trwałego, na który nie 
miały wpływu otrzymane dotację ze 
środków zewnętrznych. 

Z podkreślonym akapitem bym się 
nie zgodził, większy wzrost majątku 
trwałego, jak wynika z przekazanych 
nam dokumentów był w roku 2006 – 
3 873 173 zł, w roku 2007 – 1 521 848 
zł, też duży w latach: 2010 – 824 548 
zł i 2013 – 773 797 zł.  Ponadto nie do 
końca rozumiem sposób usprawiedli-
wiania straty wzrostem majątku trwa-
łego. Wygląda na to, że inwestycje re-
alizowane są bez zabezpieczenia na ten 
cel środków w budżecie szpitala, to tro-
chę tak, jakby wójt, burmistrz czy sta-
rosta wykonali remont chodnika lub 
ulicy za pieniądze przeznaczone na wy-
nagrodzenia pracowników, ZUS, prąd 

czy podatki i wtedy owszem, chod-
nik jest, ale pieniędzy na bieżące wy-
datki brakuje. Niezrozumiałe jest także 
w powyższym podsumowaniu przygo-
towanym przez starostwo, wytykanie 
byłemu dyrektorowi, że mimo straty 
na koniec roku 2010 dostał nagrodę  
w wysokości 14 tysięcy złotych, ponie-
waż obecna dyrektor Iwona Zibrowska 
Osuch też ma straty i dostaje dodat-
kowe wynagrodzenie kwartalne, co też 
jest nagrodą, należałoby więc zmienić 
standardy i dopiero napiętnować to co 
było. Wracając do szpitala mamy obec-
nie remontowany oddział, mamy nowe 
łóżka, ale jednocześnie brakuje pienię-
dzy na pokrycie bieżących wydatków  
i dlatego na jednym z zarządów dyrek-
tor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach 
Iwona Zibrowska Osuch zwróciła się 
do Zarządu Powiatu z prośbą o udzie-
lenie pożyczki szpitalowi w wysokości 
500 tysięcy złotych. W tym temacie za-
daliśmy pytanie staroście pyrzyckiemu 
o następującej treści: „Proszę o infor-
mację, czy Dyrektor szpitala w Pyrzy-
cach zwróciła się do Zarządu Powiatu 
Pyrzyckiego z prośbą o udzielnie szpi-
talowi pożyczki? Jeżeli tak, to w jakiej 
wysokości, na jakich zasadach może 
być przyznana, czym motywuje dyrektor 
swoją prośbę, na jaki cel ma być prze-
znaczona pożyczka i kiedy nastąpiłby jej 
zwrot”. W odpowiedzi czytamy – „Dy-
rektor Szpitala Powiatowego w Pyrzy-
cach zwróciła się do Zarządu Powiatu 
z prośbą o udzielenie pożyczki do kwoty 
500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę 
zobowiązań wymagalnych. Zgodnie 
z art. 12 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 
czerwca 1998 r. o samorządzie powia-
towym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. 
poz. 814 ze zm.) do wyłącznej właści-
wości rady powiatu należy (m.in.) po-
dejmowanie uchwał w sprawach ma-
jątkowych dotyczących ustalania mak-
symalnej wysokości pożyczek i porę-
czeń udzielanych przez zarząd w roku 
budżetowym. Na podstawie wymienio-
nej w punkcie 2 uchwały rady, zarząd 
podejmuje uchwałę w sprawie udzie-
lenia pożyczki krótkoterminowej z bu-
dżetu powiatu dla określonej jednostki. 
Jednocześnie w oparciu o art. 262 ust. 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) wska-
zuje dwóch członków zarządu do doko-
nania czynności prawnych związanych 
z udzieleniem pożyczki. Ze względu na 
w/w podstawy prawne zwrot pożyczki 
musi nastąpić do końca roku 2017”.

    Pytanie z czego szpital odda sta-
rostwu pół miliona złotych, skoro NFZ 
już za 2016 rok nie zapłacił nadwyko-
nań na kwotę ponad 300 tysięcy zło-
tych, chyba że dyrekcja szpitala ma ja-
kiś skrywany pomysł na zwiększenie 
dochodów szpitala, o którym na razie 
nie chce mówić. 

R.T.
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Kto Kucy uszkodził kamerę?
Temat dwóch redakcji Telewizji Ka-
blowej AURA i Pulsu Powiatu

art. 61 Konstytucji RP
1. Obywatel ma prawo do uzyski-

wania informacji o działalności orga-
nów władzy publicznej oraz osób peł-
niących funkcje publiczne. Prawo to 
obejmuje również uzyskiwanie informa-
cji o działalności organów samorządu 
gospodarczego i zawodowego, a także 
innych osób oraz jednostek organiza-
cyjnych w zakresie, w jakim wykonują 
one zadania władzy publicznej i gospo-
darują mieniem komunalnym lub ma-
jątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informa-
cji obejmuje dostęp do dokumentów 
oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych 
organów władzy publicznej pochodzą-
cych z powszechnych wyborów, z moż-
liwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym 
mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wy-
łącznie ze względu na określone w usta-
wach ochronę wolności i praw innych 
osób i podmiotów gospodarczych oraz 
ochronę porządku publicznego, bezpie-
czeństwa lub ważnego interesu gospo-
darczego państwa.

Przekładając powyższy artykuł 
konstytucji na grunt samorządowy, to 
znaczy, że każdy mieszkaniec gminy 
czy powiatu może uczestniczyć w każ-
dym posiedzeniu rady lub komisji da-
nej rady gminy, powiatu, może jej ob-
rady nagrywać audio, video i nikt nie 
może mu tego prawa odebrać, chyba 

że ktoś mieszka w gminie Kozielice, 
bo tam z konstytucją i przestrzeganiem 
prawa jest na bakier. Na ostatniej sesji 
Rady Gminy radni w głosowaniu jaw-
nym zabronili radnemu Henrykowi 
Kucy rejestracji obrad sesji kamerą vi-
deo. Całe zajście z nagrywaniem pod-
czas sesji ma swój początek na posie-
dzeniu komisji rewizyjnej Rady Gminy 
w Kozielicach, której Henryk Kuca jest 
przewodniczącym. Podczas tego po-
siedzenia radny Kuca podjął próbę na-
grywania dyskusji, nie spodobało się to 
pozostałym członkom komisji, a szcze-
gólnie radnemu Waldemarowi Bara-
nowi, aż do tego stopnia, że złożył on 
w prokuraturze pyrzyckiej zawiado-
mienie o możliwości popełnienia prze-
stępstwa przez radnego Kucę. By za-
poznać się z przebiegiem sesji i ca-
łego incydentu zwróciliśmy się z Pio-
trem Ćwiklińskim z TVK AURA, do 
wójta Piotra Rybkowskiego o kopię na-
grania omawianej sesji. Wójt odmówił 
argumentując to brakiem opinii radcy 
prawnego, który w rozmowie telefo-
nicznej z wójtem, nie był w stanie wy-
dać opinii na tak oczywisty temat. Po 
prawie dwóch godzinach oczekiwania 
otrzymaliśmy decyzję i kopia nagrania 
ostatniej sesji Rady Gminy w Kozieli-
cach była w naszych rękach. Mogliśmy 
przystąpić do jej odsłuchania i analizy 
tego co się wydarzyło. 

Podczas sesji przed głosowaniem 
nad losem kamery, Kuca domagał się 
odczytania podstawy prawnej, która 
by nagrywanie sesji zabraniała, nie-

stety bez skutku. Przeciwko nagrywa-
niu padały takie argumenty, jak to, że 
sesje są nagrywane audio przez Biuro 
Rady i jest to w statucie, a nie wia-
domo do czego wykorzysta nagranie 
Kuca. Najbardziej kuriozalną argu-
mentację zaprezentował radca prawny, 
który stwierdził, że Kuca nie może 
nagrywać, bo kamera czerpie prąd. 
Muszę przyznać, że jest to dość spe-
cyficzna wykładnia prawa, radca mó-
wił jeszcze coś o prawie prasowym, że 
do nagrywania są powołane inne osoby  
i że też z powodów etycznych Kuca 
powinien wyłączyć kamerę. W rezulta-
cie ktoś kamerę wyłączył, ale do końca 
nie wiadomo kto. Ostatnią osobą, która 
znalazła się w obiektywie kamery rad-
nego Kucy był wójt Piotr Rybkowski, 
natomiast w nagraniu audio z sesji sły-
chać jak radny Kuca mówi: „Proszę 
zapisać, że została wyłączona kamera 
przez wójta osobiście, bez żadnej pod-
stawy prawnej”. Dziś wiemy, że ka-
mera Kucy uległa uszkodzeniu w trak-
cie jej wyłączania, a do jej wyłączenia 
dziś się już nikt nie przyznaje i nikt 
poza radnym Kuca nie pamięta kto to 
zrobił.

Podczas tej samej sesji radny Wal-
demar Baran w sposób szczególny pod-
jął temat moich artykułów o elektrow-
niach wiatrowych w gminie Kozielice. 
Zadeklarował na sesji szczególne za-
interesowanie się moją osobą i grożąc 
mi, że jeżeli nadal będę według niego 
szkalował gminę Kozielice, pan radny 
Baran zajmie się moim życiem. To ko-
lejny przykład, kiedy lokalny polityk 
odlatuje, kiedy odbija mu władza, obie 
redakcje miały takie sytuacje w rela-
cjach z poprzednim burmistrzem Py-
rzyc i dziś mamy powtórkę w Kozie-
licach. Radnemu gminy Kozielice Wal-
demarowi Baranowi, wiceprezesowi 
Polskiego Stronnictwa Ludowego w 
powiecie pyrzyckim zacytujemy frag-
ment Prawa Prasowego, który brzmi:  
Art. 43. Kto używa przemocy lub groźby 
bezprawnej w celu zmuszenia dzienni-
karza do opublikowania lub zaniecha-
nia opublikowania materiału praso-
wego albo do podjęcia lub zaniechania 
interwencji prasowej – podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.

Art. 44. 1. Kto utrudnia lub tłumi kry-
tykę prasową – podlega grzywnie albo 
karze ograniczenia wolności.

Podsumowując incydent z transpa-
rentnością w Kozielicach należy 
stwierdzić, że większość rady chyba 
nie za bardzo zdawała sobie sprawę 
z tego co robi, zabraniając Kucy na-
grywać. Posiedzenia komisji rady, se-
sje nie są spotkaniami prywatnymi 
na pogaduchy przy kawie, są to spo-
tkania radnych i urzędników, których 
działania muszą na każdym etapie być 
jawne i transparentne. Niestety, jeżeli 
ktoś zgodził się zostać wójtem, bur-
mistrzem czy radnym musi zaakcepto-
wać też fakt, że będzie nagrywany au-
dio lub wideo i nie trzeba na to ani kon-
cesji, ani wykształcenia jak twierdzi 
radca prawny. Inną sprawą jest to, jak 
nagrania zostaną wykorzystane, ale na 
to są już inne przepisy. Zapobiegawczo  
w tym temacie nie wolno zabraniać.

 Z wypowiedzi do kamery przewod-
niczącego rady Leszka Karpińskiego 
widać, że zdaje on sobie sprawę, że 
rada popełniła błąd i przyznaje, że 
w tym miejscu i w tej sprawie zawi-
nił radca prawny gminy - Roman Ja-
nił. Rodzi się wiec pytanie, co by było, 
gdyby tematem nikt z dziennikarzy się 
nie zainteresował? Odpowiedź jest pro-
sta, nic w Kozielicach by się nie zmie-
niło, obowiązywałoby prawo Barana,  
a nie konstytucja.

Materiał telewizyjny na ww. temat 
można obejrzeć w TVK AURA i na 
stronie tvkaura.pl

Ryszard Tański

Lipiany - awaria na wodociągach
Około godziny 20.00 w święto Bo-

żego Ciała, doszło do awarii studni 
do poboru wody na stacji uzdatniania 
wody w Lipianach. Do wody pitnej do-
starczanej mieszkańcom miasteczka w 
wyniku awarii dostał się drobny pia-
sek ze studni zanieczyszczający wodę. 
„Około 23.00 tego samego dnia pod-
jąłem decyzję o wyłączeniu filtra, od 
rana następnego dnia przystąpiliśmy 
do usuwania awarii i poinformowa-
nia mieszkańców o tym, że woda nie 
nadaję się do spożycia, rozpoczęliśmy 
także dostarczanie mieszkańcom wody 
do celów spożywczych beczkowozem. 
Wszystkie prace wiązane z usunięciem 
piasku na ujęciu wody, oczyszczeniu go 

mamy już wykonane, w sobotę około 
godziny 15.00 otrzymaliśmy wyniki ba-
dań z laboratorium, które potwierdziły, 
że woda bez zastrzeżeń nadaje się do 
spożycia. Takie badania musieliśmy 
wykonać, mimo że powodem zdarze-
nia nie było skażenie bakteriologiczne, 
jednak były prowadzone prace na uję-
ciu, na filtrach i badanie takie było nie-
zbędne. Ze swej strony chciałbym prze-
prosić mieszkańców Lipian za niedo-
godność, była to awaria, która zawsze 
może się zdarzyć, miejmy nadzieję, że 
się nie powtórzy” – powiedział Jan Jur-
kiewicz, kierownik Zakładu Gospo-
darki Komunalnej w Lipianach.   

Przewodniczący Rady
 Leszek Karpiński
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11 czerwca 2017 roku w Lipianach odbył się 
Festyn Charytatywny dla Edyty Łabanc (Wrona) 
podopiecznej Fundacji AVALON, która w 2001 
roku miała pierwszą operację usunięcia guza mó-
zgu. W efekcie różnych operacji wystąpił u niej 
szereg schorzeń, m.in.: epilepsja, niedowład pra-
wej połowy ciała, całkowita głuchota prawego 
ucha, nieodwracalne porażenie nerwu wzroko-
wego. Edyta stale potrzebuje rehabilitacji….

Nauczyciele z Zespołu Szkół w Lipianach 
oprócz przekazanego 1% podatku na rzecz Funda-
cji i leczenia Edyty, postanowili pomóc bardziej. 
Zorganizowali Festyn zachęcając do finansowego 
wsparcia rehabilitacji Edyty każdego mieszkańca 
Lipian, bo „jakże jest pięknie, móc wieczorem 
powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec 
drugiego”.

Udało się! Mieszkańcy Lipian i nie tylko,  
z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli w Fe-
stynie, jedni przekazując bony i fanty na licyta-
cje i kiermasze, inni biorąc udział w charytatyw-
nym biegu ulicznym i nordic walking, jeszcze inni 
piekąc ciasta lub aktywnie korzystając z atrakcji 
przygotowanych przez nauczycieli i uczniów z ZS 
Lipiany.

A naprawdę było z czego wybierać!
Już o 10:30 rozpoczęła się rozgrzewka przed 

biegiem ulicznym, który poprowadziła sama So-
fia Ennaoui - reprezentantka Polski specjalizująca 
się w biegach średnich i długich. Finalistka Igrzysk 
Olimpijskich 2016 w Rio de Janeiro w biegu na 
1500 metrów, mistrzyni Europy w biegach przeła-
jowych oraz tegoroczna brązowa medalistka Halo-
wych Mistrzostw Europy z Belgradu. Po Marato-
nie wystartował nordic walking oraz maraton fit-
ness. W biegu wystartowało 60 uczestników (23 
kobiet i 37 mężczyzn). Zebrana kwota z samego 
biegu to 2450 zł.

O godz. 12:00 Dyrektor Zespołu Szkół w Lipia-
nach Pani Dorota Chrobrowska, Burmistrz Lipian 
Pan Krzysztof Boguszewski oraz Starosta Powiatu 
Pan Bartłomiej Królikowski (uczestnik biegu cha-
rytatywnego) – uroczyście rozpoczęli festyn, pro-
sząc o otwartość serc i gest dobrej woli, bo „każdy 
ma coś, co może dać innym”. Podczas Festynu 
na scenie wystąpili: Zespół Gospel Vox in Corde, 
Chór Sonata, Dzieci z Przedszkola Miejskiego 
im. Kubusia Puchatka, pary taneczne i soliści ze 
Szkoły Podstawowej oraz Ośrodka Kultury w Li-
pianach. Ponadto miał miejsce pokaz karate oraz 

Pomaganie jest fajne „Miarą twojego człowieczeństwa jest 
wielkość twojej troski o drugiego człowieka”

pokaz Mody Ekologicznej, a prezentowanych stro-
jów nie trzeba było zabierać z powrotem do domu 
– wszystko zostało zlicytowane  (nawet marynarka 
z gazety i spodnie z papieru toaletowego J). Ro-
dzinne śpiewanie, które otworzył Przewodniczący 
Rady Miasta Artur Lipski rozbujało mieszkańców 
Lipian, wszyscy wspólnie śpiewali i tańczyli.

To był naprawdę niesamowity dzień i dzięki 
organizatorom, wolontariuszom, darczyńcom  
i wszystkim ludziom dobrej woli o ogromnych ser-
cach pozyskaliśmy prawie13 tysięcy złotych.

W imieniu Edyty, Jej rodziców i swoim
Dziękujemy!

„Można nie pomagać, można znaleźć wiele ra-
cjonalnych argumentów dla konkretnych przypad-
ków, aby nie pomagać. Ale to nic nie zmieni. Nadal 
będą głodni, chorzy, cierpiący, potrzebujący. Le-
piej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i naiwności, niż 
nadmiarem kalkulacji i nieufności.”

(o. Fabian Kaltbach)
                                                                                                               

W miniony świąteczny czwartek, w Lipianach, w godzinach popołu-
dniowych doszło do pożaru budynku dawnego przedszkola, domu opieki 
przy ulicy Lipowej, obecnie własność prywatna. W akcji gaśniczej uczest-
niczyło 5 jednostek Straży Pożarnej: 3 z PSP Pyrzyce i 2 OSP Lipiany.  
W niezamieszkałym budynku na parterze paliły się składowane meble  
i różne przedmioty. Po ugaszeniu pożaru strażacy przystąpili do oddymiania 
obiektu. Na szczęście nikt nie został ranny. Obecnie pyrzycka policja spraw-
dza, co było przyczyną pożaru.

Pożar w Lipianach
W ubiegłym tygodniu nieznany 

do dziś osobnik lub osobnicy wy-
rzucili na przystankach autobuso-
wych przy drodze wojewódzkiej, 
przy skrzyżowaniu z drogą do Nie-
borowa, dwa budowlane worki z gru-
zem azbestowym zdjętym z jakiegoś 
dachu. Dziś już worków w tych miej-
scach nie ma, bo zostały usunięte  
i zutylizowane na koszt mieszkań-

Śmietnik pyrzycki
ców gminy Pyrzyce, ponieważ na ich 
terenie zostały porzucone. Koszt li-
kwidacji znaleziska może sięgnąć na-
wet kilku tysięcy złotych. Urzędnicy 
miejscy zgłosili sprawę na policję  
i może jakimś cudem, uda się ujaw-
nić sprawcę azbestowego śmiecenia. 
Świadkowie „podrzucenia” oczywi-
ście mile widziani.

PP
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Bezpieczna podróż to sprawny technicznie po-
jazd, posiadający odpowiednie wyposażenie oraz 
trzeźwy i wypoczęty kierujący. Aby zaplanowana 
podróż przebiegała spokojnie i zakończyła się bez-
piecznym powrotem do domu policjanci z Wy-
działu Prewencji i Ruchu Drogowego KPP w Py-
rzycach dokonują kontroli stanu technicznego au-
tokarów oraz stanu trzeźwości kierujących.

Organizator wycieczki lub rodzic wysyła-
jący swoją pociechę w podróż, który zdecy-
duje się na kontrolę autobusu powinien zgłosić 
potrzebę takiej kontroli pisemnie, telefonicz-
nie bądź faksem pod numerami telefonów Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pyrzycach: u dy-
żurnego jednostki Policji tel. 91 577 95 11, bądź 
u Asystenta Ruchu Drogowego tel. 91 577 95 70, 
fax. 91 577 95 04.  

KONTROLĘ AUTOKARU 
 NALEŻY ZGŁOSIĆ Z KILKUDNIOWYM 

 WYPRZEDZENIEM. 

W trosce o bezpieczeństwo podróżują-
cych informacja z kilkudniowym wyprzedze-
niem pozwala racjonalnie zaplanować siły  
i środki w dniach, w których nierzadko zgło-
szono kilka kontroli autobusów w tym samym 
czasie. 

Informujemy, że Ministerstwo Spraw We-
wnętrznych w celu zwiększenia bezpieczeństwa     
w przewozie osób uruchomiło projekt „Bez-
pieczny Autobus”. Na stronie internetowej ser-
wisu www.bezpiecznyautobus.gov.pl organizator 
wycieczki ma możliwość szybkiego, darmowego 
sprawdzenia podstawowych informacji o pojeź-
dzie tj. czy autobus posiada ważne ubezpieczenie 
OC, aktualne badanie techniczne lub czy pojazd 
nie jest oznaczony w bazie jako wyrejestrowany 
lub kradziony. 

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

BEZPIECZNY AUTOBUS

 Informacja dla organizatorów 
wycieczek i przewoźników

Radny z Lipian nienaćpany 

Radny Dariusz Janik

8 czerwca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w 
Pyrzycach odbyły się pierwsze konsultacje spo-
łeczne z mieszkańcami w sprawie Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Pyrzyce na rok 2018. Cykl 

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE 
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

konsultacji społecznych obejmuje okres od 5 
czerwca 2017 r. do 10 września 2017 r. Konsul-
tacje będą odbywały się w Urzędzie Miejskim w 
Pyrzycach oraz na świetlicach wiejskich Sołectw 

Gminy Pyrzyce. Ter-
miny kolejnych spo-
tkań ogłaszane będą 
zwyczajowo na ta-
blicach ogłoszeń, na 
stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach https://
www.pyrzyce.um.
gov.pl oraz w za-
kładce AKTUAL-
NOŚCI strony in-
ternetowej Budżetu 
Obywatelskiego 
Gminy Pyrzyce ht-
tps://pyrzyce.budze-
t-obywatelski.org.

Pod koniec kwietnia do burmistrza Lipian 
wpłynęło pismo o następującej treści – „W trak-
cie trwania obrad XXVI sesji padły zarzuty co do 
mojej osoby, że cytuję: „jestem naćpany”. Dlatego 
też w dniu 25 kwietnia 2017 r. po zakończeniu ob-
rad sesji zgłosiłem się na Komisariat Policji w Li-
pianach, celem poddania się badaniu na zawartość 
narkotyków. Niestety na Komisariacie Policji w Li-
pianach nie było możliwości wykonania takiego te-
stu. Uzyskałem informację, że takie badanie można 
wykonać najbliżej w Stargardzie. Korzystając  
z okazji poddałem się badaniu na zawartość alko-
holu we krwi, żeby wykluczyć fakt ewentualnych 
zarzutów, że byłem pijany na obradach sesji. Ba-
danie to wykazało wynik 0,00 promila - kopia wy-
druku z badania w załączeniu. W związku z powyż-
szym zwracam się z propozycją zakupienia dla Ko-
misariatu Policji w Lipianach 20 testów na zawar-
tość narkotyków, które mogą się kiedyś przydać” 
– pismo podpisał Dariusz Janik radny Rady Miej-
skiej w Lipianach. Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Lipianach przewodniczący Rady odczytał 
ww. pismo i postawił propozycję radnego o zaku-
pienie testów pod głosowanie, cała Rada Miejska 
Lipian była ZA. Opisywane zdarzenie miało miej-
sce jak pisze radny podczas sesji, wtedy to podczas 
dyskusji o jakości dróg i ich remontach, głos zabrał 
Stanisław Wojciechowski (mieszkaniec gminy) 
cytat z protokołu – stwierdził, że radny (red. Ja-
nik) nic nie wie na ten temat. Zapytał, skąd radny 
ma wiedzę o częstotliwości użytkowania tej drogi,  
z palca, z sufitu, czy może radny „palił coś nie-
odpowiedniego”. Reasumując, Wojciechowski 
dosłownie nie posądził radnego Janika, że jest 
naćpany, tylko zapytał czy coś nieodpowiedniego 
palił. Może mieszkańcowi gminy chodziło o zwy-
kłe papierosy, które też są nieodpowiednie, bo 

szkodzą zdrowiu. Czemu radny Dariusz Janik od-
czytał pytanie mieszkańca Lipian jako posądzenie 
o palenie trawki i aż tak emocjonalnie zareagował? 
Nie wiemy. Ogólnie dostępne testy narkotykowe 
ze śliny kosztują około 30 zł za sztukę, więc jak 
burmistrz Lipian znajdzie w budżecie wolne 600 
zł, to zrealizuje przegłosowany wniosek radnych.  
Od tego momentu, jak jakiś radny lub kto inny zosta-
nie posądzony o to, że jest NAĆPANY, będzie mógł 
natychmiast udowodnić, że nie jest to prawdą, chyba 
że wcześniej policja wykorzysta testy na walkę  
z lokalnym narkobiznesem.

RT
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Sonda

„Plany na wakacyjny 
wypoczynek”.

Wakacje spędzę w domu z ro-
dziną i znajomymi na działeczce, 
jak będzie ładna pogoda, to na so-
botę i niedzielę wyjedzie się na wieś 
do teściowej.

Nic specjalnie jeszcze nie zapla-
nowałam, ale jak będzie słoneczna 
pogoda, to na pewno pojadę nad 
morze.

Przeważnie z dziećmi jeżdżę, 
tam, gdzie mnie zabiorą. Ostatnio 
byliśmy w górach i dobrze mi się 
wypoczywało, chętnie pojechała-
bym tam jeszcze raz.

Wyjazdowo, pierwszy wyjazd 
jeszcze w czerwcu, grupowo z piel-
grzymką jadę na Litwę, do Wilna, 
a w sierpniu jadę pozwiedzać do 
Włoch i do Francji.

Kiedyś lubiłem jeździć w góry 
do Karpacza, teraz na emeryturze 
najlepiej wypoczywam w domu, na 
działeczce.

Koszewo (niemiecka nazwa: Groß Küssow), 
nazwa przejściowa – Skoszewo – to co prawda 
wieś położona w gminie Stargard, niemniej od 
najdawniejszych czasów przynależna i zwią-
zana z ziemią pyrzycką (Weizackerkreis). W la-
tach 1975–1998 miejscowość administracyjnie 
należała do województwa szczecińskiego. Osada 
zlokalizowana przy wschodnim brzegu jeziorem 
Miedwie. Wzmiankowano ją po raz pierwszy już 
w 1492 r.

Koszewo - album

We wsi mi.in. późnogotycki kościół kamienno-
ceglany, z prezbiterium z 2 poł.XV w. oraz nawą  
i wieżą (zwieńczoną blankami i ceglanym ostrosłu-
pem) z I poł. XVI w., oraz dobudowaną w XVIII w. 
barokową kaplicą, oraz pałac  z lat 1914-16. 

Zapewne to jedne z ciekawszych miejsc do let-
nich, wakacyjnych rodzinnych wypadów.

Obok unikatowa prezentacja zdjęć z albumu 
młodego mieszkańca Koszewa (od niedawna w mo-
jej kolekcji). Fotografie pochodzą z lat 1941-1493. 
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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.

Projekt „Modernizacja budynku I/ZUS w Pyrzycach” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyj-
nego 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 za-
kończenia realizacji inwestycji:  lipiec 2017 r.

Głównym celem projektu była poprawa efektywności energetycznej budynku będącego siedzibą Inspektoratu ZUS w Pyrzy-
cach oraz poprawa jego stanu technicznego i estetycznego. Cel ten został zrealizowany poprzez głęboką modernizację energe-
tyczną 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 wyniku zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i końcowej, a w konsekwencji obniżone zostaną 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 są klienci ZUS oraz pracownicy inspektoratu - tj. osoby, które na co dzień przebywają  
w budynku. Realizacja projektu wpłynęła 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 odbior-
cami są również mieszkańcy Regionu.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

12 czerwca Marzena Podzińska burmistrz Py-
rzyc zaprosiła mieszkańców Pyrzyc na pierwsze 
konsultacje społeczne w sprawie koncepcji rewi-
talizacji terenu przy murach obronnych na działce 
nr 6/2 obręb 8 miasta Pyrzyce. W spotkaniu udział 
wzięła Małgorzata Haas-Nogal ze studia HA-
-ART, które zajmuje się projektowaniem ww. te-
renu. Konsultacje miały na celu przedstawienie 
opracowanych wariantów zagospodarowania te-
renu oraz zebranie opinii, jak również propozycji 

KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE KONCEPCJI REWITALIZACJI
od mieszkańców gminy, nt. przygotowanych wa-
riantów. Konsultacje społeczne w sprawie koncep-
cji rewitalizacji terenu przy murach obronnych na 
działce 6/2 obręb 8 miasta Pyrzyce odbywają się 
zgodnie z Zarządzeniem 942/2017 Burmistrza Py-
rzyc z dnia 7 czerwca 2017 roku, w okresie od 12 
czerwca do 30 czerwca 2017 roku. Informacje do-
tyczące konsultacji wraz z opracowanymi warian-
tami zagospodarowania terenu oraz ankietą doty-
czącą koncepcji rewitalizacji terenu przy murach 

obronnych, dostępne są na stronie internetowej 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach https://www.py-
rzyce.um.gov.pl/ oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej http://bip.pyrzyce.um.gov.pl/. Poniżej pre-
zentujemy jedną z koncepcji zagospodarowania 
terenu wzdłuż murów obronnych w Pyrzycach, 
jest to teren odebrany od ogródków działkowych  
w roku ubiegłym.

PP

Kilka tygodni temu burmistrz Li-
pian zwrócił się do Zarządu Dróg 
Wojewódzkich i Marszałka Woje-
wództwa z następującym pismem – 
„Zwracam się z uprzejmą prośbą o 
zmianę zaproponowanej stałej orga-
nizacji ruchu na drodze wojewódzkiej 
nr 119 w Lipianach na ulicy Pyrzyc-
kiej w obrębie skrzyżowania z ulicą 
Stefana Żeromskiego (znak sprawy: 
RDW 6/4083/23/2017). Wyjaśniam, 
że Gmina Lipiany zdecydowanie ne-
gatywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt organizacji ruchu. Należy 
podkreślić, że wprowadzenie zapro-
ponowanego rozwiązania dotyczą-
cego likwidacji przejścia dla pieszych 
przyczyni się niewątpliwie do wzrostu 
zagrożenia bezpieczeństwa na tzw. 
obwodnicy Lipian, gdzie występuje 
wysokie natężenie ruchu pojazdów, 
zwłaszcza ciężarowych. Funkcjonu-
jące przejście służy do przemieszcza-
nia się, nie tylko w kierunku miejsc 
zamieszkania, ale również do zakła-
dów pracy zlokalizowanych przy dro-

dze powiatowej w kierunku Osetnej. 
Funkcjonująca obecnie organizacja 
ruchu powstała na skutek zgłasza-
nych postulatów mieszkańców. Za-
rządca drogi nie wskazał żadnej al-
ternatywy dla potrzeb uczestników 
ruchu pieszego w zaproponowanym 
projekcie. Z uwagi na powyższe pro-
szę o rozważenie wprowadzenia in-
nego rozwiązania, np. oświetlenia 
przejścia, wysepki z azylem, które po-
prawi bezpieczeństwo pieszych i po-
jazdów oraz o odstąpienie od reali-
zacji projektowanej organizacji ru-
chu”. Streszczając, ZDW chce zli-
kwidować przejście dla pieszych 
wraz z oznakowaniem na lipiańskiej 
obwodnicy dla idących w kierunku 
Osetnej, dużej firmy BPI oraz za-
budowań mieszkalnych. W trosce  
o bezpieczeństwo pieszych burmistrz 
Lipian zwraca się z prośbą o refleksję 
w tym temacie. 

Z podobnym problemem spotkali 
się mieszkańcy Nieborowa w gmi-
nie Pyrzyce, gdzie ZDW także chce 

zlikwidować przejście dla pieszych 
i tam też nie ma na to zgody miesz-
kańców i władz gminy. „Prowadzi-
łam rozmowy w tej spawie z Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich i Policją na 
prośbę mieszkańców, niestety decy-
zja o likwidacji przejścia nie została 
zmieniona, czy będzie tam teraz bez-

piecznie zapewne okaże się w najbliż-
szej przyszłości” - powiedziała nam 
burmistrz Marzena Podzińska. Jaką 
ostatecznie decyzję w sprawie Lipian 
podejmie ZDW? Zobaczymy.

PP     

W Lipianach i Pyrzycach będzie niebezpiecznie?   
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w 
Przelewicach z dnia 12 maja 2017 roku, informuje 
mieszkańców gminy Przelewice, że nową radną 
gminy będzie Benka Anna Magdalena zgłoszona 
przez KWW DLA GMINY PRZELEWICE. Za-
stąpi w radzie Jarosława Smykę, który kilka mie-
sięcy temu ustąpił ze stanowiska przewodniczą-
cego Rady Gminy w Przelewicach i złożył mandat 

W Przelewicach kolejne wybory bez wyborów
radnego. Po raz kolejny do wyborów uzupełniają-
cych w gminie Przelewice stanął tylko jeden chętny 
do rządzenia, a było już tak trzykrotnie. W takiej 
sytuacji wyborcy nie mają już nic do powiedzenia. 
W związku z tym, że liczba zarejestrowanych kan-
dydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, 
na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w da-
nym okręgu wyborczym w wyborach uzupełniają-

cych do Rady Gminy wyborów się nie przeprowa-
dza. W związku z powyższym, pani Benka Anna 
Magdalena zostanie na najbliższej sesji zaprzysię-
żona i rozpocznie pracę w radzie gminy. W tej ka-
dencji samorządu są to już czwarte wybory uzupeł-
niające, a może to jeszcze nie koniec.

PP

W poprzednim wydaniu Pulsu pi-
saliśmy o planowanej budowie stacji 
bazowej telefonii komórkowej Ope-
ratora P4 na dz. 107/1 w miejsco-
wości Swochowo gmina Bielice, pi-
saliśmy także o proteście mieszkań-
ców miejscowości. W związku z kil-
kukrotną zmianą stanowiska wójta 
gminy Bielice w temacie lokalizacji 
stacji, poprosiliśmy o aktualną opinię 
na temat ww. inwestycji. Nie otrzy-
maliśmy jej przed poprzednim wyda-
niem i dlatego publikujemy ją dziś.  

„Sytuacja w sprawach związa-
nych z budową stacji bazowej tele-
fonii komórkowej jest bardzo dyna-
miczna. W momencie wydawania (7 
lat temu) decyzji o ustaleniu lokali-
zacji inwestycji celu publicznego za-
chodziły zmiany w obowiązujących 
aktach normatywnych. W tym czasie 
mało było publikacji na temat szko-
dliwości ww. urządzeń dla zdrowia 
ludzkiego oraz innych żywych organi-

Wójt Bielic jest ZA czy PRZECIW GSM?
zmów. Z biegiem czasu jednak pozy-
skiwane przeze mnie informacje o ne-
gatywnym oddziaływaniu ww. urzą-
dzeń na organizm ludzki, moje stano-
wisko uległo zmianie. Jestem przede 
wszystkim za ochroną zdrowia i życia 
mieszkańców, zarówno miejscowości 
Swochowo jak i wszystkich mieszkań-
ców gminy. Co do protestów miesz-
kańców miejscowości Swochowo, 
pragnę nadmienić, że przeciw budo-
wie stacji bazowej telefonii komór-
kowej są właściciele trzech posesji, 
podczas, gdy w Swochowie jest po-
nad 50 posesji” – powiedział wójt 
gminy Bielice Lech Twardowski.

Wójt mówiąc, że protestują wła-
ściciele tylko trzech posesji, mija 
się z prawdą. Owszem, trzech wła-
ścicieli, na których posesjach we-
dług przedłożonych w starostwie 
map, pole elektromagnetyczne bę-
dzie najmocniej oddziaływać - prote-
stuje najbardziej i jest to zrozumiałe, 

6 czerwca w Urzędzie Miejskim 
w Pyrzycach odbyła się zorganizo-
wana przez burmistrz Pyrzyc Ma-
rzenę Podzińską debata społeczna, 

Teraz to wojewoda może zmieniać nazwę ulicy w Pyrzycach
której tematem przewodnim była 
zasadność obchodzenia 2-go marca 
rocznicy Zakończenia Walk o Py-
rzyce oraz zmiany nazwy ulicy 2 

Marca w związku z Ustawa z dnia 1 
kwietnia 2016 r. o zakazie propago-
wania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej. Zdaniem uczestników de-
baty, obchody rocznicy Zakończe-
nia Walk o Pyrzyce w dniu 2 marca 
powinny być kontynuowane, a ulica 
2 Marca powinna pozostać przy do-
tychczasowej nazwie.  Debatę można 
obejrzeć na: http://tvkaura.pl/inne-
-produkcje-tv-aura/158-debata-spo-
leczna-dotyczaca-zasadnosci-obcho-
dzenia-2-go-marca-rocznicy-zakon-
czenia-walk-o-pyrzyce-06-06-2017. 
Debata, która się odbyła była wy-

nikiem dyskusji jaka rozpoczęła się 
podczas jednej z sesji Rady Powiatu 
Pyrzyckiego, podczas której członek 
zarządu powiatu Miłosz Łuszczyk 
odczytał pismo z Instytutu Pamięci 
Narodowej w Szczecinie, w którym 
sugerowano władzom Pyrzyc, by do-
konały zmiany nazwy ulicy 2 Marca 
i zaprzestały świętowania Zakończe-
nia Walk o Pyrzyce. Pismo to było 
odpowiedzią na wcześniejsze zapy-
tanie Łuszczyka do IPN. Jak widać 
było po dyskusji nikt nie ma zamiaru 
w temacie 2 Marca dokonywać prze-
mian. Dziś może to zmienić tylko 
wojewoda zachodniopomorski, czy 
to uczyni?

PP  

jednakże do Starostwa Powiatowego  
w Pyrzycach wpłynęły już pisma in-
nych mieszkańców a także protest 
zbiorowy pszczelarzy. Według nich 
pole elektromagnetyczne wytwo-
rzone przez stację bazową telefonii 
komórkowej stwarza zagrożenie dla 
pszczół. 

„My pszczelarze oraz mieszkańcy 
wsi Swochowo sąsiadujący z plano-
waną inwestycją budowy stacji ba-
zowej wieży komórkowej PLAY-4 na 
działce nr 107/1 jesteśmy przeciwni 
lokalizacji ww. przedsięwzięcia. Ba-
dania wykazały powiązanie między 
promieniowaniem z masztu telefonii 
komórkowej, a szkodliwym działa-
niem na zdrowie i życie, a szczegól-
nie pszczół. Okazało się, że pszczoły 
robotnice nie potrafią odnaleźć drogi 
do ula, kiedy ich zdolności nawiga-
cyjne zostaną zakłócone przez pro-
mieniowanie elektromagnetyczne po-
chodzące z wieży komórkowej. Umie-

jętności nawigacyjne robotnic za-
leżą od pola magnetycznego ziemi. 
Fale elektromagnetyczne genero-
wane przez wieże telefonii komórko-
wej interferują z ziemskim magnety-
zmem, powodując utratę namiarów 
nawigacyjnych u pszczoły. Wtedy nie 
jest ona w stanie wrócić do ula. Do 
tego promieniowanie może uszkadzać 
jej układ nerwowy, powodując utratę 
umiejętności latania. W obrębie pla-
nowanej inwestycji, tj. w granicach 
od 50 do 150 m znajdują się 4 pa-
sieki pszczele, co wpłynie negatywnie 
na produkcję zdrowego miodu oraz 
zwiększy nasilenie chorób pszczelich, 
co jest udowodnione w wielu publika-
cjach naukowych” – to fragment pi-
sma skierowanego do Starostwa Po-
wiatowego w Pyrzycach. 

Dziś nad kompletem dokumen-
tów pochylają się pracownicy py-
rzyckiego starosty i oni podejmą de-
cyzję o inwestycji. Czy wójt gminy 
stanie po stronie choćby trzech wła-
ścicieli posesji i czterech pszczelich 
pasiek? Niedługo się dowiemy.

RT  
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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 14/2017, nr 
15/2017, nr 16/2017, nr 17/2017, nr 18/2017, nr 19/2017, nr 
20/2017,  nr 21 /2017, przeznaczonych do sprzedaży oraz do 
oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgod-
nie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości z dnia 14 września 2004 r.  

SPROSTOWANIE

„W odniesieniu do artykułu z dnia 10 maja 
2017 roku, zatytułowanego „Wiatraki w Kozieli-
cach i Bielicach to jak władza w Rosji” oświad-
czamy, że zmiana formy prawnej (przekształcenie 
Wiatromill sp. z o.o. w Fieldon lnvestments sp. z o. 
o. sp. k.) było działaniem legalnym, przeprowadzo-
nym na podstawie obowiązujących przepisów ko-
deksu spółek handlowych. Ponadto, obowiązujące 
w momencie przekształcenia przepisy prawa po-
datkowego nie zawierały regulacji, które uznawa-
łyby przekształcenie spółki z o.o. w spółkę osobową 
za czynność niezgodną z ich treścią. Nieścisła jest 
również informacja, że sąd oddalił wniosek o upa-
dłość Fieldon lnvestments (tylko) z przyczyn for-
malnych. Uchybienia formalne wniosku stanowi-
łyby podstawę do odrzucenia wniosku. Tymczasem, 
sąd oddalił wniosek - co oznacza, że rozpoznał go 
merytorycznie i uznał, że jest on niezasadny. Dobry 
stan finansowy Fieldon lnvestments potwierdzają 
także dostępne publicznie sprawozdania finansowe 
spółki”.

Fieldon lnvestments spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
Wiatromill spółka komandytowa 10 CZERWCA 2017 ROKU, ODBYŁA 

SIĘ UROCZYSTOŚĆ, ZJAZD 
ABSOLWENTÓW + 50 LECIE, 
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 CENTRUM  KSZTAŁCENIA 
USTAWICZNEGO IMIENIA TADEUSZA 
KOŚCIUSZKO W PYRZYCACH. BYŁO OKOŁO 
500 GOŚCI. BYŁ  STAROSTA PYRZYCKI PAN 
STANISŁAW STĘPIEŃ,  BURMISTRZ PYRZYC 
PANI MARZENA PODZIŃSKA,  KOMENDANT 
POLICJI W PYRZYCACH PAN KRZYSZTOF 
DĘBIŃSKI. NA SALI GIMNASTYCZNEJ  W 
TECHNIKUM PYRZYCKIM  ODBYŁ SIĘ APEL. 
PAN DYREKTOR TECHNIKUM PRZYWITAŁ 
PANA STAROSTE,  BURMISTRZÓW, WÓJTÓW, 
RADNYCH POWIATOWYCH, BISKUPÓW.   POTEM 
PAN STAROSTA  POWIEDZIAŁ KILKA SŁÓW  NA 
APELU.   PO APELU ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE  
KLASOWE, BYŁ  POCZĘSTUNEK.  BYŁO BARDZO  
CIEKAWIE.

PIOTR SZYMAŃSKI

Drodzy Państwo,
10 czerwca 2017 r. odbyły się w Zespole Szkół 

Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzy-
cach uroczystości obchodów 50 – lecia szkoły.  

9 czerwca Pani Joanna Milewska – Walczyk, 
przedstawiciele uczniów i absolwentów szkoły:  
p. Andrzej Dudziak, p. Wacław Klukowski i p. 
Franciszek Kwiatkowski postawili znicze na gro-
bach nauczycieli i pracowników szkoły. Pragnęli-
śmy w ten sposób podziękować im za pracę w na-
szej placówce.

Obchody rozpoczęły się w Kościele pw. św. 
Ottona w Pyrzycach mszą świętą celebrowaną 
przez księdza prof. Henryka Wejmana Biskupa 
Pomocniczego Archidiecezji Szczecińsko-Ka-
mińskiej. Po mszy świętej wszyscy goście mieli 
okazję wziąć udział w paradzie ciągników, za-
bytkowych samochodów i motocykli, która pod 
eskortą władz udała się do szkoły na uroczy-
sty apel. Jego motywem przewodnim były wspo-
mnienia uczniów i nauczycieli szkoły. Swoimi 
przygodami podzielili się z nami: Andrzej Du-
dziak, Krzysztof Kordaczuk, Michał Dobrzań-
ski, Franciszek Kwiatkowski oraz Edwin Nickel  
i Paweł Palczyński.

Po apelu biskup Henryk Wejman poświę-
cił tablicę pamiątkową, ufundowaną przez absol-
wentów szkoły. Kolejnym punktem uroczystości 
były spotkania przy „suto zastawionych stołach”. 
Wspólnemu biesiadowaniu towarzyszyły mecze, 
rozgrywane między absolwentami a uczniami  
i nauczycielami szkoły.

Obchody 50-lecia to szereg przygotowań. 
Głównym celem było godne uczczenie pięknej hi-

50 lat
minęło 

storii szkoły i ludzi, którzy przez lata ją tworzyli. 
Zaszczycili nas swoją obecnością byli dyrektorzy 
szkoły, emerytowani nauczyciele i pracownicy, ab-
solwenci, a także zaproszeni goście, m.in.: Poseł na 
Sejm RP – Arkadiusz Marchewka, Zachodniopo-
morski Wicekurator Oświaty – Jerzy Sołtysiak, Bi-
skup Pomocniczy i Wikariusz Generalny - Ks. Bp 
prof. dr. hab. Henryk Wejman, Starosta Pyrzycki – 
Stanisław Stępień, Przewodniczący Rady Powiatu 
Pyrzyckiego –  absolwent szkoły Ryszard Berdzik, 
Burmistrz Pyrzyc – Marzena Podzińska, Przewod-
niczący Rady Miejskiej – Paweł  Chyt, Burmistrz 
Lipian – Krzysztof Boguszewski, Komendant Po-
wiatowy Policji w Pyrzycach – podinsp. Krzysz-
tof Dębiński, Ks. proboszcz Tadeusz Kłapkowski, 
dyrektorzy jednostek oświatowych, powiatowych  
i gminnych oraz sponsorzy jubileuszu.

Ostatnim punktem obchodów 50-lecia szkoły 
był bal absolwentów.

Sobota 10 czerwca 2017 r. zapisze się w historii 
szkoły jako dzień pełen wspomnień, wzruszeń, łez  
i spotkań po wielu latach.
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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. 

SPROSTOWANIE

           „Artykuł z dnia 10 maja 2017 r. „Zyski i straty gminy Kozielice na 
wiatrakach”, zawiera błędny sposób obliczenia podstawy opodatkowania po-
datkiem od nieruchomości. Zasady ustalania tej podstawy określone zostały 
w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych („UPiOL"), 
zgodnie z którym w przypadku budowli lub ich części związanych z prowadze-
niem działalności gospodarczej zasadą jest, że podstawą opodatkowania jest 
wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na 
dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczenia amorty-
zacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne. W związku z fak-
tem, że koszt wybudowania farmy wiatrowej (i tym samym ustalenie wartości 
początkowej budowli) zależy od wielu czynników (m. in. od jej wielkości, usy-
tuowania, sytuacji na rynku energii odnawialnej), podstawa opodatkowania 
elektrowni wiatrowej podatkiem od nieruchomości jest w przypadku każdego 
podatnika inna. Nie można w rzetelny sposób podać wysokości podatku, jeżeli 
nie posiada się danych pochodzących od podatnika. Przedstawiony w arty-
kule sposób obliczenia podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomo-
ści - „podstawa opodatkowania, zgodnie z ustawą o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych powinna zostać wyliczona przez pomnożenie szacowa-
nego kosztu budowy 1 MW z całkowitą mocą zainstalowaną na terenie Gminy 
(5-7 min zł * 86 MW). Z powyższego wynika, że podstawa opodatkowania na 
podstawie aktualnych przepisów powinna wynieść 430-602 min zł, co przy 
2% stawce podatku daje kwotę podatku rocznie w zakresie 8,6-12,04 min zł” - 
jest niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami UPiOL. Ponadto, 
w związku z faktem, że przedstawione wartości nie pochodzą od spółki, obli-
czona na ich podstawie kwota podatku należnego od elektrowni wiatrowych 
jest nieprawdziwa (kilkukrotnie zawyżona).”

Fieidon lnvestments spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
Wiatromill spółka komandytowa

Ostatnia, nadzwyczajna sesja 
Rady Miejskiej w Pyrzycach była w 
pełni poświęcona na zajęcie stanowi-
ska i dyskusję w sprawie wygaśnię-
cia mandatu radnej Małgorzaty Pio-
trowskiej, pisaliśmy już na ten te-
mat w poprzednim Pulsie. W skrócie 
- ktoś napisał do wojewody, że Pio-
trowska łamie prawo będąc dyrekto-
rem w żłobku Bajeczka i nie powinna 
z tego powodu być radną. Radni po 
analizie wyjaśnień złożonych przez 
Piotrowską mieli zająć stanowisko 
czy wątpliwości tego, który zawia-
domił wojewodę są słuszne, czy też 
nie. Każdy mógł zagłosować wedle 
uznania i wypowiedzieć się na ww. 
temat podczas sesji. Problem w tym, 
że trzeba było na sesję przyjść. Tym 
razem, zapewne z bardzo ważnych 
powodów na sesję nie przyszli: radny 
Mariusz Majak, Jerzy Wroński, Woj-
ciech Łubiarz, Waldemar Lemiesz, 
Magdalena Wodzińska, Mirosław 
Wyrodek, Łukasz Michalski, jeszcze 
raz podkreślam, że pewnie powody 
absencji ww. radnych były poważne. 
Swoją drogą można podejrzewać, że 
radni nie chcieli zabierać głosu i sta-

nowisk w sprawie Piotrowskiej, po-
nieważ głosując „przeciw” mogliby 
dać przykład na przyszłość, gdy ktoś 
inny złożyłby doniesienie do woje-
wody na nich i byłby rewanż, głosu-
jąc „za”, straciliby może w oczach 
swojego „politycznego” otoczenia. 
Reasumując, każdy ma swój sposób 
na sprawowanie mandatu i nam nic 
do tego, nawet kiedy radny unika od-
powiedzialności i dyskusji. Główny 
temat nadzwyczajnej sesji zakończył 
się głosowaniem, w którym 7 rad-
nych uznało na podstawie przedło-
żonych przez Piotrowską dokumen-
tów, że nie łamie prawa zasiadając  
w radzie, jednocześnie będąc dyrek-
torem żłobka Bajeczka. Sama Pio-
trowska wstrzymała się od głosu. Te-
raz uchwała Rady Miejskiej w Pyrzy-
cach zostanie przesłana wraz z uza-
sadnieniem do wojewody, który albo 
się jej sprzeciwi i podejmie w sto-
sunku do Piotrowskiej kroki prawne 
albo uzna sprawę za zamkniętą. Wo-
jewoda podejmie decyzję w ciągu 30 
dni.

RT

Radni bez 
odpowiedzialności 
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SPORT

Ostatnią odsłoną zawodów lekkoatletycznych organizowanych przez Po-
wiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy był finał powiatowej Gimna-
zjady w indywidulanych zawodach l.a.  Mistrzostwa powiatu odbyły się na 
stadionie OSiR 6 czerwca 2017 r. Uczniowie szkół gimnazjalnych startowali 
w następujących konkurencjach: bieg na 100 m, 300 m, 600 m dziewcząt, 
1000 m dziewcząt i chłopców, 2000 m chłopców, skok w dal, skok wzwyż, 
pchnięcie kulą, rzut dyskiem, rzut oszczepem, sztafeta 4 x 100 m. 

Zwycięzcy tych konkurencji automatycznie wywalczyli sobie prawo 
startu w finale wojewódzkim, który odbył się 13 czerwca b.r. w Białogardzie. 
Bartosz Nowaczyk wynikiem 170 cm wywalczył tam srebrny medal woje-
wódzkiej Gimnazjady w skoku wzwyż.  Gratulacje!

 Pyrzycki PMOS składa serdeczne podziękowania młodzieżowym sę-
dziom z ZS nr 1 i ZS nr 2 CKU w Pyrzycach za pomoc w sprawnym przepro-
wadzeniu mistrzostw oraz dyrektorowi i pracownikom Ośrodka Sportu i Re-
kreacji za udostępnienie stadionu przy ulicy Sportowej. 

GIMNAZJADA W LEKKIEJ ATLETYCE Wyniki:
Dziewczęta

Bieg na 100 m 
  1 m Natalia Kwiatkowska ZS Kozielice 

Bieg na 300 m 
  1 m Aleksandra Kasprzak  ZS Kozielice 

Bieg na 600 m 
  1 m Karolina Wędrychowicz PG Pyrzyce 

Bieg na 1000 m 
  1 m Roksana Kalinowska  PG Pyrzyce 

Skok w dal 
  1 m Oliwia Sewnderska  PG Pyrzyce 

Skok wzwyż 
  1 m Oliwia Swenderska  PG Pyrzyce 

Pchniecie kulą 
  1 m Wiktoria Staszak  PG Pyrzyce 

Rzut oszczepem 
  1 m Patrycja Lewandowska  G im. OZP Przelewice 

Rzut dyskiem 
  1 m Maria Kontroniewicz G im. OZP Przelewice 
Chłopcy 

Bieg na 100 m 
  1 m Dawid Głowacki  PG Pyrzyce 

Bieg na 300 m 
  1 m Szymon Pawicki  GMS Pyrzyce 

Bieg na 1000 m 
  1 m Wiktor Gronkowski  ZS Kozielice 

Bieg na 2000 m 
  1 m Szymon Borowiec  ZS Kozielice 

Skok w dal 
  1 m Arkadiusz Pawicki  ZS Kozielice 

Skok wzwyż 
  1 m Bartosz Nowaczyk  ZS Kozielice 

Pchnięcie kulą 
  1 m Gracjan Bartosiewicz  ZS Warnice 

Rzut oszczepem 
  1 m Adrian Oleksy  GMS Pyrzyce 

Rzut dyskiem 
  1 m Konrad Bussa  G im. OZP Przelewice 

Piotr Olech 

W minioną niedzielę w Lipi-
nach odbył po raz drugi po reakty-
wacji Triathlon Lipiany. Pomysło-
dawcą powrotu do imprezy sprzed 
30 lat jest lipiańskie Stowarzyszenie 
Epidemia Sportu. „Triathlon w Li-
pianach był drugim triathlonem ro-
zegranym w Polsce, to tak naprawdę 
jest to po części historia całego pol-
skiego triathlonu. W lipcu 1984 roku 
podczas Spartakiady Młodzieży  
w Poznaniu po raz pierwszy w Pol-
sce zorganizowano zawody triathlo-
nowe, dystans, który wtedy zawodnicy 
mieli do pokonania to 1,5 km /50 km/ 
20 km. Wystartowała tam wówczas 
młoda szczecinianka – Lidia Figur-
ska. Jak teraz przypuszczamy o fak-
cie tym, dowiedział się skądś redak-
tor Godlewski z Głosu Szczecińskiego 
i postanowił zrobić z nią wywiad.  
W końcówce tego wywiadu pani Lidia, 
być może półżartem, rzuciła redakto-
rowi, ażeby Głos Szczeciński zorgani-
zował takie zawody w województwie 
szczecińskim. Wywiad z panią Lidią 
przeczytali pyrzyccy działacze LKS 
Spartakus – Marcel Oświecimski i Je-
rzy Goclik. Zafascynowani tą historią 

i tą nową wtedy dyscypliną sportu, po-
stanowili wspólnie z redakcją Głosu 
Szczecińskiego zorganizować też takie 
zawody w Pyrzycach. W tym celu po-
wołano Komitet Organizacyjny Ogól-
nopolskiego Triathlonu w Pyrzycach. 
Na czele Komitetu stanął ówczesny 
naczelnik Miasta i Gminy Stanisław 
Stępień (dzisiejszy Starosta Pyrzycki) 
zastępcą został Walenty Darczuk a w 
zespole znaleźli się również: Marcel 
Oświecimski, Jerzy Goclik, Izabela 
Goclik, Marian Maciszewski, Ma-
rian Osękowski, Józef Nowak, Danuta 
Graczyk i Henryk Danek. Problemem 
Pyrzyc było jednak to, że miasto nie 
dysponowało odpowiednim akwenem 
wodnym do przeprowadzenia etapu 
pływackiego. Takich akwenów nie 
brakowało natomiast w oddalonych 
o 15 kilometrów Lipianach, gdzie  
w promieniu 5 km od centrum, jezior 
jest pięć… i tym to sposobem, 16 wrze-
śnia 1984 roku spod lipiańskiego je-
ziora Chłop wystartował drugi roze-
grany w Polsce triathlon” – powie-
dział o historii triathlonu Krzysztof 
Czarnota.

            W II edycji Triathlonu Lipiany, tak jak w pierwszej, zawodnicy 
ścigali się na dwóch dystansach – Olimpijce (1,5 km/40 km/10 km) i Sprin-
cie (0,75 km/20 km/10 km) - starty indywidualne i w sztafetach. Trasy jak  
w roku ubiegłym, czyli pływanie w jeziorze Wądół – start z plaży miejskiej 
przy ulicy Lipowej, strefa zmian na boisku Stali Lipiany, część kolarska po 
starej „trójce” – od Lipian do Mielęcina, a etap biegowy po promenadzie wo-
kół Lipian. 

W tegorocznej edycji, w zawodach wzięło udział ponad 250 zawodników 
i zawodniczek, pełne wyniki zawodów na stronie http://triathlon-lipiany.pl/
wyniki/

PP

Triathlon Lipiany… bo tu tworzyła się historia
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