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PILNIE SPRZEDAM MIESZKANIE W GLINNEJ - 67 M2

PO KAPITALNYM REMONCIE (nowe drzwi, podłogi, armatura)  
- 3 POKOJE, KUCHNIA (całkowicie umeblowana), łAZIENKA, 

WC, PRZEDPOKÓJ (PARTER) + DUŻA PIWNICA
CENA: 131.000 zł - do negocjacji     KONTAKT: 603 887 541

Czytaj na str.3

Czytaj na str.10

Pyrzyccy rolnicy 
skarżą się do
prezesa

 Nie wszystko pod nowymi rządami 
Prawa i Sprawiedliwości cieszy rolników 
ziemi pyrzyckiej. W połowie lipca 37 rol-
ników z gminy Pyrzyce i gmin ościen-
nych napisało list do prezesa PIS Jaro-
sława Kaczyńskiego, w którym zwracają 
uwagę na wiele rolniczych tematów, do 
dziś, mimo wielu obietnic wyborczych, 
nierozwiązanych.

Wstyd. 
Po
prostu 
wstyd

Oświadczenie Lipińskiego Niebezpieczne powiatowe listy
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Nadal trwa procedura związana z 
ewentualną lokalizacją kolejnej sta-
cji dla telefonii komórkowej w Lipia-
nach. Inwestor planuje wybudować 
ją na wyjeździe z Lipian, przy  końcu 
ulicy Myśliborskiej przed skrętem do 
miejscowości Prądnik. Dziś mamy 

Gmina Lipiany 
ponownie 
odmawia 
telefonii komórkowej

do czynienia z dwoma protestami, 
pierwszy złożyli w Urzędzie Gminy 
mieszkańcy Lipian - przeciwnicy in-
westycji, drugi mieszkańcy Lipian 
- jej zwolennicy. Od kilku miesięcy 
sprawa rozpatrywana jest na linii 
Urząd Gminy Lipiany a Samorzą-

dowe Kolegium Odwoławcze. Decy-
zją z dnia 7 czerwca 2016 roku SKO 
w Szczecinie uchyliło decyzję Bur-
mistrza Lipian z dnia 25 marca 2016 
roku, odmawiającą wydania warun-
ków lokalizacji inwestycji celu pu-
blicznego dla inwestycji polegającej 
na budowie stacji bazowej telefonii 
komórkowej Orange Polska S.A. na 
terenie działki nr 129/1 obręb Głębo-
kie przy ul. Myśliborskiej w Lipia-
nach, argumentując powyższe m.in. 
tym, iż podstawą odmowy nie może 
być jedynie sprzeczność ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy, 
czyli z wymaganiami ładu prze-

strzennego. SKO przekazało jedno-
cześnie sprawę burmistrzowi Lipian 
do ponownego rozpoznania. Dnia 
19 lipca 2016 roku Burmistrz Li-
pian, po ponownym przeprowadze-
niu postepowania, po raz drugi od-
mówił w formie decyzji wydania na 
rzecz w/w inwestora warunków lo-
kalizacji przedmiotowej inwestycji 
celu publicznego. Na dzień 4 sierp-
nia 2016 roku decyzja nie jest jeszcze 
prawomocna. Strony mogą wnosić za 
pośrednictwem burmistrza do SKO 
w Szczecinie odwołanie od decyzji 
zgodnie z przepisami KPA.

PP

Celem konkursu organizowa-
nego od roku 2013 jest pokazanie i 
nagrodzenie pracy wyróżniających 
się, przedsiębiorczych i zaangażo-
wanych w inicjatywy społeczne soł-
tysów z województwa zachodniopo-
morskiego. Na laureatów – sprawu-
jących swoją funkcję przez co naj-
mniej jedną pełną kadencję – oprócz 
zaszczytnego tytułu czekają trzy na-
grody finansowe (każda w wysoko-
ści 5 000 zł).  Uczestników do mar-
szałkowskiego konkursu zgłaszali 
przedstawiciele rad sołeckich i para-
fialnych, organizacji pozarządowych 
i społecznych, władzy samorządowej 
oraz mieszkańcy (grupa 10 osób). 

– Sołtysi reprezentują najniż-
szy szczebel samorządu lokalnego. 
Przeprowadzanym z powodzeniem 
od kilku edycji konkursem o tytuł 
„Sołtysa Roku” pokazujemy i doce-
niamy tych wszystkich, którzy potra-
fią radzić sobie z codziennymi pro-
blemami, mają ciekawe pomysły i 
zdobyli zaufanie swoich mieszkań-
ców. Warto pokazywać organizo-
wane przez sołtysów inicjatywy spo-
łeczne. Tradycyjnie już zwycięzcom 
wręczymy nagrody podczas targów 
„Agro Pomerania” w Barzkowicach 
– mówi wicemarszałek wojewódz-
twa zachodniopomorskiego Jarosław 
Rzepa.  

    Komisja konkursowa pod prze-
wodnictwem p.o. dyrektora wydziału 
rolnictwa i rybactwa Urzędu Mar-

 Lucyna Wilgocka z Rzepnowa (gm. Pyrzyce), Renata Barszcz ze 
Słodkowa (gm. Suchań) oraz Krzysztof Matuszewski ze wsi Sianożęty 
(gm. Ustronie Morskie) zostali tegorocznymi laureatami konkursu 
Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego o tytuł „Sołtysa Roku 
2016”. 

szałkowskiego Andrzeja Binki zde-
cydowała o przyznaniu trzech równo-
ległych nagród: Lucynie Wilgockiej, 
Renacie Barszcz oraz Krzysztofowi 
Matuszewskiemu. Oceniano wpływ 
kandydata na integrację społeczności 
lokalnej,  materialne rezultaty dzia-
łalności  oraz dalsze plany sołtysów 
związane z  rozwojem sołectwa. 

Wśród zwycięzców tegorocznej 
edycji jest mieszkanka Rzepnowa w 
gminie Pyrzyce Lucyna Wilgocka, 
pełniąca swoją funkcję od 25 lat! To 
siódma kadencja pani sołtys, która 
razem z mieszkańcami sadzi kwiaty 
i krzewy, kosi trawniki czy maluje 
wiaty autobusowe. Zainicjowała 
m.in. odbudowę kościoła w sołec-
twie oraz budowę amfiteatru. Działa 
w spółdzielni socjalnej „Pod Kaszta-
nami”, a w wolnych chwilach śpiewa 
w zespole „Jaworek”. Dba o środo-
wisko, zachęcając mieszkańców do 
segregacji i minimalizacji produkcji 
odpadów. Pomoc pani sołtys jest nie-
oceniona przy organizacji dożynek i 
jarmarków. 

Laureatką tego samego konkursu 
była w roku 2013 Małgorzata Pio-
trowska ówczesna sołtys Żabowa. 

Oficjalne zakończenie konkursu, 
wraz z wręczeniem nagród, odbędzie 
się podczas 29. Barzkowickich Tar-
gów Rolnych „Agro Pomerania” (9-
11 września 2016 r.).

PP

Najlepsi sołtysi 
roku 2016 wybrani!

Mimo że od wyborów no-
wych gminnych władz Polskiego 
Stronnictwa Ludowego w 
Pyrzycach minęło już kilka 
miesięcy, to okazuje się, że 
nie dla wszystkich w tych 
wyborach wszystko było i jest 
jasne. Kilkakrotnie na ten temat 
rozmawiałem z członkiem PSL 
i uczestnikiem tego walnego, 
wyborczego zebrania Janem 
Bogusławskim. „Ja uważam, że 
kilka spraw, które się tam wyda-
rzyły należy wyjaśnić, ale nikt 
z obecnych władz nie chce tego 
uczynić. Kilkakrotnie dzwoniłem 
w tej sprawie do obecnej prezes 
Mirelli Dziwińskiej, ale nie odbie-
rała ode mnie telefonu, czasami 

Bogusławski 
żąda
wyjaśnień 
od władz PSL 

odpisywała, że oddzwoni później  
i do dziś nie dzwoni, nie rozumiem, 
czego się boi, co ma do ukrycia. 
Według mnie, trzeba rozmawiać  
i wyjaśnić takim członkom PSL jak 
ja, na jakich dokumentach oparto 
walne zebranie, gdzie one są, bo 
według, mnie one zaginęły. Jest 
jeszcze kilka innych spraw, o któ-
rych nie będę dziś mówił, muszę 
je wcześniej sam wyjaśnić. Jeżeli 
mi się to nie uda i nie uzyskam od-
powiedzi na moje wątpliwości, to 
będę musiał skierować sprawę do 
wyjaśnienia przez odpowiednie 
instytucje.” – powiedział nam Jan 
Bogusławski członek Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.

RT 
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W dniu 21 marca 2016r. oraz 13 kwietnia 2016r. miały 
miejsce włamania do magazynów firmy Agrolex Sp. z 
o.o. przy ul. Głowackiego 22. Osoby, które posiadają 
informacje na temat w/w zdarzeń proszone są o kontakt 
z Prezesem firmy Grzegorzem Czarnackim pod nr. tel. 91 
570-20-30. Jednocześnie informujemy, iż przewidziana jest 
nagroda za wskazanie sprawców w wysokości 5.000,00zł 
za każde włamanie pod warunkiem, że zostaną skazani 
prawomocnym wyrokiem sądowym. Nagroda zostanie 
wypłacona po uprawomocnieniu się wyroku skazującego.

OGŁOSZENIE

W minionym tygodniu odbyło się 
pierwsze posiedzenie komisji kon-
kursowej powołanej przez Radę Po-
wiatu Pyrzyckiego w celu wyłonienia 
kandydata na stanowisko dyrektora 
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. 
Komisja zebrała się w  składzie: Ry-
szard Berdzik - przewodniczący, Bo-
gusław Czerny - członek, Mieczy-
sław Jurek - członek, Marek Makow-
ski - członek,  Mariusz Marek Przy-
bylski – sekretarz oraz przedstawi-
ciel Rady Społecznej działającej przy 
Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach 
- Aleksandra Hawryluk. Na pierw-
szym posiedzeniu komisja miała za-
jąć się tylko procedurą wybrania spo-
śród 6 ofert, które złożyli: Ryszard 
Grzesiak (były dyrektor szpitala), 
Urszula Głod van de Sanden (była 
sekretarz gminy Pyrzyce), Sławomir 
Jankowski, Andrzej Szmajda, Elż-
bieta Haraszczuk, Iwona Zibrowska 
Osuch (obecnie pełniąca obowiązki 
dyrektora szpitala). Niespodziewanie 
musiała się zająć także pismem Da-
niela Zahorenki, kandydata z pierw-
szej tury konkursu. Zanim przej-
dziemy do tego pisma dodam, że Elż-
bieta Haraszczuk wycofała już swoją 
kandydaturę i na placu boju pozo-
stało 5 chętnych. Zohorenko skiero-
wał do przewodniczącego Rady Po-
wiatu i jednocześnie przewodniczą-
cego komisji konkursowej Ryszarda 
Berdzika następujący list:

„Na podstawie &5 Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lu-
tego 2012 r. w sprawie sposobu prze-
prowadzania konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmio-
cie leczniczym niebędącym przed-
siębiorcą (Dz.U.2012.182 z dnia 
2012.02.17). zwracam się do Pana, 
jako Przewodniczącego Rady Po-
wiatu w Pyrzycach z wnioskiem o do-
konanie zmiany składu osobowego 
komisji powołanej do przeprowadze-
nia postępowania konkursowego na 
stanowisko dyrektora Szpitala Po-
wiatowego w Pyrzycach.

Zgodnie z cytowanym przepisem 
prawa:

W skład komisji konkursowej nie 
może być powołana osoba, która jest 
małżonkiem lub krewnym albo powi-
nowatym do drugiego stopnia włącz-
nie osoby, której dotyczy postępowa-
nie konkursowe, albo pozostaje wo-
bec niej w takim stosunku prawnym 
lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do jej 
bezstronności.

Jeżeli okoliczności, o których 
mowa w ust. I, zostaną ujawnione po 
powołaniu komisji konkursowej, wła-
ściwy podmiot dokonuje w jej skła-
dzie odpowiedniej zmiany; komisja 
konkursowa w nowym składzie może 
uznać za ważne czynności dokonane 
przez komisję konkursową działającą 
w składzie poprzednim.

Rada Powiatu Pyrzyckiego, któ-
rej Pan przewodniczy dwukrotnie 
zmieniała skład komisji konkursowej. 
Kolejnego wniosku o zmianę składu 
radni nie byli uprzejmi uwzględnić. 
Z artykułu zamieszczonego w dwuty-
godniku „Puls Powiatu” nr 9 z dnia 
20.07.2016 roku pt. „Była sekretarz 
gminy Pyrzyce powraca?” wynika, 
że jednym z kandydatów na stanowi-
sko dyrektora Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach jest Pani Urszula Van 
de Sanden. Jeżeli opisywany fakt jest 
prawdziwy, jako obywatel domagam 
się zmiany składy komisji konkur-
sowej na zasadach przewidzianych 
przepisami prawa, o których wielo-
krotnie Pana jako Przewodniczącego 
Rady Powiatu jak i Pana kolegów i 
koleżankę radnych informowałem w 
licznej korespondencji — do wglądu 
w biurze Rady.Powiązania prawne 
i faktyczne, które występują między 
Panią Urszulą Van de Sanden a nie-
którymi z członków komisji (vide ar-
tykuł w Pulsie Powiatu) oraz Ryszar-
dem Grzesiakiem i Iwoną Zibrowską 
Osuch w stosunku do części kandyda-
tów(przedstawiciel Rady Społecznej, 
Przewodniczący Rady Powiatu, peł-
nomocnik Starosty - co było przed-

miotem mojego poprzedniego wnio-
sku o zmianę składu komisji kon-
kursowej na dyrektora Szpitala) bu-
dzą uzasadnione wątpliwości co do 
ich bezstronności i są bezwzględną 
przesłanką do zmiany składu komi-
sji konkursowej. Powyższe stanowi-
sko jest zgodne z przyjętą przez Pań-
stwa Radnych interpretacją przepi-
sów (wywiedzioną na podstawie sta-
nowiska radcy prawnego Starostwa 
w dniu 21 grudnia 2015 roku). Nie 
będę przytaczał argumentów, które 
są Panu znane bowiem powielałem 
je już kilkakrotnie. Domagam się je-
dynie respektowania przez Radnych 
Powiatu Pyrzyckiego ustaleń, które 
sami sobie przyjęliście. Na uchybie-
nia zwraca uwagę już nie tylko moja 
skromna osoba, ale również redaktor 
Ryszard Tański w przytaczanym wy-
żej artykule. Już ten aspekt zagad-
nienia sprawia, że jako radni, zobo-
wiązani do przestrzegania prawa a 
w szczególności zasad przez samych 
siebie ustanawianych winniście za-
jąć się sprawą z urzędu. Skoro jed-
nak potrzeba jest formalnego wnio-
sku to niniejszym składam go na ręce 
Pana Przewodniczącego wnosząc jak 
na wstępie.

Dodatkowo Panie Przewodni-
czący, zwracam się do Pana tym ra-
zem jako przewodniczącego komi-
sji konkursowej, urąga bowiem za-
sadom przyzwoitości powód uzna-
nia przez nowy skład komisji konkur-
sowej za nieważne, dotychczasowe 
ustalenia poprzednich składów komi-
sji, w której przecież Pan też uczest-
niczył pismo P/ZPS.2111.16.2016.
MP. Zmiana w regulaminie konkursu 
polegająca na podaniu proponowa-
nego wynagrodzenia i wprowadze-
niu obowiązku składania dokumen-
tów u notariusza a nie w starostwie 
to nie tylko kpina z kandydatów, ale 
stanowczo zbyt mało, by takie decyzje 
podejmować. Tym bardziej, że część 
członków komisji zasiada w niej od 
początku i jakoś poprzednie regula-
cje im odpowiadały.

Wstyd. Po prostu wstyd.
P.S. Bardzo proszę o przekaza-

nie pisma wszystkim radnym Powiatu 
Pyrzyckiego

    Zahorenko dołożył swój głos 
w dyskusji nad poprawnością powo-
ływania komisji konkursowej, co z 

tym głosem zrobi komisja dziś jesz-
cze nie wiemy, może zajmą się nim 
radni powiatu, ale jest już to kolejna 
rysa, która może, pisząc kolokwial-
nie, położyć cały proces związany  
z powołaniem nowego dyrektora 
szpitala. Gdyby konkurs miał trwać 
i doprowadzić do wyboru kandy-
data na dyrektora szpitala, to nasza 
redakcja, po wielu analizach, stawia 
na to, że dyrektorem szpitala zostanie 
Urszula Głod van de Sanden, może 
ona liczyć, jak wskazuje także Zaho-
renko, na największą przychylność  
w komisji, czy się mylimy okaże się 
w najbliższym czasie.

RT

OSP Warnice wraz z UG 
Warnice serdecznie zapraszają 
na zbiórkę krwi,  która odbę-
dzie się 14.08.2016 r. (niedziela) 
w godzinach od 9°°- 14°° przy 
Domu Strażaka w Warnicach.

PODSTAWOWE 
INFORMACJE
DLA DAWCY:

   Może nim zostać 
osoba w wieku 18-65 lat;
Niezbędny jest PESEL 

wraz z adresem zamieszkania/
zameldowania;

Waga powyżej 50 kg;

WAŻNE !!!

Przed oddaniem krwi na-
leży zjeść lekkostrawny posiłek. 
Ważne jest również odpowied-
nie nawodnienie organizmu. 
Nie wolno również spożywać al-
koholu oraz innych substancji 
zmieniających nastrój, ograni-
czyć palenie papierosów.

ODDAJ 
KREW! 
PODZIEL 

SIĘ ŻYCIEM
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Do szkół pyrzyckich mogą 
wrócić drożdżówki, ale muszą być 
mniej słodkie i nie mogą być z ciasta, 
które było głęboko zamrożone, może 
też wrócić kawa.

Minister zdrowia Konstanty Ra-
dziwiłł podpisał nowe rozporządze-
nie dotyczące produktów, które mogą 
być sprzedawane w sklepikach szkol-
nych,wejdzie ono w życie 1 września 
2016 r. 

Zgodnie z nowym rozporzą-
dzeniem, w szkolnych sklepi-
kach będzie można uczniom sprze-
dawać pieczywo przygotowane  
z mąk różnym stopniu oczyszczenia, 
co - jak napisano w uzasadnieniu do 
rozporządzenia - ma na celu promo-
wanie urozmaiconej diety oraz spo-
życia produktów pełnoziarnistych  
o wyższej zawartości składników mi-
neralnych, jak i błonnika, pieczywo 
to ma być bazą do przygotowywa-
nia kanapek. Z grupy tej wyłączone 
zostało pieczywo wyprodukowane  
z ciasta głęboko mrożonego. Podob-
nie pieczywo półcukiernicze i cu-
kiernicze będzie można oferować 
uczniom tylko z ciasta, które nie było 
głęboko mrożone. Poza tym, w ofer-
cie sklepików znajdą się kanapki, 
sałatki i surówki, mleko, napoje za-
stępujące mleko (sojowe, ryżowe, 
owsiane, kukurydziane, gryczane, 
orzechowe, jaglane, kokosowe i mi-
gdałowe), produkty mleczne - jo-
gurt, kefir, maślanka, mleko zsiadłe, 
mleko acidofilne, mleko smakowe, 
serwatka, ser twarogowy, serek ho-
mogenizowany lub produkty zastępu-
jące produkty mleczne na bazie soi, 
ryżu, owsa, orzechów lub migdałów. 
Sprzedawane będą mogły być także 
zbożowe produkty śniadaniowe, wa-
rzywa, owoce, suszone warzywa 
i owoce oraz nasiona bez dodatku 
cukrów lub substancji słodzących, 
a także soki owocowe, warzywne, 
owocowo-warzywne, przeciery,   
musy owocowe, warzywne oraz 
owocowo-warzywne bez dodatku 
cukrów i soli. Dzieci będą mogły  
w sklepiku kupić koktajle owocowe, 
warzywne, oraz owocowo-warzywne 
na bazie mleka, napojów zastępują-
cych mleko, naturalnej wody mine-
ralnej nisko - lub średniomineralizo-
wanej, wody źródlanej i wody stoło-
wej, a także napoje przygotowane na 
miejscu (m.in. herbata, napary owo-
cowe, kawa zbożowa, kawa, kakao 
naturalne, kompot) ale pod warun-
kiem, że nie zawierają więcej niż 10 
g cukrów w 250 ml produktu oraz na-
poje bez dodatku cukrów i substan-
cji słodzących. Dostępne będą także 
bezcukrowa guma do żucia i gorzka 
czekolada o zawartości minimum 70 
proc. kakao. Zgodnie z rozporządze-
niem jedzenie w szkolnych i przed-
szkolnych stołówkach będzie mu-
siało „spełniać odpowiednie wyma-
gania dla danej grupy wiekowej, wy-
nikające z aktualnych norm żywienia 
dla populacji polskiej”. I tak na ca-
łodzienne żywienie dzieci powinny 
składać się środki spożywcze pocho-
dzące z różnych grup środków spo-

Od 1 września 
w szkołach mało soli 
i cukru
żywczych. Posiłki (śniadanie, obiad, 
kolacja) mają zawierać produkty z 
następujących grup środków spożyw-
czych: produkty zbożowe lub ziem-
niaki, warzywa lub owoce, mleko lub 
produkty mleczne, mięso, ryby, jaja, 
orzechy, nasiona roślin strączkowych 
i inne nasiona oraz tłuszcze. Zupy, 
sosy oraz potrawy mają być sporzą-
dzane z naturalnych składników, bez 
użycia koncentratów spożywczych, 
z wyłączeniem koncentratów z natu-
ralnych składników. Zgodnie z wy-
tycznymi od poniedziałku do piątku 
stołówka może podać nie więcej niż 
dwie porcje potrawy smażonej, przy 
czym do smażenia powinien być uży-
wany olej roślinny rafinowany o za-
wartości kwasów jednonienasyco-

nych powyżej 50 proc. i zawartości 
kwasów wielonienasyconych poni-
żej 40 proc.Szkoła ma też podawać 
każdego dnia co najmniej dwie por-
cje mleka lub produktów mlecznych 
i co najmniej jedną porcję z grupy 
„mięso, jaja, orzechy, nasiona roślin 
strączkowych”.W jadłospisie szkol-
nym co najmniej raz w tygodniu ma 
się znaleźć porcja ryby.W rozporzą-
dzeniu określono, że oferowane dzie-
ciom produkty nie będą mogły za-
wierać więcej niż 15 g cukru w 100 
g/ml produktu gotowego do spoży-
cia, a w przypadku produktów mlecz-
nych - nie więcej niż 13,5 g cukru w 
100 g/ml produktu.Nie będzie w nich 
też mogło być więcej niż 10 g tłusz-
czu na 100 g/ml produktu gotowego 

do spożycia i 0,4 g sodu/1 g soli w 
100 g/ml produktu gotowego do spo-
życia, a w przypadku pieczywa pół-
cukierniczego i cukierniczego - mak-
symalnie 0,45 g sodu/1,2 g soli w 100 
g/ml produktu gotowego do spożycia.

   Jak widać z zamieszczonego 
powyżej streszczenia rozporządze-
nia ministra zdrowia, w szkolnych 
sklepikach pyrzyckich szkół sporo 
się zmieni. Minister zamieszał także 
na szkolnych stołówkach, już dziś 
możemy zastanowić się, jak powy-
żej zamieszczone wytyczne wpłyną 
na ceny posiłków serwowanych 
przez szkolne kuchnie, należy przy-
pomnieć, że sporą część posiłków 
wykupują gminy dla najuboższych 
uczniów, a organizują to poprzez 
przetargi. Można się domyślać, że w 
związku z rozporządzeniem i zawar-
tymi w nim wymogami żywienio-
wymi wzrosną ceny i w sklepikach, 
i w stołówkach szkolnych.

   Znając powiedzenie „Polak 
potrafi”, czekamy na pomysłowość 
jednej i drugiej strony: karmiących  
i karmionych.

PP

Ostatnie dni deszczowe, a na-
wet ulewne nie sprzyjają żniwowa-
niu. Niestety kiedy taki deszcz był 
potrzebny rolniczym uprawom, to go 
nie było, była susza i straty w upra-
wach, w związku z tym zwróciliśmy 
się do Wojewódzkiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Barzkowicach 
o informację na temat szacowania 
strat klęskowych przez komisje wo-
jewódzkie w gminach na terenie po-
wiatu pyrzyckiego – „W lipcu na te-
renie powiatu pyrzyckiego zostały 
powołane trzy Zespoły do szacowa-
nia szkód powstałych na skutek su-
szy w gospodarstwach rolnych. Ze-
społy te pracowały na terenie gmin: 

Pyrzyce, Lipiany oraz Przelewice. 
W skład zespołów wchodzili przed-
stawiciele: ZODR Barzkowice - bę-
dący jednocześnie przewodniczącymi 
Zespołów, przedstawiciele właści-
wych Urzędów Miejskich lub Urzędu 
Gminy oraz członkowie Zachodnio-
pomorskiej Izby Rolniczej.  Zespoły 
dokonały szacowania strat w 36 go-
spodarstwach: 5 na terenie gminie 
Lipiany, 26 na terenie gminy Py-
rzyce oraz 5 na terenie gminy Prze-
lewice.  Szkody były szacowane tylko 
w uprawach zbóż jarych i ozimych.  
Łączne straty wyszacowane przez 
Zespoły wyniosły 1 366 949,00 zł. 

Gospodarstwa,  w których ewentu-
alne straty wyniosłyby powyżej 30 
% w skali całego gospodarstwa, 
mogłyby ubiegać się o kredyt pre-
ferencyjny w ramach linii kredyto-
wej K02 (linia obrotowa). Kredyt 
ten jest przeznaczony na zakup rze-
czowych środków do produkcji rol-
nej. W gospodarstwach, w których 
straty wynoszą poniżej 30% w skali 
całego gospodarstwa nie mogą liczyć 
na taki kredyt. Na dzień dzisiejszy 
Zespoły zakończyły szacowanie strat 
klęskowych” – powiedział nam Piotr 
Gruszczyński, główny doradcaTZD 
Pyrzyce.

PP

Ponad milion strat w gospodarstwach rolnych 
Lipian, Pyrzyc i Przelewic

 Funkcjonariusze Wydziału 
Kryminalnego Komendy Powiato-
wej Policji w Pyrzycach zatrzymali 
21-letniego mężczyznę, podejrza-
nego o dokonanie kradzieży na te-
renie gminy Lipiany. Do zdarzenia 
doszło w niedzielę. Sprawca zerwał 
kłódki do pomieszczeń warsztato-
wych zakładu rolnego mieszczącego 
się na terenie gm. Lipiany, a następ-
nie zabrał  z nich narzędzia mecha-
niczne o wartości ponad 8 tys. zło-
tych. Skradzione przedmioty wyniósł 

ZATRZYMANY SPRAWCA
KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM 
Policjanci z Pyrzyc zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kra-
dzież z włamaniem do zakładu rolnego na terenie powiatu py-
rzyckiego. Sprawca ukradł narzędzia mechaniczne o wartości 
ponad 8 tys. złotych. Skradzione mienie odzyskano w całości. 
Sprawca za swój czyn odpowie przed sądem.

poza teren zakładu i ukrył   w pobli-
skich zaroślach. 
 Zatrzymany mężczyzna 
przyznał się do kradzieży. Skra-
dzione narzędzia zostały odzyskane.
 Za popełnione przestępstwo kra-
dzieży z włamaniem 21-latkowi 
grozi kara nawet do 10 lat pozbawie-
nia wolności. O jego dalszych losach 
teraz zdecyduje sąd.  

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach
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Wysoka wieża lipiańskiego 
kościoła pochodząca z okre-
sów przebudowy w latach 1861 
i 1911 była zapewne bardzo do-
brym miejscem do fotografowa-
nia malowniczej okolicy mia-
sta na potrzeby produkcji wido-
kówek, czego ta, prezentowana 
powyżej jest chyba najlepszym 
dowodem. Przedstawia ona pa-
noramę w kierunku południo-
wym, czyli na jezioro Kościelne, 
zwale również Lipiańskim. Na 
widokówce widoczne są rów-
nież zabudowania usytuowane 
przy obecnych ulicach: Tadeusza 
Kościuszki (nr 29 – „stara pleba-
nia”, 31, 33, 33a, 35), Oświęcim-
skiej (nr 10, 13) oraz Wodnej (nr 
2, 4). Stara plebania jest obecnie 

Widziane z wieży lipiańskiego kościoła

miejscem siedziby lokalnego radia 
Plus Lipiany, także pod numerem 
Kościuszki 29, ale już w nowej ple-
banii wybudowanej obok starej na 
terenie w stronę jeziora ma swoją 
siedzibę stowarzyszenie odnowy 
zabytków „Zaczynaj”. „Zaczynaj” 
to nazwa słynnego piwa które było 
kiedyś produkowane w Lipianach. 
Zresztą, o czym już pisaliśmy, w 
mieście z rzemiosł swego czasu 
najlepiej rozwijało się właśnie bro-
warnictwo. Wystarczy wspomnieć, 
że w 1790 r. w Lipianach działało 
aż 7 piwowarów!  W 1836 r. wybu-
dowano (odbudowano?) młyn sło-
dowy (Malzmühle, czyli młyn słu-
żący do mielenia słodu), gdzie? To 
miejsce jest akurat widoczne w pra-
wym górnym rogu widokówki.  Uj-

ście tam ma rzeka Myśla, a miejsce 
to znane jest również jako osada 
Małcz. Zresztą  wody Myśli nie to 
jedno koło wodne napędzały, było 
ich na tej niewielkiej rzeczce wię-
cej. Młyn nad kanałem łączącym 
jezioro Kościelne z jeziorem Bę-
dzin (Malzmühle) wspomniany  
w literaturze był już w 1363 r.  
Pierwszy pożar młyna odnotowano 
w 1684 r. 

Samo Jezioro Kościelne jest je-
ziorem sandaczowym, leży w do-
rzeczu rzeki Myśli będącej następ-
nie dopływem Odry. Jezioro ma 
powierzchnię 28,6 ha. Jego maksy-
malna głębokość to 9 m, a średnia głę-
bokość to 4 m. Długość maksymalna 
jeziora 1425 m, a szerokość 395 m. 
Brzegi jeziora są porośnięte trzciną, 

krzewami i drzewami. Nachyle-
nie stoków jeziora jest łagodne, 
dzięki czemu dostęp do wody jest 
bardzo łatwy niemal w każdym 
miejscu. Występują tu sandacze, 
płocie, wzdręgi, ukleje, leszcze, 
krąpie, szczupaki oraz węgorze.

Zamieszczona w tym wyda-
niu Pulsu kartka była przedmio-
tem obiegu pocztowego. Została 
spisana w dniu 24.04.1939 roku 
i nadana na poczcie w Lipianach 
w dniu 25.04.1939 roku. Jej pro-
ducentem był Franz Beeskow, 
Schreibwaren, Lippehne, NM, 
posiadający swój zakład przy 
ulicy Pyritzer Tor. 
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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

SRZEDAM  - VW Polo 1997 1.0 + LPG - doinwestowany 
Pojemność silnika to 1.0, rok 1997r. wraz z sekwencyjnym gazem. 
Spalanie gazu to około 7 l / 100 km, gaz wbity w dowód, butla w kole 

zapasowym. Wspomaganie kierownicy, ABS, AirBag, radio (USB, Karta pa-
mięci) + 2 głośniki Hertz DCX 100.3, podgrzewana tylna szyba. Posiadam 
wszystkie dokumenty, wraz z kartą pojazdu. Przegląd ważny do listopada 
2016r, ubezpieczenie styczeń 2017.

Cena do uzgodnienia. Kontakt – 720 839 682

Sprzedam mieszkanie 3 po-
kojowe 73m na drugim piętrze  
w Pyrzycach przy ulicy Dworco-
wej, kontakt 692 561 929

Pilnie sprzedam skuter marki 
Zipp Quantum R. Stan bardzo do-
bry. Aktualny przegląd oraz OC. 

tel. 694-563-634 
Cena do uzgodnienia.

Zatrudnię instruktora Kategoria: B
Tel. 605686796

W ubiegłym tygodniu,  mimo że 
sezon wakacyjny w pełni,  na wnio-
sek radnych: Mirosława Bitenca, Ja-
nusza Budynka, Walentego Dar-
czuka, Kazimierza Lipińskiego i Ar-
tura Pniewskiego zwołana została 
nadzwyczajna sesja Rady Powiatu 
Pyrzyckiego. Nadzwyczajnym tema-
tem dla w/w radnych były oszczęd-
ności w budżecie powiatu, a konkret-
nie, na dobry początek oszczędności 
na wynagrodzeniu Starosty Powiatu 
Stanisława Stępnia. Radni postano-
wili na w/w sesji zmusić zarząd po-
wiatu do oszczędności i rozpoczęcia 
ich od siebie. Obecnie starosta Sta-
nisław Stępień zarabia tyle samo, 
co jego poprzednik Kazimierz Li-
piński, czyli 9152 zł brutto, jego za-
stępca Bartłomiej Królikowski tyle 
samo, co w poprzednim zarządzie 
–7500 zł brutto, Miłosz Łuszczyk 
najmniej, bo tylko 5506 zł brutto, ale 
także tyle samo, co jego poprzednik 
Janusz Budynek. Radni opozycji po-
stanowili chyba bardziej pogadać na 
temat pensji, bo szans na przegło-
sowanie obniżki staroście do kwoty 
7500 zł brutto raczej nie było. Dysku-
sja o wynagrodzeniu bardzo szybko 
przesunęła się na dyskusję, który za-
rząd ile ciastek zjadł, herbaty wypił 
i kwiatów kupił. W temacie takich 
oszczędności obecny zarząd poin-
formował o znacznych osiągnięciach 
na tym polu, dzięki temu, że ciastek, 
herbaty, kwiatów, życzeń w prasie, 
paliwa, delegacji służbowych, telefo-

nów  komórkowych itd. zużył mniej 
niż poprzednicy, na czym zaoszczę-
dził ponad 67 tysięcy złotych. Dodat-
kowo inne oszczędności w oświacie  
i starostwie dały łącznie, jak przeka-
zał na sesji starosta, ponad 800 tysięcy 
złotych oszczędności w budżecie po-
wiatu. Jak widać z treści zamieszczo-
nym na stronie 7 listu przesłanego 
do naszej redakcji od byłego starosty 
Kazimierza Lipińskiego, nie ma on 
dobrego zdania o takich działaniach.  
A propos listów, to zapewne niektó-
rzy z naszych czytelników pamię-
tają, jak na sesji, kiedy odwoływano 
Kaźmierza Lipińskiego ze stanowi-
ska starosty, Lipiński w obronie wła-
snej wyciągnął i odważył się użyć 
list z życzeniami imieninowymi od 
Bartłomieja Królikowskiego, w któ-
rym ten drugi wychwalał tego pierw-
szego. Na ostatniej sesji w trakcie 
dyskusji nad obniżeniem wynagro-
dzenia Stępniowi, przewodniczący 
Rady Powiatu Ryszard Berdzik wy-
ciągnął inny list (kopia obok) w któ-
rym Lipiński zwraca się do Berdzika 
w sprawie swojego wynagrodzenia 
na początku kadencji, a listem tym 
Berdzik chciał pokazać, że Lipiński 
inaczej mówi o swojej pensji, a ina-
czej o pensji Stępnia. Jak widać pi-
sanie listów w starostwie jest bar-
dzo niebezpieczne, bo nigdy nie wia-
domo, kiedy i w jakim celu ktoś od-
waży się ich  użyć. 

RT  
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„Na językach” 

29 lipca br. miała miejsce sesja 
Rady Powiatu Pyrzyckiego zwołana 
na wniosek grupy radnych. Podpi-
sałem się pod wnioskiem, ponieważ 
porządek sesji przewidywał m.in. 
„Informację Zarządu Powiatu Py-
rzyckiego o podjętych i planowanych 
działaniach zmierzających do wdro-
żenia programu oszczędnościowego 
dla Powiatu Pyrzyckiego”. 

Przypomnę, że po rządach po-
przedniego starosty Wiktora To-
łoczki, zastaliśmy dramatyczny obraz 
stanu finansów publicznych powiatu, 
którego zadłużenie wynosiło blisko 
26 mln zł. Mówił o tym w imieniu 
poprzedniego zarządu powiatu, były  
i obecny wicestarosta Bartłomiej 
Królikowski podczas sesji w pierw-
szym półroczu 2015 r. 

Program naprawczy „wisiał” ni-
czym miecz Demoklesa. Wówczas 
podczas jednego z posiedzeń za-
rządu zaproponowałem (można zaj-
rzeć do protokołu) własne rozwią-
zanie tj. nie z nakazu Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, lecz z inicja-
tywy zarządu, wewnętrzne rozwią-
zanie, Zarząd był jednogłośny w tej 
sprawie. I dobrze. Trzeba było „rato-
wać” wskaźniki ekonomiczne, żeby 
aplikować projekty inwestycyjne do 
programów unijnych z budżetu 2014 
- 2020. Oszczędzanie to tylko jeden 
ze sposobów poprawy sytuacji finan-
sowej naszego powiatu.  Sądziłem, 
że pan starosta Stanisław Stępień, 
przedstawi dodatkowe przedsięwzię-
cia, które znacząco poprawią sytuację 
finansową. Niestety tak się nie stało, 
dowiedzieliśmy się natomiast, że 
starosta razem z zarządem skupili 
się przede wszystkim na oszczędza-
niu w oświacie i to w zakresie ludz-
kim. Dowiedzieliśmy się również, że 
priorytet w oszczędzaniu to mniej-
sze wydatki na ciastka, kwiaty i pa-
liwo, niż wydawał poprzedni zarząd. 
Mógłbym te „zasługi” skomento-
wać ostrym językiem starosty Stęp-
nia, którego starosta używał pod-
czas sesji rady powiatu w dniu 8 
lipca br. w punkcie wolne wnioski, 
ale tego czynił nie będę. Chociażby 
na wiek starosty oraz moim zdaniem 
są to pozorne oszczędności. Kilka lat 
temu czytałem w szczecińskiej lokal-
nej prasie artykuł pt. „Dlaczego Po-
goń nie będzie mistrzem Polski?” 

Cyt. „Przez naszą prowincjonalność! 
Tę, o której tak zawzięcie wypowia-
dają się ostatnio nasze lokalne mą-
dre głowy. Zaściankowość, do której 
każdy szczecinianin już w zasadzie 
się przyzwyczaił. To nasza przecięt-
ność sprawia, że dajemy za wygraną. 
Lepiej nie ryzykować. Trzeba uwa-
żać, aby przypadkiem komuś nie 
podpaść ...Żadnych szaleństw. Po ci-
chu! Spokojnie...”. A przecież papież 
Franciszek podczas Światowych Dni 
Młodzieży w Polsce, w dniu 30 lipca 
br. w m. Brzegi powiedział m.in. kto 
nie ryzykuje, nie zwycięża. 

Panie starosto trzeba jeździć, 
trzeba przyjmować inwestorów, 
mamy świetne walory dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego.

Podczas sesji w dniu 29 lipca 
br., przewodniczący Rady Powiatu 
Ryszard Berdzik popisywał się 
poziomem urynału politycznego, po-
informował o komunikowaniu się by-
łego starosty Kazimierza Lipińskiego 
nt. wysokości poborów. Tak było,  

Oświadczenie 
Lipińskiego

a czy w tym coś złego, wszakże do-
świadczeniem, zaangażowaniem itp., 
moim koleżankom i moim kolegom 
nie ustępuję. Chciałem tylko, aby 
moje pobory były adekwatne do sa-
morządowców naszego powiatu. 

W tym miejscu zacytuję pisa-
rza amerykańskiego, mianowicie Er-
skine Caldwell powiedział: „Duża 
wiedza czyni skromnym, mała za-
rozumiałym. Puste kłosy dumnie 
wznoszą się w kierunku nieba, kłosy 
pełne ziarna w pokorze chylą się ku  
ziemi „.  I jeszcze jedno, wracając do 
sesji, kiedy odwoływano mnie ze sta-
nowiska, pan Przewodniczący Ry-
szard Berdzik zaniedbał wtedy po-
wagę wniosku o odwołanie mnie ze 
stanowiska starosty (a może zapo-
mniał) tj. nie umieścił w uzasadnie-
niu jeszcze jednego zarzutu, że sta-
rosta Lipiński nie chciał zatrudnić na 
stanowiskach w strukturze powiatu 
osób wskazanych i przyprowadza-
nych przez samego przewodniczą-
cego Rady Powiatu. Można to jesz-
cze naprawić, może na najbliższej 
sesji.

                           Kazimierz Lipiński 
             Radny Powiatu Pyrzyckiego

Kiedyś uczyłam się niemiec-
kiego i angielskiego, warto znać ję-
zyki obce.

 Języki obce są bardzo przy-
datne, zarówno w pracy jak i w ży-
ciu codziennym.

Nauka języków jest ważna 
przy poszukiwaniu pracy, sama 
też kiedyś uczyłam się języka 
niemieckiego.

Obce języki są teraz niezbędne 
do porozumiewania się na przy-
kład na zagranicznych wyjazdach, 
ale też są atutem podczas szukania 
pracy.

Oczywiście jestem za tym, żeby 
uczyć się języków obcych. Ich zna-
jomość jest bardzo przydatna w dzi-
siejszych czasach.

 W Pyrzycach na ulicy Lipiańskiej w rejonie Ronda Sybiraków 
trwają prace drogowe   w  związku z modernizacją skrzyżowania, w związku 
z tym na drodze wojewódzkiej W – 119 relacji Szczecin – Gorzów oraz Go-
rzów – Szczecin na wskazanym skrzyżowaniu powstają znaczne utrudnienia 
drogowe. 
 Jak ustalono, prace drogowe na ulicy Lipiańskiej związane z re-
montem Ronda Sybiraków potrwają do końca września br. 
 W związku z utrudnieniami Policja informuje kierujących, iż w kie-
runku Szczecina oraz Gorzowa zalecane jest korzystanie z tras alternatyw-
nych w tym drogi szybkiego ruchu S -3  w celu ominięcia centrum miasta 
Pyrzyc. 

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

UTRUDNIENIA W RUCHU
W PYRZYCACH POTRWAJĄ
DO WRZEŚNIA
W związku z pracami drogowymi wykonywanymi przy ul. Lipiań-
skiej w rejonie Ronda Sybiraków Policja informuje, że na terenie 
miasta w ciągu drogi W - 119 utrudnienia w ruchu potrwają do 
końca miesiąca września.  
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23 lipca już po raz ósmy od-
była się Biesiada Przelewicka, pod-
czas której można było mile spędzić 
czas i dobrze się zabawić. Tegorocz-
nej imprezie towarzyszyły wspólne 
śpiewy biesiadne przy akompania-

mencie Daniela Nowackiego, a kon-
kursy i zabawy na wesoło prowa-
dzone przez Grażynę i Gabrysię Nie-
dziela. Były też  występy artystyczne 
„Złotej Jesieni” i Jutrzenki” oraz  so-
listek Sandry i Renaty Dąbrowskiej. 

Przygotowano również teleturniej 
„Śpiewające fortepiany”, który  pro-
wadziła Patrycja Wilczak, a po raz 
kolejny swym tańcem zachwyciła 
nas Danusia Ufnal. Organizatorzy 
zadbali o urozmaiconą gastrono-

mię dla wszystkich uczestników im-
prezy. Można było skosztować sma-
kołyków z grilla, swojskiego jadła  
i pysznych ciast  upieczonych przez 
panie z Przelewic. Nad całością czu-
wał sołtys – pan Krzysztof Margiel 
przy aktywnym wsparciu „Świtezia-
nek” ze Stowarzyszenia „Bo Jak Nie 
My – To Kto”.  Były także inne atrak-
cje i niespodzianki, w tym loteria fan-
towa, malowanie twarzy w wykona-
niu Agnieszki Wilczak. Świtezianki 
uatrakcyjniając imprezę  nie zapo-
mniały również o przygotowaniu na 
wesoło bramy weselnej dla Państwa 
Młodych. Zabawa biesiadna trwała 
do późna w nocy, a prowadzili ją Da-
niel Nowacki i Marcin Niedziela.  

Przedsięwzięcie było możliwe 
dzięki wsparciu finansowemu Rady 
Sołeckiej i życzliwości mieszkańców 
Przelewic oraz zaangażowaniu Sto-
warzyszenia „Bo Jak Nie My To 
Kto”. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy chętnie włączyli się  
w przygotowanie i realizację naszej 
Biesiady.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Szanowny Panie Prezesie!
  My rolnicy pyrzyccy z uwagą śledzimy zma-

gania Pańskiego ugrupowania w naprawianiu Pol-
skiej rzeczywistości, w szczególności dotyczące 
obszaru naszej działalności. Ośmielamy się napi-
sać ten list także dlatego, że poparliśmy Pańskie 
ugrupowanie w wyborach po licznych wizytach 
członków Pana ugrupowania w tym obecnego pre-
zydenta pana Andrzeja Dudy.

Szanowny Panie Prezesie:
Mówił Pan po aresztowaniu naszych kolegów 

cyt. „To, co jest robione to nic innego jak próba 
zastraszenia polskich rolników, żeby polskiej ziemi 
nie kupowali, żeby polska ziemia była dla cudzo-
ziemców”, cyt. „Kto doprowadził do tego, że w tej 
akcji bierze udział prokuratura, policja? Że ludzie, 
którzy przystawiali broń do głowy, aby wymuszać 
sprzedaż gospodarstw są na wolności, a rolnicy, 
którzy walczyli o polską ziemię znajdują się w 
więzieniu przy bardzo trudnej sytuacji rodzinnej. 
Myśmy wartości nie zatracili, lecz po dziewięciu 
miesiącach władzy sprawowanej przez Pana 
ugrupowanie chcielibyśmy wiedzieć, czy wartości, 
z którymi się Państwo utożsamiali przed wyborami 
są nadal aktualne. Z żalem w sercu przyjęliśmy 
informację, iż prokurator który oskarżał naszych 
pyrzyckich rolników został awansowany przez 
Pana podwładnych. Grupa osób przesłuchiwanych 
wzrosła do ponad trzydziestu, a wielu z nich prze-
słuchiwanych było kilkakrotnie pomimo odmowy 
zeznań. Najczęściej pojawiającym się stwierdze-

Pyrzyccy 
rolnicy 
skarżą 
się do 
prezesa

niem przesłuchujących jest „wreszcie zacznijcie 
mówić, bo trzeba skierować sprawę do sądu”. Py-
tamy: do czego mamy się przyznać? Czy to są stan-
dardy demokratyczne?

Szanowny Panie Prezesie:
   Ciągle wierzymy w sprawiedliwość. Sto-

jąc na straży obrony polskiej ziemi i wskazywa-
nia wszechobecnej patologii w jej obrocie prosimy  
 interwencję. W obliczu sprzedaży kilkuset tysięcy 
hektarów gruntów rolnych dla obcych obywateli 
w różnych formach własności pytamy, GDZIE 
SĄ WINNI??? Czy władza widzi problem? Wyba-
wieniem dla rolnictwa nie będzie zakaz sprzedaży 
gruntów, ze względu na wszechobecne patologie w 
jej dzierżawieniu z zasobów Agencji Nieruchomo-
ści Rolnej. Dziwi fakt, że na salonach politycznych 
tuż przy władzy brylują ojcowie tych patologii. 
Nie chcemy mieć wrażenia, że zostaliśmy zosta-
wieni sami sobie, obcym koncernom kapitałowym 
na pożarcie. Potwierdzają to liczne wizyty ambasa-
dorów obcych państw lobbujących w instytucjach 
rolnych i ministerstwie Rolnictwa. Nasze zdziwie-
nie budzi też komunikat prasowy wydany po wizy-
cie pana prezydenta Andrzeja Dudy w Danii. Skoro 
wynikiem wizyty ma być także rozwój współpracy 
w dziedzinie rolnictwa”, to pragniemy zaznaczyć, 
że koncerny duńskie w rolnictwie przejęły ponad 
30% produkcji trzody chlewnej. Dalszy rozwój 
tej produkcji doprowadzi do bankructwa rodzime 
gospodarstwa rolne. Mamy nadzieję, że pan pre-
zydent, który tak pięknie mówił o rolnictwie i pa-

triotyzmie w naszych rodzinnych Pyrzycach „NIE 
TYLKO MÓWIŁ”.

   W innym razie ośmielamy się zapytać: Jaki 
jest status polskich rolników na polskiej ziemi i co 
należy się obywatelom Danii, Niemiec, Francji, 
czy Holandii w Polsce?

Szanowny Panie Prezesie:
   Wierzymy, że polityka nie jest celem samym 

w sobie i nie jest ważniejsza od interesu narodo-
wego. A skoro tak, to w dobrze pojętym interesie 
narodowym mieści się rozwój rodzinnych gospo-
darstw rolnych. Dlatego też mając przed oczyma 
widmo sprzedaży wszystkich wolnych gruntów z 
zasobów szczecińskiego oddziału ANR dla obcych 
spółek, zaprotestowaliśmy. Zagospodarowaliśmy 
te grunty na rzecz Skarbu Państwa. Niestety z tego 
tytułu mamy kilkanaście spraw sądowych wniesio-
nych przeciw nam przez podmioty z obcym kapita-
łem. My wytrwamy, szkoda tylko, że Agencja Nie-
ruchomości Rolnych w imieniu Skarbu Państwa 
utożsamia się ze słowami klasyka i traktuje nas jak 
„FRAJERÓW” Czasami jest tak, że to życie pisze 
niekorzystne scenariusze. Wówczas jesteśmy bez-
silni. W tym przypadku to urzędnicy, działając od 
lat w sposób kontrowersyjny, doprowadzili do tego 
stanu rzeczy. Bezkarność jest wpisana w ich twa-
rze, mamy nadzieję, że nie na zawsze. Ci urzędnicy 
potrafią potwierdzić, iż samodzielne prowadzenie 
gospodarstwa może się odbywać nawet wówczas, 
gdy jest się pozbawionym wolności. Przecież do 
tego celu służą przepustki i telefon. Ich koledzy  
w imieniu Skarbu Państwa tak nadzorowali powie-
rzony im majątek, że zniszczono większą część 
obiektów gospodarczych po byłych Państwowych 
Gospodarstwach Rolnych. Kto dzisiaj powie, jakie 
straty z powodu braku nadzoru i błędnych decy-
zji poniósł Skarb Państwa, czyżby urzędnicy nie 
pobierali z tego tytułu wynagrodzenia. Kto pokusi 
się wyjawić, ile setek tysięcy ha gruntów sprze-
dano obcym, pomimo zakazu w okresie przejścio-
wym. Prezes ANR twierdzi, że to tylko 113 ha, co 
innego wynika z raportów NIK i odpowiedzi dy-
rektora ANR. Kto był odpowiedzialny przy ma-
nipulowaniu prawem w tym zakresie. Afera Am-
ber Gold, nie ujmując jej znaczenia, w porównaniu 
z tymi działaniami jest niczym. Polska to bogaty 
kraj, skoro stać ją na taką rozrzutność.

Szanowny Panie Prezesie:
Był Pan z wizytą w Stargardzie. Wtedy tchnął 

Pan w nas odrobinę nadziei. Wówczas wszystko 
było takie proste. Głęboko wierzymy, że nic się 
nie zmieniło, Jeden z Pańskich szczecińskich par-
lamentarzystów zajął się sprawą niekontrolowa-
nego rozrostu przejmowania gruntów przez obcy 
kapitał. Rozrysował około 60 spółek, w zarzą-
dach których zasiadały te same osoby obcego po-
chodzenia. Niestety bardzo często te same osoby 
są w zarządach największych spółek Skarbu Pań-
stwa. To pewnie przypadek? Ta grupa bezsprzecz-
nie uszczupliła środki na rozwój rodzinnych go-
spodarstw rolnych o setki milionów zł. Odbyły się 
wybory i mówiąc delikatnie pan poseł gdzieś prze-
padł. Oby nie było tak, że o pyrzyckich rolnikach 
przypomni sobie przed następnymi wyborami.

Szanowny Panie Prezesie:
   Mamy nadzieję, że wspólnie, czasami może 

nawet przy naszej skromnej podpowiedzi, Pań-
scy politycy zaczną rozwiązywać poważne nurtu-
jące rolników problemy. To przecież są kanony de-
mokracji. W najbliższym czasie wygasną umowy 
dzierżawy ponad 30% spółek Zachodniopomor-
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skiego Oddziału Agencji Nieruchomości Rol-
nych. Są wśród nich te, które nie wyłączyły wy-
maganych prawem gruntów na rozdysponowanie 
wśród rodzinnych gospodarstw rolnych. Gros z 
nich to spółki z kapitałem obcym. Niestety mamy 
obawy graniczące z pewnością, iż urzędnicy będą 
starali się te umowy przedłużyć, tym samym szko-
dząc rodzinnym gospodarstwom rolnym. Właśnie 
ten moment będzie przełomowym i potwierdzi in-
tencje władzy ugruntowując lub zaprzepaszczając 
pozycję polskiego rolnika na Pomorzu Zachodnim. 
Wierzymy, wbrew temu co się działo i nadal dzieje, 
że pomimo tak skomplikowanej sytuacji odziedzi-
czonej po poprzednim układzie rządowym, uda 
się Panu Prezesowi i Pana politykom naprawić ten 
stan rzeczy.

Szanowny Panie Prezesie:
   Zbliżają się żniwa. Nie chcemy być złym 

prorokiem. Uważamy jednak, że wielu gospodar-
stwom rolnym po okresie żniw widmo bankruc-
twa zajrzy w oczy. Z całą pewnością będą to go-
spodarstwa rozwijające się, produkujące na ry-
nek. To te, które przez ostatnie lata inwestowały, 
aby sprostać konkurencji w stosunku do farme-
rów z UE i za chwilę stanowiłyby wzór do na-
śladowania. Doprowadzi do tego drastyczny spa-
dek cen zbóż i rzepaku. Niestety handel zbożami 
od wielu lat nosi znamiona rynku wysoce speku-
lacyjnego, opanowanego przez duże podmioty 
zagraniczne. Według naszej oceny, rynek ten ma 
wszelkie znamiona rynku monopolistycznego,  
w którym zmowy cenowe są na porządku dziennym. 
Na domiar złego istnieje niekontrolowany napływ 
zbóż i rzepaku z Ukrainy i południa UE do 
zakładów na terenie kraju, których właścicielami 
są podmioty zagraniczne. Podpisywane umowy 
to rząd kilkuset tysięcy ton. Pytamy więc: GDZIE 
NASZE MIEJCE?

Szanowny Panie Prezesie:
     Żniwa to czas wytężonej pracy. Efektem 

tej pracy są płody rolne, które przez cały rok 
spożywamy. Każdemu rolnikowi zależy na tym, 
aby zakończyły się one szybko. Dlatego też z wiel-
kim zdziwieniem przyjęliśmy wprowadzenie no-
wego podatku od usług żniwnych. W minionych 
czasach, których wielu z nas nie pamięta, a pozo-
stali w dużej liczbie wspominają z pogardą, za po-
moc sąsiedzką nagradzano. Jako naród jesteśmy 
gościnni, uczynni. Mamy nadzieję, że celem obec-
nej władzy nie jest wykorzenienie tych cech na-
rodowych. Według naszej oceny przychody z ty-
tułu tego podatku przyniosą władzy więcej straty 
niż pożytku. Jest tak wiele do uporządkowania w 
naszym kraju. To przykre, że uderza się w tych 
najbiedniejszych. Takie działania potęgują obawy  
o naszą przyszłość.

Szanowny Panie Prezesie:
    Chronologia wydarzeń aresztowania rolni-

ków pyrzyckich przedstawia się następująco: Od 
06.10.2015 do 16.10.2015r aresztowano rolni-
ków. Dzień po zwolnieniach z aresztu śledczego 
17.10.2015r. na zlecenie pani premier Ewy Ko-
pacz NIK wszczął kontrolę. 02.02.2016r raport zo-
stał przyjęty przez Kancelarię Premiera pani Be-
aty Szydło i podpisany Przez panią minister Beatę 
Kempę-BEZ ZALECEŃ POKONTROLNYCH. 
Raport Najwyższej Izby Kontroli jest niezmier-
nie ciekawą lekturą i przykro nam to mówić, ale 
analizowany był chyba bez wymaganej uwagi. Po-
kazuje on między innymi, że ANR od 2011 roku 
kontrolowana była przez różne instytucje 23 razy 

i żadna z kontroli nie wykryła nieprawidłowości. 
Ten raport mówi, iż w zasadzie wszystko jest źle. 
Dyskretnie pytamy, kto wyciągnie wnioski wobec 
osób przeprowadzających poprzednie kontrole?

Raport przedstawia poważne niedociągnię-
cia i wskazuje winnych. Wśród nich dyrektora 
ANR, kierownictwo, urzędników itd. Ośmielamy 
się więc zapytać, DLACZEGO ARESZTOWANO 
TYLKO ROLNIKÓW? W stosunku do dyrektora 
ANR w sposób precyzyjny wskazano, że spotykał 
się z rolnikami z powiatu pyrzyckiego 8 razy, go-
leniowskiego 2 razy, stargardzkiego 2 razy, gryfic-
kiego 4 razy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo 
leży to w zakresie jego obowiązków. Niestety, pod-
czas rozmów przedstawiał sytuację w rozdyspono-
waniu gruntów, prosił rolników o wskazywanie za-
potrzebowania na grunty, przedstawiał mapy roz-
łogów, prosił o propozycję podziałów dając do ręki 
ołówki i linijkę, wpisywanie nazwisk zaintereso-
wanych kupnem lub dzierżawą. Tak było choćby w 
przypadku powiatu pyrzyckiego w  kwietniu 2014 
roku. Po każdym spotkaniu składał zawiadomienia 

do prokuratury. Czy tak postępuje urzędnik pań-
stwowy, który na każdym etapie procedury prze-
targowej mógł ją zatrzymać, unieważnić, włącznie 
z tym, że mógł odmówić podpisania aktów nota-
rialnych. Czy nie jest to rażące przekroczenie obo-
wiązków urzędniczych? DZISIAJ TEN URZĘD-
NIK PODAJE ANR DO SĄDU! 

Szanowny Panie Prezesie:
  Głównym zarzutem prokuratury było uszczu-

plenie środków ANR w wyniku zmowy o 6 milio-
nów zł. Teza ta została wywiedziona z tego, że w 
powiecie pyrzyckim 41% przetargów odbyło się za 
minimalne postąpienie, ale w powiecie choszczeń-
skim 45%, powiatach goleniowskim i myślibor-
skim 40% i tam nikogo nie aresztowano. Trudno 
zrozumieć działania prokuratury i na szczęście by-
łej już władzy. Liczymy na profesjonalizm i rozsą-
dek Pana podwładnych.

Zapraszamy na spotkanie do Pyrzyc. Byliby-
śmy niezmiernie wdzięczni móc zapoznać Pana  
z problemami rolnictwa naszego regionu.  

                                          Z wyrazami szacunku 
    rolnicy z Pyrzyc

Ostatnia, sierpniowa, nadzwy-
czajna sesja Rady Gminy Pyrzyce, 
została zwołana na wniosek Bur-
mistrz Pyrzyc Marzeny Podziń-
skiej w celu kolejnego już w tym 
roku dopisania, przetasowania  
i zaplanowania środków na re-
alizowane i zaplanowane do re-
alizacji na 2016 rok inwesty-
cje. Podsumowanie wydatków ze 
środków własnych, pozyskanych  
i planowanych do pozyskania na 
inwestycje w tej gminie na dzień 
4 sierpnia 2016 roku dało  kwotę 
4 479 500,63 zł. W tabeli, którą 
otrzymali radni na sesji, mamy 
zestawienie tegorocznych inwe-
stycji i zaplanowanych na ten cel 
środków. Najbardziej zadowoleni 
powinni być mieszkańcy ulicy 
Dworcowej, tam w roku ubie-
głym wykonano chodniki, w tym 
roku będzie wyremontowana ulica 
i szpecący od lat budynek dworca 
kolejowego, w którym gmina po-
zyska po remoncie nowe mieszka-
nia komunalne. 

Prawie 4,5 miliona 
złotych
na inwestycje 
w gminie Pyrzyce
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 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 8, nr 9, nr 10/2016,  
nr 11/2016, nr 12/2016, nr 13/2016, nr 14/2016, nr 15/2016, nr 
16/2016, nr 17/2016 przeznaczonych do sprzedaży oraz do od-
dania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgod-
nie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości z dnia 14 września 2004 r. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

Czasami z różnych względów,  
różne sprawy, tematy nam umykają i 
dopiero po jakimś czasie redakcyjnie 
do nich sięgamy. Na jednym z por-
tali informujących o sprawach samo-
rządowych ukazała się informacja o 
tym, że radni gminy Warnice zapra-
gnęli zabrać wójt gminy kompeten-
cję do powoływania i odwoływania 
skarbnika gminy, dziś jest nim Ry-
szard Ligocki. Pretekstem do takiego 
działania były kosmetyczne zmiany 
w statucie gminy Warnice wykazane 
podczas jednej z kontroli. By wykonać 
zalecenie, z grona radnych powołano 
komisję statutową, której powierzono 
przygotowanie niezbędniej uchwały 
usuwającej niewielkie uchybienie 
w statucie. Jak się później okazało, 
radni w komisji statutowej poszli po 
bandzie i przygotowali takie zmiany, 
że aż 7 z nich nadzór prawny woje-
wody zachodniopomorskiego uznał 
za nieważne. Jedną z tych zmian było 
wprowadzenie do statutu gminy za-
pisu, że to rada będzie powoływać  
snej inicjatywy i bez udziału wójta, w 
ten sposób radni komisji statutowej, 
a później cała rada przegłosowując 
nowy statut z takim zapisem przekro-
czyła swoje kompetencje. W ocenie 
wojewody zachodniopomorskiego 
unormowania, które próbowali radni 
gminy Warnice zapisać w statucie 
gminy wykraczają poza uprawnienia 
organu stanowiącego gminy doty-
czące obsadzania stanowiska skarb-

Ośrodki Doradztwa Rolniczego 
będą nadzorowane przez minister-
stwo rolnictwa, a nie jak dotychczas 
przez samorządy wojewódzkie, czyli 
marszałków - zakłada podpisana we 
wtorek w ubiegłym tygodniu przez 
prezydenta Andrzeja Dudę ustawa o 
jednostkach doradztwa rolniczego. 
System doradztwa rolniczego w Pol-
sce składa się z 16 wojewódzkich 
ośrodków doradztwa rolniczego 
(ODR) oraz Centrum Doradztwa Rol-
niczego w Brwinowie (CDR). Podpi-
sana ustawa zakłada, że ośrodki wo-
jewódzkie staną się osobami praw-
nymi, nadawanie statutów i powoły-
wanie dyrektorów w ośrodkach bę-
dzie należało do zadań ministra rol-
nictwa. Ponadto szef resortu zajmie 
się także powoływaniem członków 
Społecznych Rad Doradztwa Rolni-
czego działających przy wojewódz-
kich ośrodkach doradztwa rolni-
czego. Nowelizacja wprowadza rów-
nież obniżenie wymogu dotyczącego 
wykształcenia kandydatów na stano-
wisko dyrektora – zamiast wyższego 
wykształcenia magisterskiego wy-
starczy wykształcenie wyższe. Skład 
Rady przy ośrodkach będzie miał 
więcej członków - do tej pory było 
ich 11, po wejściu w życie ustawy 

będzie ich 12, w Radzie dodatkowo 
będzie zasiadał przedstawiciel mini-
stra rolnictwa. Dla rolników pewnie 
to żadna zmiana, ale dla obecnych 
dyrektorów ośrodków bardzo duża. 
Obecnie samorządem województwa 
zachodniopomorskiego rządzi koali-
cja PSL i PO z dodatkami. Między 
innymi dzięki takiemu układowi były 
starosta Wiktor Tołoczko otrzymał 
ofertę pracy w Ośrodku Doradztwa 
Rolniczego w Baszkowicach na sta-
nowisku zastępcy dyrektora ośrodka. 
Już za kilka dni dyrektorami ośrodka 
w Baszkowicach zarządzać będzie 
nie marszałek Geblewicz z PO, tylko 
minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel 
z PIS. Zapewne jeszcze wielu zasłu-
żonych działaczy z PIS nie otrzymało 
adekwatnych stanowisk, więc fotel 
Tołoczki może znaleźć się w kręgu 
politycznych zainteresowań. 

Dziś wszystko zależy od tego, jak 
zachowają się działacze PIS w po-
wiecie pyrzyckim, Stępień, Ileczko 
To dzięki nim były starosta może 
uratować dyrektorską skórę, ale pew-
nie nie za darmo, trzeba będzie zapo-
mnieć o niezależności. 

PP

nika gminy, „Zgodnie z art. 18 ust. 
2 pkt 3 ustawy o samorządzie gmin-
nym do właściwości rady należy po-
woływanie i odwoływanie skarbnika 
gminy, przy czym pamiętać należy, że 
kompetencja ta realizowana jest wy-
łącznie na wniosek wójta” - czytamy 
w rozstrzygnięciu nadzorczym. Zda-
niem wojewody rada nie może z wła-
snej woli i bez udziału organu wyko-
nawczego gminy – wójta, decydo-
wać ani o powołaniu skarbnika, ani o 
jego zwolnieniu z funkcji. Jak zazna-
czył w dalszej części uzasadnienia 
wojewoda Piotr Jania, postanowie-
nia zaproponowane przez radnych 
gminy Warnice ingerują w sferę sto-
sunków pracy w urzędzie gminy, do 
czego rada nie ma uprawnień. Dodał 
przy tym, że skarbnik jest pracowni-
kiem samorządowym zatrudnionym 
na podstawie powołania, zaś wszel-
kie czynności z zakresu prawa pracy 
względem niego - stosownie do treści 
ustawy o pracownikach samorządo-
wych (art. 7 pkt 1) - wykonuje wójt. 
I na koniec pytanie, czemu radni za-
pragnęli zabrać wójt Annie Chackie-
wicz - Gębskiej część kompetencji, 
prawo do powoływania i dobierania 
sobie najbliższych współpracowni-
ków, czy był to pęd do większej wła-
dzy, czy też niechęć do obecnego 
skarbnika gminy Warnice Ryszarda 
Ligockiego.

RT

Radni Warnic
chcieli więcej
władzy?

Sesja gminy w Warnicach

Tołoczko 
może
stracić 
robotę 
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Fo t o ko m e n t a r z

PODPISANIE UMOWY NA MODERNIZACJĘ STADIONU PRZY 
ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W PYRZYCACH

SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO

SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
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W LKS „Wicher” podczas ostat-
niego Zebrania Walnego wybrano 
nowe władze na kolejną kadencję. 
Nowy zarząd Stowarzyszenia ukon-
stytuował się następująco: Jarosław 
Kraśniański - prezes, Leszek Piekar-
ski - z-ca prezesa, Daniel Bil - skarb-
nik Zarządu, Jerzy Ostrówka - kie-
rownik zespołu i Andrzej Kwiatkow-
ski - członek Zarządu. Natomiast 
w skład komisji rewizyjnej weszli: 
Aleksandra Jabłońska  -  przewod-
nicząca oraz członkowie Sławomir 
Wójtowicz i Grzegorz Starzyński.

SPORT
Nowe władze 
LKS „WICHER”
i ich zamierzenia

   „Prio-
rytetem no-
wego Zarządu 
jest tworze-
nie silnej dru-
żyny seniorów 
oraz drużyny 
juniorów. 

LKS ,,WI-
CHER” Prze-

lewice w swojej 67-letniej historii 
przeżywał wzloty i upadki. Musimy 
dzięki swojej pasji, woli walki, po-
święceniu i ciężkiej pracy – mówi pre-

16 lipca w Wójcinie odbył się 
Gminny Turniej Plażowej Piłki Siat-
kowej. Do rozgrywek przystąpiło 6 
zespołów - 3 z Wierzbna, 2 z Wój-
cina, 1 z Grędźca. Nowością są ze-
społy w pełni kobiece - do niedawna 
drużyny bywały mieszane, lecz ama-
torek plażowej siatkówki jest coraz 
więcej - czego przykład mieliśmy w 
minioną sobotę.

Sportowe rozgrywki o godz. 
14.00 otworzyła wójt gminy Anna 
Hackiewicz-Gębska, która wraz z 
radnym p. Bogdanem Skoczkiem po-

witała wszystkich zgromadzonych. 
Następnie rozlosowano kolejność 
meczów – zespoły podzielono na 2 
grupy, po 3 w każdej z grup. W grupie 
I znalazły się zespoły Wierzbno II, 
Wójcin II i Wierzbno III, a w grupie 
II – Wierzbno I, Wójcin I i Grędziec. 
Sędziował p. Tomasz Pieńkowski. 
Przyjęto zasadę gry do dwóch wygra-
nych setów, do 15 punktów w secie.

I tak Wierzbno II zagrało z Wój-
cinem II; wynik: 2:0 dla Wierzbna 
II. Następnie Wierzbno I wygrało 
2:0 z Wójcinem I. Wierzbno II ule-

zes Jarosław Kraśniański -  odbudo-
wać wiarę w zespół i odzyskać serca 
fanów. Zależy nam przede wszystkim 
na rozwoju piłki nożnej w naszym 
Klubie i zapewnieniu odpowiednich 
warunków do uprawiania sportu.”

Pan wójt gminy Mieczysław Mu-
larczyk dziękuje ustępującemu Za-
rządowi wraz z prezesem p. Ryszar-
dem Niewiadomskim za dotychcza-

sową współpracę i działania doty-
czące LKS „WICHER”, a wszystkim 
nowo wybranym gratuluje i życzy 
owocnej pracy na rzecz członków 
Klubu.

gło Wierzbnu III w stosunku punk-
tów 1:2, natomiast ostatnie roz-
grywki grupowe zwyciężyła drużyna 
Grędźca – pokonali Wierzbno I 2:0. 
Wójcin II poległ z Wierzbnem III 
0:2, a Wójcin I został pokonany przez 
Grędziec również 0:2. 

Kolejny etap zakładał rozegra-
nie meczów pomiędzy zwycięskimi 
zespołami. Drużyny Wierzbno II  
i Wierzbno I rozegrały mecz o 3. 
miejsce (2:0 dla Wierzbna II), a w 
wielkim finale spotkały się Grędziec 
i Wierzbno III. Walka o 1. miejsce 

toczyła się do 25 punktów w secie. 
Ostatecznie Grędziec okazał się nie-
pokonany – znów wygrał 2:0, zatem 
podsumowanie wyników przedstawia 
się następująco:

1. miejsce – Grędziec (kapitan: 
Przemysław Brząkała),

2. miejsce – Wierzbno III (kapi-
tan: Grzegorz Piasecki),

3. miejsce – Wierzbno II (kapitan: 
Michał Gieroń),

4. miejsce – Wierzbno I (kapitan: 
Daniel Nowosad),

5. miejsce – ex aequo Wójcin I 
(kapitan: Paweł Jończyk) oraz  Wój-
cin II (kapitan: Kamila Olszowa).

Zwycięzcy otrzymali bon o war-
tości 300 zł z przeznaczeniem na 
sprzęt sportowy, zdobywcy 2. miej-
sca – bon o wartości 200 zł, a za 3. 
miejsce – 100 zł. Dodatkowo każdy 
zespół biorący udział w turnieju 
otrzymał z rąk wójt gminy Warnice – 
pamiątkowy dyplom oraz piłkę.

Dziękujemy wszystkim zespołom 
za niezapomniane sportowe emo-
cje, p. Tomaszowi Pieńkowskiemu 
za dzielne sędziowanie w słońcu,  
a p. radnemu Bogdanowi Skoczkowi 
za pomoc przy organizacji turnieju, 
który stał się już naszą doroczną 
tradycją.

Już w sierpniu  okazja do kolej-
nych sportowych zmagań zespołów 
reprezentujących sołectwa; tym ra-
zem na nowym boisku wielofunkcyj-
nym w Obrytej. Szczegóły wkrótce!

PP

SPORTOWE EMOCJE
 W WÓJCINIE
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W ramach „Programu pomocy 
finansowej dla jednostek samo-
rządu terytorialnego na poprawę in-
frastruktury sportowej” współfinan-
sowanego ze środków Urzędu Mar-
szałkowskiego w Szczecinie, Gmina 
Pyrzyce otrzyma dofinansowanie na 
realizację zadania „RENOWACJA 
PARKIETU NA HALI WIDOWI-
SKOWO-SPORTOWEJ im. Polskich 
Olimpijczyków” w kwocie 18.300,00 
zł. Łączny koszt zadania wynosi 
50.000,00 zł.

28 lipca w Urzędzie Miejskim w 
Lipianach została podpisana umowa 
na modernizację bazy sportowej w 
Hali Sportowo-Rekreacyjnej w Lipia-
nach. W ramach podpisanej umowy 
w 2016 roku zakupiony zostanie do-
datkowy sprzęt, w tym: orbitrek, 
bieżnia, rower stacjonarny, hantle. 
Środki na ww. zakup zostały pozy-
skane z Urzędu Marszałkowskiego. 
Umowę podpisali Robert Grzywacz, 
członek Zarządu Województwa Za-
chodniopomorskiego oraz Burmistrz 
Lipian Krzysztof Boguszewski.

30 lipca 2016 w dalekim Ułan 
Bator (Mongolia) odbyły się MŚ 
juniorek i juniorów w sumo.  Jedyną 
zawodniczką z naszego regionu, która 
reprezentowała Polskę i LKS Spar-
takus w kat. wagowej + 75 kg była 
Wiktoria MAĆKOWIAK. Znako-
mita i ambitna Wiktoria wywalczyła 
dla siebie i Polski i klubu brązowy 
medal.  W zawodach uczestniczyło 
20 reprezentacji. Wiktoria pochodzi 
ze Starego Chrapowa gm. Bielice, 
jej pierwszym trenerem był Leszek 
Domszy - nauczyciel PG Bielice.  
Obecnie  jest pod opieką zespołu tre-
nerskiego: Henryk Pełka, Grzegorz 
Jasek i Eugeniusz Klimczak.     

Dużym wydarzeniem dla Py-
rzyc w 2016 roku - a na pewno naj-
ważniejszym dla Okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego w Szczeci-
nie - będzie Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w Sportach Wędkarskich 
„Pyrzyce 2016” (18-21 sierpnia). 

Z całego kraju przyjadą do Py-
rzyc młodzi wędkarze z opiekunami. 
Olimpiada będzie rozgrywana na 
obiektach Zespołu Szkół nr 2 Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego im. 

HISTORYCZNY SUKCES
ZAWODNICZKI LKS
SPARTAKUS PYRZYCE
NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA
JUNIOREK I JUNIORÓW W SUMO

   Na zdjęciu: Wiktoria na podium podczas dekoracji; 1m Bum-ErdeneTu-
vshinjaral Mongolia; 2m Watanabe Nanami Japonia; 3m Maćkowiak Wikto-
ria Polska.

Zdjęcie przekazała Małgorzata Kitowska

Brązowy medal Wiktorii na MŚ 
to jej największy sukces, a także hi-
storyczne osiągnięcie zawodniczki 
LKS Spartakus Pyrzyce. Należy nad-
mienić, że sympatyczna Weronika 
pojechała na te zawody dzięki ofiar-
ności sponsorów, których, jak widać, 
nie zawiodła. 

Popularność sumo w Pyrzycach 
rośnie z uwagi na organizowane od 
10 lat Otwarte Mistrzostwa Gminy  
wspólnie z Urzędem Gminy Pyrzyce 
i MOS Pyrzyce  pod hasłem „Król 
Maty”

          Ze sportowym  pozdrowieniem
                    Prezes LKS Spartakus 
          Bolesław Kowalski    

OLIMPIADA ZAGOŚCI 
W PYRZYCACH!!

Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach 
oraz na łowisku Sicina dzierżawio-
nym przez PZW.

Gospodarzem Olimpiady jest 
Okręg PZW w Szczecinie, co było 
możliwe tylko dzięki wielkiemu za-
angażowaniu i determinacji nowego 
prezesa Okręgu Grzegorza Rogale-
wicza, który w dniu wyboru na to sta-
nowisko w sierpniu 2015r.  zapowie-
dział, że priorytetem dla działaczy 
PZW musi być praca z młodzieżą. 

Sprowadzając Olimpiadę Młodzieży 
w Sportach Wędkarskich do Pyrzyc 
prezes wywiązał się z wyborczej 
obietnicy. 

Do końca lipca, do udziału w 
Olimpiadzie zgłosiło się już 17 dru-
żyn z 15 Okręgów PZW (razem z 
opiekunami prawie 100 osób). Mło-
dzi adepci wędkarstwa będą podzie-
leni na trzy grupy wiekowe do 12, 
14 i 16 lat. W programie Olimpiady 
przewidziano spławikowe zawody 

wędkarskie, rzutowy trójbój spin-
ningowy, test z wiedzy ekologicznej 
i zawody sprawnościowe. Patronat 
honorowy nad Olimpiadą sprawują: 
Ministerstwo Środowiska - Główny 
Konserwator Przyrody Podsekretarz 
Stanu Andrzej Szweda-Lewandow-
ski, Starosta Pyrzycki Stanisław Stę-
pień, Burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska, prezes Zarządu Głównego 
PZW Dionizy Ziemiecki. 

Będzie
renowacja 
parkietu
na Hali 
OSiR!

MODERNIZACJA BAZY
SPORTOWEJ W HALI
SPORTOWO-REKREACYJNEJ
W LIPIANACH
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Jak co roku, 16 lipca sołtys so-
łectwa Siemczyn organizował wraz 
z Halą Sportową oraz Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Kozielicach 
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Soł-
tysa Sołectwa Siemczyn Adama Pa-
tory. W turnieju uczestniczyły 4 dru-
żyny: Bylice (goście z gminy Przele-
wice), Mielno Pyrzyckie, Załęże oraz 
gospodarze, czyli Siemczyn.  Pogoda 
jak najbardziej dopisała naszym za-
wodom, więc wszystkie mecze zo-
stały rozegrane sprawnie i bez żad-
nych kontuzji. Najlepszą drużyną, 
która nie przegrała żadnego meczu 
okazało się Mielno Pyrzyckie, po 
dłuższej przerwie drużyna z Załęża 

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR SOŁTYSA 
SOŁECTWA SIEMCZYN ADAMA PATORY 

wróciła w na prawdę dobrej formie i 
zajęła II miejsce przegrywając tylko 
ze zwycięską drużyną  turnieju. Miej-
sce III wywalczyła drużyna z Bylic. 
Gospodarze okazali się na prawdę 
bardzo gościnni co spowodowało, że 
zajęli IV miejsce. Puchary oraz dy-
plomy wręczali wójt gminy Kozielice 
Piotr Rybkowski oraz sołtys sołectwa 
Siemczyn Adam Patora.

 Po zakończonym turnieju i po-
siłku, który zorganizował sołtys, 
wszyscy chętni zostali zaproszeni 
na spotkanie nt. „Niepełnosprawni 
są wśród nas”, na którym osoby nie-
pełnosprawne opowiadały o swoim 
życiu.


