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21 sierpnia już po raz trzeci  przy 
jeziorze Płoń odbył się Dzień Pi-
rata. Organizatorem wydarzenia była 
Rada Sołecka w Żukowie wraz z pa-
nią sołtys. Jak przystało na ten dzień, 
wielu uczestników imprezy wystą-
piło w stroju pirata. Gry i zabawy 
dla młodych korsarzy prowadzone 
były przez animatorki z Kołobrzegu, 
a o oprawę zadbał Daniel Nowacki  
z GCK-u Przelewice. Było też malo-
wanie twarzy, a dla wszystkich dzieci  
darmowe lody i poczęstunek. 

W  imprezie wzięli też udział: wi-
cestarosta pyrzycki Bartłomiej Kró-
likowski, wójt gminy Mieczysław 
Mularczyk i radni Ewa Połczyńska 
i Ryszard Kaczmarek.  Nad bezpie-

czeństwem dzieci czuwali strażacy  
z OSP Lubiatowo i ratownik. Szkoda, 
że pogoda pokrzyżowała plany. 
Deszcz przewał zabawę z dziećmi.

Zebrana kwota to 515 zł, która 
przekazana zostanie  na konto „Po-
moc dla Łukasza”. Pani sołtys dzię-
kuje za pomoc w organizacji im-
prezy Radzie Sołeckiej, strażakom  
z OSP Lubiatowo, p. Danielowi No-
wackiemu, strażakom z OSP Lubia-
towo, ratownikowi p. Jackowi Iskra, 
p. Eugeniuszowi Struzik i p. Zdzisła-
wowi Połczyńskiemu oraz sponso-
rom: p. Katarzynie Struzik, p. Braja-
nowi Wardęga, p. Bartłomiejowi Li-
twiniuk i p. Mariuszowi Kałużnemu.

Anna Garzyńska

23 sierpnia  w pyrzyckim ratuszu 
odbyło się spotkanie burmistrz Ma-
rzeny Podzińskiej z przedstawicie-
lami niemieckich miast. 

W spotkaniu uczestniczyli bur-
mistrz Ueckermünde  Gerd Wal-
ther, Ingo Grönow Burmistrz Vogel-
sang - Warsin oraz Grzegorz Bro-
chocki wójt gminy Dolice. Burmistrz 
Ueckermünde wyraził zainteresowanie 
nawiązaniem współpracy partnerskiej  
z Pyrzycami. 

Bliższe partnerstwo niemieckie

Policjanci z pyrzyckiej komendy w miniony wtorek zatrzymali 
trzy osoby poszukiwane. Wszyscy ukrywali się przed wymiarem 
sprawiedliwości.

W ciągu jednego dnia policjanci z Pyrzyc i Lipian zrealizowali poszukiwa-
nia wobec trzech osób. Podstawami do wykonania tych czynności był list goń-
czy oraz nakazy doprowadzenia do najbliższego aresztu lub zakładu karnego. 
30-letni mężczyzna poszukiwany na podstawie listu gończego ma do odby-
cia karę pozbawienia wolności za przestępstwa popełnione przeciwko życiu  
i zdrowiu oraz rodzinie. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedli-
wości od ponad półtora roku! Próba ucieczki przez okno przed mundurowymi 
tym razem się nie powiodła. 

Dwaj inni zatrzymani przez policjantów mężczyźni, w wieku 33 i 44 lata 
poszukiwani byli na podstawie nakazu doprowadzenia do zakładu karnego 
w celu odbycia kary pozbawienia wolności. Wszystkie zatrzymane osoby zo-
stały przewiezione do zakładu penitencjarnego. 

Policjanci w trakcie swojej codziennej służby legitymując osoby, ustalają 
w toku różnych czynności, czy któraś z nich nie jest poszukiwana. W następ-
stwie czynności funkcjonariuszy pozwalają na skuteczne działania w stosunku 
do osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości i doprowadzenie 
ich do odbycia wymierzonej kary. 
               st. sierż. Marcelina Pałaszewska

KPP w Pyrzycach

DZIEŃ PIRATA
 w Żukowie

ZATRZYMANI POSZUKIWANI 

W trakcie wizyty delegacja roz-
mawiała z panią burmistrz na temat 
walorów naszego miasta oraz odwie-
dziła Geotermię Pyrzyce. Planowane 
są dalsze rozmowy. Partnerstwo ta-
kie, z gminą Ueckermünde położoną 
w na  terenie euroregionu Pomera-
nia może pomóc gminie Pyrzyce i jej 
jednostkom w pozyskiwaniu środ-
ków unijnych w ramach małych pro-
jektów, podobnie myśli wójt Bielic, 
który także zabiega o partnera z tego 
terenu dla swojej gminy.

W roku ubiegłym w Okunicy 
w tym roku w Rzepnowie Dożynki 
gminy Pyrzyce, jak można było za-
obserwować i porównać z roku na 
rok organizatorzy rozkręcają się w 
pomysłach i atrakcjach przygotowa-
nych dla dożynkowych gości. Nabo-
żeństwo dziękczynne za tegoroczne 
plony odprawił ksiądz dziekan Piotr 
Twaróg, chleb z zebranego w tym 
roku ziarna przynieśli na ołtarz staro-
stowie tegorocznych dożynek Anna 
Dzikowska i Radosław Samsik,  
a Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce za-
prezentował się w przygotowanym 
specjalnie na te dożynki obrzędzie.  
W tym rok organizatorzy przygoto-
wali duży i przestronny plac, na któ-
rym ustawiły się stoiska, zorganizo-
wano konkursy sportowe dla dzieci  
i dorosłych. Odbył się po raz kolejny 
Festiwal Pierogów i Chleba, oce-
niono także i wybrano najpiękniejsze 

wieńce,  a nagrody na wniosek Bur-
mistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej 
ufundował marszałek województwa. 
Artystycznie okrasiły imprezę liczne 
zespoły pyrzyckie, a nocną scenę za-
pełnił zespół disco polo Cord, po 
koncercie były tańce.„Dziękuję pani 
sołtys i Radzie Sołeckiej oraz miesz-
kańcom Rzepnowa, w szczególno-
ści pracownikom Urzędu Miejskiego  
w Pyrzycach, pracownikom  Pyrzyc-
kiego Domu Kultury, Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, Straż Miejska, strażakom 
Ochotniczej Straży Pożarnej z  Ża-
bowa, Ryszewka i Nowielina, Zespo-
łowi Pieśni i Tańca Pyrzyce, Wrzos, 
Pyrzyczanka, Seniorita, Jaworek, ka-
peli Pyrzyczanie,  sponsorom oraz 
wszystkim tym, którzy zaangażowali 
się w przygotowanie dzisiejszego 
Święta Plonów” – powiedziała pod-
czas dożynek gminy Pyrzyce bur-
mistrz Marzena Podzińska

PP 
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  „Dochodzenie prowadzone przez 
śledczych prowadzone jest w dwóch 
wątkach, pierwszy to włamanie do 
kościoła i kradzież tabernakulum, 
w którym znajdowały się konsekro-
wane hostie i drugi, które już zakoń-
czyliśmy to dochodzenie sprawcy na-
malowania 6 - tek na ścianach świą-
tyni, sprawcą tego czynu jest 34- letni 
mieszkaniec powiatu pyrzyckiego, 
który wykonał te znaki na ścianach 
na początku lipca tego roku. 

Z przesłuchania podejrzanego 
34-latka nie wynikało, by sprawca 
powiązany był z jakąś grupą satani-
styczną i jego działanie miało zwią-
zek z takimi poglądami. Obie sprawy 
zgłoszono policji w różnych termi-
nach, pierwszą o kradzieży, a później 
o namalowanych 6- tkach. 

Natomiast jeżeli chodzi o kra-
dzież tabernakulum, to dochodzenie 
trwa” – powiedziała nam Marcelina 
Pałaszewska rzecznik Komendy Po-
wiatowej Policji w Pyrzycach.

 Kradzież Najświętszego Sakra-
mentu, zgodnie z Kodeksem prawa 
kanonicznego, to jedno z najcięż-
szych przestępstw, osoba dokonu-
jąca kradzieży automatycznie za-
ciąga na siebie ekskomunikę, z ko-
lei, według prawa karnego, za kra-
dzież z włamaniem w tym przypadku 
sprawcom grozi od roku do 10 lat 
pozbawienia wolności. Nieoficjal-
nie wiemy, że sprawcą namalowa-
nia 6-ek na ścianach kościoła jest 34- 
letni mieszkaniec Lipian, który okre-
śla siebie jako katolika, nie mającego 
nic wspólnego z jakimkolwiek ru-
chem satanistycznym i nie potrafi ra-
cjonalnie wyjaśnić dlaczego odbijał 
pieczątką 6-tki na ścianach świątyni.

Sprawca namalowania 
6-tek na ścianach 
kościoła
złapany

 Dziś dla ks. kan. Andrzeja Sto-
larskiego i parafian ważne jest nie 
tylko znalezienie sprawców włama-
nia i kradzieży, ale i kupno nowego 
tabernakulum, którego ceny zaczy-
nają się od 3 tysięcy złotych. 

Na apel ks. proboszcza zawią-
zały się już grupy ze społeczności lo-
kalnej, osiedlowe z poszczególnych 
ulic, stowarzyszeń i innych org. po-
zarządowych oraz grupy modlitewne, 
wszyscy kwestują na nowe taberna-
kulum i monitoring w kościele.

PP

W nocy z 23/24 sierpnia w Lipianach doszło do włama-
nia do kościoła, sprawcy dostali się do świątyni głównymi 
drzwiami, po wcześniejszej nieudanej próbie sforsowania 
drzwi od zakrystii i jednych z drzwi bocznych. 

Z kościoła ukradziono znajdujące się na głównym 
ołtarzu tabernakulum, w którym znajdowały się konse-
krowane hostie, włamywacze zabrali również projektor 
tekstów.
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Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach 
dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca i życzliwości 

oraz uczestniczyli we mszy św. 
i ceremonii pogrzebowej 

śp. Zdzisława Wójcikowskiego 

Rodzinie, Przyjaciołom, Sąsiadom, Znajomym,
 Delegacjom społecznym i samorządowym, 

za okazaną pomoc, współczucie, wieńce i kwiaty 

serdeczne podziękowanie
składają żona Teresa Wójcikowska, 

córki Anna Pawlik i Ewa Wiśniowska wraz z rodzinami.  

Gmina Pyrzyce w 
ostatnich dniach sierp-
nia wykonała nowe ozna-
kowanie pionowe i po-
ziome na parkingu przy 
ul. Stargardzkiej (par-
king za Pyrzyckim Do-
mem Kultury), od  
1 września obowiązuje 
nowa organizacja ruchu. 

Wykonawcą powyż-
szego zadania była firma 
P.H.U. „REOZD” Sp  
z o. o. z siedzibą w Pyrzy-
cach, wyłoniona w drodze 
zapytania ofertowego. 

PP

W jej sprawnej organizacji 
dopomogli mieszkańcy 

Ukiernicy na czele z sołtysem i tłu-
maczką p. Jolantą.

Dr Friedrich Stampa urodził się 
8 sierpnia 1941r. właśnie w miej-
scowości Ukiernica i  tu się wycho-
wywał  w wielodzietnej rodzinie 
wraz z dwanaściorgiem rodzeństwa, 
z których dziś żyje tylko 5-cioro.

W marcu 1945 r. 
cała rodzina mu-

siała wyjechać z Ukiernicy  
w ucieczce  przed Armią Radziecką.  
Osiedlili się na stałe w Niemczech-
-Schleswig Holstein, gdzie dok-
tor wychowywał się i dorastał oraz 
zdobywał wiedzę. Pasjonowała go 
dziedzina weterynarii, którą rozpo-
czął ojciec dr Walther Stampa. Ro-
dzinną tradycję nadal kontynuuje  
z wielkim zapałem córka - dr Ewe-
lin Stampa.  

Dr Friedrich Stampa wraz z żoną 
Ingrid 54 lata temu zawarli związek 
małżeński. Wspólnie dochowali się  
siedmiorga  dzieci i dwadzieścioro 
wspaniałych wnuków.Warto także 
dodać, że dr Friedrich jest wnu-
kiem Hansa von Schöninga z Mo-
skorzyna, który był właścicielem 
posiadłości na terenie gmin Dolice  
i Przelewice.

Na tę wyjątkową uroczystość 
do Ukiernicy, specjalnie dla dr. 
Friedricha Stampy, zjechała się 
bardzo licznie rodzina i przyjaciele 
oraz przybyli zaproszeni goście w 

osobach: wójta gminy Dolice Grze-
gorza Brochockiego i wójta naszej 
gminy Mieczysława Mularczyka 
oraz p. Janusza Gajwoniczka.

Aby w tym szczególnym dniu 
uczcić doktora urodziny, miesz-
kańcy Ukiernicy wręczyli mu 
piękne kwiaty i złożyli życzenia.   
Symboliczne upominki i kwiaty 
przekazali również włodarze obu 
gmin i pozostali goście. Miłą nie-
spodzianką dla doktora było 
wspólne odśpiewanie wraz z ze-
społem KALINA tradycyjnego 100 
lat. Po części oficjalnej jubilat  za-
prosił wszystkich na pyszny tort i 
poczęstunek.

W atmosferze pełnej życzli-
wej radości i wzruszeń oraz wza-
jemnych rozmów wszyscy spędzili 
mile czas, co z kolei sprzyja dalszej 
integracji, zachęca do współpracy.

Mieszkańcy Ukiernicy skła-
dają serdeczne podzię-

kowania  dr. Friedrichowi Stam-
pie za zorganizowanie tak wspa-
niałej uroczystościwraz z gril-
lowaniem i napojami oraz za 
ufundowany dla świetlicy wiej-
skiej piękny zestaw naczyń  
i sztućców.

Jubilatowi jeszcze raz gratu-
lujemy pięknego jubileuszu i ży-
czymy na dalsze lata dużo zdrowia 
oraz dni pełnych słońca i jak naj-
więcej ludzkiej życzliwości.

75. urodziny  
dr. Friedricha Stampy
 – wyjątkowy dzień w Ukiernicy

Dzień 7 sierpnia 2016 r. pozostanie na długo w pamięci 
mieszkańców Ukiernicy, gdyż wiązał się z wyjątkowym dla nich 
wydarzeniem. W dniu tym dawny jej mieszkaniec dr Friedrich 
Stampa postanowił tu z okazji swych 75. urodzin zorganizować 
uroczystość jubileuszową.

W czwartek 1 września 
odbył się w Zespole Szkół 
w Lipianach uroczysty apel 
z okazji rozpoczęcia  roku 
szkolnego 2016/17. 

Najmłodsi uczniowie 
oraz młodzież pierwszych 
klas gimnazjum złożyli ślu-
bowanie i zostali pasowani 
na uczniów naszej szkoły 
przez panią dyrektor Dorotę 
Chrobrowską. Wśród za-
proszonych gości był Bur-
mistrz Lipian pan Krzysztof 
Boguszewki, który ufundo-
wał nagrodę za najlepiej na-
pisany egzamin maturalny 
dla ucznia LO Przemysława 
Krężla. 

Podczas apelu wręczone 
zostały podziękowania dla 
nauczycieli, którzy wspomo-
gli Fundację Moja Młodość, 
prowadząc  zajęcia w czasie 
letnich półkolonii.

Joanna Sulżyc

Uroczyste rozpoczęcie roku

Będzie 
bezpieczniej
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Prezentowana widokówka, jest bogato zdobioną kartką prezentującą miejscowość Parsów (gm. Bielice), 
kiedyś Wartenberg. Została nadana na poczcie w Gryfinie 14.03.1918 roku. Wydawcą był Rudolf Scholz z 
Lippehne (Lipiany)

Poniżej zamieściłem kilka 
rad dla osób, które już się bawią 
zbieraniem kart pocztowych, 
bądź zamierzają dopiero rozpo-
cząć taką zabawę. Taki swoisty 
dekalog opinii bardziej doświad-
czonych zbieraczy - zebrany z 
„neta”.

Liczy się rozmiar. Przy 
czym im mniej tym lepiej! I nie 
chodzi o to, by kolekcja była 
mała, wręcz odwrotnie. Przy 
czym należy pamiętać, że album 
ważyć może kilka kilogramów, 
kilka albumów kilkanaście - wy-
maga to odpowiedniego miejsca 
do ich przechowywania. Jednak 
dzięki odpowiedniemu zago-
spodarowaniu przestrzeni w bi-
blioteczce nie musi przeszka-
dzać on sam, ani jemu podobni 
towarzysze niedoli. Ergonomia 

Dziesięć przykazań filokartysty cz. I

musi być; pasja nie może stać się 
utrapieniem.

Chaos mile widziany. Pocz-
tówka to temat naturalnie rozległy, 
że nie sposób go zamknąć w jednej 
księdze, to cudowny chaos, wciąż 
niezbadany i zachęcający do eks-
ploracji, bezład po którym można 
pływać z lubością. Widokówki 
trudno skatalogować i uporząd-
kować, gdyż można to robić pod 
względem wielu kryteriów. Ale to 
tylko ich zaleta. 

Zapodaj temat, a znajdę ci pocz-
tówkę! Pocztówkowa gorączka 
trwała wystarczająco długo i była 
zjawiskiem na tyle powszechnym, 
że do dnia dzisiejszego zachowała 
się ogromna ilość tych wspania-
łych przedmiotów kultury maso-
wej. Jedna z rzeczy, która w pocz-
tówkach szczególnie zachwyca, to 

bogactwo tematyki i możliwość 
ciągłego odkrywania rzeczy dotąd 
nieznanych.

Ile to kosztuje? Nie zawsze 
najważniejsza jest wartość pocz-
tówki. Trzeba prawdziwej pasji, 
aby pokochać rzeczy nie figuru-
jące w żadnym znaczącym kata-
logu, powszechnie dostępne i re-
latywnie tanie. Wartość pocztówek 
należy rozpatrywać w odniesieniu 
do całego zbioru, tworzonego prze-
ważnie przez lata i z określonym 
zamysłem. Jeżeli zachwyci nas ko-
lekcja 500 pocztówek, z których 
każda z osobna kosztuje nawet 1-5 
zł, oznacza to, że patrzymy na coś 
wartościowego. 

W życiu ważne są tylko 
chwile. Większość kolekcjonerów 
często podkreśla, że pocztówki są 
rejestrem wycinków przeszłości. 

Kartki bardziej niż inne przed-
mioty kolekcjonerskie przeka-
zują nam wiedzę nie tylko na te-
mat zobrazowanych obiektów, 
ale i na temat żyjących niegdyś 
ludzi. O ile awers kartki poka-
zuje nam świat, jakim się on ja-
wił 100 lat temu, o tyle rewers 
portretuje ludzi wówczas żyją-
cych, ich obawy, troski, eufo-
rie radości i napady zniechęce-
nia. Takiej wiedzy nie możemy 
pozyskać studiując wykończe-
nia krzeseł w stylu art deco, czy 
krzywizny figurek z miśnień-
skiej porcelany.
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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 pokojowe 
73m2 w Pyrzycach 

kontakt 692 561 929

Zatrudnię instruktora Kategoria: B
Tel. 605686796

W przedostatni weekend sierp-
nia w Lipianach odbył się kolejny 
już  Turniej Miast Lipiany – Wietzen-
dorf,. Jest to impreza, która zdobyła 
sobie uznanie mieszkańców Lipian 
i regionu, ale i zaprzyjaźnionych  
z mieszkańcami Lipian Niemców  
z partnerskiego miasta Wietzendorf, 
Begerow i wielu innych miejsco-
wości w Niemczech, a także byłych 
przedwojennych mieszkańców Li-
pian i powiatu myśliborskiego, któ-
rzy licznie przyjeżdżają w tym okre-
sie do Lipian.Tegoroczna edycja tur-
nieju miała, jak poprzednie, swój mo-
tyw przewodni, w tym roku były nim 
tradycje dożynkowe w polskiej kultu-
rze ludowej. W trakcie trzech dni od-
były się spotkania partnerskie, w trak-
cie których wymieniano poglądy na 

temat przyszłej współpracy i nowych 
partnerstw, warsztaty wykonywania 
wieńców dożynkowych, prezenta-
cje ludowych obrzędów, występy lu-
dowe. Były także emocje sportowe, 
w których uczestniczyły drużyny  
z Lipian i Niemiec, w trakcie rywali-
zacji była też konkurencja ludowa w 
dojeniu krowy na czas. W tym roku 
goście z Wietzendorf   przywieźli do 
Lipian wystawę fotograficzną pod ty-
tułem „Lipiany przed 1945”, na sta-
rych fotografiach można było zoba-
czyć kamieniczki dawnych Lipian, 
wiele z nich już dziś nie istnieje. 

Turniej Miast Lipiany Wietzen-
dorf był w tym roku dofinasowany 
z Funduszu Małych Projektów w ra-
mach Programu Współpracy INTER-
REG VA.

PP

Tytułowy wyraz „biesiadne” ma 
w przypadku gminy Warnice po-
dwójne znaczenie. Każda impreza w 
tej gminie, także dożynki, okraszone 
są występami zespołu Biesiada, który 
w tym roku kończy 8 lat. Na tego-
rocznych dożynkach gminnych Bie-
siady również nie mogło zabraknąć, 
dali jak zwykle pokaz dobrego mu-
zykowania i radości z własnej do-
brej roboty. Był oczywiście konkurs 
na wieńce dożynkowe, konkursy dla 
dzieci przygotowane przez Fabrykę 
Dobrego Czasu, popisowy koncert 
orkiestry dętej Big Band ze Stargardu 
i tradycyjnie dojenie na czas warnic-
kiej krowy. Oprócz wspaniałej za-
bawy organizatorzy po raz kolejny 

postanowili pomóc osobie potrzebu-
jącej pomocy i zorganizowali zbiórkę 
pieniędzy i nakrętek dla Milenki 
Zimnowody. Tak jak przystało na co-
roczne zakończenie żniw, tak i w tym 
roku odprawione zostało nabożeń-
stwo dziękczynne, które poprowa-
dził ksiądz kanonik Piotr Sas- Ilnicki 
przyjął on na ołtarz od starostów te-
gorocznych dożynek Danuty Wit-
kowskiej, Stanisałwa Cetera i wójt 
Anny Hackiewicz Gębskiej bochen 
chleba z tegorocznych plonów. 
Dożynki zakończyły się tanecznie.

PP

28 SIERPNIA, PRZY KOŚCIELE  PW. MATKI 
BOSKIEJ BOLESNEJ W PYRZYCACH, ODBYŁY 
SIĘ DOŻYNKI ARCHIDECEZJALNE. NAPO-
CZĄTKU UROCZYSTOŚCI, ROZPOCZELO SIĘ 
OD PREZENTACJI  WIEŃCÓW. NA DOŻYNKACH 
TAKŻE BYŁY  DELEGACJE REPREZENTUJĄCE  
PARAFIE.

TEGOROCZNYMI STAROSTAMI DOŻYNEK 
BYLI  PANI MAŁGORZATA ZEUGE I PAN ANDRZEJ KOŁOBYCZ 
Z BIELIC.  BYLI ZAPROSZENI GOŚCIE   STAROSTA PYRZYCKI  
PAN STANISLAW STĘPIEŃ, ZASTĘPCA  KOMENDANTA WOJE-
WÓDZKIEGO  POLICJI ZE SZCZECINA PAN PIOTR OSTROWSKI, 
PAN DAWID CHRZANOWSKI I PAN GABRIEL GAPIŃSKI, POLICJA 
PYRZYCKA.

SERDECZNIE  POZDRAWIAM STAROSTĘ PYRZYCKIEGO 
PANA STANISŁAWA STĘPNIA ORAZ KOLEGĘ MARIUSZA 
DOBISZESKIEGO.

PIOTR SZYMAŃSKI
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Sonda

„Grzybobranie”Ponad 1,7 miliona złotych 
na drogi wojewódzkie 
w Pyrzycach 
i Lipianach

W ogóle nie znam się na grzy-
bach, nie odróżniam trujących od 
jadalnych, więc zbierać też nie 
chodzę.

Kiedyś jeździłem na grzyby  
i lubiłem zbierać, chociaż nie bar-
dzo się znam, ale teraz w moim 
wieku i z moim zdrowiem, to już do 
lasu nie chodzę.

Na grzybach się nie znam, ale  
z kimś, kto się zna, to lubię do lasu 
chodzić na grzybobranie, ale grzy-
bów to nie jem, bo się boję.

Znam się na grzybach i bar-
dzo lubię je zbierać, moje ulubione 
miejsce, to lasy pod Dysznem.  
Grzyby marynuję, suszę i mrożę.

Na grzyby sama nie jeżdżę, 
zawsze w grupie, z rodziną i jeź-
dzimy pod Barnim, przyrządzam 
suszone, marynowane i zupę grzy-
bową gotuję.

. 
Większość remontów została 

wykonana na terenie gminy Py-
rzyce i Lipiany. „Zakończyliśmy 
już remont części chodnika w Oku-
nicy za kwotę 27,5 tysiąca złotych, 
zakończyliśmy remont 400 metrów 
ulicy Stargardzkiej za kwotę 185 
tysięcy złotych. Zakończony zo-
stał także remont Ronda Sybira-
ków, musimy jeszcze kilka dni od-
czekać, by wykonać oznakowanie 
poziome, ale wszystko będzie wy-
konane w terminie do 16 września. 
Firma Maldrobud z Myśliborza, 
która była wykonawcą remontu 
Ronda Sybiraków, już przejęła do 
remontu kolejny plac budowy, a 
jest to odcinek 490 metrów sta-
rej trójki od ulicy Młodych Techni-
ków do końca parkingu stacji paliw 

Dall. A my liczymy pieniądze 
i szykujemy się jeszcze w tym 
roku do remontu skrzyżowa-
nia ulicy Lipiańskiej z ulicą 
Warszawską, tutaj nie tylko 
wykonamy remont drogi, ale 
dokonamy także zmiany or-
ganizacji ruchu, po remon-
cie będzie znacznie bezpiecz-
niej, na dniach organizujemy 
przetarg na wykonawcę tej 
inwestycji. Natomiast w  Li-
pianach przy ulicy Barlinec-
kiej zakończyliśmy budowę 
odcinka chodnika za kwotę 
około 32 tysiące złotych, a 
już 12 września wyłoniona w prze-
targu firma Budowlano – Konser-
watorska Podgórski ze Strachocina 
przystępuje do prac remontowych 

na lipiańskich basztach lipiańskich 
znajdujących się pasie drogi woje-
wódzkiej, prace te mają się zakoń-
czyć w połowie listopada. Tak więc 
ten rok dla dróg wojewódzkich w 
powiecie pyrzyckim można uznać 
za udany” – powiedział nam kie-
rownik Zarządu Dróg Wojewódz-
kich Rejon w Pyrzycach Mirosław 
Szymczewski. Taki bum inwesty-
cyjny na drogach wojewódzkich 
cieszy nie tylko mieszkańców, ale 
i lobbystów poszczególnych inwe-
stycji, sporą satysfakcję z takiego 
obrotu sprawy może mieć radny 
wojewódzki Olgierd Kustosz, a już 
za kilka tygodni radni sejmiku wo-
jewództwa zabiorą się za planowa-
nie budżetu marszałkowskiego na 
2017 rok, w tym także pieniędzy 
dla Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
możemy mieć tylko nadzieję, że w 
przyszłym roku pieniędzy na drogi 
wojewódzkie w powiecie pyrzyc-
kim będzie jeszcze więcej.

PP

Taką kwotą, według wstępnych wyliczeń, 
zamknie się ten rok w inwestycjach Zarządu 
Dróg Wojewódzkich Rejon w Pyrzycach na 
starej trójce

Kościół w Brzesku otrzymał ko-
lejną dotację celową na prace kon-
serwatorskie, restauratorskie i roboty 
budowlane przy zabytku wpisanym 
do rejestru zabytków. Umowa w tej 
sprawie została już podpisana. Do-
tację otrzyma Parafia Rzymskokato-
licka p.w. Narodzenia NMP w Brze-
sku na zadanie stanowiące  wypo-
sażenie kościoła parafialnego p.w. 
Narodzenia NMP w miejscowości 
Brzesko -„VI etap prac konserwa-
torskich i restauratorskich przy de-
koracji snycerskiej czwartej pary 
przęseł (od wsch.) przy dwóch ścia-
nach tarczowych przylegających do 
tych przęseł od pn i pd oraz przy łuku 
tęczy po stronie południowej nawy 

Kolejna dotacja dla Brzeska
pomiędzy drugim i trzecim przęsłem 
pseudosklepienia”.

 Dotacja Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków wynosi 50.000,00 zł, co sta-
nowi 13,60% nakładów określonych 
na 367.641,07 zł. Środki finansowe 
dotacji pochodzą z budżetu państwa, 
z części będącej w dyspozycji 
wojewody zachodniopomorskiego, 
której dysponentem jest Zachodnio-
pomorski Wojewódzki Konserwator 
Zabytków. Dotacja pozwoli na wy-
konanie kolejnych prac przy renowa-
cji zabytkowego kościoła w Brzesku.

PP



 8                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr  11                                         7.09.2016



 9                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 11                                               

Gmina Pyrzyce w ramach współ-
pracy z firmą Enea Oświetlenie Sp.  
z o.o. dotyczącej konserwacji oświe-
tlenia dróg i miejsc publicznych na te-
renie gminy Pyrzyce wynegocjowała 
wymianę słupów oświetleniowych 
na terenie miasta. Wymianę słupów 
oświetleniowych wykonano z uwagi 
na ich zły stan techniczny, co w kon-
sekwencji przyczyni się w głównej 
mierze do poprawy bezpieczeństwa   
i wizerunku naszego miasta.

PP

Nowe słupy
oświetleniowe 
w Pyrzycach 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

W kultowej komedii Stanisława 
Barei o tytule jak powyżej, jest 
scena, w której żona dyrektora Krza-
kowskiego kupuje afgańskie futro 
od Turka Mustafy w pokoju hotelo-
wym. Mustafa przygotowany jest na 
każda ewentualność, także na niespo-
dziewaną wizytę milicji, ma kartkę 
z której czyta - „Ja bardzo przepra-
szam, ale podejrzenia panów są cał-
kowicie bezpodstawne. Ja niczym nie 
handluję. Ta pani przyszła do mnie  
w tym kożuchu i w nim wychodzi.”-
Cytat z filmu przypomniał mi się 
podczas ostatniej sesji powiatu py-
rzyckiego, na której radni opozycji 
zarzucili rządzącym tolerowanie nie-
prawidłowości w komisji powoła-
nej do wyboru dyrektora szpitala po-
wiatowego w Pyrzycach. Radny Ar-
tur Pniewski zarzucił przewodniczą-
cemu rady Ryszardowi Berdzikowi, 
który jednocześnie jest przewodni-
czącym komisji konkursowej powo-
łanej do wyłonienia kandydata na sta-
nowisko dyrektora szpitala, że jego 
związki z jedną z kandydatek Urszulą 
Głod van de Sanden mogą budzić po-
dejrzenie o brak obiektywizmu przy 
ocenie kandydatów biorących udział 
w konkursie. W wyborach samorzą-
dowych w 2014 roku Urszula Głod 
van de Sanden kandydowała na sta-
nowisko wójta gminy Kozielice  
z listy Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego, kandydowała także z tej samej 
listy razem Olgierdem Kustoszem, 
obecnym szefem powiatowym PSL 

do sejmiku województwa. Jak da-
lej informował podczas sesji Pniew-
ski, Urszula Głod van de Sanden w 
ostatnich latach aktywnie uczestni-
czyła w życiu PSL w powiecie i wo-
jewództwie. W odpowiedzi Berdzika 
radny Pniewski usłyszał, że nie brał 
udziału w  rekomendacji tej pani na 
listy wyborcze w Kozielicach i do 
sejmiku, że nie odpowiada za to, że 
ta pani bywa na imprezach PSL i on 
jej tam nie zapraszał. Zapomniał się 
chyba, bo na sali siedział były czło-
nek PSL Janusz Budynek, który przy-
pomniał Berdzikowi, że na zarządzie 
powiatowym zatwierdzano kandyda-
turę Urszuli Głod van de Sanden na 
każdą listę i Berdzik wszystko akcep-
tował. Mimo tak  znaczącego przypo-
mnienia Berdzik poszedł w zaparte 
i dalej wypierał się wspierania pani 
Uli i jej udziału w życiu PSL w po-
wiecie pyrzyckim. Podobny problem 
jest z innym członkiem w/w komisji 
Mieczysławem Jurkiem, przewodni-
czącym związku zawodowego Soli-
darność, który, jak pisaliśmy, zorga-
nizował przed pyrzyckim ratuszem 
pikietę w obronie zwolnionej z pracy 
Urszuli Głod van de Sanden, w róż-
nych sytuacjach i momentach zastę-
pował ją na stanowisku przewodni-
czącego związku w ratuszu. Ponadto, 
co chyba w tym przypadku jest naj-
ważniejsze, organizacja związkowa 
Solidarność działająca w urzędzie 
jest już od dłuższego czasu organi-
zacją międzyzakładową, także dla 

starostwa powiatowego jako pra-
codawcy, więc Mieczysław Jurek, 
albo sama Urszula Głod van de San-
den naprzemiennie rządzą organiza-
cją związkową Solidarność w Pyrzy-
cach, który działa na trenie starostwa 
i szpitala. Niestety, nie udało się nam 
ustalić, kto teraz rządzi tą organiza-
cją związkową, Urszula Głod van de 
Sanden, czy Mietek Jurek. To powi-
nien ustalić zarząd powiatu zanim 
powoła nowego dyrektora szpitala. 
Powyższa dyskusja sprowokowana 
została pismem Daniela Zahorenki 
skierowanym do władz powiatu, pu-
blikowaliśmy go w poprzednim wy-
daniu. Dziś już wiemy, że uchwała 
nieuznająca argumentów pisemnych 
Zahorenki i ustnych  Pniewskiego zo-

stała uznana przez wojewodę zachod-
niopomorskiego za podjętą niezgod-
nie z prawem. Wprawdzie wojewoda 
nie brał pod uwagę w/w argumen-
tów tylko uchybienia proceduralne, 
ale i tak komisja, która już 8 wrze-
śnia miała podać nazwisko nowego 
dyrektora szpitala będzie musiała po-
czekać aż Berdzik zdecyduje, co da-
lej z protestem Zahorenki i uwagami 
Pniewskiego, chyba że powie rad-
nym tak – „Ja bardzo przepraszam, 
ale podejrzenia obu panów są całko-
wicie bezpodstawne, ja tej pani nie 
znam, ta pani…………..”

RT

Co mi zrobisz 
jak mnie
złapiesz

Burmistrz Lipian przypomina właścicielom nieruchomości zabudowa-
nych oraz innym podmiotom uwidocznionym w ewidencji gruntów i bu-
dynków o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie fron-
towej budynku tabliczki z numerem porządkowym. 

Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również na-
zwę ulicy lub placu, a w miejscach bez ulic i placów albo posiadających 
ulice i place bez nazw – nazwę miejscowości. W przypadku, gdy budynek 
położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem po-
rządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. 

Obowiązek ten wynika z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2015, poz. 520 z pn.zm.).

Brak tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości  w sposób zna-
czący utrudnia, a w niektórych przypadkach uniemożliwia m.in. odbiór od-
padów komunalnych, doręczanie korespondencji itd.

      Burmistrz Lipian

Ważna informacja

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 8, nr 9, nr 12/2016,  
nr 13/2016, nr 14/2016, nr 15/2016, nr 16/2016, nr 
17/2016, przeznaczonych do sprzedaży oraz do odda-
nia w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgod-
nie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości z dnia 14 września 2004 r. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Trwające od kilku miesięcy za-
wirowania i konflikty w Radzie Po-
wiatu Pyrzyckiego po ostatnich po-
siedzeniach po raz kolejny znala-
zły swój finał w wydziale prawnym 
wojewody zachodniopomorskiego. 
Wojewoda tym razem ocenił decy-
zje i sposób zachowania przewod-
niczącego Rady Powiatu Ryszarda 
Berdzika, poniżej cytujemy w pełnej 
wersji pismo wicewojewody Marka 
Subocza – „W dniu 22 sierpnia 2016 
do Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie wpły-
nęło pismo kwestionujące zgodność z 
prawem działań Pana Przewodniczą-
cego w sprawie zwołania sesji Rady 
Powiatu w Pyrzycach na podstawie 
wniosku grupy radnych.

Z treści wniesionej skargi i za-
łączonych do niej dokumentów wy-
nika, iż radni: Mirosław Bitenc, Ja-
nusz Budynek, Walenty Darczuk, Ka-
zimierz Lipiński i Artur Pniewski w 
dniu 10 sierpnia 2016 r. złożyli wnio-
sek o zwołanie sesji Rady Powiatu 
w Pyrzycach, dołączając propono-
wany porządek obrad oraz projekt 
uchwały, która miała być przedmio-
tem tychże obrad.

Następnie, w dniu 12 sierpnia 
2016 r. radni otrzymali zawiadomie-
nia o tym, iż XXV sesja Rady Po-
wiatu w Pyrzycach odbędzie się w 
dniu 22 sierpnia 2016 r. Do ww. za-
wiadomienia nie został jednak do-
łączony projekt uchwały, złożony 
przez radnych — inicjatorów po-
siedzenia Rady wraz z wnioskiem  
o zwołanie sesji.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 7 
ustawy o samorządzie powiatowym 
na wniosek zarządu lub co najmniej 
1/4 ustawowego składu rady powiatu 
przewodniczącyobowiązany jest zwo-
łać sesję na dzień przypadający w 
ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. 
Wniosek o zwołanie sesji powinien 
spełniać wymogi określone w ust. l, 
czyli powinien być do niego dołą-
czony porządek obrad wraz z projek-
tami uchwał.

Kompromitacja 
przewodniczącego 
Berdzika

W omawianym przypadku, wnio-
skodawcy spełnili powyższe prze-
słanki - pisemny wniosek o zwołanie 
sesji złożyło 5 radnych (a więc wię-
cej niż wymagana ustawowo liczba 
radnych), załączając do niego pro-
ponowany porządek obrad oraz pro-
jekt uchwały. Zatem, sesja Rady Po-
wiatu w Pyrzycach powinna być zwo-
łana najpóźniej na dzień 17 sierpnia 
2016 r. Tymczasem, Pan Przewodni-
czący zaplanował obrady organu sta-
nowiącego Powiatu Pyrzyckiego na 
dzień 22 sierpnia 2016 r., uchybiając 
tym samym terminowi określonemu w 
regulacji. Ponadto, wbrew wynika-
jącemu z cyt. przepisu obowiązkowi, 
nie doręczył Pan radnym projektu 
uchwały, nad którym Rada miała ob-
radować na tejże sesji.

W ocenie organu nadzoru, powyż-
sze działania Pana Przewodniczą-
cego są nieprawidłowe, a narusze-
nie nimi normy art. 15 ust. 7 ustawy  
o samorządzie powiatowym, prze-
sądza o tym, że podjęte przez Radę 
Powiatu na sesji w dniu 22 sierpnia 
2016 r. rozstrzygnięcia dotknięte są 
wadą prawną, uzasadniającą stwier-
dzenie ich nieważności.

Mając na uwadze zaistniały stan 
rzeczy, zwracam uwagę Pana Prze-
wodniczącego na konieczność prze-
strzegania przepisów prawa, nor-
mujących wykonywanie kompeten-
cji przewodniczących rad powia-
tów, które są określone w przepisach 
ustawy o samorządzie powiatowym, 
w szczególności w zakresie zwoły-
wania i prowadzenia posiedzeń Rady 
Powiatu w Pyrzycach”.

Pięciu radnych, wnioskodawców 
sesji nadzwyczajnej chciało pogadać 
na proponowanej przez siebie sesji  
o Kontrakcie Samorządowym Py-
rzyce +, niestety nie pogadali, bo nie 
wyraził na to zgody przewodniczący 
Rady Ryszard Berdzik, co skończyło 
się upomnieniem ze strony woje-
wody i niepotrzebną kompromitacją.

RT
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Sesja gminy w Warnicach

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Sta-
rostwie Powiatowym w Pyrzycach czynny jest:
w poniedziałki w godz. 1100  - 15 00 - porad udziela 
Zdzisław Koluch - adwokat
we wtorki w godz. 1500 -  1900  - porad udziela Prze-
mysław Oćwieja - adwokat
w środy w godz. 13 30 - 1730 - porad udziela w godz. 
1330 -15 30 Zdzisława Gac -  radca prawny 
w godz. 1530-1730 - Michalina Uczciwek - adwokat
w czwartki w godz. 900 -1300 -  porad udziela Bo-
żena Licht - radca prawny

Porady prawne
gratis

Minęło już kilka miesięcy od momentu uru-
chomienia darmowej pomocy prawnej, można z 
niej skorzystać na określonych zasadach i przy 
określonych problemach. 

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak funk-
cjonuje ten system w powiecie pyrzyckim, skie-
rowaliśmy pismo z kilkoma pytaniami do Sta-
rosty Pyrzyckiego Stanisława Stępnia. W jego 
imieniu odpowiedzi udzielił nam sekretarz po-
wiatu Mariusz Majak - „W powiecie pyrzyc-
kim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej po-
mocy prawnej, jeden w jednym lokalu umiesz-
czonym w Starostwie Powiatowym w Pyrzy-
cach w Sali nr 17. na parterze budynku, drugi 
w lokalach rozmieszczonych we wszystkich gmi-
nach powiatu zgodnie z harmonogramem usta-
lonym z burmistrzami i wójtami, zgodnie z art. 5 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej 
pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1255). Nieodpłatnej pomocy praw-
nej udziela osobiście adwokat lub radca prawny,  
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z 
ich upoważnienia aplikant adwokacki lub apli-
kant radcowski; niedopuszczalne zatem jest za-
wieranie umów na świadczenie pomocy prawnej 
z prawnikami w ramach kancelarii prawnych 
bez względu na to, w jakiej formie są one prowa-
dzone; każdorazowo umowa zawarta musi być 
z konkretnym radcą prawnym lub adwokatem. 
Adwokaci i radcowie prawni do obsługi punk-
tów nieodpłatnej pomocy prawnej wskazywani 

W sobotę 27 sierpnia br. w Obrytej odbył się 
turniej sołectw Gminy Warnice z piłce nożnej.  
Na starcie turnieju rozegranego na Zespole Boisk 
Wielofunkcyjnych stawiło się 7 drużyn z następu-
jących sołectw: Stary Przylep, Reńsko, Wierzbno, 
Warnice Przysiółek, Barnim oraz 2 drużyny z Obry-
tej. Ok. godziny 10.00 wszystkich zgromadzonych 
uczestników przywitał Grzegorz Nizio oraz wójt 
gminy Anna Hackiewicz-Gębska, którzy wspólnie 
życzyli zawodnikom miłej atmosfery i rozważnej 
sportowej rywalizacji. 

W uzgodnieniu z kapitanami drużyn usta-
lone zostały warunki gry. Utworzone zostały dwie 
grupy, w których rozgrywano mecze systemem 
każdy z każdym, mecze trwały po 12 minut bez 
zmiany połowy (z wyjątkiem meczów finałowych), 
a w przypadku „autu” wznowienie gry następowało 
z ziemi. Po zakończeniu rozgrywek w grupach 
zespoły, które zajęły drugie miejsca tzn. Wierzbno 
i Barnim rozegrały mecz o III miejsce, analogicznie 
zespoły Reńska i Obrytej II rozegrały mecz fina-
łowy o I miejsce. Po ponad 3 godzinach zmagań 
zwycięzcą turnieju został zespół z Reńska, który 
otrzymał z rąk pani wójt gminy Warnice oraz na-
czelnika OSP Obryta pamiątkowy dyplom oraz 
bon o wartości 300 zł. Drugie miejsce zajął zespół  
z Obrytej oznaczony numerem II – otrzymał bon  
o wartości 200 zł, natomiast zespół z Barnima za 
zajęcie III miejsca otrzymał bon w wartości 100 zł. 
Dodatkowo wyróżniony został Szymon Piasecki 
jako „król strzelców” oraz Mateusz Domowicz jako 

są przez samorządy zawodowe, czyli Okręgową 
Izbę Radców Prawnych w Szczecinie i Okrę-
gową Radę Adwokacką w Szczecinie zgodnie  
z ustawą i porozumieniem zawartym przez po-
wiat pyrzycki z samorządami prawniczymi, na-
stępnie powiat zawiera umowę na świadcze-
nie nieodpłatnej pomocy prawnej z konkretnym 
prawnikiem, inaczej mówiąc to Okręgowa Izba 
Radców Prawnych w Szczecinie i Okręgowa 
Rada Adwokacka w Szczecinie wskazały kon-
kretne osoby do świadczenia pomocy prawnej w 
konkretnych dniach i w konkretnych godzinach, 
starosta nie ma na to żadnego wpływu; dodam 
jeszcze, że Okręgowa Izba Radców Prawnych 
w Szczecinie zmuszona była do losowego wy-
boru obsługujących punkty w całym wojewódz-
twie ze względu na fakt, iż kandydatów było wię-
cej niż punktów obsługi prawnej, nie znane zaś 
są mi zasady wyboru adwokatów w ramach tego 
samorządu,

TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ W OBRYTEJ
„najlepszy zawodnik” turnieju. Wszystkie zespoły 
otrzymały nagrody rzeczowe - markowe piłki,  
w tym także wyróżnieni zawodnicy. Wszyscy 
uczestnicy: zawodnicy i kibice mogli posilić się 
kiełbaską z grilla, ufundowaną przez wójta gminy, 
a przygotowaną przez członków jednostki OSP 
Obryta. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym osobom, które przyczyniły się do zorgani-
zowania i przeprowadzenia turnieju, radnemu i na-
czelnikowi OSP Obryta Grzegorzowi Nizio, soł-
tysowi Ewie Czawłytko oraz wszystkim zaanga-
żowanym w organizację mieszkańcom. Grzegorz 
Nizio kieruje również szczególne podziękowania 
dla Ryszarda Staszewskiego, Artura Pniewskiego  

- w piątki w godz. 900 - 13 00 - porad udziela Mariusz 
Majak - radca prawny

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w po-
szczególnych gminach czynny jest:
w Pyrzycach w każdy poniedziałek oraz w niektóre 
środy, czwartki i piątki zgodnie z harmonogramem 
w godz. 900 - 13 00, 
w poniedziałki porad udziela Dariusz Wiszniewski 
- radca prawny, w pozostałe dni Michał Hirniak - 
adwokat, Michał Kurdzielewicz - adwokat,
w Bielicach w co drugą środę zgodnie z harmono-
gramem w godz. 1400 - 18 00 - porad udziela Prze-
mysław Oćwieja - adwokat, 
w Kozielicach w co drugi piątek zgodnie z harmo-
nogramem w godz. 9 00-13 00 - porad udziela Prze-
mysław Oćwieja - adwokat,
w Lipianach w każdy wtorek w godz. 11 00 -15 00 

-porad udziela Grzegorz Motak - adwokat,
w Przelewicach w co drugi piątek w godz. 11 00 - 
15 00 - porad udziela Zdzisław Koluch - adwokat, 
w Warnicach w co drugi czwartek w godz. 9 00 

-1300 - porad udziela Małgorzata Tuszyńska - radca 
prawny.

Radcowie prawni i adwokaci obsługujący 
punkty nieodpłatnej pomocy prawnej świadczą 
usługę na podstawie umowy o charakterze zlecenia 
z wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od 
ilości godzin dyżurów w tygodniu. Umowy za-
warte są do końca 2016 r., poniżej podaję wyso-
kość miesięcznego wynagrodzenia brutto poszcze-
gólnych prawników:
a) Punkt w Starostwie Powiatowym  
w Pyrzycach;

- Zdzisław Koluch  999,10zł
- Przemysław Oćwieja  999,10zł
- Zdzisława Gac  499,55zł
- Michalina Uczciwek  499,55zł
- Bożena Licht   999,10zł
- Mariusz Majak  999,10zł

b) Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej  
w gminach;

- Dariusz Wiszniewski    999,10 zł
- Grzegorz Motak  999,10 zł
- Michał Hirniak  739,33 zł
- Michał Kurdzielewicz  259,77 zł
- Małgorzata Tuszyńska   499,55 zł
- Przemysław Oćwieja  499,55 zł
- Przemysław Oćwieja  499,55 zł
- Zdzisław Koluch  499,55 zł
Jak widać powyżej, kwoty nie są powalające 

jak na obecne koszty obsługi prawnej, a zapewne 
niejednemu już w/w prawnicy i radcowie pomogli. 

PP

a także Iwony i Lecha Kuźmińskich za pomoc 
i udostępnienie niezbędnych elementów oraz 
urządzeń.

Tabela końcowa: 1. Reńsko, 2. Obryta II, 3. 
Barnim, 4. Wierzbno 5. Obryta I, 6. Stary Przylep, 
7. Warnice Przysiółek

PP
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SPORT

21 sierpnia br. na boisku w 
Liniach odbyło się zakończe-
nie Wakacyjnych Rozgrywek w 
Piłce Nożnej ,,Bronko-ligi”.

Bronko 2016
Zwycięzcy:
I miejsce w kategorii Gimnazjum 

otrzymała drużyna z Linii
I miejsce w kategorii Szkoła 

Podstawowa otrzymała drużyna z 
Parsowa

Ponadto wyróżniono zawodni-
ków z poszczególnych drużyn:

Dla utalentowanego zawodnika 
Ligi - Jakuba Geldnera z Chabowa

Po raz pierwszy w historii Okręgu 
Polskiego Związku Wędkarskiego w 
Szczecinie w niedzielę 21 sierpnia 
odbyła  się Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży w Sportach Wędkarskich 
„Pyrzyce 2016”.

Młodzi miłośnicy sportów węd-
karskich przyjechali do Pyrzyc nie-
mal z całej Polski już w czwartek, a w 
piątek stanęli do pierwszej konkuren-
cji, czyli zmagań z wędką na zbior-
niku Sicina. 

W olimpiadzie wzięło udział 
54 zawodników reprezentujących 
14 okręgów PZW i trzy koła PZW. 
Olimpijczycy startowali w 4 konku-
rencjach podzieleni na trzy kategorie 
wiekowe do 12, 14 i 16 lat. W pią-
tek 19.08 - po zmaganiach z wędką, 
które w nieoficjalnej  kategorii open 
wygrał łowiąc niemal 7,5 kg ryb Bar-

Olimpiada Młodzieży 
w Sportach Wędkarskich 

„Pyrzyce 2016”
tosz Korban (14 lat) z Okręgu PZW 
we Wrocławiu, zawodnicy przenieśli 
się na boisko. Tam odbyły się zawody 
sprawnościowe, a jeszcze w piątkowy 
wieczór test ekologiczno-wędkarski.

W sobotę przed południem mło-
dzież walczyła w trójboju spinningo-
wym. Olimpiada była także, szcze-
gólnie dla młodzieży z głębi Polski 
okazją do zwiedzenia Szczecina. 

Pogoda dopisała. Zawodnicy bar-
dzo chwalili łowisko, co potwierdził 
również sędzia główny Olimpiady 
Krzysztof Chwastek, a prezes okręgu 
PZW w Szczecinie Grzegorz Roga-
lewicz odczuwał dumę, że udało się 
zorganizować naprawdę świetną, 
ogólnopolską imprezę. 

Wyniki końcowe wszystkich kon-
kurencji: w kategorii do 12 lat zwy-
ciężył Bartosz Chojnacki z Okręgu 
PZW Bydgoszcz. Wśród 14-latków 
Emila Jurczak z Okręgu PZW w Bia-
łymstoku, a wśród 16-latków Bartosz 
Stawiński z Okręgu PZW Poznań.

Drużynowo najlepsze wyniki 
osiągnęła młodzież z Okręgu Byd-
goskiego, na drugim stopniu podium 
stanęli zawodnicy z Okręgu Biało-
stockiego, a na trzecim drugi zespół 
z Okręgu Katowickiego II. 

autor zdjęcia: Mariusz Halczuk

Dla najlepszego bramkarza Ligi - 
Szymona Owczarczaka z Bielic

Za ambicję i zaangażowanie  
w rozgrywkach - Maja Malanowska  
z Parsowa

Za grę Fair Play otrzymali: Adrian 
Starzyk oraz Igor Szustak z Parsowa

Nagrodę ,,Przyszłość Piłki Noż-
nej” otrzymali: Krzysztof  Faliszek 
oraz Kacper Wasilewski z Linii Na-
grodę za bardzo dobre wyszkolenie 
piłkarskie i kulturę na boisku otrzy-
mała Ola Banasiak z Linii. Roz-
grywki odbywały się w okresie wa-
kacyjnym, w dwóch kategoriach wie-
kowych: szkoła podstawowa oraz 
gimnazjum. Głównym celem turnieju 
była aktywizacja dzieci i młodzieży 
oraz promowanie zasad sportowej 
rywalizacji i propagowanie idei Fair 
Play. Organizatorowi panu Bronisła-
wowi Wójcikowi serdecznie dzięku-
jemy i życzymy nieustającego  za-
pału do pracy. Podziękowania należą 
się również drużynie chłopców w ka-
tegorii gimnazjum z Linii za wzo-
rową postawę piłkarską. Sponsorem 
imprezy była Gmina Bielice.
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SPORT
20 sierpnia w sobotnie popołu-

dnie  na boisku, przy Gimnazjum 
im. OZP w Przelewicach odbyła się 
impreza pn. „I Charytatywny  Ma-
raton  Przelewic”. Nad poprawnym 
wykonywaniem ćwiczeń czuwali in-
struktorzy z gorzowskich klubów fit-
ness. Czterogodzinną imprezę po-
dzielono na kilka bloków ćwiczenio-
wych. Poza ćwiczeniami można było 
także skorzystać z masażu i  usług 
kosmetycznych. 

Po intensywnych ćwiczeniach 
spalone kalorie można było uzupeł-
nić energetycznym posiłkiem i kieł-
baską z grilla oraz skosztować pyszne 
ciasto. W trakcie imprezy przeprowa-
dzona została zbiórka pieniędzy na 
zakup wózka elektrycznego dla Łu-
kasza. Zebrana kwota to 2.523,85 zł, 

I Charytatywny  Maraton  Przelewic

Nawet niesprzyjająca pogoda nie 
zepsuła fajnej atmosfery towarzy-
szącej spotkaniu. Wydarzenie rozpo-
częły symboliczne mecze, w których 
nie było wygranych i przegranych. 
Miały one zaprezentować rodzicom 
umiejętności, jakie dzieci zdobyły 
podczas zmagań turniejowych pod-
czas tegorocznych wakacji. Po me-
czach gości powitał pomysłodawca 
i  organizator turniejów, zasłużony 
trener i działacz społeczny naszego 
miasta pan Jan Rola. Podziękował 
wszystkim uczestnikom za udział w 
rozgrywkach, współpracownikom za 
pomoc przy organizacji  i sponsorom 
za to, że umożliwili po raz kolejny 
zorganizowanie dzieciom wakacji na 
sportowo. Następnie Burmistrz Li-
pian pan Krzysztof Boguszewski po-
dziękował panu Roli za zaangażowa-
nie w organizację rozgrywek i wrę-
czył symboliczny zegar, który bę-
dzie odliczać czas do kolejnej edycji 
Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej  
w następnym roku. Kolejnym go-

Zakończenie XXV Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej 
„Lipiany 2016”

Na Stadionie Miejskim im. Jana Roli w Lipianach 
21 sierpnia nastąpiło uroczyste zakończenie jubile-
uszowego XXV Wakacyjnego Turnieju Piłki Nożnej 
„Lipiany 2016”. 

ściem, który również dziękował panu 
Janowi za wspaniałe przedsięwzięcie 
był wicestarosta pyrzycki pan Bar-
tłomiej Królikowski, który sam miał 
okazję w dzieciństwie uczestniczyć 
w organizowanych przez pana Rolę 
wakacyjnych rozgrywkach.

Ostatnim oficjalnym punktem 
było nagrodzenie wszystkich zawod-
ników medalami i pamiątkowymi ko-
szulkami. Zwycięskie drużyny otrzy-
mały puchary. Klasyfikacja druży-
nowa w poszczególnych grupach wy-
gląda następująco:

najmłodsi: 
I miejsce Portugalia, II miejsce 

Polska,
średni: I miejsce Francja, II 

miejsce Hiszpania,

najstarsi: I miejsce Włochy, II 
miejsce  Anglia, III miejsce  Albania.

W grupie najstarszej wyróżniono 
trzech zawodników. W kategorii naj-
lepszy strzelec statuetkę zdobył Mi-
kołaj Siepracki. Najlepszym zawod-
nikiem został Krzysztof Cech, na-
tomiast za najlepszego bramkarza 
uznano Jakuba Kowalczyka.

Imprezę zakończył poczęstunek 
grillowy. Nie byłoby wakacyjnego 
turnieju, gdyby nie pomoc instytucji 
i osób prywatnych. Dzięki pozyska-
nym pieniądzom od Urzędu Miasta w 
Lipianach można było zakupić dzie-
ciom pamiątkowe medale, puchary 
oraz koszulki dla każdego z uczest-
ników. Dzięki sfinansowaniu roz-
grywek przez Powiat Pyrzycki za-

kupiono mi.in. profesjonalne kom-
plety piłkarskie dla dzieci. Za słod-
kości dziękujemy firmie Prygnitz, 
Stacji Paliw „Chrom”, firmie Hydro-
met oraz panu Piotrowi Ilnickiemu  
i Krzysztofowi Bajowi. Turniej nie 
odbyłby się także, gdyby nie zaan-
gażowanie organizatorów. Ogromne 
podziękowania za wytrwałość należą 
się pomysłodawcy panu Janowi Roli. 
Panu Stanisławowi Jurkiewiczowi 
przedstawicielowi MKS „Stal” Li-
piany za dopilnowanie, aby niczego 
na turnieju nie zabrakło. Panu Toma-
szowi Jurkiewiczowi za stworzenie 
świetnej atmosfery podczas wszyst-
kich rozgrywek i za opiekę nad przy-
szłymi piłkarzami. Pani Justynie Ko-
walczyk za pomoc w poszukiwaniu 
sponsorów. Podziękowania należą się 
również  panu Maksymilianowi Ko-
zakowi za pomoc przy sędziowaniu, 
pani Beacie Czarniewskiej i panu An-
drzejowi Wesołkinowi za pomoc przy 
organizacji grilla. Do zobaczenia za 
rok.

która przekazana została  na konto 
„Pomoc dla Łukasza”. Na zakończe-
nie maratonu dokonano rozlosowa-
nia nagród wśród zakupionych losów 
loterii fantowej. 

Głównym sponsorem imprezy 
był marszałek WZ  – członek  Za-
rządu Robert Grzywacz. Ponadto 
imprezę wsparło wielu innych życz-
liwych osób, a także wójt Gminy 
Przelewice. 

Organizatorem maratonu był 
Klub Sportowy Fitness i Zdrowie w 
Przelewicach, członek  Zarządu Ro-
bert Grzywacz, a nad wszystkim czu-
wała p. Natalia Ślusarczyk.

Gratulujemy uczestnikom wy-
trwałości, a organizatorom spraw-
nej organizacji imprezy promującej 
zdrowy tryb życia.
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