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Jeden rozbój to za mało Stroje pyrzyckie na archiwalnych filmach

 4 sierpnia na stronie inter-
netowej: Nie dla norek w Py-
rzycach i Przelewicach na Face-
booku zamieszczono materiały 
nazwane przez autora doku-
mentami dotyczącymi negatyw-
nego wpływu elektrowni wia-
trowych na środowisko. Mate-
riał – dokument załączony do 
wpisu, który przeczytałem jest 
zapewne autorstwa zdeklarowa-
nego przeciwnika prądu z wia-
tru, bo podane tam informacje 

Czarnobyl 
w 
Pyrzycach?

dotyczące makabrycznych do-
legliwości, chorób pochodzą-
cych od elektrowni wiatrowych, 
brzmią tak, jak gdyby sprawa 
dotyczyła sąsiedztwa  z elek-
trownią atomową. Nie mamy 
w redakcji specjalistów od ta-
kich inwestycji, więc poddamy 
czytelnikom do oceny dosłowne 
cytaty wskazujące, według w/w 
strony, negatywny wpływ elek-
trowni wiatrowych w gminie 
Pyrzyce i gminach ościennych.

Kontrolny 
spadek
po Olechu

Pod koniec lipca 2015 do Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach wpłynął od 
Wojewody Zachodniopomorskiego 
kolejny protokół pokontrolny doty-
czący po pierwsze – Sposobu przyjmo-
wania i załatwiania skarg i wniosków, 
w których kontrola nie wykazała 
uchybień, po drugie- Realizacji zada-
nia z zakresu administracji rządowej, 
dotyczącego wydawania, odmowy, 
cofania oraz wygaszania zezwoleń na 
detaliczną sprzedaż napojów alkoho-

lowych, których realizacja w okresie 
kontrolnym oceniona została nega-
tywnie. Ocena ta przyznana została 
Łukaszowi Michalskiemu, który  
w okresie kontrolowanym zajmował 
się tymi sprawami, a zatrudniony zo-
stał przez byłego burmistrza Jerzego 
Marka Olecha w Urzędzie pod ko-
niec 2012 roku.

dokończenie na str.4

Audyt Grzesiaka
za 40 tysięcy?

Czytaj na str.12
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Sonda Lipiany

Najlepszy zawód na dziś 

Biznesmen, który ma swoją 
firmę. No i prezesi dużych firm, 
myślę że oni zarabiają po 50-100 
tys. miesięcznie. W TV często się 
mówi właśnie o takich.

Lekarze, którzy mają swoje ga-
binety lekarskie. Ludzie chorują i 
będą chorować.

Myślę, że politycy. Nie wiem, 
po ile zarabiają ale na pewno nie-
mało, i się nie napracują tak dużo 
jak zwykły pracownik fizyczny.

Chyba górnicy całkiem nieźle 
zarabiają, tylko ciężką i niebez-
pieczną pracę mają. I oczywiście 
politycy.

Politycy najbardziej, tak mi się 
wydaję. Dobrą szkołę trzeba skoń-
czyć to i dobra pracę można zna-
leźć. Tak to po prostu jest. 

Zespół BIESIADA z Warnic zdo-
był 3. miejsce i tytuł Brązowej Cza-
pli na Ogólnopolskim Festiwalu  
w Czaplinku. Oprócz statuetki czapli 
i dyplomu zespół otrzymał także na-
grodę pieniężną w wysokości 400 zł. 

Policjanci  z Komendy Po-
wiatowej Policji w Pyrzycach 
zatrzymali dwóch młodych 
mężczyzn, którzy dokonali 
przestępstw na terenie Lipian.

 Odzyskano skradzione mienie 
o wartości blisko 2 tys. złotych. 
Zatrzymanym przedstawiono zarzuty 
i zastosowano środek zapobiegawczy 
w postaci dozoru, zakazu zbliżania i 
kontaktu  z pokrzywdzonymi. 

W sobotę, 8 sierpnia młody męż-
czyzna zaatakował na terenie Li-
pian 48-latka  i używając prze-
mocy  ukradł mu telefon. Następnie 
19-latek wspólnie ze swoim o dwa 
lata starszym kompanem z posesji 
pokrzywdzonego zabrał silnik 
elektryczny i akumulator. Wobec 
właściciela, który chciał odebrać im 
zabrane przedmioty sprawcy użyli 

groźby przemocy i pobili zadając 
ciosy po całym ciele. Opuszczając 
posesję dokonali jeszcze kradzieży 
innych rzeczy. Zuchwali przestępcy 
na kolejnej posesji z garażu ukradli 
dwa rowery. 

Policjanci w trakcie czynności 
ustalili, że za popełnionymi przestęp-
stwami stoją dwaj mieszkańcy pobli-
skich miejscowości. Funkcjonariusze 
odzyskali skradzione mienie o warto-
ści prawie 2 tys. złotych. Mężczyźni 
zostali zatrzymani, po czym trafili do 
policyjnego aresztu. Zebrany mate-
riał dowodowy pozwolił na przed-
stawienie im zarzutów m. in. rozboju  
i kradzieży rozbójniczej. 

Jakby tego było mało, 19-la-
tek dnia następnego po opuszcze-
niu aresztu poszedł do sklepu na te-
renie Pyrzyc, gdzie ukradł lody  
i aby utrzymać się w ich posiada-

niu użył gróźb i przemocy wobec 
właściciela sklepu. Mężczyzna został 
zatrzymany i ponownie trafił do 
aresztu. Przedstawiono mu kolejny 
zarzut, do którego się przyznał. 

Wobec zatrzymanych prokurator 
rejonowy zastosował środek zapobie-
gawczy w postaci dozoru, zobowią-
zując do stawiennictwa dwa razy w 
tygodniu w jednostce policji oraz za-
kazał zbliżania się    i kontaktowania 
z pokrzywdzonymi. 

Zgodnie z kodeksem karnym, za 
popełnione przestępstwa mężczy-
znom  grozi 12 lat i 10 lat pozbawie-
nia wolności. O ich dalszych losach 
teraz zdecyduje sąd.  

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

TO ZA MAŁO...
JEDEN ZBÓJR

Jesteśmy bardzo dumni z tego osią-
gnięcia. Gratulacje oraz bukiet kwia-
tów na ręce prezes Stowarzyszenia 
BIESIADA złożył zastępca wójta 
Waldemar Lubiński. Zespołowi gra-
tulujemy sukcesu, a BIESIADĘ usły-

szeć będzie można już niebawem – 
podczas DOŻYNEK GMINNO-PA-
RAFIALNYCH, które odbędą się 5 
września w Warnicach.
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Sonda Przelewice
Najlepszy zawód na dziś 

Polityk, bo oni zarabiają najwię-
cej. Na właściciela pseudobanku 
bym się uczył jak bym mógł. Oni 
też nieźle zarabiają, na pewno bar-
dzo dużo.

Uważam, że najlepiej jest mieć 
swoją firmę budowlaną. Ludzie się 
budują i będą budować.

Budowlanka. A jakbym mógł, 
tobym się na mechanika samocho-
dowego uczył. Aut mamy coraz 
więcej.

Czy ja wiem… Chyba ci, co rzą-
dzą krajem. Polityk i reszta.

Ślusarz. Tak uważam, bo sam 
wykonuję ten zawód i nie narzekam.

GRZEGORZ ROGALEWICZ
ZOSTAŁ PREZESEM
ZARZĄDU OKRĘGU 
PZW W SZCZECINIE
9 sierpnia 2015 r. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Okręgu 
PZW w Szczecinie. 

3.08.2015r. nastąpił odbiór prac 
zadania  pn. „Remont świetlicy wiej-
skiej w m. Okunica, gm. Pyrzyce” 
zgodnie z umową  o roboty bu-
dowlane  IZP. 2720.11.2015  z dnia 
25.06.2015r.  Koszty zadania to 38 
991,00 zł z czego budżet gminy 25 
458,68 zł i fundusz sołecki Sołectwa 
Okunica 13 532,32 zł. Wykonawcą 
zadania był „Bud-Servis” Norbert 
Woźniak. Zakres prac: 
-Roboty tynkarskie ścian i sufitów 
-Roboty malarskie 
-Roboty posadzkarskie wraz z wyko-
naniem okładzin podłogowych 
-Wymiana instalacji elektrycznej 
i wymiana opraw oświetleniowych 
- Remont schodów zewnętrznych 
-betonowych. 
 

Delegaci wybrali na prezesa Za-
rządu Okręgu PZW w Szczecinie 
GRZEGORZA ROGALEWICZA, 
dotychczasowego członka Zarządu 
Okręgu, prezesa Koła „Wędkarz” w 
Pyrzycach.

Decyzja ta zapadła podczas wy-
borów, które odbyły się na Nadzwy-
czajnym Zjeździe Delegatów w ostat-
nią niedzielę. W Kantynie Portowej 
nie pojawili się wprawdzie wszy-
scy uprawnieni, ale kworum było, 
więc wybory mogły się odbyć. Do-
tychczasowy prezes Emilian Pilch 
ze względu na stan zdrowia zmu-
szony był złożyć rezygnację. Nie 
była to pełna kadencja, ale czasami 
tak bywa. Emilian Pilch odchodząc 
podziękował za współpracę wszyst-
kim i zadeklarował wszelką pomoc 
i dzielenie się swoim wieloletnim 
doświadczeniem.

Jedynym zgłoszonym kandy-
datem był prezes Koła Wędkarz w 
Pyrzycach. Od wielu lat związany 
jest z Polskim Związkiem Wędkar-
skim. Sam wędkuje i to z powodze-
niem (zarówno amatorsko, jak i spor-
towo). Wspólnie z Grupą Rybacką 
Sieja i władzami okręgu był jed-

nym z głównych animatorów pomy-
słu budowy łowiska Sicina. W Pyrzy-
cach powstały nie tylko pomosty, ale 
też i zaplecze dla miłośników kija, 
które odwiedzają nawet zagraniczni 
goście. Zaraz po wyborze Grzegorz 
podziękował za naukę i współpracę 
dwóm swoim poprzednikom. Emi-
lianowi Pilchowi i Włodzimierzowi 
Kornaszewskiemu.

 -Przyszedłem tutaj pracować, 
wraz z całym zarządem dla dobra nas 
wszystkich – powiedział. 

A jego plany na najbliższą przy-
szłość? Przede wszystkim to bliższy 
kontakt z kołami oraz rozbudowa i 
modernizacja naszego Ośrodka Ho-
dowlano – Zarybieniowego w Go-
leniowie. To musi być nasze oczko 
w głowie, bo stanowi o sile naszego 
okręgu w całym kraju. Nadzwyczajny 
Zjazd i wybory swoją obecnością za-
szczycił prezes Zarządu Głównego 
PZW Dionizy Ziemiecki i nie była to 
tylko kurtuazyjna obecność. W wol-
nych chwilach odpowiadał na pyta-
nia padające z sali, a w poniedzia-
łek odwiedził łowisko Sicina w Py-
rzycach oraz wspomniany ośrodek w 
Goleniowie.

Za: http://pzwszczecin.com/

GRZEGORZ ROGALEWICZ
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Sonda Kozielice

Najlepszy zawód na dziś 

Myślę, że politycy i cała ta 
reszta. Na biedę i że im nie starczy 
do końca miesiąca, to na pewno nie 
mogą narzekać.

Trudno powiedzieć. Może jakiś 
ekonomista, albo ktoś taki. No i tak 
myślę, że murarz to dobry zawód i 
opłacalny.

 Człowiek powinien być ela-
styczny i kilka zawodów mieć. Tro-
chę  tu dorobić, trochę gdzieś in-
dziej i jest ok. A tak całe życie w 
jednym zakładzie i nic.

Najlepiej to nie być przy jed-
nym zawodzie, tylko kilku. Mura-
rze, lekarze, dyrektorzy oni zara-
biają dobrze.

Po prostu zawód z przyszłością 
trzeba sobie wybrać i się tego do-
brze nauczyć.

Od lipca 2013 roku pracując w 
Wydziale Organizacyjnym, zajmo-
wał się pozwoleniami na alkohol  
i za tę właśnie pracę został oce-
niony przez zespół kontrolny wo-
jewody negatywnie. Kontrole-
rzy stwierdzili w pracy Łuka-
sza Michalskiego następujące 
uchybienia:

  Na podstawie okazanej doku-
mentacji ustalono, iż:

- złożone przez przedsiębiorców 
22 wnioski o wydanie decyzji na 
sprzedaż napojów alkoholowych, w 
tym również wnioski o wydanie ze-
zwoleń jednorazowych, o których 
mowa w art. 18 1 Ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości, nie zawierały 
danych odnośnie przedmiotu dzia-
łalności oraz adresu punktu skła-
dowania napojów alkoholowych, 
do czego zobowiązuje art. 18 ust.5 
pkt 4 i 6 ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości;

- wydano 17 zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych przed 
dokonaniem wpłaty kwoty na konto 
Urzędu, czym naruszono art111 .

Wskazane postępowanie pro-
wadzi do utrwalenia praktyki, która 
jest niezgodna z obowiązującymi 
przepisami, co w konsekwencji 
prowadzi do zwolnienia wniosko-
dawców z realizacji ustawowych 
obowiązków;

- opłaty za wydanie 12 zezwo-
leń na sprzedaż napojów alko-
holowych pobrane zostały nie-
zgodnie ze stawkami określonymi  
w art.111 ust.2 Ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości (w tym, w 11 
przypadkach były to kwoty niższe 
od opłaty przewidzianej w prze-
pisach Ustawy o wychowaniu w 
trzeźwości)

Ponadto przedmiotowa niepra-
widłowość wpłynęła na dochody 
Gminy z tytułu opat za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych 

Kontrolny 
spadek
po Olechu

- w 1 przypadku zezwolenie wy-
dane zostało niezgodnie z wolą 
wnioskodawcy; Skutkiem powyż-
szej nieprawidłowości jest fakt, iż 
przedsiębiorca nie uzyskał żąda-
nego uprawnienia, a jednocześnie 
mógł dokonywać sprzedaży napo-
jów o wyższej zawartości alkoholu 
niż ta, która zaopiniowana została 
przez KRPA;

- 17 zezwoleń na sprzedaż na-
pojów alkoholowych, wydanych w 
oparciu a art.18 ust.1 Ustawy o wy-
chowaniu w trzeźwości, nie zawie-
rało pouczenia o trybie odwoław-
czym, czym naruszono art.107 § 1 
Kpa;

- w przypadku wszystkich po-
stępowań w sprawie wygaszenia 
posiadanych przed przedsiębior-
ców uprawnień, nie zawiadomiono 
stron o wszczęciu ww. działań, do 
czego zobowiązuje art.61 §4 Kpa;

Brak pouczenia o przynależnym 
prawie do złożenia odwołania oraz 
niezawiadomienie stron o podję-
tych działaniach zmierzających do 
wygaszania posiadanych zezwoleń, 
mogło powodować pozbawienie 
przedsiębiorców możliwości sko-
rzystania z ustawowych uprawnień;

- w przypadku 13 decyzji w 
sprawie wygaszenia posiadanych 
przez przedsiębiorców uprawnień, 
brak było podpisu organu lub osoby 
upoważnionej do wydania decyzji 
wraz z podaniem imienia i nazwi-
ska oraz stanowiska służbowego, 
do czego zobowiązuje art.107 § 1 
Kpa;

Powyższa nieprawidłowość 
skutkowała brakiem ostatecznego 
rozstrzygnięcia, potwierdzającego 
fakt utraty przez przedsiębiorcę po-
siadanych uprawnień.

- 15 decyzji w zakresie wyga-
szania uprawnień zostało wyda-
nych po terminie określonym w art. 
35 § 3 Kpa. Powyższym nie dopeł-
niono obowiązku spoczywającego 
na organie administracji do termi-
nowego załatwienia spraw.

      Niedługo minie rok od za-
kończenia kadencji przez Jerzego 
Marka Olecha, niestety do dziś w 
wyniku kontroli wewnętrznych 
lub zewnętrznych wychodzą na 
światło dzienne kolejne uchybie-
nia w pracy byłego burmistrza, 
czy najbliższych mu pracowni-
ków. Pamiętamy, ile emocji bu-
dził problem z nieuregulowanym 
zajęciem pasa drogowego przez 
parafię Świętego OTTONA, brak 
zwrotu prawie około 42 tysięcy 
złotych unijnej dotacji za źle po-
stawione witacze, postawienie pra-
cownicy Urzędu Miejskiego pod 
rządami Olecha zarzutu fałszerstw 
związanych z wyborami samorzą-
dowymi. Zapewne to nie koniec 
„kwiatków”, które Olech po so-
bie pozostawił, śledztwo w spra-
wie fałszerstw trwa, więc mogą 
pojawić się nowe wątki i nowi 
oskarżeni. 

RT

dokończenie ze str.1
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Sonda Warnice

Najlepszy zawód na dziś 

Murarz. To jest zawód, który 
się opłaca wykonywać i dobrze się 
zarabia.

.Inżynieria, akurat jest to za-
wód, który ja wykonuję. Ale myślę, 
że lekarze i budowa maszyn to też 
bardzo dobre zawody.

Wszyscy politycy. Oni to dużo 
zarabiają plus do tego diety, delega-
cje i łapówki.

Lekarze nieźle zarabiają. Jesz-
cze jak mają swoje prywatne ga-
binety. A ja jestem rolnikiem i nie 
chciałbym robić nic innego.

Moja córka wyjechała za gra-
nicę za pracą, bo tu u nas w kraju to 
się mało zarabia. Ale myślę, że den-
tysta dużo zarabia.

  Przejażdżka  motorowerem 
dwójki nastolatków zakończyła się 
szpitalu. W wyniku utraty panowa-
nia nad pojazdem, zjechali z drogi  
i uderzyli w ogrodzenie jednej z 
posesji  w Mielęcinie. 

    Do zdarzenia doszło w Mielęci-
nie na drodze w kierunku miejsco-
wości Sitno. 
   Na miejscu zdarzenia policjanci 
zastali dwójkę nastolatków. 14-la-
tek oświadczył, że on kierował mo-
torowerem, w pewnym momencie 
nagle stracił panowanie nad pojaz-
dem, zjechał z drogi na pobocze i 
uderzył w ogrodzenie z drzewek 
choinkowych jednej z posesji. 

WIECZORNA PRZEJAŻDŻKA
NIELETNICH 
ZAKOŃCZONA W SZPITALU

W rozmowie z nastolatkami 
policjanci wyczuli delikatną woń 
alkoholu od 16-latki ale na pyta-
nie, czy spożywała jakiś alkohol 
kategorycznie zaprzeczyła. Usta-
lili, że chłopak nie posiada upraw-
nień do kierowania motorowerem, 
a pojazd którym się poruszali po-
życzył od kolegi. Jak się okazało, 
para nastolatków  podczas jazdy 
nie korzystała z kasków ochron-
nych. W wyniku zdarzenia nie-
letni zostali przewiezieni do szpi-
tala w Szczecinie z urazami głowy 
i licznymi otarciami naskórka. 

W toku dalszych czynności  
w związku z wypadkiem nastolat-
ków ustalono, że kierującym mo-

torowerem wcale nie był chłopak, 
tylko jego koleżanka. Po wykona-
niu badań okazało się również, że 
nastolatka w organizmie miała po-
nad 1,5 promila alkoholu. Z uwagi 
na doznane obrażenia 16-letnia kie-
rująca motorowerem spędzi kilka 
najbliższych dni w szpitalu, gdy jej 
kolega opuścił już szpital. 

Sprawą nieletnich zajmie się 
Sąd Rodzinny i Nieletnich w Star-
gardzie Szczecińskim.

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach 

Sala 282, od kilkudziesięciu lat 
miejsce obrad nieboszczki Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, 
pseudosamorządów tamtych cza-
sów, czasu styropianu i od 25 lat 
niezależnego samorządu - dziś w 
remoncie.

 Próbowaliśmy dowie-
dzieć się od najstarszych pracowni-
ków obecnego Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach czy pamiętają, kiedy 
sala 282 była remontowana i od 
kiedy ma taki drewniany wygląd 
(kiedyś szpan), ale nikt nie potra-
fił nam podać jakiejś konkretnej 
daty, odsyłano nas jedynie do lat  
70 -tych ubiegłego wieku. 

To, że pyrzycki ratusz wymaga 
remontu, mówi się od kilku kaden-
cji, ale zawsze temat po kilku gad-
kach schodził na dalszy plan, w ty 
roku stało się inaczej: nie było ga-
dek, a tuż po ostatniej zwyczajnej 
sesji Rady Miejskiej do historycz-
nej sali weszli budowlańcy, zapla-
nowano zerwanie boazerii, poma-
lowanie ścian, wymianę oboro-
wych grzejników i położenie par-
kietu, a z tego, co udało się nam 
dowiedzieć plan remontu jest taki, 
by już najbliższe posiedzenie Rady 
Miejskiej odbyło się bez zapachu 
potu nagromadzonego w drewnie 
przez prawie 50 lat.

PP 

Koniec PRL-u w sali 282
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Sonda Bielice

Najlepszy zawód na dziś 

Czy ja wiem, murarz chyba jest 
to w miarę zawód dobry. W sumie 
to sam nie wiem.

Jakbym mógł, to byłbym prezy-
dentem. A tak, to bankowcy, właści-
ciele banków i dentyści jeszcze.

Chyba trenerzy piłki nożnej, oni 
na pewno bardzo dużo zarabiają i 
jeszcze mają do tego fajną pracę. 
Też bym tak chciał.

Złodzieje. Nie płacą podatków, 
wszystko ukryte. Oni maja najwię-
cej pieniędzy i narzekać nie mogą.

Ludzie, którzy rządzą krajem. 
To jest dobry zawód, na biedę to 
oni na pewno nie narzekają i na 
wszystko ich stać i ich rodziny.

21 lipca swój doniosły jubile-
usz 93- i 90-tych urodzin obchodziły 
dwie mieszkanki  z terenu gminy 
Przelewice tj. panie Wanda Polińska 
i Marianna Szulc. Z tej okazji życze-
nia  osobiście złożył wójt gminy Mie-
czysław Mularczyk wraz z panią kie-
rownik USC Małgorzatą Kędziorą. 
W  tym szczególnym dniu obie panie 
wraz z najserdeczniejszymi życze-
niami otrzymały listy gratulacyjne  
i upominki.

Spotkania, które upłynęły w miłej 
i serdecznej atmosferze, umożliwiły 
poznanie bliżej obu pań oraz wspo-
mnień z ich życia. Państwo Polińscy 
związek małżeński zawarli 8 kwiet-
nia 1945 r., mogą pochwalić się wy-
chowaniem czworga dzieci, jedena-
ściorga wnucząt i dwóch prawnuków. 
Natomiast pani Marianna na ziemie 
zachodnie wraz z rodzicami  przyje-
chała pod koniec lat czterdziestych z 
Kujawsko-Pomorskiego. W Lasko-
wie przebywa od 9 lat, a wcześniej 
mieszkała w Barlinku. Po zawarciu 
związku małżeńskiego wraz z mężem 
wychowali siedmioro dzieci oraz do-
chowali się czternaściorga  wnucząt i 
siedmiorga prawnucząt. 

Jubilatki są  otoczone najbliższą 
rodziną, ich ciepłem i miłością, co 
sprawia, że życie w tym wieku staje 
się o wiele łatwiejsze i radośniejsze.

Gratulujemy i życzymy Dostoj-
nym Jubilatkom doczekania w do-
brym zdrowiu następnych wspania-
łych rocznic!

Anna Garzyńska

    W terminie 14-16 sierpnia 2015 
r. odbyły się warsztaty chrześcijań-
skie Muzyka Świadectwem Wiary w 
ramach obchodów uroczystości Za-
śnięcia Matki Boskiej w Sanktuarium 
Maryjnym w Brzesku koło Pyrzyc. 
Uczestnicy w czasie warsztatów roz-
wijali swoje umiejętności podczas 
gry na instrumentach oraz wspólnym 
śpiewie. 

Dzięki przygotowaniu miejsc 
noclegowych oraz posiłków w miej-
scowym Domu Pielgrzyma, trzy-
dniowe uroczystości zgromadziły w 
Brzesku młodzież z całego regionu. 
Specjalnym gościem warsztatów był 
Maciek Czaczyk, laureat telewizyj-
nego show Must be the music obec-
nie kleryk szczecińskiego diecezjal-
nego Seminarium Duchownego. 

W niedzielę na zakończenie 
warsztatów w Sanktuarium, odbył 
się dla wszystkich mieszkańców oraz 
gości specjalny koncert wieńczący 
sierpniowe święto. Organizatorami 
warsztatów byli:

Parafia rzymskokatolicka p.w. 
Narodzenia NMP w Brzesku, Gmina 
Pyrzyce, Pyrzycki Dom Kultury oraz 
Starostwo Powiatowe.
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Sonda Pyrzyce

.
Najlepszy zawód na dziś 

Senator. Myślę, że 15 tysięcy 
zarabia. Też bym tak chciał, nie 
trzeba by było się o nic martwić.

Dobry zawód to może opera-
tor frezarek cnc, albo mechanik 
samochodowy.

Politycy. Oni, myślę, dużo zara-
biają i narzekać nie powinni. Każdy 
by tyle chciał, co oni mają.

Policjant. Dużo zarabiają i mają 
szybko emeryturę, a tak naprawdę 
to nic nie robią.

Wyjazdy do Niemiec jako opie-
kunka. Tylko niestety wiąże się to 
z rozstaniem z rodziną. Ale można 
zarobić. Bo u nas w kraju to ciężko 
jest i mało płacą.

W bieżącym numerze 
nie będzie tradycyjnej wido-
kówki, za to poniżej zamiesz-
czone linki przeniosą Cię do 
przedwojennych ruchomych 
obrazów ziemi pyrzyckiej. 
Filmy umieszczonona nie-
mieckiej stronie AKH groma-
dzącej archiwalne materiały z 
tego okresu.

Pierwszy z nich - http://
www.archiv-akh.de/filme?ut-
f-8=%E2%9C%93&q=stettin#1 
prezentuje piękno Szczecina 
i Pomorza, a od momentu 
00:12:10do 00:14:07 podzi-
wiać możemy … stroje py-
rzyckie! Przedstawiają je 
prawdopodobnie autentyczni 
mieszkańcy Brzeska i okolic. 
Widać na nich detale zarówno 
męskich, jak i damskich ludo-

Pyrzyckie motywy 
ludowe 

na archiwalnych filmach

wych ubrań z charakterystycz-
nymi w tej części pomorza zdo-
bieniami. Początek sceny z tego 
filmu przedstawia przędzarkę 
przy pracy. Następnie dwie pa-
nie prezentują szczegóły dolnej 
części stroju (od razu uspakajam, 
że nie ma w nich scen wymaga-
jących wieku 18+ , tym bardziej 
że panie były właśnie w drodze do 
kościoła ;). Koniec sceny to świą-
teczne (niedzielne) flirty i roz-
mowy, cały czas w świątecznych, 
ludowych strojach. 

Na drugim z filmików- http://
www.archiv-akh.de/filme?ut-
f-8=%E2%9C%93&q=pommern#1 
, od momentu 04:15:15 zaob-
serwować można na krótko py-
rzycką Bramę Szczecińską (dziś 
w ruinie), a tuż za tą sceną wnę-
trze brzeskiego kościoła. Od mo-

mentu 04:16:50 można nato-
miast zapoznać się ze specyfiką 
pracy w rolnictwie na Pomorzu 
Zachodnim jeszcze przed wybu-
chem II wojny światowej.  Przy-
znać należy, że poziom technicz-
nego rozwoju,jak na okres po-
chodzenia materiału jest dość 
imponujący. Sceny dokumen-
tują prace zarówno przy siano-
kosach, zbiorach ziemniaków i 
buraków i inne czynności chło-
pów. Znalazło się również kilka 
kadrów dokumentujących miej-
scowe dożynki.

Bardzo namawiam (szcze-
gólnie zaprawionych internau-
tów) do szczegółowego przejrze-
nia stron AKH, gdyż być może 
znajduje się na nich wiele wię-
cej materiałów (filmików) doty-
czących ziemi pyrzyckiej z tego 
okresu. 

Kadr z pierwszego z omawianych materiałów. 
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Dodaj
ogłoszenie
za darmo!

• kupno
• sprzedaż
• wynajem
• praca
• zamiana

- redakcja przyjmuje bezpłatne, 
drobne ogłoszenia
- redakcja nie ponosi odpowie-
dzialności za treść ogłoszeń
- treść ogłoszenia nie powinna za-
wierać więcej niż 120 znaków 
- ogłoszenie należy przesłać na 
adres redakcja@pulspowiatu.pl

redakcja@pulspowiatu.pl

Z uwagi na awarię systemu łączności, prosimy o zgłaszanie spraw i awarii 
na następujące numery telefonów: dział techniczny - 734407946,  

     dział ekonomiczny - 734407945,  sekretariat - 918876089.

         Za niedogodności przepraszamy. 
         Zarząd sp. z o.o. Geotermia Pyrzyce
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

„Pyrzyce zdają się nie być miejscem, w któ-
rym można spokojnie i bezstresowo miesz-
kać. Co chwilę ktoś gotuje nam jakieś niespo-
dzianki. Jak nie norki to... wiatraki! Prosimy  
o zapoznanie się z dokumentami. Szczególnie  
z mapką, która pokazuje lokalizację wiatraków. 
Tak, tak! Wiatraki przywędrowały również do 
Pyrzyc!

Przykłady destrukcyjnego działania turbin 
wiatrowych w naszym mieście, o których każdy 
powinien wiedzieć.

 W najbliższym czasie na terenie miasta i gminy 
Pyrzyce planowane jest wybudowanie około 28 no-
wych wiatraków. Pyrzyce-Północ ok. 11 sztuk, Py-
rzyce Południe 17 sztuk. W najbliższej okolicy Py-
rzyc budowane jest już ok. 24 sztuk wiatraków na 
terenie gminy Kozielice, dobudowane ma być 10 
sztuk do istniejących 2 wiatraków w okolicy No-
wego Chrapowa. Wiatraki będą widoczne niemal 
wszędzie, gdzie się obejrzysz. Całkiem możliwe, 
że będą stać przez minimum 30 lat również przy 
twoim domu! Firmy budujące farmy wiatrowe i ich 
lokalni lobbyści celowo ukrywają informacje o za-
grożeniach związanych z wiatrakami. Masz prawo 
decydować o przyszłości swojej i własnych dzieci.

  Lokalizacja farm wiatrowych to: Świadome 
narażenie mieszkańców na utratę zdrowia i ma-
jątku, ograniczenia rozwoju gminy i pogorsze-
nia warunków życia mieszkańców, utrata szansy 
na rozwój turystyki oraz związane z tym miejsca 
pracy, zniszczenie unikalnego krajobrazu.

1. WIATRAKI MAJĄ NEGATYWNY, PO-
TWIERDZONY WIELOMA BADANIAMI, 
WPŁYW NA ZDROWIE.

 Według najnowszych badań, wytwarzane przez 
wiatraki, niesłyszalne dla człowieka infradźwięki, 
hałas oraz efekt migotania cienia wywołują tzw. 
”syndrom turbiny wiatrowej”. Choroba rozwija 
się stopniowo, a jej skutki są nieodwracalne. Tylko 
niektóre z jej objawów to: deformacje płodów i 
nadumieralność niemowląt, rozdrażnienie, osła-
bienie pamięci i koncentracji, silne bóle głowy, 
depresja, nerwice, zaburzenia równowagi, osła-
bienie układu odpornościowego, choroby serca, 
zwiększenie ataków padaczki, zakłócenia pracy 
rozruszników serca, myśli samobójcze. Najnowsze 

wyniki badań potwierdzają negatywne oddziaływa-
nie farm wiatrowych na zdrowie ludzi w odległości 
do 8 km. Niestety, lobby wiatrakowe walczy o to, 
by w Polsce nie było obowiązującej strefy ochron-
nej, mimo że w innych krajach istnieją takie uregu-
lowania, a w naszym Sejmie złożony został projekt 
ustawy wprowadzającej 3 km strefę ochronną (Od-
rzucony głosami posłów koalicji PO-PSL). Nikt nie 
zadba o koszty twojego leczenia, zostaniesz z nimi 
zupełnie sam. Czy na pewno stać cię na to?

2. ENERGIA Z WIATRAKÓW JEST BAR-
DZO DROGA

W Polsce do jej wytwarzania dopłaca budżet 
państwa (z naszych podatków!).

Więcej wiatraków to droższy prąd, za który za-
płacimy wszyscy. Cały czas muszą pracować elek-
trownie konwencjonalne, bo energia z wiatru jest 
niepewna i niestabilna, (nie ma wiatru-nie ma 
prądu) a zakłady energetyczne nie mogą dopuścić 
do przerwy w dopływie prądu elektrycznego do 
twojego domu. Widać więc, że wiatraki nie są ta-

kie ekologiczne, nie ograniczają emisji dwutlenku 
węgla!

3. WIATRAKI BEZPOWROTNIE ZNISZ-
CZĄ UNIKALNY KRAJOBRAZ PYRZYC

Turyści i mieszkańcy mają dość hałasu i prze-
mysłowych budowli. Szukają nieskazitelnej natury, 
ciszy i pięknych widoków. Wycieczki rowerowe i 
nornic walking po najbliższej okolicy stracą swój 
urok. Możesz być pewny, że turyści tu nie przyjadą, 
jeżeli wszędzie wokół będą hałaśliwe i szkodliwe 
dla zdrowia wiatraki. Będąc uczciwym wobec tu-
rysty trzeba w swojej ofercie zaznaczyć, że obiekt 
znajduje się w pobliżu farm wiatrakowych, a to 
żadna atrakcja turystyczna.

4. UMOWA DZIERŻAWY ZIEMI POD BU-
DOWĘ FARM WIATROWYCH OZNACZA UT-
RARĘ PRAW DO WŁASNEGO GRUNTU.

 Jeśli podpiszesz umowę na dzierżawę swojego 
gruntu pod budowę wiatraków, bądź świadom, że 
na ok. 30 lat stracisz prawo do swobodnego dyspo-

Czarnobyl 
w  Pyrzycach?
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

4 sierpnia 2015 r. Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska wraz ze skarbnik Gminy Danutą Bart-
ków podpisały umowę na dofinansowanie zada-
nia pn. „Renowacja z częściową odbudową XIV 
w. obwarowań miejskich w Pyrzycach na odcinku 
północno - zachodnim od Baszty Sowiej do cza-
towni nr 47 - kontynuacja prac, wpisanych do  re-
jestru zabytków na działce nr 6/3 obręb 8 miasta 
Pyrzyce wzdłuż ul. 2-go Marca i ul. Szkolnej” z 
Marszałkiem Województwa Zachodniopomor-
skiego Olgierdem Geblewiczem i członkiem Za-
rządu Województwa Zachodniopomorskiego Anną 
Mieczkowska. 

Uroczyste podpisanie umowy dotacji w kwo-
cie 40 tys. zł odbyło się w  Państwowej Szkole 
Muzycznej im. W. Lutosławskiego w Stargardzie 
Szczecińskim. 

245 000 zł – to łączna kwota dziewięciu do-
tacji, których przyznanie potwierdzono w Star-
gardzie. Pieniądze zostaną przeznaczone na prace 
remontowe, konserwatorskie i budowlane przy 
zabytkach.    

W czasie wydarzenia wystąpili wychowanko-
wie Państwowej Szkoły Muzycznej w Stargardzie 
– bracia Marcin i Piotr Rakowscy.

Dotacje: 
1. Remont dachu Zamku Swobnica – Gmina Banie 
2. Remont dworu ryglowego w Niepołcku – Sto-
warzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa                  
„Młyn Papiernia”
3. Renowacja sklepienia w kościele pw. Na-
rodzenia Najświętszej Marii Panny – Brzesko 
4. Renowacja i częściowa odbudowa ob-
warowań miejskich – Gmina Pyrzyce 
5. Kontynuacja odtworzenia historycznej stolarki 

Podpisanie dotacji

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

okiennej na Zamku w Trzebiatowie  – Trzebiatow-
ski Ośrodek Kultury
6. Opracowanie dokumentacji do pozwolenia na 
budowę w Baszcie Więziennej –  Gmina Stare 
Czarnowo
7. Prace konserwatorskie przy obrazie „Chrzest 
Chrystusa” w kościele pw. św. Jana Chrzciciela           
– Żabów

8. Remont i prace specjalistyczne a Parafii pw. 
Najświętszej Marii Panny Królowej Świata                           
w Stargardzie. Łączna kwota dofinansowania wy-
nosi 10 tysięcy złotych.
9. Roboty budowlano –konserwatorskie w cerkwi  
pw. św. Mikołaja w Dolicach. 

nowania własną ziemią. Zgotujesz piekło własnej 
rodzinie i swoim sąsiadom. To ty ściągniesz na nich 
wiele chorób. Nie będziesz mógł: sprzedać swojej 
ziemi, przepisać swoim dzieciom, uprawiać tego, 
co chcesz, budować nowych obiektów. Możesz stra-
cić prawo do ubezpieczenia w KRUS i możliwości 
korzystania z unijnych dopłat rolno-środowisko-
wych. Będziesz płacił podatek dochodowy. 

Wiatraki negatywnie wpływają też na zwie-
rzęta dzikie i domowe oraz ptaki, na ich liczebność, 
obecność i wydajność m.in. gołębie, pszczoły, bo-
ciany, czaple, żurawie, nietoperze, krowy, kury.

5. WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMO-
ŚCI POŁOŻONYCH W OTOCZENIU FARM 
WIATRAKOWYCH DRASTYCZNIE SPADA.

 Badania potwierdzają spadek wartości domów 
i gruntów zlokalizowanych w odległości do 1,6 km 
od turbin wiatrakowych o około 54 %. Gminy i nie 
zabezpieczają w budżecie w środków na odszkodo-
wania z tego tytułu. Pamiętaj, że masz prawo o nie 
wystąpić – zrób to jak najszybciej.

6. NA WIATRAKACH ZARABIA TYLKO 
INWESTOR

 Wszyscy pozostali tracą na tym biznesie wiele 
– zdrowie, prawo do dysponowania swoją własno-
ścią i do zarabiania. Wbrew temu, co powszechnie 
się słyszy, dochód dla gminy z podatku od wiatra-
ków jest niewielki. Zgodnie z prawem budowlanym 
wiatrak jest budowlą techniczną i podatek gminie 
należy się tylko od fundamentu i masztu. Gmina 
traci subwencje państwowe. Farmy wiatrowe nie 
tworzą żadnych miejsc pracy. Do obsługi kilkuna-
stu wiatraków potrzeba jednego człowieka!

7. PAMIĘTAJ, KOGO SŁUCHASZ
Rolnicy dzierżawiący ziemię pod wiatraki mają 

podpisane umowy zakazujące im ( pod karą wy-
sokiej grzywny) mówienia czegokolwiek negatyw-
nego o wiatrakach. Inwestorów i ich lobbystów 
nie obchodzi twoje zdrowie – zależy im tylko na 
zysku!

8. NIE POZWÓL, ABY TWOJA ZIEMIA 
STAŁA SIĘ ZŁOMOWISKIEM EUROPY!

 Obecnie w krajach Unii Europejskiej demon-
towane są przestarzałe, bardziej szkodliwe turbiny 
wiatrakowe, które powinny być zutylizowane, ale 
po konserwacji i malowaniu mogą trafić do nas. 
Wybór należy do ciebie!

Pamiętaj! Każdy człowiek ma prawo powie-
dzieć „nie” budowie farm wiatrowych, a radni  
i lokalne władze powinni liczyć się z opinią miesz-
kańców i działać dla ich dobra!” 

  Nie mam zamiaru oceniać, czy powyższe dane 
są poparte jakimikolwiek badaniami, czy przyno-
szą aż takie spustoszenie w środowisku naturalnym 
pyrzyczanina, ale ich ogrom może kojarzyć się je-
dynie z działaniem atomu. Mnie osobiście przypo-
mina się film Konopielka, w którym tuż po zakoń-
czeniu drugiej wojny światowej na terenach wiej-
skich zakładano elektryczność, wtedy zamonto-
wana w chacie żarówka też budziła emocje i była 
obwiniana o to, że jej światło powoduje, iż kury się 
nie niosą. Mimo że dane zamieszczone powyżej są 
chyba trochę przegięte, to stanowią kolejny głos w 
dyskusji nad przyszłością elektrowni wiatrowych 
w gminie Pyrzyce. Według mnie, dziś ważne jest 
to, by rozpoczętą za kadencji burmistrza Kazimie-
rza Lipińskiego w 2009 dyskusję (pierwsze decy-
zje) o lokalizacji wiatraków już zakończyć, prawie 
6 lat spotkań, uchwał trzech rad, setki artykułów  
i dziś w gminie Pyrzyce dyskusja, jakby nigdy nic, 
zaczyna się od początku.

RT   
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Starosta Kazimierz Lipiński po-
żegnał się już na stałe z Ryszardem 
Grzesiakiem i nawet interwencja by-
łego starosty Wiktora Tołoczki u szefa 
Polskiego Stronnictwa Ludowego Ja-
rosława Rzepy nie pomogła. Dziś 
wiemy, że jakieś mgliste deklaracje, 
iż może Grzesiak wróci do szpitala, 
że może tylko pensję obniżyć, były 
tylko grą starosty i marszałka Rzepy 
na rozciągnięcie i rozpuszczenie te-
matu w czasie  wakacji. Dziś już poza 
samym oszukanym Grzesiakiem, 
nikt tym tematem się nie emocjonuje. 
Bezpańskim szpitalem zajmuje się 
dziś zarząd powiatu, który na swoim 
posiedzeniu w dniu 30 lipca zabrał 
się za temat audytu szpitala, który za-
mierza przeprowadzić starosta Ka-
zimierz Lipiński. Zacytujemy frag-
ment z w/w posiedzenia zarządu po-
wiatu pyrzyckiego: „Następnie wi-

cestarosta poprosił Mariusza Marka 
Przybylskiego, pełnomocnika staro-
sty ds., Zdrowia i Pomocy Społecznej 
o przedstawienie ofert na przeprowa-
dzenie audytu finansowego w Szpi-
talu Powiatowym. Mariusz Marek 
Przybylski przedstawił cztery oferty. 
Najniższa cena wynosiła 10 tys. a 
najwyższa 48 tys. zł brutto. Wicesta-
rosta zauważył, że spośród złożonych 
ofert na uwagę zasługuje oferta firmy 
Formedis. Jest to firma ciesząca się 
dużym uznaniem na rynku. Wstępna 
cena tej firmy to 40 tys. zł brutto, 
ale można ją negocjować. Można 
też zmniejszyć ją poprzez ograni-
czenie zakresu audytu. Można zrezy-
gnować z zagadnień dotyczących in-
frastruktury i sprzętu. Spowoduje to 
obniżenie ceny do 40 tys. zł brutto.  
Walenty Darczuk zauważył, że warto 
negocjować argumentując to, że szpi-

Audyt 
Grzesiaka
za 
40 tysięcy?

tal jest niewielki i ma małe obłoże-
nie łóżkami. Istotne jest też, aby zle-
cić audyt firmie spoza naszego wo-
jewództwa. Wszystkie podejmowane 
działania powinny prowadzić do roz-
woju szpitala. W szpitalu powinien 
funkcjonować oddział położniczy. 
Należy ustalić stan faktyczny tego 
szpitala i w jakim kierunku trzeba iść, 
aby się rozwijał. Cena za rzetelny au-
dyt może wynosić od 30 do 40 tysięcy 
zł”.

 Tyle  protokołu z posiedzenia za-
rządu. Zastanawia mnie, po co tak 
naprawdę zarząd chce wydać 40 ty-
sięcy złotych w sytuacji, kiedy w 
czerwcu na sesji Rady Powiatu mó-
wiono o tym, że powiatowi grozi, ze 
względu na długi, program napraw-
czy, po co wydawać kasę na audyt 
przed konkursem na dyrektora szpi-
tala, przecież to nowy dyrektor po-

winien przedłożyć wizję funkcjono-
wania i rozwoju szpitala pod swoim 
kierownictwem wcześniej zapozna-
jąc się z jego kondycją. Jak należy 
traktować dziś głosowania radnych 
powiatu tej kadencji, którzy przyj-
mowali bez większych dyskusji in-
formacje Grzesiaka o sytuacji szpi-
tala i czy pozytywną ocenę komisji 
rewizyjnej i rady społecznej w tej ka-
dencji należy wrzucić do kosza? Nie 
rozumiem też, dlaczego firma mająca 
przeprowadzić audyt musi być spoza 
naszego województwa, czyżby jakieś 
podejrzenia, że mogą to być koledzy 
Grzesiaka?

Podsumuję to tak: starosta Ka-
zimierz Lipiński zwalnia Grze-
siaka, bo nie podoba mu się jego ro-
bota, teraz chyba chce za 40 tysięcy 
złotych sprawdzić, czy miał rację.  

RT

Od początku lipca w Lipianach trwają prace pole-
gające na przebudowie ul. Okrzei na odcinku 315 mb. 
Droga prowadzi ze szkoły, znajdującej się przy 
ul. Kościuszki, w kierunku ul. Wodnej do Hali Sporto-
wo-Rekreacyjnej, remontowany odcinek przez cały rok 
stanowi istotny pieszy trakt dla mieszkańców Lipian, 
służy uczniom Zespołu Szkół oraz osobom korzystają-
cym z usług rehabilitacyjnych jako dojście do obiektu. 

Prace remontowe zakończą się w drugiej połowie 
sierpnia. Wykonawcą inwestycji jest firma STB Sp. 
z o.o. z Myśliborza, a planowana wartość inwestycji 
oszacowana została na 120 709,19 zł brutto. Kolejnym 
etapem będzie przebudowa odcinka tej samej ulicy od 
wyjścia ze szkoły w kierunku Baszty Myśliborskiej. 

PP

Lipiańska
inwestycja
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ŚWIĘTO STRAŻAKA

Fo t o ko m e n t a r z

KOROWÓD PYRZYCKICH SPOTKAŃ Z FOLKLOREM

SESJA RADY POWIATU

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH
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Już po raz czwarty Stowarzy-
szenie na Rzecz Odnowy Zabyt-
ków „Zaczynaj” zorganizowało 
Biesiadę na Rynku połączoną z 
Odpustem Parafialnym. W cen-
trum Lipian można było posłuchać 
dobrej muzyki, zjeść coś smacz-
nego i wziąć udział w wybranym 
konkursie. Podczas tegorocznej 
Biesiady dokonano uroczystego 

otwarcia siedziby Stowarzysze-
nia, od minionej niedzieli mieścić 
się ona będzie w budynku obok 
kościoła, gdzie do niedawna mie-
ścił się Klub Abstynenta, burmistrz 
Lipian podjął decyzję o sprzedaży 
budynku, ale w związku z małym 
zainteresowaniem ofertą zdecy-
dował użyczyć go na działalność 
Stowarzyszenia.

PP

Na rodzinę można 
zawsze liczyć!

20-letni mieszkaniec powiatu py-
rzyckiego zawiadomił, że jego o dwa 
lata młodszy brat złożył wniosek o 
wydanie nowego dowodu osobistego, 
do którego dołączył swoją fotogra-
fię, natomiast podał jego dane perso-
nalne a także podrobił jego podpis na 
niniejszym wniosku. Postępowanie 
prowadzi KPP Pyrzyce

Pojazd sam odjechał

55-letni mieszkaniec Szczecina 
kierował pojazdem marki Renault nie 
mając do tego wymaganych upraw-
nień z uwagi, iż na kierującego wy-
dano prawomocną decyzję o cofnię-
ciu uprawnień. Pojazd został usunięty 
z drogi na koszt właściciela pojazdu. 

Kucharz 

39-letni mieszkaniec powiatu py-
rzyckiego będąc pod wpływem al-
koholu, trzymając w ręku nóż groził 
innym mieszkańcom uszkodzeniem 
ciała i pozbawieniem życia. Groźba 
wzbudziła w zagrożonych uzasad-
nioną obawę, że będzie spełniona. 
Sprawca zatrzymany przez policjan-
tów ZPI.

To tylko Romet

35-letni mieszkaniec Lipian kie-
rował motorowerem marki Romet 
będąc w stanie nietrzeźwości tj. po-
siadając prawie 3 promile alkoholu 
w organizmie. Sprawca zatrzymany 
przez policjantów KP Lipiany.

SPRZEDAM 
LUB WYDZIERŻAWIĘ

lokal na imprezy okolicznościowe,
 znajdujący się w Pyrzycach 

przy ulicy Dworcowej 23 
(budynek Urzędu Pracy). 

Kontakt 603 375 709

SPRZEDAM 
LUB WYDZIERŻAWIĘ

cukiernio - kawiarnię
w Lipianach ul. Sienkiewicza 3. 

Kontakt 603 375 709
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SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ

Położoną w Pyrzycach 
przy ul Staromiejskiej, 

powierzchnia 1070 m2, uzbrojoną 
/woda, kanalizacja, energia elek-

tryczna, gaz/, ogrodzenie. 
Wraz z działką sprzedany 

 zostanie udział 1/3
 w drodze 

dojazdowej- wewnętrznej.
Na działkę zostały wydane  

warunki zabudowy 
na budynek mieszkalny parterowy 

 z użytkowym poddaszem. 
Telefon po godzinie 15.00 

   505 205 654

Z początkiem lipca br. kompleks boisk sportowych 
Orlik w Żukowie wznowił swoją działalność. Stało się 
tak dzięki staraniom wójta gminy Mieczysława Mular-
czyka, który  przy wsparciu finansowym Fundacji Roz-
woju Kultury Fizycznej zatrudnił animatora Orlika tj. p. 
Annę Duk. 

W ramach zajęć przygotowano na okres wa-
kacji cykl zabaw i konkurencji sprawnościo-
wych. Poprzez tego typu działania staramy 
się zachęcić dzieci i młodzież do sportowego  
i aktywnego stylu życia, bez względu na ich pre-
dyspozycje i umiejętności sportowe, a w szczegól-
ności  do ćwiczeń i ruchu na świeżym powietrzu, 
które są tak ważne dla zdrowia. Jest to dobra alterna-
tywa  na oderwanie się od wszechobecnej technologii  
i siedzącego trybu życia.

      Dotychczas na Orliku odbyły się rozgrywki pił-
karskie, marsz nordic walking i taniec ZUMBA.  

Zajęcia te cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Nie zabrakło też różnego rodzaju konkurencji, gier  
i zabaw sportowych dla dzieci i młodzieży. Mogli tu 
rozładować nadmiar energii i przede wszystkim świet-
nie się bawić na świeżym powietrzu.

Ponadto w ramach  zajęć, dzięki uprzejmości p. Ma-
rii Cabaj z firmy Karsko sp. z o.o., mogliśmy zorga-
nizować wyprawę z kijkami nordic walking do parku 
przypałacowego w Karsku i podziwiać piękny park i za-
bytkowy pałac oraz otaczającą całość  naturę. W pla-
nach mamy jeszcze inne ciekawe wyprawy. Pani Marii 
serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę  
i okazywaną życzliwość. 

Dziękujemy również paniom z grupy tanecznej 
ZUMBA, na czele z p. Pauliną Kołosowską, które ostat-
nio odwiedziły nas, by pokazać jak profesjonalnie taniec 
ten wykonywać.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, zarówno naj-
młodsze dzieci, jak i trochę starsze wraz z rodzicami, 
dziadkami, czy też opiekunami do ciekawego i aktyw-
nego spędzania wolnego czasu na Orliku w Żukowie!

Anna Garzyńska
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