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dokończenie na str.11

dokończenie na str.  3

dokończenie na str.2

Parafia Ryszewko to kościół parafialny, trzy kościoły filialne na sześć 
miejscowości, łącznie to około 1250 parafian. 

Cztery kościoły
jednego proboszcza

W przyszłym tygodniu, podłą-
czeni do pyrzyckiej kablówki będą 
mogli  obejrzeć program Kalejdo-
skop Pyrzycki, w którym gościliśmy 
nabywców działek budowlanych zlo-
kalizowanych przy ulicy Lipiańskiej: 
pana Daniela Zahorenko i Bogdana 
Dziobę, z którymi poruszyliśmy pro-
blem dotyczący uzyskania wszyst-

kich  pozwoleń zmierzających do bu-
dowy domów. Jak się okazało po do-
konaniu zakupu, działki obu panów 
nie mają możliwości podłączenia się 
do sieci wodno – ściekowej, instala-
cja wod. – kan. na tym terenie jest już 
tak dociążona, że nie da się podłą-
czyć ani jednego domu więcej. 

Jedni kupują z wodą 
i kanalizacją inni nie

Hektarów, obiecanych 
przez burmistrza,
nie będzie

Wiatraki w Nowym Chrapowie Wielkopostne śpiewanie
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Sonda Lipiany

U mnie w domu przestrzegamy 
wszystkich tradycji związanych  
z Wielkanocą, wnuki malują pisanki  
i noszą święconkę do kościoła, jest też 
śmigus dyngus.

Tradycja nakazuje, aby zacho-
wywać obyczaje wielkanocne, więc  
u mnie tak jest, postu w piątki nie 
przestrzegam, bo jestem już zwol-
niony, ze względu na wiek.

Oczywiście, że podtrzymujemy 
tradycje wielkanocne, jest święconka, 
malowanie jajek, dyngus, a palmę do 
poświęcenia kupuję gotową.

Zawsze staram się, aby tradycje 
wielkanocne były zachowane, a jeżeli 
chodzi o dyngusa, czy palmę wielka-
nocną, to kiedyś praktykowałem, te-
raz już nie.

Podtrzymuję tradycje wielka-
nocne, pisanki, lany poniedziałek, 
kiedyś, to się wiaderkami wodę lało, 
teraz, to tylko symbolicznie, palmę 
wielkanocną robię własnoręcznie.

„Które obrzędy i zwyczaje 
okołowielkanocne pielęgnowane 

są w Pani/ Pana domu?“

Cztery kościoły
jednego 
proboszcza

Ich proboszczem jest od 12 lat 
ksiądz Andrzej Stolarski, z którym 
spotykamy się podczas wywiadu 
dla TVK  AURA na dziedzińcu ko-
ścioła w Ryszewku.

R.T. - To spora parafia jak na 
jednego księdza. Rozumiem, że 
ksiądz wikarego nie ma?

Ks. Andrzej Stolarski -  Nie 
mam wikarego, ale to jest norma w 
naszej diecezji, taka parafia z takimi 
filiami. 

R.T. -  Jak sobie ksiądz daje 
radę z obowiązkami tymi ducho-
wymi i tymi doczesnymi, jak admi-
nistrowanie czterema obiektami?

Ks. A.S.  -  Z obowiązkami jako 
ksiądz daje sobie radę, jeżeli cho-
dzi o administrowanie kościołami to 
przy każdym kościele funkcjonuje tzw. 
rada kościelna. Bardziej bym ją na-
wet widział jako ekonomiczną, która 
zajmuje się gromadzeniem funduszy  
i później w bardzo dużym stopniu an-
gażuje się też przy pracach remonto-
wych, upiększających, jakiekolwiek 
są potrzebne, więc oni przy współ-
udziale innych mieszkańców są mi 
pomocni.

R.T. – To może o każdej radzie 
parafialnej kilka słów, o tym co ro-
bią, nie wymieniając z imienia i na-
zwiska nikogo, bo pewnie, jak zwy-
kle w takich sytuacjach, kogoś by-
śmy pominęli.

Ks. A.S. - Zacznijmy od kościoła 
parafialnego skoro tu jesteśmy, więc 
działa prężnie już od kilku lat, po-
czątki były i dla nich nowością wia-
domo, więc zanim się w jakiś sposób 
poskładali i poukładali, zaangażo-
wali, trochę czasu minęło. W tej chwili 
dzięki nim to, wszystko co widzimy 
poprzez dach, wejście, gromadzenie  
funduszy, jak już mówiłem, i potem 
nadzorowanie tych prac. Właściwie 
ksiądz tutaj ma niewiele do działa-
nia jeśli chodzi o poszukiwanie wyko-
nawców, potem nadzorowanie, to jest 
tylko ich zasługa. Właściwie na tej 
samej zasadzie działają też pozostałe 
rady przy innych kościołach. Kościół 
w Turzu, to jest też kościół, który  
w ubiegłym roku dzięki radzie i jej za-
angażowaniu i współudziale wszyst-
kich mieszkańców, uzyskał dach  
z własnych tylko funduszy, bez żad-
nych dotacji zewnętrznych. Rada  
w Brzeźnie, która w tym roku podej-
muje się z kolei również trudu pokrycia 
trzeciego dachu kościoła. Dzięki dzia-
łalności rady kościelnej przy kościele  
w Giżynie i zaangażowaniu ludzi, 
tamten kościół zyskał chyba najwię-
cej, choć mieszkańców jest najmniej, 
no i może nie do końca wszyscy miesz-
kańcy są zainteresowani, ale determi-
nacja rady była tak przeogromna, że 
poprzez nowy dach, poprzez nową 
elewację kościoła, poprzez wnętrze 
kościoła – wszystko tylko i wyłącz-
nie dzięki nim. No i oczywiście dzięki 

takiej małej 
tylko suge-
stii księdza, 
że można by 
było.

R.T. - 
Czy oprócz 
tych dzia-
łań, o których ksiądz wspomniał, 
budowlanych, związanych z re-
montami, naprawami dachu,  rady 
parafialne zajmują się jeszcze in-
nymi tematami?

Ks. A.S. -  Oczywiście, że an-
gażują się, bo to jest mała wspól-
nota; jeśli chodzi o ludzi więc nie-
którzy z tych rad są zaangażowani w 
inną grupę, mamy tu jeszcze grupę, 
którą  roboczo  nazywamy sobie 
grupą dwunastu apostołów; oni bar-
dzo mocno angażują się przy orga-
nizacji Wielkiego Tygodnia, później 
również świąt, odpustów. Natomiast 
inne rady działają również na rzecz 
rozrywki dla pozostałych mieszkań-
ców; organizują, chcąc też pozy-
skać dodatkowe fundusze, różnego 
rodzaju festyny dla miejscowych i 
pozamiejscowych. 

R.T. -  Trzymam w ręku zapro-
szenie przygotowane przez wier-
nych księdza parafii, a dotyczy 
ono  pielgrzymki po sanktuariach 
Europy: Francja, Hiszpania, Por-
tugalia w 16 dni, może trochę 
szczegółów?

Ks. A.S. - No to może zaczniemy 
od tego, dlaczego w ogóle podję-
liśmy się tej pielgrzymki, bo prze-
cież oprócz działań czysto material-
nych przy parafii, trzeba też zwró-
cić uwagę i położyć nacisk nie tylko 
na materialność, ale również na du-
chowość. Od 11 lat konsekwentnie, 
przy ogromnym zainteresowaniu, jak 
na taką małą społeczność, podróżu-
jemy po sanktuariach polskich. Przez 
11 lat zwiedziliśmy Polskę wzdłuż 
i wszerz. Najważniejsze sanktuaria 
mamy objeżdżone, w związku z tym, 
w zeszłym roku tak troszeczkę z nie-
śmiałością, wątpliwością, zapropo-
nowałem w Roku Wiary pielgrzymkę 
do Włoch. Była to 9-dniowa piel-
grzymka, wzięły w niej udział 52 
osoby plus ksiądz. Chętnych nazbie-
raliśmy w przeciągu 3 godzin tutaj z 
naszego terenu, oczywiście dołączyli 
niektórzy z rodzin spoza, ale główna 
część to byli udziałowcy naszej para-
fii. I w tym roku troszeczkę rozgrzani, 
rozpędzeni zaproponowaliśmy wła-
śnie taki 16-dniowy objazd piel-
grzymkowy po sanktuariach europej-
skich. Oczywiście najważniejszymi 
miejscami, które chcemy wymie-
nić, bo wszystkich pewnie nie jeste-
śmy w stanie, jest niewątpliwie Lour-
des we Francji, La Salette, również 
we Francji, bardzo jesteśmy ciekawi 
Sanktuarium św. Jakuba w Santiago 
de Compostela w związku z rozrasta-

jącą się tendencją do pielgrzymowa-
nia Szlakiem Jakubowym, no i docie-
ramy oczywiście do Fatimy. Uspoka-
jamy, że również oprócz miejsc kultu, 
odwiedzamy inne miejsca, bo i mamy 
Madryt z tego, co pamiętam, Avi-
gnon, Barcelonę, ale mamy też wy-
poczynki nad Atlantykiem no i Costa 
Brava w Hiszpanii. 

R.T. -  Piękne plaże, ocean, wy-
zwanie potężne przez trzy kraje. 
Rozumiem, że w tej chwili trwa na-
bór do pielgrzymki?

Ks. A.S. -  Tak, w tej chwili trwa 
jeszcze nabór, na dzień dzisiejszy 
mamy 42 osoby, które już wyraziły 
swój akces wyruszenia w tę trasę, 
pozostaje nam jeszcze kilka miejsc,  
w związku z tym korzystając również 
z tej możliwości, że jesteście dzisiaj  
u nas, jeśli ktoś chciałby do nas dołą-
czyć, a grupa jest przesympatyczna, 
jesteśmy chwaleni przez organiza-
torów pielgrzymek jako grupa i jest 
to grupa sprawdzona, to bardzo ser-
decznie zapraszamy do tego, żeby 
ktoś spróbował takiego spędzenia  
z nami czasu, który ma na celu jak 
gdyby pogłębienie swojej duchowo-
ści, ale również nawiązanie bliższych 
relacji towarzyskich z ludźmi, któ-
rzy w tym biorą udział. Pielgrzymka 
ma się rozpocząć 29 czerwca, czyli 
bezpośrednio po zakończonym roku 
szkolnym, bo to jest związane oczywi-
ście z tym, że biorą w niej udział rów-
nież nauczyciele, ja też uczę w szkole, 
w związku z tym nie mogę tego robić 
kosztem szkoły  i zaplanowana jest do 
14 lipca.

R.T.- Z kim mogą kontaktować 
się chętni, zainteresowani, dopyty-
wać o szczegóły?

Ks. A.S. -  No najlepiej pewnie ze 
mną, dlatego, że ja współpracuję bez-
pośrednio z biurem, które  nam to or-
ganizuje i jestem z nimi bezpośrednio 
w kontakcie. 

R.T. - Jaka jest księdza  wyma-
rzona pielgrzymka, którą chciałby 
ksiądz zorganizować?

Ks. A.S. -  Tak, no my mamy taki 
swój plan, mamy wstępny akces już 
co niektórych, oczywiście na Ziemię 
Świętą, ale pomyślimy, czy będziemy 
to organizować bezpośrednio w przy-
szłym roku, czy damy sobie chwilę 
oddechu, bo jak wiemy takie wyjazdy 
są bardzo sympatyczną rzeczą, ale 
tak jak wszystko niestety na tej Ziemi 
kosztuje również i na to trzeba też 
zapracować.

R.T. -  Dziękuję za rozmowę.
Ks. A.S. -   Bardzo dziękuję.

dokończenie ze str. 1
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Sonda Przelewice

Dyngusa to już raczej nie prak-
tykuję, bo sam z żoną jestem, pi-
sanki malujemy razem, a palmę ku-
pujemy gotową.

Tradycje wielkanocne, tak jak 
wszędzie, a jeżeli chodzi o palmę 
na niedzielę palmową, to kupuję 
gotową.

U mnie są tradycje takie, jak 
malowanie jajek, śmigus dyngus  
i palma w niedzielę palmową, ku-
puję ją gotową.

U mnie w domu są podtrzymy-
wane tradycje wielkanocne, pisanki, 
uroczyste śniadanie, a dyngusa, to 
ja osobiście już nie praktykuję.

Staramy się przestrzegać więk-
szości tradycji związanych z Wiel-
kanocą, nie praktykujemy tylko 
śmigusa dyngusa.

dokończenie ze str. 1
„Które obrzędy i zwyczaje 

okołowielkanocne pielęgnowane 
są w Pani/ Pana domu?“

Problem w tym, że obecnie obo-
wiązujące prawo nie pozwala też 
na budowę indywidualnych studni  
i szamb, tym oto sposobem, obaj pa-
nowie i kilku innych kupiło niby 
działki budowlane, na których nie-
stety, nie uzyska się pozwolenia na 
budowę i budowy się nie rozpocznie.

 Burmistrz Pyrzyc tłumaczy całe 
zamieszanie tym, że działki sprzedał 
tak tanio, żeby kupujący sami sobie 
powyższy problem rozwiązali. Pi-
kanterii całej sytuacji dodaje fakt, że 
dotychczas działki sprzedawane były 
bez informacji o dostępnych me-
diach, natomiast  najnowsze ogłosze-
nia  o przetargach na pozostałe dwie 
działki  tj. 28/10 i 28/13 stanowią, 
iż działki posiadają dostęp do sieci 
uzbrojenia podziemnego przebiega-
jących z ul. Lipiańskiej! I tu rodzi się 
pytanie: błąd urzędniczy, czy coś się 
zmieniło, ale tylko dla tych działek. 
Z rozmowy z zainteresowanymi wy-
nika, że są  cztery możliwe sposoby 
rozwiązania problemu:

1. Doprowadzenie przez gminę 
niezbędnej infrastruktury wodno-ka-
nalizacyjnej, drogowej i innej dla 
tego terenu zgodnie z Planem Zago-
spodarowania Przestrzennego – na to 
gmina nie ma i w najbliższym czasie 
nie będzie miała kasy.

2. Zmiana Planu Zagospodaro-
wania Przestrzennego  poprzez do-
puszczenie zapisów o możliwości 
korzystania z studni głębinowych, 
przydomowych oczyszczalni ście-
ków bądź zbiorników bezodpływo-
wych – najprostsze i chyba najtańsze 
rozwiązanie. 

3. Wydanie pozwolenia na bu-
dowę przez wydział architektury 
Starostwa Powiatowego ze względu 
na brak możliwości przyłączenia do 
sieci wodno-kanalizacyjnej - w przy-
padku braku pozwolenia na budowę, 
wszczęcie postępowania sądowego 
przez WSA w oparciu na istniejące 
orzecznictwo – czasochłonne.

4.  Wszczęcie postępowania od-
szkodowawczego na podstawie prze-
pisów ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym bądź 
zasadach ogólnych prawa cywilnego 
– to rozwiązanie możliwe wtedy, 
gdy wszystkie instytucje zawiodą  
i działki budowlane zielskiem 
zarosną.

Które z rozwiązań zostanie w 
przyszłości zrealizowane i zaspokoi 
oczekiwania szczęśliwych nabyw-
ców działek budowlanych przy  ulicy 
Lipiańskiej w Pyrzycach, zobaczymy.

PP

Jedni kupują 
z wodą 
i kanalizacją 
inni nie
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Sonda Kozielice

Jeżeli chodzi o palmę wielka-
nocną, to kupuję gotową, staram się 
pościć w piątki, a lany poniedziałek 
to taki symboliczny dyngus.

Jedna z tradycji wielkanocnych, 
którą zachowuję i która nie ginie, to 
lany poniedziałek. Śmigus dyngus 
musi być mokry.

W Święta Wielkanocne, to musi 
być koniecznie lany poniedziałek, 
a czy bardzo mokry, to zależy od 
pogody.

Oczywiście, przestrzegam tra-
dycji wielkanocnych, są malowane 
jajka, jest koszyczek ze święconką, 
a jak przypada niedziela palmowa 
wczesną wiosną, to palmę sama 
robię.

U mnie w domu obowiązkowo 
zachowujemy wszystkie tradycje 
wielkanocne, malujemy pisanki, 
szykujemy święconkę, no i oczywi-
ście jest też lany poniedziałek.

„Które obrzędy i zwyczaje 
okołowielkanocne pielęgnowane 

są w Pani/ Pana domu?“

W przeciwieństwie do prowadze-
nia pojazdu pod wpływem alkoholu, 
prowadzenie pojazdu pod wpływem 
innego środka odurzającego np. ma-
rihuany nie jest klasyfikowane ilością 
danej substancji w organizmie. Ma 
to konkretne skutki prawne. Wykry-
cie zawartości poniżej 0,10 mg (0,2 
promil) alkoholu w organizmie czło-
wieka nie jest karane. Wykrycie za-
wartości mniejszej niż 0,25 mg (0,5 
promil)  alkoholu we krwi jest wy-
kroczeniem, a dopiero przekroczenie 
tej ilości jest przestępstwem. Ma to 
przede wszystkim związek z klasy-
fikowaniem stanu organizmu na stan 
po spożyciu alkoholu i stan nietrzeź-
wości. Prowadzenie pojazdu w ruchu 
drogowym w stanie nietrzeźwości 
jest wykroczeniem o którym mowa w 
art. 87 i 86 Kodeksu Wykroczeń, na-
tomiast prowadzenie pojazdu w sta-
nie nietrzeźwości jest przestępstwem. 
Kodeks karny definiuje stan nietrzeź-
wości w postaci przekroczenia za-
wartości 0,25 mg i więcej alkoholu 

we krwi albo prowadzi do stężenia 
przekraczającego tę wartość  lub też 
0,5 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu albo prowadzi do stężenia 
przekraczającego tę wartość. Osoba, 
która prowadzi pojazd mechaniczny 
w stanie nietrzeźwości podlega od-
powiedzialności karnej na podstawie 
art. 178a Kodeksu karnego. 

Tej samej odpowiedzialności 
podlega osoba, która prowadzi po-
jazd pod wpływem środka odurza-
jącego. Tutaj dochodzimy do tematu 
marihuany. Otóż, definicja stan po 
spożyciu alkoholu i stanu nietrzeź-
wości z przedziałami zawartości sub-
stancji we krwi, które dzielą spożycia 
na karalne i niekaralne, oraz karalne 
jako przestępstwo i jako wykrocze-
nie, dotyczą tylko i wyłącznie alko-
holu. Nie można być więc w stanie 
po spożyciu narkotyku (np. marihu-
any) albo też w związku z tym w sta-
nie nietrzeźwości. 

Odnalezienie narkotyku w or-
ganizmie człowieka od razu kwali-
fikowane jest jako stan „pod wpły-
wem środka odurzającego”, o któ-
rym mowa w art. 178a § 1 Kodeksu 
karnego. Oznacza to, że jakakolwiek 
ilość środka odurzającego w organi-
zmie człowieka przy prowadzeniu 
pojazdu w zasadzie wypełnia prze-
słanki przestępstwa.

Rzecz jasna wszystkie przesłanki 
muszą być spełnione. Pojazd mecha-
niczny musi znajdować się w ruchu. 
W przypadku samochodu oznacza to 
w zasadzie umieszczenie kluczyka w 
stacyjce i przebywanie wewnątrz po-
jazdu nawet przy wyłączonym zapło-
nie. Choć można na ten temat znaleźć 
również bardziej liberalne  poglądy. 

Bartłomiej Królikowski
Doradca Prawny Lipiany
tel. 509 445 415
www.kancelaria-krolikowski.pl 

Pasieka pszczelarska powstanie 
w gminie Przelewice, przy dofinan-
sowaniu z Programu Operacyjnego 
RYBY. Umowę o dofinansowaniu 
podpisano w siedzibie Urzędu Mar-
szałkowskiego w Szczecinie, podpi-
sali ją: członek Zarządu Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Jarosław 
Rzepa oraz beneficjent - Olgierd Ku-
stosz. Koszt postawienia pasieki to  
64 173,00 zł, a dofinansowanie z PO 
RYBY wyniesie 54 547,00 zł.

Ustawienie pasieki przyczyni się 
do zachowania naturalnego występo-
wania roślinności chronionej wystę-
pującej w gminie Przelewice, szcze-
gólnie trzcinka prostego i wielu in-
nych gatunków objętych ochroną 
(pierwiosnek lekarski, grążel żółty, 
grzybienie białe, centuria pospolita, 
kruszyna pospolita, dzięgiel litwor, 
kukułka krwista, kalina koralowa, 
porzeczka czarna, konwalia majowa, 
itd.). Bytność tak dużej liczby pszczół 
wpłynie korzystnie na znajdujący się 
w sąsiedztwie park przydworski, w 
którym rosną stare drzewa rodzime: 
lipy, buki, dęby, klony, modrzewie, 
jawory. Pszczelarstwo jest formą rol-
nictwa, której działalność wpływa 

pozytywnie na środowisko naturalne. 
Pszczoły miodne podtrzymują bio-
różnorodność w środowisku, a tym 
samym stabilność całych ekosyste-
mów szczególnie tych chronionych, 
są też częścią łańcucha pokarmo-
wego stanowiąc pokarm dla owa-
dów drapieżnych, ptaków czy gry-
zoni. Projekt wzmocni także bioróż-
norodność flory lasu, Parku Krajo-
brazowego „Dolina Płoni” oraz Bar-
linecko-Gorzowskiego Parku Krajo-
brazowego znajdujących się w stre-
fie oddziaływania pasieki. Na terenie 
gminy Przelewice znajdują się ob-
szary Natura 2000, 
na których wystę-
pują cenne siedliska 
ptactwa i zwierząt 
oraz zasoby cennej 
roślinności. Zagro-
żeniem dla tych te-
renów jest inten-
sywny rozwój go-
spodarczy, który 
prowadzi do likwi-
dacji i degradacji 
lub zmiany natu-
ralnych ekosyste-

mów na użytki rolne, zaniechania lub 
zmiany tradycyjnych metod użytko-
wania, obniżenia biologicznej zdol-
ności do rozmnażania roślinności 
(np. osłabiona siła kiełkowania, nie-
wielka zdolność do rozprzestrzenia-
nia się). Powyższe zmiany w przyro-
dzie doprowadzić mogą do obniżenia 
walorów przyrodniczo - krajobrazo-
wych w gminie Przelewice oraz za-
chwiania całym ekosystemem.

PP 

Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyku
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Sonda Warnice

Teraz, to już pomału zanikają 
tradycje wielkanocne i coraz mniej 
ludzi je praktykuje.

U mnie w domu jest bogata świę-
conka, szynka, kiełbasa, pisanki, no 
i oczywiście lany poniedziałek.

U nas, tak jak wszędzie, są tra-
dycje wielkanocne, wnuk z córką 
noszą święconkę do święcenia, no i 
lany poniedziałek też jest mokry.

Śmigus dyngus, ale tylko sym-
bolicznie perfumami, kiedyś, jak 
byłem młody, to wiadrami się oble-
wało, teraz, to już nie.

Oczywiście u nas w domu prze-
strzegamy wszystkich tradycji wiel-
kanocnych, są pisanki i śmigus 
dyngus.

„Które obrzędy i zwyczaje 
okołowielkanocne pielęgnowane 

są w Pani/ Pana domu?“

Wizyta partnerska
w Chorwacji

W ramach realizacji projektu 
edukacyjnego Comenius, ucznio-
wie z Liceum Ogólnokształcącego 
w Lipianach wyjechali na wizytę 
partnerską do Chorwacji. Młodzież, 
pod opieką p. Anny Czak, p. Alek-
sandry Kowalskiej i p. Beaty Ka-
niewskiej przebywała w miejsco-
wości Cakovec od 3 do 8 kwietnia 
2014r. Uczestnikami wizyty, oprócz 
grupy z Polski była także grupa z 

Italii, Rumunii i Chorwacji. Podczas 
wyjazdu licealiści doskonalili znajo-
mość porozumiewania się w języku 
angielskim oraz wymieniali wiedzę 
i doświadczenia z zakresu komuni-
kacji niewerbalnej. Wypracowane 
przez nich wnioski i spostrzeżenia 
posłużą w przyszłości do opracowa-
nia materiału prelekcyjnego z reali-
zacji całego projektu. Oprócz zajęć 
i pracy wszyscy uczestnicy projektu 
uczestniczyli w wycieczkach krajo-
znawczych. W Zagrzebiu zachwy-
ciło wszystkich połączenie tradycji i 
nowoczesności. Zaś urokliwe Medi-
murie urzekło młodzież  winnicami 
i parkiem krajobrazowym z młynem 
wodnym w roli głównej. Najbardziej 
jednak zauroczyła wszystkich nad-
morska Rijeka oraz Opatija, w której 
napotkano polski akcent-tablicę pa-
miątkową poświęconą marszałkowi 
J. Piłsudskiemu. Po tak owocnej wi-
zycie, młodzieży ciężko było się roz-
stać z nowymi znajomymi, a nawet 
przyjaciółmi. Na szczęście przed li-
cealistami kolejna wizyta już w li-
stopadzie, tym razem gospodarzami 
będą partnerzy projektu z Rumunii.

Beata Kaniewska
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Sonda Bielice

Nie robię sama palmy, zawsze 
kupuję, ze względu na wiek, nie ma-
luję już pisanek, w czasie wielkiego 
postu nie jadam mięsa w piątki.

U nas podtrzymujemy tradycje 
wielkanocne, przestrzegamy postu, 
w piątki jemy ryby, a jeżeli chodzi o 
palmę, to kupuję gotową.

Ja,  ze względu na wiek, to 
już pisanek nie maluję, ale świę-
conka, to jest zawsze i poszczę też 
w piątki.

Dla mnie z tradycji wielkanoc-
nych, to najlepszy jest lany ponie-
działek, nie taki symboliczny, ale 
bardzo mokry.

Jak najbardziej, staram się pod-
trzymywać wszystkie tradycje wiel-
kanocne, jestem sama, więc koszy-
czek ze święconką też sama noszę.

„Które obrzędy i zwyczaje 
okołowielkanocne pielęgnowane 

są w Pani/ Pana domu?“

12 milionów złotych unijnego 
wsparcia pozwoli wytworzyć energię 
z wiatru na Pomorzu Zachodnim. Bę-
dzie to możliwe dzięki budowie ze-
społu elektrowni wiatrowych w No-
wym Chrapowie, w gminie Bielice. 
Dofinansowanie pochodzi ze środ-
ków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego na lata 2007-2013. 
Uroczyste podpisanie umowy, z 
udziałem wicemarszałka wojewódz-
twa zachodniopomorskiego Andrzeja 
Jakubowskiego, odbyło się dziś, w 
czwartek, 10 kwietnia 2014 roku, w 
Szczecinie. 

Projekt zakłada budowę zespołu 
elektrowni wiatrowych wraz z infra-
strukturą techniczną. W rzeczywisto-
ści to 2 elektrownie wiatrowe o łącz-
nej mocy 5,0 MW. 

- Pomorze Zachodnie jest jednym 
z liderów w produkcji energii odna-
wialnej w Polsce, dlatego tym bar-
dziej cieszę się z podpisania umowy. 
Kwota dofinansowania, jak i koszt 
całkowity projektu, robią wrażenie. 
Ufam, że projekt zostanie zrealizo-
wany w przewidzianym terminie, co 
pozwoli z kolei wywiązać się nam ze  
zobowiązań akcesyjnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Zachodniopo-
morskiego na lata 2007-2013 - prze-
konywał wicemarszałek wojewódz-
twa zachodniopomorskiego Andrzej 
Jakubowski. Głównym celem pro-
jektu jest poprawa stanu środowi-
ska naturalnego w województwie za-
chodniopomorskim poprzez ograni-
czenie ilości zanieczyszczeń emito-
wanych do powietrza, wód i gleby, 
poprawa jakości wody pitnej dostar-
czanej mieszkańcom, usprawnie-
nie systemu gospodarki odpadami, 
czynna ochrona przyrody, wzrost wy-
korzystania energii ze źródeł odna-
wialnych oraz poprawa stanu bez-
pieczeństwa przeciwpowodziowego, 
przeciwpożarowego i ochrony przed 
skutkami nadzwyczajnych zagrożeń 
środowiska. Dodatkowo przeprowa-
dzenie zadania pozwoli wytworzyć 
ponad 14 tysięcy MWh rocznie ener-
gii z odnawialnego źródła energii, ja-
kim jest wiatr.

Bezpośrednim odbiorcą energii 
będzie regionalny operator energe-
tyczny „ENEA Operator” Sp. z o.o., 
a korzyści odczują mieszkańcy ca-
łego regionu. Inwestycję przepro-
wadzi przedsiębiorstwo PW Bielice 
sp. z o.o. Koszt całkowity realiza-
cji projektu to aż 43,7 miliona zło-
tych. Wsparcie z Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2007-
2013 to ponad 12 milionów złotych. 
Rzeczowe zakończenie inwesty-
cji przewidziano na koniec września 

w Nowym Chrapowie

2014 roku, a finansowe zamknięcie 
projektu zaplanowano na 31 grud-
nia br. 

- To ważny dla nas dzień. Podpi-
sanie umowy umożliwi zawarcie po-
rozumień z producentami i wykonaw-
cami i skuteczną realizację projektu 
do końca 2014 roku. Będą to dwie 
turbiny zlokalizowane w Bielicach 
i Nowym Chrapowie. To wprawdzie 
projekt pilotażowy, ale wierzymy, że 

nie będzie ostatnim jaki przeprowa-
dzimy na Pomorzu Zachodnim. Cie-
szy nas również fakt, że dla nas wo-
jewództwo zachodniopomorskie  
stworzyło dobry klimat inwestycyjny 
- wspomniał wiceprezes spółki PW 
Bielice Ralf Ketteler. 

Jeżeli wszystkie terminy zostaną 
dotrzymane, to budżet gminy Bielice 
w 2015 roku może wzbogacić się o 
nowe znaczne dochody.

PP

W kategorii pierwszej - najmłodsi
Pierwsze miejsce - Nikola Gondor z Lipian

Drugie miejsce - Daniel Dzierbunowicz z Dębna
Trzecie miejsce - Julia Berezowska z Golczewa

W kategorii drugiej- starsi
Pierwsze miejsce - Katarzyna Zwolińska z Dolic

Drugie miejsce - Magdalena Światłowska z Lipian
Trzecie miejsce - Marta Zielińska ze Stargardu Szczecińskiego

W kategorii trzeciej - zespoły
Pierwsze miejsce - Trio z Gimnazjum Pyrzyce

Drugie miejsce - Imo Pectore z Lipian
Trzecie miejsce - Ekipa Zbawcza z Lipian

 W minioną sobotę 12 kwietnia 
w sali MGOK w Lipianach, odbył 
się VII Wojewódzki Przegląd Pie-
śni Wielkopostnych. Otwarcia prze-
glądu dokonała dyrektor Zespołu 
Szkół w Lipianach pani Dorota Chro-
browska, która przywitała zgroma-
dzonych gości. Przed rozpoczęciem 
przesłuchań odbyły się warsztaty wo-
kalne. W przesłuchaniu wzięło udział 
6 zespołów i 27 wokalistów z woje-

wództwa zachodniopomorskiego,  
a ich zmagania oceniało jury w skła-
dzie: Katarzyna Hubaczek - solistka 
Ogólnopolskiego Chóru  Et in Terra, 
Grzegorz Łysek - katecheta, solista 
wielu warszawskich chórów, Elżbieta 
Bacztub - pracownik Domu Kultury 
w Drawnie, instruktorka i wielolet-
nia menedżerka zespołu „Bratnie Du-
sze”, ks. Robert Żołnierzów - wikary 
parafii Lipiany.

Wiatraki
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Sonda Pyrzyce

U mnie w domu to przede wszyst-
kim musi być odpowiednio przygo-
towana święconka i mazurek świą-
teczny, jajka maluję w cebuli, ale ro-
bię też kurczaka w pomarańczach i 
kurakao, coś pysznego.

Przestrzegamy wszystkich wiel-
kanocnych tradycji, włącznie z lanym 
poniedziałkiem, a święconkę do ko-
ścioła nosi syn.

W wielkim poście w każdy piątek 
nie jem mięsa, choć nie powinnam, 
ale przestrzegam postu. Zwyczaje 
wielkanocne, tak, jak tradycja każe, a 
święconkę do święcenia sama noszę.

Oczywiście, że tradycja w na-
szym domu obowiązuje, na Wiel-
kanoc jest koszyczek ze święconką, 
lany poniedziałek i zachowuję post w 
piątki.

Wspólnie z żoną przygotowu-
jemy koszyczek ze święconką, ma-
lujemy jajka i nosimy do święcenia, 
przestrzegamy postu w piątki.

„Które obrzędy i zwyczaje 
okołowielkanocne pielęgnowane 

są w Pani/ Pana domu?“

O Żabowie pod Pyrzycami w 
ostatnim czasie słyszeli prawie 
wszyscy. I to z tej bardzo dobrej 
strony. Obraz Petra Brandla, okre-
ślanego często jako „czeskiego Ru-
bensa” znaleziono bowiem w ma-
łym wiejskim kościółku. Zdaniem 
jego „ponownego odkrywcy”, hi-
storyka sztuki Michała Dębow-
skiego, to prawdziwe arcydzieło 
malarstwa barokowego. Jego naj-
bardziej prawdopodobny autor był 
bowiem najwybitniejszym mala-
rzem baroku w Europie Środkowej.

Obraz przedstawia Chrystusa w 
chwili przyjmowania chrztu świę-
tego z rąk Jana Chrzciciela. Co jest 
pewne, obraz od 70 lat zdobi oł-
tarz kościoła p.w. św. Jana Chrzci-
ciela w Żabowie. Prawdopodobnie 
nie było go tam jeszcze w okresie, 
z którego pochodzi prezentowana 
widokówka miejscowości Żabów 
(kiedyś: Sabow) z widokiem świą-
tyni po prawej stronie. Datowana 
jest ona bowiem na 5.3.1913 roku, 
a więc była przedmiotem korespon-
dencji ponad 101 lat temu. To raczej 
w nieistniejącym już pałacu (widok 
po stronie lewej) należy szukać źró-
deł jego wcześniejszego przecho-
wywania. Bowiem „zgodnie z od-
ręczną notatką prof. Edwarda Ry-
mara, przechowywaną w archiwum 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków, córka ostatniego wła-
ściciela majątku w Żabowie, Mes-
snera, będąc z wizytą w Żabowie 
w 1992 r., ze zdumieniem stwier-
dziła, że w kościele zachował się 
obraz, który pamięta z dzieciństwa” 

- opisuje Michał Dębowski. Pałac po 
1945 r. został doszczętnie zniszczony.  
W Polsce malarstwo Petra Brandla 
znaleźć jeszcze można w Chełmsku 
Śląskim oraz w kościele w Krzeszo-
wie na Dolnym Śląskiem. W tamtej-
szym kościele opackim wiszą trzy 
obrazy Brandla, w tym w ołtarzu 
głównym monumentalna kompozy-
cja Brandla przedstawiająca „Wnie-
bowzięcie NMP”. 

Prezentowana widokówka, jak 
już wcześniej wspomniano, została 
wysłana 5.3.1913 roku (spisana dzień 
wcześniej) na poczcie kolejowej Ko-
strzyn – Stargard do miejscowości 
pod Magdeburgiem. 

Wydawcą kartki był Joh.Rückert 
z Pyritz. Pom. (Pyrzyce).

Autorem fotografii obrazu jest 
Tomasz Gościmski. 
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W dniach 27-31.03.2014 r. grupa 
26 uczniów z PG w Przelewicach 
wraz z opiekunkami  R. Kozicką i  R. 
Golczyk – Maksymiec uczestniczyła 
w wycieczce do Londynu zorgani-
zowanej przez biuro Oriz ze Szcze-
cina. Program wyjazdu był bardzo 
bogaty. Uczniowie mogli zobaczyć 
House of Parliament z jego wieżą  
i zegarem Big Ben, Westminster Ab-
bey, Buckingham Palace, twierdzę 
Tower of London czy London Eye 
oraz wiele innych, ciekawych obiek-
tów. Mieli również okazję pospace-
rować po wiosennych już od dawna 
parkach Kensington Gardens, Hyde 
Park i St. James Park. Tamizę prze-
kraczali na różne sposoby: mostami 
Tower Bridge, Millenium Bridge, 
Westminster Bridge, przejściem pod-
ziemnym pod rzeką, a także górą- ko-
lejką gondolową, z której roztaczał 
się piękny widok na miasto, a szcze-

gólnie na The O2 Arena. Odwiedzili 
też muzea: British Museum, Natural 
History Museum, The Museum of 
Science i National Gallery, w których 
musieli znaleźć wyznaczone eks-
ponaty i odpowiedzieć na związane  
z nimi pytania przygotowane wcze-
śniej przez opiekunów. Śmiechu było 
co niemiara, gdy trzeba było wykazać 
się znajomością języka angielskiego, 
aby trafić do odpowiednich sal i od-
naleźć wskazane obiekty. Ogromne 
wrażenie na wszystkich uczestnikach 
wycieczki zrobił zwiedzany stadion 
Wembley oraz interaktywne muzeum 
horroru London Dungeon. Dodat-
kową atrakcją dla dzieci były prze-
loty samolotem w obie strony oraz 
poruszanie się po mieście słynnym 
londyńskim metrem. Pełni wrażeń, 
zmęczeni, cali i zdrowi wszyscy wró-
cili do domów.

Renata Kozicka
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Zespół Szkół nr 2 Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Pyrzy-
cach jako jedna z 20 szkół z całej Pol-
ski bierze udział w programie „Gotuj 
lokalnie” realizowanym przez Fun-
dację Europejski Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej we współpracy z Aka-
demią Kulinarną Marcina Budynka, 
przy wsparciu Fundacji Klub Sze-
fów Kuchni. W dniach 27 – 28 marca 
2014 r., w trakcie Targów „EuroGa-
stro 2014” w Warszawie, odbyły się 
warsztaty dla nauczycieli, które po-
prowadzili znani kucharze i dzienni-
karze kulinarni – Marcin Budynek i 

Tomasz Jakubiak. Naszą szkołę re-
prezentowała pani Agnieszka Ma-
ciejska – nauczyciel przedmiotów 
gastronomicznych i hotelarskich. 
Na zakończenie szkolenia nauczy-
ciele zmierzyli się w I Ogólnopol-
skim Konkursie Kulinarnym „GO-
TUJ LOKALNIE”, w którym oce-
niani byli przez: Roberta Sowę - zna-
komitego kucharza i restauratora, Je-
rzego Pasikowskiego - prezesa Fun-
dacji Klub Szefów Kuchni oraz Jose-
pha Seeletso - jurora programu "Top 
Chef". Pani Agnieszka Maciejska 
razem z reprezentantką Zespołu 

Szkół w Radzyminie pa-
nią Ewą Starzak-Jan-
kowską zajęły w tym 
konkursie 1 miejsce!

Kolejnym krokiem 
będą warsztaty kulinarne 
dla uczniów, prowadzone 
w okresie od kwietnia do 
czerwca br. Pod kierun-
kiem pani Maciejskiej 
uczniowie będą się przy-
gotowywać do udziału w 
ogólnopolskim konkur-
sie kulinarnym na danie 
główne, na bazie produk-
tów regionalnych, w któ-
rym powalczą o 5-dniowy 
kurs w Akademii Kulinar-
nej Marcina Budynka.

PP

Nauczyciel ZS NR 2 CKU zwycięzcą w Ogólnopolskim Konkursie Kulinarnym

Agnieszka 
Maciejska
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Hektarów, obiecanych
przez burmistrza, nie będzie

§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Minęło kilka tygodni od ogłosze-
nia  przez burmistrza Marka Olecha 
możliwości przejęcia przez gminę 
Pyrzyce od Agencji Nieruchomości 
Rolnych 846 hektarów ziemi i dziś, 
mając w ręku pismo dyrektora ANR 
w Szczecinie skierowane do prze-
wodniczącego Rady Miejskiej Ry-
szarda Grzesiaka, możemy, jak w ty-
tule, powiedzieć i napisać, że ogło-
szona przez Olecha możliwość to 
bajka – „W związku z pismem burmi-
strza Pyrzyc znak: NIR.6822.6.2014 
z dnia 03.03.2014r. oraz w nawiąza-
niu do dotychczasowej koresponden-
cji w zakresie nieodpłatnego prze-
kazywania nieruchomości na rzecz 
Gminy Pyrzyce pragnę przypomnieć, 
iż zgodnie art. 24 ust. 5 pkt. 1 lit c 
ustawy z dnia 19.10.1991r. o gospo-
darowaniu nieruchomościami rol-
nymi Skarbu Państwa jednostki sa-
morządu terytorialnego mogą nieod-
płatnie otrzymać na własność nieru-
chomości zasobu:

1/ na cele związane z realizacją 
inwestycji w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 08.07.2010 r. o szcze-
gółowych zasadach przygotowywa-
nia do realizacji inwestycji w zakre-
sie budowli przeciwpowodziowych,

2/ w celu umożliwienia realiza-
cji miejscowego planu odbudowy, 
o którym mowa w ustawie z dnia 
11.08.2001r. o szczegółowych za-
sadach odbudowy, remontów i roz-
biórek obiektów budowlanych znisz-
czonych lub uszkodzonych w wyniku 
działania żywiołu,

3/ jeżeli są przeznaczone w miej-
scowym planie zagospodarowania 
przestrzennego lub studium uwarun-
kowań I kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego na cele związane 
z realizacją inwestycji infrastruktu-
ralnych służących wykonywaniu za-
dań własnych w zakresie wodocią-
gów i zaopatrzenia w wodę, kanali-
zacji oraz usuwania i oczyszczania 
ścieków komunalnych, wysypisk i 
unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych, ochrony zdrowia, pomocy 
społecznej, edukacji publicznej, kul-
tury i kultury fizycznej, zakładania 
lub rozszerzania cmentarzy komunal-
nych albo jeżeli położony jest na nich 
cmentarz. 

Wniosek o nieodpłatne przeka-
zanie powinien określać przedmiot 
nieodpłatnego przekazania (o które 
konkretnie działki gruntu wnioskuje 
Gmina), rodzaj planowanej na przej-
mowanych działkach inwestycji oraz 
winien wskazywać na niemożność 

realizacji planowanych zamierzeń  
w oparciu o grunty własne jednostki 
samorządu terytorialnego.

Po wstępnym pozytywnym za-
opiniowaniu przez Agencję wnio-
sku Gmina winna przedłożyć nastę-
pującą dokumentację niezbędną do 
wydania ostatecznej zgody na nie-
odpłatne przekazanie nieruchomo-
ści: Uchwałę Rady Gminy upoważ-
niającą do nieodpłatnego nabycia 
nieruchomości:

1. Uchwałę Rady Gminy upoważ-
niającą do nieodpłatnego nabycia 
nieruchomości,

2. Informację ze wskazaniem daty 
rozpoczęcia i zakończenia realizacji 
inwestycji oraz przewidywanych źró-
deł jej finansowania, 

3.  Aktualne wypisy i wyrysy  ewi-
dencji gruntów (wydane nie wcześnie 
niż 6 miesięcy przed datą wniosku),

4. Dokumentację wskazującą 
na zgodność charakteru inwesty-
cji z przeznaczeniem nieruchomości 
w obwiązującym miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzen-
nego gminy lub studium uwarunko-
wań  i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego (decyzja o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji  celu publicz-
nego nie może być postawą do wyda-
nia zgody na nieodpłatne przekazanie 
nieruchomości), 

5. Dokumentację projektową, (np. 
założenia, ekspertyzy, projekt) umoż-
liwiającą określenie potrzeb grunto-
wych realizowanej inwestycji,

6. Zobowiązanie wnioskodawcy 
do wykonywania na własny koszt 
koniecznych wydzieleń i podziałów 
geodezyjnych oraz pokrycia kosztów 
sporządzania operatu szacunkowego   
z wyceny nieruchomości (gdy jest on 
niezbędny).

Przedłożona dokumentacja winna 
potwierdzać realność przedsięwzię-
cia i niezbędność danej nierucho-
mości  do realizacji zdania oraz po-
twierdzać, iż wymiar przekazywanej 
nieruchomości nie przekracza po-
trzeb danej inwestycji. Wobec po-
wyższego uprzejmie  informuję, iż 
ww. wniosek Gminy może być przez 
tut. oddział rozpatrzony po nadesła-
niu dodatkowych  informacji wskazu-
jących, o które  działki gruntu wnio-
skuje Gmina, jakie konkretnie inwe-
stycje  zamierza Gmina  przeprowa-
dzić na wnioskowanych nieruchomo-
ściach oraz nadesłaniu wypisu ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego lub 
miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla przedmioto-
wych nieruchomości”.

Po lekturze pisma dyrektora Ro-
berta Zborowskiego wiemy, na co i 
na jakiej podstawie gmina Pyrzyce 
i każdy samorząd w Polsce może 
otrzymać nieodpłatnie ziemię od 
ANR. 

O komentarz do stanowiska dy-
rektora zapytałem przewodniczącego 
Komitetu Protestacyjnego Rolników 
Roberta Tarnowskiego

„Zawsze jest możliwość przeka-
zania ziemi, zależy pod jakie inwesty-
cje, tylko powiem tak: jeśli miałby na 
tych gruntach stanąć volkswagen po-
wiedzmy u nas w gminie, to potrzeba 
takich terenów? To jest gadanie pana 
dyrektora, pod cmentarze, to jest jego 
gadanie. Możliwość jest, ale nieko-
niecznie musi to być zrobione w ten 
sposób, że akurat przejmie to Gmina.  
Na dzień dzisiejszy żeśmy się cofnęli 
znowu krok do tyłu, bo widzę, że pan 
dyrektor Zborowski to już lepiej jak 
magik Copperfield robi. Rzucane są 
tylko słowa, czarodziej niesamowity, 
obiecanki a nic z tego nie wycho-
dzi. Zadanie jego jest krótkie, z za-
sady, uspokajać towarzystwo, po pro-
stu grać na zwłokę i tyle.  Z tego, co 
mogę powiedzieć od siebie, jako py-
rzyccy rolnicy, jest zgoda moich ko-
legów rolników na to, żeby założyć 
sprawę Agencji i spółce Obojno. I 
założymy to biuro prawne z nami już 
wstępnie przeprowadziło rozmowy, w 
poniedziałek finalizujemy i będzie za-
łożona sprawa. 

PP -  Za co?
R.T. – Za, po prostu szwindle, 

które są w umowach dzierżawy ze 
spółką Obojno, ta grupa produ-
cencka Karsko spółka Obojno. 

PP - O jakie szwindle chodzi?
R.T. - Mamy protokół pokontro-

lny, wiemy jak się odbywało wyłą-
czenie gruntów, tu są „połamane” 
terminy ustawowe wyłączenia, bo 
ustawa o 30% wyłączeniach wyraź-
nie mówi, że grunty powinny wró-
cić w ciągu roku czasu do zasobu 
ANR  i być rozdysponowane. Czyli 
firma, która się zgodziła na wyłącze-
nie 30% gruntów w ciągu roku po-
winna wydać te grunty, w zamian za 
to ma prawo 70 % nabycia gruntów 
w ramach pierwokupu. W przypadku 
grupy producenckiej Karsko spółka 
Obojno, grunty zostały wydane po 
roku i trzech tygodniach. Druga 
sprawa, spółka w ogóle nie miała za-
miaru wydać gruntów, tutaj te 246 
ha ziemi 30% wyłączenia do spółki 

Obojno z tego względu, że zaraz jak 
tylko wyłączyli w 2012 roku, podpi-
sali zgodę, wjechali, zasiali i złożyli 
o przedłużenie umowy do 2017 roku 
ze względu na programy rolno-środo-
wiskowe. To proszę zobaczyć, że sytu-
acja była taka, że tu wyłączamy niby 
30% ale zaraz idzie umowa, podania 
o przedłużenie dzierżawy do 2017, bo 
się niby pokazuje, że ma się program 
rolno-środowiskowy. Mamy jesz-
cze więcej szczegółów na ten temat 
ale to nie miejsce na ich ujawnianie, 
będzie sprawa będziemy wszystko 
po kolei ujawniać, będziemy mówić 
także o  spółkach i ich powtarzają-
cych się udziałowcach, którzy gro-
madzą w swoich rekach po 5 tysięcy 
hektarów”  

O komentarz poprosiłem także 
Krzysztofa Masternaka, szefa py-
rzyckiej Izby Rolnej

„Ja bym to określił jako sprawę 
trudną, do której trzeba przyłożyć jak 
najwięcej sił i środków, żeby ją zre-
alizować. W zasadzie jest postawiony 
cel,  nadrzędny cel, byłaby likwida-
cja Agencji jako struktury, która nie 
sprawdziła się, no bądźmy szczerzy, 
jeśli chodzi o rozdysponowanie ziemi 
i przejęcie ziemi przez samorządy. To 
wtedy nie musiałoby się wiązać z ja-
kimiś tam szczegółowymi planami 
inwestycyjnymi, ale po prostu, żeby 
Gmina była właścicielem, zarządcą 
no i jest uprawione i to ma miejsce 
nawet w innych gminach, przykładem 
jest tutaj gmina Przelewice, gdzie 
spora część ziemi została kiedyś prze-
jęta przez Gminę i w tej chwili jest, 
że tak powiem poddzierżawiana. Inna 
sprawa, że jest poddzierżawiana ka-
pitałowi zagranicznemu, no ale to też 
jest taka ciekawostka, którą można 
byłoby się zainteresować. My byśmy 
chcieli, jako rolnicy powrócić do tej 
możliwości,  a w jaki sposób to zro-
bimy, czy nam się to uda czy nie, po 
prostu próbujemy”.

Według mnie, na dobrych chę-
ciach się skończy, dziś nie ma szans 
na powrót do sytuacji z początku 
działalności Agencji, kiedy był mo-
ment, że kilku gminom w Polsce 
udało się  wyrwać ziemię od agen-
cji, dziś nie ma takiej prawnej moż-
liwości. Dziś Olech, chcąc pozyskać 
choćby 1 hektar, musi zrobić to, co 
napisał w swoim piśmie Zborowski, 
a na to nie ma kasy ani pomysłów na 
inwestycje.

RT
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
W listopadzie ubiegłego roku, 

burmistrz Pyrzyc Jerzy Marek Olech 
w studio telewizyjnym TVK AURA 
przyrzekł publicznie, że będzie 
uczestniczył w każdym z programów 
AURY, o ile termin nagrania zosta-
nie z nim ustalony i przez niego za-
akceptowany. Jak okazało się w ubie-
głym tygodniu, słowo dane przed ka-
merą i mieszkańcami 29 listopada 
2013 roku nic dla burmistrza Pyrzyc 
nie znaczy; odmówił udziału w mar-
cowym nagraniu programu Kalejdo-
skop Pyrzycki przygotowywanym 
przez Dwutygodnik Puls Powiatu i 
TVKA AURA. Wycofał się z nagra-
nia motywując to faktem sporu praw-
nego, do jakiego doszło między nim a 
mną, czyli Ryszardem Tańskim auto-
rem artykułu „To nam burak wypro-
mował miasto”. Pan burmistrz uznał, 
że nie może brać udziału w progra-
mie i odpowiadać na pytania doty-
czące wykonania budżetu gminy Py-
rzyce za 2013 rok, dotyczące miesz-
kań dla pogorzelców, obiecanej przez 
niego ziemi od Agencji Nieruchomo-
ści Rolnej (takie tematy zapropono-
wano), bo jest obrażony za artykuł. 
Realizator programu Piotr Ćwikliń-
ski zadeklarował, że skoro spór jest, 
to na temat artykułu i treści w nim 
poruszanych, czyli nieszczęsnych 
życzeń dla urzędniczek, w programie 
dyskusji nie będzie, ale burmistrz 
ubłagać się nie dał. Piotr Ćwikliński 
raz jeszcze apeluje do włodarza mia-
sta i gminy Pyrzyce, by mieszkań-
ców nie lekceważył i decyzję o nie-
uczestniczeniu w programie zmienił. 
Pisze więc do Olecha list następują-
cej treści.

Szanowny Panie 
W związku z otrzymaną telefo-

nicznie informacją od pani Moniki 
Wrzosek, pracownika Urzędu Miej-
skiego w Pyrzycach, w sprawie wy-
cofania się Pana z udziału w progra-
mie Kalejdoskop Pyrzycki,  z ubole-
waniem przyjąłem tę informację i w 
związku  z tym czuję się zobowiązany 
do Pana decyzji ustosunkować. 

Pani Monika Wrzosek, jako po-
wód odmowy udziału Pana w progra-
mie podała, iż nie odpowiada Panu 
osoba prowadząca program- redak-
tor  Ryszard Tański w związku ze spo-
rem (sprawą sądową), który Pan bur-
mistrz ma z panem Tańskim. Z infor-
macji, jakie posiadam, nie toczy się 
obecnie między oboma panami żadna 
sprawa w sądzie. 

Pozwoli Pan także, że przypomnę 
Pana kilka poczynionych wcześniej 
ustaleń, które mam nadzieję wpłyną 
na zmianę Pana decyzji. 

- w dniu 13 marca 2014 wysto-
sowałem do Pana zaproszenie do 
udziału w programie proponując  
sześć terminów nagrania 

- w dniu 17 marca wyraził Pan 
zgodę na udział w programie wska-
zując jednocześnie dwie nowe daty 
nagrania. Nadmieniam, że Pana 
zgoda na udział w programie była 
bezwarunkowa pod względem osoby 
prowadzącej program, uczestników  
i innych elementów programu. 

- w dniu 18 marca potwierdziłem  
zaproponowaną przez Pana datę 9 
kwietnia jako termin nagrania pro-
gramu . 

- w dniu  2 kwietnia otrzymał Pan 
uszczegółowione zagadnienia, które 
będą omawiane w programie

- w  tym samym dniu  wycofał się 
Pan z udziału w nagraniu. 

Panie burmistrzu pragnę też 
przypomnieć Panu publicznie zło-
żoną deklarację – obietnicę, na an-
tenie TVK Aura w programie Ka-
lejdoskop Pyrzycki, że będzie Pan 
przyjmował zaproszenia do udziału 
w programie, jeżeli tylko daty na-
grania zostaną wspólnie ustalone, 
nie stawiał Pan wtedy żadnych in-
nych warunków. Zwraca się z prośbą 
do Pana burmistrza o zmianę decy-
zji w sprawie wycofania się z udziału  
w nagraniu programu. Jednocześnie 
zapewniam Pana, iż temat  na który 
toczy Pan spór z redaktorem Ryszar-
dem Tańskim  nie będzie poruszany 
w programie. W przypadku braku 
z Pana strony woli zmiany decyzji, 
proszę o wyznaczenie innej osoby  
z urzędu do udziału w programie. 
Zaproponowane Panu tematy, które 
będą poruszane m. in. w programie 
tj.  finanse publiczne (sprawozda-
nie z wykonania 
budżetu 2013r), 
sprawa pogorzel-
ców  są tematami, 
które jak Pan okre-
ślał wielokrotnie, 
są tematami waż-
nymi dla Pana jak 
i mieszkańców na-
szego miasta. Sza-
nowny Panie bur-
mistrzu, ponownie 
proszę o zmianę 
decyzji w sprawie 
udziału w progra-
mie. Stanowisko, 
które Pan piastuje 
zobowiązuje Pana 
do bezpośredniego 
kontaktu z me-
diami, nawet tymi, 
które nie są przy-

chylne Pana osobie, nie może się Pan 
obrażać na dziennikarzy, może Pan 
za to prowadzić z nimi dyskusję, może 
się Pan z nimi spierać i takie warunki 
jestem w sanie Panu zapewnić w pro-
gramie Kalejdoskop Pyrzycki.

z poważaniem 
Piotr Ćwikliński

Na powyższe pismo burmistrz 
Jerzy Marek Olech odpowiada 
następująco: 

„Odpowiadając na Pana pismo, 
które wpłynęło do Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach dnia 3 kwietnia 2014 
roku, informuję Pana, iż podtrzymuję 
swoją decyzję o nieuczestniczeniu w 
kwietniowym programie Kalejdoskop 
Pyrzycki, w związku z prowadzonymi 
czynnościami przygotowawczymi do 
złożenia pozwu do sądu przeciwko 
Panu Ryszardowi Tańskiemu.

Nie oznacza to jednak, że prowa-
dzenie programu przez osobę Pana 
Tańskiego mi nie odpowiada, tak jak 
napisał Pan w swoim piśmie. 
Powodem mojej odmowy udziału  
w ww. programie są obraźliwe dzia-

Olech znowu bojkotuje telewizję
łania redaktora naczelnego Pulsu 
Powiatu skierowane przeciwko 
mnie, które wyjaśni właściwy sąd. 
Do czasu zakończenia sprawy sądo-
wej nie będę brał udziału w żadnym 
programie prowadzonym przez Pana 
Tańskiego”.

Jak widać, dla Olecha dane słowo 
nic nie znaczy, można je wycofywać 
w zależności od sytuacji i koniunk-
tury, obrazić się zawsze można na 
wszystkich i na każdy temat, więc 
powodów Olechowi do bojkoto-
wania Kalejdoskopu Pyrzyckiego 
i lokalnych mediów nie zabraknie.  
W imieniu obu w/w redakcji mogę 
zadeklarować, że burmistrza mimo 
jego powyższej deklaracji będziemy 
zawsze zapraszać i nie obrażamy się 
na niego za ciąganie nas po sądach. 
Ćwiklińskiego Olech już ciągał, 
Duklanowskiego z Tygodnika obec-
nie ciąga, a mnie zamierza ciągać. 
Jak na burmistrza niewielkiej gminy, 
sukces w kończącej się kadencji, jak 
się patrzy!!! 

Ryszard Tański

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ

Położoną w Pyrzycach przy ul Staromiejskiej, 
powierzchnia 1070 m2, uzbrojoną 

/woda, kanalizacja, energia elektryczna, 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
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Geotermia w wiosennej odsło-
nie zaprasza dzieci i młodzież na go-
dzinę z ekologią. Możecie u nas po-
znać  tajniki produkcji ciepła z wody 
termalnej, ale też zobaczyć urzą-
dzenia i być w sercu gotermii, tuż 
przy źródłach. Młodzież dostanie od 
nas butlę gorącej wody termalnej,  
a kiedy woda postoi w odkręconych 
butelkach lub słoikach, jest świetnym 
źródłem nie tylko wiedzy, ale i tema-
tem do obserwacji procesów che-
micznych, które zachodzą w solance 
pod wpływem działania powietrza.  
Po odparowaniu szklanki słonej 
wody, pozostaje czubata łyżka soli, 
z licznymi minerałami. Kryształy 
soli będziecie mogli zobaczyć u nas, 
w miniaturowym młynie.Woda jest 
przebadana przez ekspertów, więc 
skutki parowania nawet na szkolnym 
parapecie lub w przedszkolu, mogą 
tylko poprawić samopoczucie, rów-
nież nauczycieli - bo to naturalny 
inhalator. 

Woda w rozcieńczeniu 5% wyka-
zuje właściwości lecznicze, o czym 

uczniowie dowia-
dują się z prezenta-
cji multimedialnej. 
Wiosenne otocze-
nie ciepłowni na-
prawdę przyciąga 
uwagę, nie tylko 
ludzi, ale i zwie-
rzyny. W okolicz-
nych szuwarach, 
czasami można do-
strzec sarny, w po-
bliże zawita dzik,  
a bażanty space-
rują po całym te-
renie. Nieraz prze-
pędziły z geotermii 
dostojne bociany. 

Teren zakładu, 
urządzenia i cały 
poces technolo-

giczny prezentuję dzieciom, mło-
dzieży, nauczycielom od wielu lat. 
Cieszy mnie rosnące zainteresowanie 
ekologią i odnawialnymi źródłami 
energii i dziwi coraz większa wiedza 
oraz zaskakujące pytania. Materiały 
do edukacji ekologicznej udostęp-
nił nam WFOŚ i GW w Szczecinie, 
a prezentacja odbywa się również  
w sali konferencyjnej geotermii. Po 
zajęciach, jak wiadomo, trzeba na-
brać świeżego powietrza, a tego u nas 
nie brakuje! Na terenie zakładu jest 
piękny sad. Ciekawskich zatrzymuje 
basen solankowy, choć na razie służy 
do celów technologicznych. Tam 
właśnie, przy podmuchu wiosennego 
wietrzyku, poczujemy zapach soli  
i minerałów. Ale to nie koniec! Geo-
termia realizuje projekt finanso-
wany z funduszu Life + i NFOŚiGW 
w Warszawie, dotyczy on poprawy 
chłonności otworów geotermalnych. 
Jest to unikalna metoda supermięk-
kiego kwasowania, która pozwoli 
nie tylko dalej efektywnie korzy-
stać z wód termalnych do produkcji 
ciepła, ale będzie służyć innym cie-
płowniom geotermalnym w Europie. 
Dzięki niej, mamy nadzieję na tańsze 
ciepło w Pyrzycach, po zakończeniu 
projektu. Więcej informacji na stro-
nie www.acidizing.com.pl

Zapraszam nauczycieli, młodych 
pasjonatów ekologii, biologii, chemii 
i wszystkiego, co niesie pozytywną 
energię, do zwiedzenia Geotermii. 
Wizyta u nas jest bezpłatna. Zgłosze-
nia wycieczek, grup szkolnych, ale 
także tych młodszych predszkolaków 
oraz dorosłych przyjmuję pod nume-
rem telefonu 91 5702 796 lub mailem 
geotermia@inet.pl

Zapraszam  wiosną 
i do zobaczenia!

Anetta Głuchowska-Masłyk

Pyrzycka Geotermia 

zaprasza 
na godzinę z ekologią 
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FESTYN REKREACYJNY W PYRZYCACH

Fo t o ko m e n t a r z
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Iga Majewska urodziła się 4 
grudnia 2013 roku. Nie byłoby w tym 
nic w tym dziwnego,  ale...urodziła 
się z brakiem dłoni i przedramienia 
prawej kończyny górnej, krótszymi 
podudziami z brakiem obydwu ko-
ści strzałkowych i szczątkowymi 
obiema stopami w ustawieniu końsko 
– szpotawym.

Rodzice, Ewelina i Tomasz Ma-
jewscy, zamieszkujący w Barnimie 
gm. Warnice przeżyli szok. O powyż-
szych wadach dowiedzieli się w dniu 
porodu, po przeprowadzonym ce-
sarskim cięciu, gdyż w czasie ciąży 
dziecko ułożone było pośladkowo.  
I praktycznie tylko w tym byli uświa-
domieni przez lekarzy, którzy wyko-

nywali okresowe badania ultrasono-
graficzne, a było ich w sumie dzie-
sięć. Za każdym razem pani Ewelina 
była zapewniana, że rozwój płodu 
jest prawidłowy. Nigdy nie usłyszała, 
że z dzieckiem jest coś nie tak pod ką-
tem wykształcania się kończyn. Prze-
ciwnie, lekarze twierdzili, że rozwój 
dziecka w pełni odpowiada wiekowi 
płodowemu. Iga, to drugie dziecko 
państwa Majewskich. Pierwsze, rów-
nież córka, ma sześć lat. Oczekiwanie 
na dziecko było ogromne. Rodzice 
chcieli, aby Kinga miała rodzeństwo. 
Nie rozmyślali o płci, pragnęli tylko 
zdrowego dziecka. Podobnie i Kinga. 
Gdy dowiedziała się, że będzie miała 
siostrzyczkę, wybrała dla niej imię.

Po trudnych chwilach nadeszła 
jednak wola walki na uratowanie nó-
żek i rączki dziecka, a przede wszyst-
kim na przywrócenie sprawności, 
aby Iga mogła chodzić, biegać, czyli 
„normalnie” funkcjonować bez po-
trzeby używania w dalszym jej życiu 
wózka inwalidzkiego czy protez.

Dlatego rodzice zaczęli szukać 
ratunku u lekarzy specjalizujących 
się w takich przypadkach. Według 
polskich lekarzy jedynym wyjściem z 
sytuacji będzie amputacja kończyn w 
odpowiednim miejscu i protezowanie 
do końca życia. Traf chciał, że kilka-
naście dni po narodzinach Igi ukazał 
się w telewizji reportaż o chłopcu, 
który urodził się z podobną wadą 
nóżek, a po przebytych operacjach  
w Stanach Zjednoczonych może nor-
malnie chodzić. Skomplikowanych 
operacji dokonuje dr Dror Paley wraz 
ze swoim wyszkolonym zespołem. 
Z nadzieją państwo Majewscy za-

częli szukać kontaktu, po czym na-
pisali wiadomość e-mail, załączając 
całą dotychczasową dokumentację 
medyczną i zdjęcia RTG. Odpowiedź 
nadeszła szybko, z wiadomością, że 
jest bardzo duża szansa powodzenia 
operacji, tzn., że dr Paley jest w sta-
nie m. in. przedłużyć kości i zrekon-
struować stopy.  Zaprosił rodzinę na 
konsultację, która odbędzie się na po-
czątku kwietnia b.r. w Belgii, w Bru-
gii. Tam obejrzy Igę „na żywo” i w 
przypadku, gdy potwierdzone zo-
staną wcześniej wysunięte wnioski, 
umówi termin najbliższej operacji 
w USA na Florydzie. Niestety ope-
racja to tylko namiastka problemów. 
Do jej przeprowadzenia potrzebne 
są znaczne kwoty sięgające od 200 
do 400 tysięcy dolarów, czyli około 
miliona złotych. Dodatkowo należy 
doliczyć koszty przelotów, zakwate-
rowania i wyżywienia podczas kil-
kumiesięcznego leczenia w Stanach. 
Nie można przy tym pominąć bólu 
i cierpienia dziecka.  W przyszłości, 
wymagane są kontrole i dalsze za-
biegi w odstępach półrocznych, aby 
całe leczenie zakończyło się sukce-
sem. Co do rączki, będzie to kolejny 
problem do rozwiązania w przyszło-
ści. Teraz należy zadbać głównie  
o nóżki.

Dlatego też, Ewelina i Tomasz 
Majewscy zwracają się z gorącą 
prośbą do wszystkich ludzi do-
brego serca, aby w ramach swoich 
możliwości mogli wesprzeć to dro-
gie, ale jak ważne przedsięwzięcie. 
Pomóc można wpłacając darowi-
znę na konto Fundacji Dzieciom 
„Zdążyć z Pomocą” ul. Łomiańska 
5, 01-685 Warszawa, numer konta: 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
Bank BPH S.A., koniecznie z dopi-
skiem: 22911 Majewska Iga – daro-
wizna na pomoc i ochronę zdrowia 
lub przekazać 1% podatku, wpi-
sując w zeznaniu rocznym nr KRS 
0000037904, a w pozycji „cel szcze-
gółowy” należy wpisać 22911 Ma-
jewska Iga.
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W niedzielę 30.03.2014 r. dru-
żyna UKS  „Soccer Przelewice” 
wzięła udział w I Wiosennym Tur-
nieju Piłki Nożnej 5/6-latków w Star-
gardzie Szczecińskim, w którym ry-
walizowało 6 drużyn z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. Koszty 
uczestnictwa naszej drużyny  w tur-
nieju współfinansowane było z środ-
ków budżetu gminy Przelewice.
Chłopcy rozegrali 5 meczów, w tym 
4 wygrane i 1 zremisowany; z ta-
kim wynikiem drużyna UKS „Soccer 

Nasi mali zwycięzcy!

Przelewice” zajęła I miejsce. Pod-
czas turnieju panowała wspaniała at-
mosfera. Wszystkie drużyny dopin-
gowane były przez rodziców i za-
proszonych gości. Na twarzach na-
szych małych gwiazd gościł uśmiech 
i duma. Wszystkim soccerkom gra-
tulujemy zwycięstwa oraz wspania-
łej postawy i życzymy powodzenia w 
kolejnych turniejach!

Koordynator projektu
Karolina Woźnicka

29 marca 2014 r. w Szczecinie odbył się Ogólnopolski  Turniej Tańca Towa-
rzyskiego o Kwiat Krokusa. Tancerze z Klubu Tańca Towarzyskiego Flesz Li-
piany działającego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury zaprezentowali 
tam swoje wysokie umiejętności. 

Oto osiągnięcia:
Klasa H  do 7 lat
Bartosz Janik i Oliwia Kibic  - Złoty medal 

Klasa H   8-9 lat 
Wojciech Gładysz i Kornelia Szpakowska - Złoty medal
Michał Gradek i Paula Bodnar - Złoty medal

Klasa G   8-9 lat 
Michał Guz i Alicja Drozdowska  - Złoty medal
Krzysztof Dykiert i Weronika Pietrzak - Brązowy medal 

Klasa F   10-11 lat
Nikodem Kuczyński i Nicola Gondor  - Brązowy medal 

Gratulujemy!

Medale dla tancerzy

Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH  ŻYCZĘ ZDROWYCH, WESOŁYCH, RA-
DOSNYCH,  SZCZĘŚLIWYCH ŚWIĄT. NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA  ŚWIĄ-
TECZNE  DLA PANA RYSZARDA TAŃSKIEGO   REDAKTORA NACZELNEGO 
PULSU POWIATU.  DLA STAROSTY PYRZYCKIEGO PANA WIKTORA  TOŁOCZKI I 
PRACOWNIKĄ POWIATU. ŻYCZENIA DLA BURMISTRZA  PYRZYC PANA MARKA 
OLECHA I PRACOWNIKĄ GMINY I OPSU. ŻYCZENIA  ZDROWYCH I POGOD-
NYCH ŚWIĄT DLA WUJTÓW GMIN NASZEGO POWIATU, A SZCZEGÓLNE  ŻY-
CZENIA  ZDROWYCH, RADOSNYCH, SZCZĘŚLIWYCH ŚWIĄT  ŻYCZENIA DLA 
WUJTA KOZIELIC PANA EDWARDA KICIŃSKIEGO. ŻYCZENIA DLA KOMEN-
DANTA POLICJI  W PYRZYCACH, PANA LESZKA CIARKOWSKIEGO I ZNAJO-
MYCH Z POLICJI W PYRZYCACH.  ŻYCZENIA DLA KOMENDANTA  POWIATO-
WEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  W PYRZYCACH  PANA MIRKA RA-
BIEGI I ZNAJOMYCH  Z  PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PYRZYCACH.  ŻY-
CZENIA  ZDROWYCH, WESOŁYCH, RADOSNYCH ŚWIĄT  DLA PANI AGNIESZKI 
ODACHOWSKIEJ, DYREKTORA  BIURA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA W PY-
RZYCACH.   ZDROWYCH,  RADOSNYCH, SZCZĘŚLIWYCH  ŚWIĄT  DLA MOJEJ 
UKOŃCZONEJ SZKOŁY  W PYRZYCACH. DYREKCJI  I ZNAJOMYCH  NAUCZY-
CIELE ZESPOŁU SZKÓŁ nr  2  CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PY-
RZYCACH. ŻYCZENIA  DLA DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ nr  1 W PYRZYCACH 
PANA ROBERTA SÓJKI. ŻYCZENIA  DLA  DYREKTORA PUBLICZNEGO GIMNA-
ZJUM W PYRZYCACH PANI  RENATY BOCHAN- BOCHANOWICZ. ŻYCZENIA  
DLA DYREKTORA OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W PYRZYCACH 
PANI  ANI ZASADZIŃSKIEJ.  TAKŻE ZDROWYCH,  RADOSNYCH, SZCZĘŚLI-
WYCH ŚWIĄT  DLA ZNAJOMYCH Z PYRZYC I POWIATU PYRZYCKIEGO  CO SĄ 
POLICJANTAMI Z KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI ZE  SZCZECINA  PANA  
MACIEJA GAJEWSKIEGO, PANA MIRKA MARKA, PANA RAFAŁA KLUKOW-
SKIEGO I ŁUKASZA KASPERSKIEGO.

DLA TYCH ZNAJOMYCH  ZDROWYCH WESOŁYCH, RADOSNYCH, SZCZĘ-
ŚLIWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT  WIELKANOCNYCH  

ŻYCZY PIOTREK SZYMAŃSKI

 „Kobieta Dziś” 
– dziennikarze (panowie) wyszli w depresji

Występem zespołu BĘBNIARZY  
prowadzonego przez  Martę Hołow-
nię rozpoczęło się w minioną sobotę 
w pyrzyckim „Salwadorze” spotka-
nie pań skupionych w Pyrzyckim Fo-
rum Kobiet. „Kobieta Dziś” to- jak 
zapowiedziały organizatorki – pierw-
sze z cyklu spotkań poświęconych 
roli kobiety we współczesnym świe-
cie, także tym najbliższym gmin-
nym i powiatowym. Gośćmi spotka-
nia były Monika Pniakowska - prze-
wodniczącą Forum Równych Szans 
i Praw Kobiet SLD, Julia Holak – 
członkini Forum Równych Szans  
i Praw Kobiet w Szczecinie, kandy-
datka do Europarlamentu, Dorota 
Chałat – przewodnicząca Zachodnio-
pomorskiego Forum Równych Szans 
i Praw Kobiet SLD, inicjatorka i pre-
zeska Koszalińskiego Stowarzysze-
nia Aktywności Lokalnej ERA KO-
BIET, kandydatka do Europarla-
mentu, Katarzyna Piotrowska - se-
kretarz Generalna Forum Równych 
Szans. Pomysłodawczynie cyklu 
spotkań to Marzena Podzińska wi-
ceburmistrz Pyrzyc i Maria Jurecka 
szefowa Forum Kobiet w Pyrzycach. 
„Mam nadzieję, że nasze spotkania i 
dyskusje będą  wnosić do naszej ma-

łej kobiecej społeczności gminy Py-
rzyce dobre wzorce i przykłady na to, 
że kobiety potrafią znaleźć się w każ-
dej sytuacji i na każdym stanowisku, 
że potrafią, jak zechcą, być bardziej 
profesjonalne i merytoryczne.  Dzię-
kuję wszystkim tym, którzy pomogli 
w organizacji tego pierwszego  spo-
tkania, a w szczególności podzięko-
wania dla sponsorów za wszelką po-
moc finansową i rzeczową. Dziękuję 
także Telewizji Kablowej Aura, Por-
talowi Pyrzyce Info i Dwutygodni-
kowi Puls Powiatu za patronat me-
dialny, a co za tym idzie promowa-
nie naszych kobiecych poglądów.  
Jeżeli chodzi o oświadczenie mediów 
(panów), że po wysłuchaniu wszyst-
kich wypowiedzi wychodzicie z dzi-
siejszego spotkania z depresją, to ja 
deklaruję, że chętnie wraz z koleżan-
kami weźmiemy udział w męskim fo-
rum i wysłuchamy, co panowie mają 
do powiedzenia, czekamy na zapro-
szenie”  – powiedziała po spotka-
niu Marzena Podzińska.  Oprócz ze-
społu BĘBNIARZY, artystycznie 
spotkanie dwukrotnie okrasił występ 
Wojtka Schmacha uczestnika uczest-
nik 6 edycji programu „Mam Talent”.

PP
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