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Skoro cztery lata urzędowa-
nia burmistrza Jerzego Marka Ole-
cha można ocenić jako gorzkie, albo 
może kwaśne, to słyszący zewsząd 
takie oceny Olech postanowił kilka 
dni temu poprawić smak swojego wi-
zerunku. Czynami samorządowymi 
już się nie da, bo za mało czasu do 
końca gorzkiej kadencji, więc sło-

dycz na skołatane serca mieszkań-
ców gminy Pyrzyce Olech postano-
wił sprowadzić cukierkami. 

Doszedł do wniosku, że wyborcy, 
to takie duże dzieci i cukierkami  
o ich głosy da się zawalczyć. 

BURMISTRZ 
NA CUKIERKU

dokończenie na str. 10

Czy będzie
pokaz 

bielizny
erotycznej?
List od pań z Pyrzyckiego Forum Kobiet

6 października odbyła się trzecia 
w tej kampanii konferencja prasowa 
kandydata na stanowisko burmistrza 
Pyrzyc, tym razem Miłosza Łusz-
czyka, który kandyduje z namasz-
czenia Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego. Konferencja zorganizowana w 
lokalu „Przy bocznicy”, wedle mo-
ich oczekiwań, powinna być jeszcze 
lepsza, lepiej przeprowadzona 
i podsumowana od dwóch 
pierwszych zorganizowanych 
przez Jerzego Marka Olecha i 
Marzenę Podzińską. Takie wy-
puszczenie do przodu dwóch 
konkurentów daje możliwość 
podpatrzenia, poprawienia 
czegoś we własnym pomyśle 
lub wymyślenia czegoś, co za-
proszonych gości, czy dzienni-

U Łuszczyka wycinanki,
a u Zahorenki
strach kandydatów

karzy zaskoczy. Konferencja Miłosza 
Łuszczyka i radnych z jego komitetu 
była słaba, pikanterii konferencji do-
dała obecność na sali Kazimierza Li-
pińskiego, który jest także posiada-
czem legitymacji partyjnej PSL i jed-
nocześnie konkurentem Łuszczyka w 
walce o fotel burmistrza. 

dokończenie na str. 10

Kongres nie wszystkich kobiet Budynek PPM sprzedany

Ryszard Berdzik
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Sonda Lipiany

Razem z żoną bardzo różnie ob-
chodzę święta patriotyczne. Cho-
dzimy czasem do domu kultury na 
jakieś występy. Dzieci i młodzież 
szkolna, a nawet osoby dorosłe  po-
winny uczestniczyć w takich ob-
chodach dobrowolnie. 

Uważam święta narodowe, ale 
nie obchodzę ich jakoś szczegól-
nie. Żyjemy w wolnym kraju i liczy 
się tu niezależność. Najważniejsze 
święto dla Polaków to odzyskanie 
przez Polskę niepodległości. 

Nie uczestniczę w żadnych 
świętach tego typu. Niech uczest-
niczy, kto chce. Taki mamy kraj, że 
ludzie niechętnie biorą udział w ta-
kich uroczystościach.

Święta patriotyczne obchodzę 
uczestnicząc w uroczystościach i 
wywieszając flagę narodową. Dla 
mnie najważniejsze święto naro-
dowe to Święto Niepodległości.

Biorę udział w uroczystościach 
patriotycznych. Cieszę się, że są, 
bo mamy wtedy dodatkowy dzień 
wolny. 

„Uroczystości patriotyczne 
dla kogo?”

„11 października w Pyrzyckim 
Domu Kultury odbył się III Regio-
nalny Kongres Kobiet z Obszarów 
Wiejskich.  Kongres Kobiet to wyjąt-
kowe, niecodzienne spotkanie przy-
bliżające problemy i potrzeby kobiet, 
a także doskonała okazja do wymiany 
myśli, doświadczeń oraz nawiązywa-
nia dialogu między przedstawiciel-
kami różnych środowisk. Kongres od-
bywał się w  charakterze paneli dys-
kusyjnych. Podejmowane tematy na 
Kongresie są niezwykle istotne dla 
całego społeczeństwa, skąd też ist-
nieje potrzeba organizacji tego typu 
przedsięwzięć i inicjatyw. Organi-
zatorami imprezy były różne grupy i 
stowarzyszenia ze Stargardu i Pyrzyc. 
Regionalnym organizatorem Kon-
gresu była pani Agnieszka Odachow-
ska. Na spotkanie przybył burmistrz 
Pyrzyc Jerzy Marek Olech, wicesta-
rosta stargardzki Marek Stankiewicz, 
wójt gminy Dolice oraz jednocze-
śnie prezes stowarzyszenia  Lokalna 
Grupa Działania Ziemia Pyrzycka - 
Grzegorz Brochocki i Ewa Hancz dy-
rektor biura LGD”.

To fragment artykułu na temat 
ostatniego kongresu zamieszczonego 
na stronie Urzędu Miejskiego w Py-
rzycach, wedle obserwatorów i dzien-
nikarzy kongres nie spełnił oczeki-
wań kobiet, przede wszystkim tych, 
które postanowiły zmierzyć się w naj-
bliższej kampanii wyborczej do sa-
morządu. Organizatorzy kongresu, 
widząc w jakim okresie będzie on or-
ganizowany,  nie pomyśleli, albo nie 
chcieli pomyśleć o promocji kandy-
datek kobiet bez względu na poglądy 
polityczne i komitety wyborcze. Pa-
nel o kobietach w polityce, z infor-
macji jakie posiadamy, był oderwany 
od rzeczywistości i czasu w jakim się 
kongres odbywał. O opinię na ten te-
mat poprosiliśmy organizatorkę im-
prezy Agnieszkę Odachowską

Remik Kubicki  - Jak wygląda 
sprawa zaproszeń na dzisiejszy 
kongres kobiet?

Agnieszka Odachowska -  My 
nie wysyłamy zaproszeń, takich indy-
widualnych osobistych. Zamieszczany 
informacje na stronach interneto-
wych, plakatach i mailach, które idą 
do wszystkich instytucji. Kto jest zain-
teresowany danym problemem, ten z 
nami jest. Kto nie może przyjechać, a 
jest zainteresowany problematyką, to 
po prostu do nas wysyła listy. Tak ist-
nieje kongres, tak jest od trzech lat i 
tak będzie. Myślę, że czasy, kiedy wy-
syłaliśmy indywidualne zaproszenia 
powinny minąć. E-mail, informacja, 
jest tym źródłem przekazu, który do-
ciera do ludzi.

R.K. – Czy w kongresie dzisiej-
szym biorą udział działaczki Py-
rzyckiego Kongresu Kobiet?

A.O. – Tak oczywiście, biorą 
udział. Działaczki Pyrzyckiego Kon-
gresu Kobiet są tutaj z nami.

R.K. – A Pyrzyckiego Forum 
Kobiet?

A.O. – A Pyrzyckiego Forum Ko-
biet? Nie wiem, wszyscy dostali za-
proszenia, każdy mógł tutaj przyjść, 

Kongres
nie wszystkich
kobiet

Agnieszka Odachowska

Marzena Podzińska

tak jest mi trudno odpowiedzieć. 
Kongres wspiera osoby działające 
według pewnych zasad i popierają 
nasze programy, my jesteśmy insty-
tucją polityczną. Forum Kobiet Le-
wicy, skupia się tylko wokół kobiet 
lewicy. U nas tak nie ma, u nas są 
kobiety o różnych poglądach po-
litycznych, są kobiety z PiS-u, PO, 
skrajna prawica, skrajna lewica. 
Jesteśmy różne, nie zamykamy się 
tylko w wyłącznie jednym gronie. 
Panie otrzymały zaproszenie, jeśli 
nie skorzystały? Trudno. Przewod-
nicząca Forum Lewicy ze Stargardu 
Teresa Jasińska, jest tutaj z nami. 
Nie ma tylko Pyrzyckiego Forum i 
nad tym ubolewam, że nie potrafią 
współpracować z nami.

R.K. – A czy Kongres Kobiet 
wspiera kobiety kandydujące na 
stanowisko burmistrza i do rady 
miejskiej?

A.O. – Tak oczywiście, wspie-
ramy wszystkie kobiety, którym ko-
deks Kongresu Kobiet jest bliski 
sercu.

R.K. – Czyli wśród nich panią 
Marzenę Podzińską?

A.O. – Nie, pani Marzena Podziń-
ska nie należy do Kongresu Kobiet.

R.K. – A Pyrzyckie Forum 
Kobiet?

A.O. – To są dwie oddzielne orga-
nizacje. To jest organizacja lewicowa 
działająca przy SLD.

Już wiemy, że w Pyrzycach ko-
biety kandydujące z Forum Kobiet 
nie maja szans na poparcie innych ko-

biet z  Kongresu kobiet, choćby były 
najbardziej pyrzyckie.

O kolejny komentarz Remik Ku-
bicki poprosił wywołaną wcześniej w 
pytaniu Marzenę Podzińską.

Remik Kubicki – Dlaczego nie 
uczestniczyła pani w Kongresie 
Kobiet?

Marzena Podzińska – Nie bra-
łam udziału, ponieważ w tym dniu 
miałam inne zajęcia, ale też nie bra-
łam udziału ponieważ nie byłam za-
proszona jako kandydatka na burmi-
strza Pyrzyc, czyli kobieta, biorąca 
udział w wyborach samorządowych 
w tym roku. Jak również takiego za-
proszenia nie otrzymało Forum Ko-
biet, którego jestem członkinią, do 
współorganizowania jak i również do 
udziału.

R.K. – Kongres Kobiet Pyrzyc-
kich nie wystawiał imiennych za-
proszeń i podobno jest to praktyka?

M.P. – Tego nie wiem, bo nie py-
tałam innych kobiet, czy dostały za-
proszenia indywidualne. Tu nie cho-
dzi o to, żeby to były zaproszenia in-
dywidualne, imienne, po to żeby ko-
goś docenić. Tylko myślę o tym, że 
Kongres Kobiet jest stowarzysze-
niem ogólnopolskim zrzeszającym 
kobiety z różnych obszarów, ponad 
podziałami z różnych środowisk i 
wspierającym w życiu politycznym 
i społecznym. Ja myślę, że zabra-
kło mi trochę tego, że Kongres Ko-
biet, która jest taką organizacją, 
który w swoim statucie ma zapisane 
zadania wspierania i współpracy  
z kobietami w okresie wyborów samo-
rządowych, nie zaprosił kobiet, które 
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Sonda Przelewice

Uważam, że patriotycznych 
świąt w Polsce nie ma za dużo. Ja 
obchodzę wszystkie bardzo uro-
czyście. Zbliża się 11 listopada. Już 
myślę, jak będę ten dzień obchodził. 

Jak zauważę czerwoną kartkę w 
kalendarzu, to świętuję. Zwłaszcza 
święta patriotyczne – tj. 1, 2, 3 Maja 
oraz Święto Wojska Polskiego.   

Raczej nie obchodzę takich 
świąt. Jak chodziłam do szkoły, 
to szczególnie świętowałam. Te-
raz traktuję je jako zwykły dzień 
świąteczny. 

Nie świętuję żadnych dni pa-
triotycznych. W ogóle mnie to nie 
obchodzi.

Moim zdaniem w naszym kraju 
jest wystarczająco dużo uroczysto-
ści patriotycznych. Obchodzę je ra-
zem ze wszystkimi Polakami.

„Uroczystości patriotyczne 
dla kogo?”

startują w tych wyborach. Nie zapro-
szono kobiet z gminy Pyrzyce, kobiet 
z powiatu pyrzyckiego po to, żeby po-
chwalić się, pokazać, że u nas na na-
szym terenie, w naszym regionie, bo 
był to kongres regionalny, startują 
kobiety, biorą udział w wyborach, od-
ważyły się. My jesteśmy po to, żeby je 
wspierać, żeby pokazywać. Te kobiety 
miałyby możliwość zaprezentowania 
się, niezależnie od tego, z jakiej par-
tii startują, z jakiego komitetu, kogo 
popierają, wszystkie mogłyśmy wziąć 
w tym udział, tak to jest na wszyst-
kich kongresach, dzieje się to po-
nad wszelkimi podziałami. Ogląda-
łam ostatnio taką konferencję, gdzie 
współorganizatorem w Warszawie 
był Kongres Kobiet. Była to konferen-
cją dotycząca udziału kobiet w wybo-
rach samorządowych. Tam bardzo 
dużo mówiono o tym, jak powinno 
wyglądać wsparcie dla kobiet, słowa 
pani prezes Warakomskiej -  kandy-
dujmy, wspierajmy kobiety i głosujmy 
na kobiety. Mnie tutaj tego zabrakło. 
Tu nie chodzi o indywidualne zapro-
szenia, tylko chodzi o to, żebyśmy 
miały możliwość pokazać się, poroz-
mawiać ze sobą, wesprzeć się i dla 

29 września w siedzibie Geo-
termii Pyrzyce odbyła się ostatnia 
konferencja prasowa na zakończe-
nie dwuletniego projektu ze środków 
unijnych, który miał przetestować 
i wdrożyć metodę super miękkiego 
kwasowania. W bardzo dużym skró-
cie opracowana i przetestowana pod-
czas projektu technologia pozwoli na 
sprawniejszą eksploatacje pyrzyc-
kiego źródła geotermalnego, które 
od początku działalności i wydoby-
cia gorącej solanki zatyka się przez 
skupiska bakterii i osadów, które blo-
kują powrót wody, schłodzonej po 
oddaniu ciepła, co z kolei zmniej-

Projekt zakończony
sukcesem

niektórych byłaby to taka fajna oka-
zja wystąpienia publicznego, obycia 
się trochę z życiem politycznym i tego 
mi tam zabrakło i nie chodziło o indy-
widualne zaproszenie, myślę, że wiele 
kobiet byłoby z tego zadowolonych, 
zostałyby dostrzeżone przez środowi-
sko kobiece, stowarzyszenia kobiet, 
które ma takie hasła a wystarczy zo-
baczyć statut, gdzie te zapisy są. By-
łaby to bardzo fajna inicjatywa, którą 
pani pełnomocnik mogłaby się po-
chwalić i pokazać,  jak dużo kobiet z 
naszego regionu startuje i bierze ak-
tywny udział w wyborach.

Z nagłówka artykułu, cytowanego 
na początku wiemy, że w kongresie 
uczestniczył burmistrz Jerzy Marek 
Olech, szef organizatora Kongresu 
Agnieszki Odachowskiej, trudno mó-
wić w takiej sytuacji o wspieraniu, 
promowaniu Marzeny Podzińskiej, 
czy też Teresy Kordaczuk, która także 
zmierzy się w najbliższych wyborach 
z Olechem. 

Remik Kubicki
Ryszard Tański 

dokończenie ze str.2

Pyrzyccy policjanci zatrzymali 
24-latka, który uszkodził samochód, 
w którym siedziały dwie kobiety 
i 2-letnie dziecko. Do popełnienia 
przestępstwa wykorzystał siekierę. 
Za taki czyn sprawcy grozi ponad 7 
lat pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło w jednej 
z miejscowości pod Pyrzycami w 
środę wieczorem. Mężczyzna powy-
bijał siekierą szyby i uszkodził ka-
roserię w zaparkowanym samocho-
dzie, bo myślał, że przyjechali nim 
znajomi siostry, których.. nie lubi. 
W momencie gdy niszczył zapar-
kowaną na parkingu przed blokiem 
skodę, w pojeździe siedziały dwie 
kobiety z małym dzieckiem. Zaczęły 
krzyczeć, żeby nie robił im krzywdy, 
bo w środku jest dziecko. W momen-
cie, gdy mężczyzna zorientował się, 
że się pomylił, oddalił się do miejsca 
zamieszkania. 

Na miejsce niezwłocznie został 
skierowany patrol policji. Po przy-

jeździe policjanci podjęli czynności 
w celu ustalenia sprawcy. W  jednym 
z mieszkań podczas rozmowy z ko-
bietą zauważyli mężczyznę, który w 
ręku trzymał siekierę, na widok po-
licjantów zaczął się nerwowo zacho-
wywać i szybko skierował się do ła-
zienki, w której chciał się zamknąć. 
Policjanci obezwładnili i zatrzymali 
24-latka. Jak się okazało, mężczy-
zna był nietrzeźwy miał prawie pro-
mil alkoholu w organizmie. Trafił do 
policyjnego aresztu, po wytrzeźwie-
niu usłyszał zarzut uszkodzenia mie-
nia i przyznał się do winy. Mężczy-
zna jest dobrze znany policji, w prze-
szłości był już karany za podobne 
przestępstwa. 

Na wniosek komendanta powia-
towego Policji w Pyrzycach, proku-
rator zastosował wobec 24-latka śro-
dek zapobiegawczy w postaci dozoru 
policyjnego. Za popełniony czyn w 
związku z tzw. recydywą mężczyź-
nie grozi ponad 7 lat pozbawienia 
wolności. 

sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

SIEKIERĄ 
NISZCZYŁ SAMOCHÓD,
W KTÓRYM 
BYLI LUDZIE

sza sprawność urządzeń, koszty pro-
dukcji ciepła i większe zużycie gazu. 
Dzięki pomysłowi pracowników py-
rzyckiej Geotermii, opracowanego 
wspólnie z naukowcami z wielu 
uczelni w kraju, wsparciu NFOŚiGW 
oraz Instrumentu Finansowego Life+ 
opracowano innowacyjną na skalę 
Europy metodę Super Miękkie Ka-
sowania, technologia opracowana  
i przetestowana w Pyrzycach będzie 
teraz wdrażana w instalacjach geo-
termalnych w ciepłowniach w Polsce  
i Europie, a wyniki badań będą prze-
kazane do wielu uczelni i geotermii.

PP
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Sonda Kozielice

Oczywiście powinno się ob-
chodzić każde święto patriotyczne. 
Może niekoniecznie 1 maja- Święto 
Pracy, bo uchwalone zostało za cza-
sów komunizmu. 

Takie uroczystości świętuję 
jak najbardziej. Z racji tego, że je-
stem nauczycielką i organizuję ta-
kie święta. Nie zapominajmy o no-
wym święcie, które powinniśmy 
obchodzić 1 marca. Jest to Naro-
dowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. 

Biorę udział w świętach patrio-
tycznych. W Polsce jest ich za mało. 
Inne kraje mają ich więcej, więc u 
nas też mogło by być więcej takich 
świąt.

Ja nie obchodzę żadnych świąt 
patriotycznych i uważam, że jest ich 
za dużo. 

1 i 3 Maja obchodzę z koniecz-
ności, bo wszyscy obchodzą. Mło-
dzież szkolna również powinna pa-
miętać o tych świętach.

„Uroczystości patriotyczne 
dla kogo?”

Sezonowe zalania to utrapienie 
wielu właścicieli nieruchomości – 
nie tylko rolników – z powiatu py-
rzyckiego. Nierzadko zalania powo-
dują poważne szkody tak w upra-
wach jak i w innego rodzaju mieniu, 
często zalane tereny przez długi czas 
wyłączone są z użytkowania na cele 
uprawne. Pojawia się więc pytanie 
o odpowiedzialność odszkodowaw-
czą. Najwięcej wątpliwości budzi od-
powiedzialność za zalanie wynika-
jące z braku dochowania obowiązku 
prawidłowego utrzymania urządzeń 
melioracyjnych. 

Jeżeli dany teren objęty jest strefą 
działalności spółki wodnej, sprawa 
jest prosta. Za szkody powstałe 
wskutek zaniedbań w utrzymaniu 
urządzeń melioracyjnych odpowiada 
spółka wodna, która jest właścicie-
lem tej infrastruktury. Najwięcej kon-
trowersji pojawia się jednak w sytu-
acji, gdy na danym terenie nie funk-
cjonuje spółka wodna. 

Odpowiedzialność za zalanie pól
Przepisy prawa wodnego mówią, 

że za utrzymanie urządzeń melioracji 
wodnej odpowiadają spółka lub zain-
teresowani właściciele nieruchomo-
ści. Nie są to więc po prostu właści-
ciele nieruchomości, ale „zaintereso-
wani” właściciele gruntów. Oznacza 
to, że nie można tak po prostu skiero-
wać roszczenia wprost do właściciela 
działki, na której znajduje się uszko-
dzone urządzenie melioracyjne. Mu-
simy zakreślić odpowiednio krąg 
właścicieli, którzy jako że są „zain-
teresowani”  winni dbać o urządzenie 
melioracyjne. 

Obowiązek ten spoczywa właści-
cielach gruntów, na których działki 
urządzenie ma korzystny wpływ – 
którym urządzenie służy. Łatwo za-
uważyć, że często zdarza się, iż krąg 
takich podmiotów będzie szeroki. To 
oni będą odpowiedzialni za utrzyma-
nie urządzenia, nawet jeśli fizycznie 
nie znajduje się na gruncie, do któ-
rego mają np. prawo własności czy 
dzierżawy. Będą oni także odpowie-
dzialni za szkody związane z brakiem 

utrzymania urządzenia melioracyj-
nego w stopniu odpowiednim.

Warto też pamiętać, że uchylanie 
się przed obowiązkiem uczestnictwa 
w kosztach naprawy urządzenia, ma 
małe szanse na długoterminowe po-
wodzenie. Przepisy prawa wodnego 
dają uprawnienie – a nawet nakła-
dają obowiązek – na organy admi-
nistracji wydania decyzji ustalającej 
obowiązki związane z utrzymaniem 
urządzenia w rozłożeniu na poszcze-
gólnych „zainteresowanych” właści-
cieli gruntów. 

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

Wydawałoby się, że 50-lecie 
ślubu to rocznica skłaniająca tylko 
do refleksji,  poważna, dostojna, a tu 
wcale niekoniecznie. Oto w kawiarni 
w Lipianach 17 października  swoje 
złote gody obchodziło aż 9 par i at-
mosfera tychże obchodów była na-
prawdę radosna. Zadbał o to nie tylko 
zespół śpiewaczy „Swojaki” pro-
wadzony przez Elżbietę Cichacką, 
ale i sami dostojni jubilaci nieszczę-
dzący celnych dowcipów i radosnego 
podśpiewywania. 

RADOSNE,
DOSTOJNE  
ZŁOTE 
GODY

W pierwszym tygodniu listo-
pada w pyrzyckim sądzie odbędzie 
się pierwsza sprawa z powództwa 
Jerzego Marka Olecha przeciwko 
redaktorowi naczelnemu Pulsu Po-
wiatu Ryszardowi Tańskiemu. Jak 
już pisałem, Olech pozwał mnie za 
artykuł „To nam burak wypromował 
miasto” z marca tego roku, opisujący 
nieszczęsne życzenia z okazji Dnia 
Kobiet. 

Skarżący mnie Olech złożył po-
zew do sądu w Szczecinie, ale tenże 
sąd uznał, że ze względu na okolicz-
ności i ewentualnych licznych świad-
ków, a co za tym idzie koszty, sprawę 

Pierwsza sprawa 
za buraka

należy poprowadzić w sądzie w Py-
rzycach. I od tego momentu sąd w 
Pyrzycach prowadzi już dwie sprawy 
z oskarżenia prywatnego Jerzego 
Marka Olecha, jedną na solo ze mną 
o buraka, a drugą mam wspólnie z 
Ryszardem Grzesiakiem przewodni-
czącym Rady Miejskiej za ubiegło-
roczną publikację anonimu pracow-
ników Urzędu Miejskiego Pyrzycach 
skarżących się na Olecha, ta ostatnia 
odbędzie się tydzień wcześniej 29 
października. 

RT  

dokończenie na str. 5
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Sonda Warnice

Ja obchodzę wszystkie święta. 
Jak tylko widzę w kalendarzu 
święto, to staram się świętować. 
Szczególnie ważne są właśnie dni 
patriotyczne -1 maja, 3 maja, 11 
listopada.

Za moich czasów bardzo waż-
nym świętem patriotycznym był 1 
maja – Święto Pracy, ale uroczy-
ście też obchodzę inne święta pa-
triotyczne. Patriotyzm to nasza 
tradycja. 

Uważam, że wszystkie święta 
patriotyczne powinniśmy obcho-
dzić bardzo uroczyście, pomimo 
tego, że są nudne. Nie jest ich dużo 
w naszym kraju – 3 czy 4. 

Jeśli chodzi o święta patrio-
tyczne, to ja zazwyczaj śledzę rela-
cje w telewizji. U nas tych świąt jest 
w sam raz.

Staram się świętować i w odpo-
wiedni sposób obchodzić święta pa-
triotyczne. Sądzę, że mamy ich wy-
starczająco i nie potrzeba nowych. 

„Uroczystości patriotyczne 
dla kogo?”

Oczywiście było też i dostoj-
nie. Uroczystość rozpoczęła się bo-
wiem wręczeniem przez burmi-
strza Lipian Krzysztofa Boguszew-
skiego  Medali za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie przyznanych ju-
bilatom przez Prezydenta Rzeczpo-
spolitej państwu: Jolancie i Włady-
sławowi Skrzypczakom, Henryce 

W ubiegłym tygodniu w Urzę-
dzie Miejskim świętowano uroczy-
ście długoletnie pożycie małżeńskie 
pyrzyckich par, gospodarzem uroczo-
ści był oczywiście burmistrz Jerzy 
Marek Olech. Zawsze w takich sy-
tuacjach jubilaci otrzymują od szefa 
gminy jakiś skromny, ale godny upo-
minek. Tym razem burmistrz, chyba 

Olech zakleił Lipińskiego
trochę zdesperowany brakiem kasy, 
postanowił dać obchodzącym jubile-
usz Monografię Pyrzyc - część pierw-
sza „Pyrzyce i okolice poprzez wieki 
(do 1950r.)” pod redakcją prof. dr. 
hab. Edwarda Rymara. I pewnie nic 
nam by było do tego, gdyby nie  fakt, 
że Olech zakleił pierwszą stronę mo-
nografii swoją laurką. A powód za-

klejenia jest bardzo prosty, na nie-
widocznej dla obdarowanych jubila-
tów kartce widnieje foto ówczesnego 
burmistrza Kazimierza Lipińskiego 
rocznik 2009 z krótkim tekstem do 
czytelników. Olech uznał, że ludzie 
tępi i nie zauważą tak subtelnej róż-
nicy i prezent będzie jak się patrzy, 
a tu trochę jakby powtórka z Dnia 
Kobiet. Lipiński zaklejony, co na to 
prof. dr hab. Edward Rymar? Książki 
mu zaklejają!

PP 

i Józefowi  Zalewskim, Jadwidze  
i Henrykowi  Wypartom, Elżbiecie 
i Stanisławowi Chrobrowskim, Te-
resie i Piotrowi Szczepkowskim, Ja-
ninie i Stanisławowi  Kołodziejom, 
Stanisławie i Józefowi  Gorzelakom, 
Annie i Janowi Dwornikom oraz Ja-
ninie i Stanisławowi Kazimiercza-
kom, którym burmistrz list gratula-

cyjny wręczył w domu. Potem były 
życzenia, wspólne zdjęcia, szampan, 
rocznicowy tort, no i wreszcie przy-
jemne  piosenki z dawnych lat, o któ-
rych wspomniałem na początku. 

My także życzymy sympatycz-
nym parom dużo zdrowia, pogody 
ducha i doczekania następnych okrą-
głych godów.

                                                                                                                   
PP

dokończenie ze str. 4

RADOSNE,
DOSTOJNE  ZŁOTE GODY
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Sonda Bielice

Uroczystości patriotyczne są mi 
obojętne, jednak należy je obchodzić. 
Trzeba dobrze się ubrać i świętować. 

„Uroczystości patriotyczne 
dla kogo?”

Jesteśmy patriotami, więc tych 
świąt mamy odpowiednią ilość w sto-
sunku do naszej historii. Każdy Polak 
powinien je obchodzić uroczyście. Ja 
obchodzę je wszystkie. 

Obchodzę święta narodowe. Za-
zwyczaj śledzę relacje telewizyjne 
związane z obchodami tych świąt.

Święta narodowe obchodzę tak 
jak każdą niedzielę. Idę do kościoła, 
później gotuję obiad, itd. Raczej nie 
angażuję się w organizację takich 
uroczystości.

Tak w razie czego idę do kościoła 
i się modlę. Uważam, że święto 1-ma-
jowe powinno zniknąć z kalendarza, 
bo jest to święto komunistyczne. Na-
tomiast 3 Maja jak najbardziej. 

W Pyrzycach jest kilka parków. 
Jedne są ładniejsze, drugie mniej się 
podobają mieszkańcom Pyrzyc. Nie 
mogę się oprzeć wrażeniu, że nie  
o wszystkie się dba w sposób nale-
żyty. Takim parkiem jest park przy 
Starostwie Powiatowym w Pyrzy-
cach – park imienia Mariana Ma-
tysiaka. Park wygląda źle, wiele  
o tym decyduje. Ścieżki są zarośnięte 
trawą, która powinna być usunięta. 

Dlaczego tak jest?

Bez wątpienia powierzchnia ścieżek 
powinna być wyrównana po usunię-
ciu trawy, a także w niektórych miej-
scach. Wystarczy nanieść warstwę 
wyrównującą (żwir lub podobny ma-
teriał). Krawężniki przy ścieżkach są 
też nierówne i powyginane. Jedna ze 
ścieżek od ulicy Sportowej również 
źle wygląda i to nie tylko dlatego, 
że jest zarośnięta trawą jak inne, ale 
dlatego, że krzewy od lewej strony 

ścieżki zasłaniają ją prawie do po-
łowy - powinny one zostać przycięte 
do odpowiedniej odległości do kra-
wędzi ścieżki. 

Z kolei park koło cmentarza 
też został zaniedbany. Koło czołgu 
stoją tablice informacyjne. Stoją one 
krzywo, są powyginane i brudne. 
Ciekawe, co myślą sobie turyści 
zwiedzający Pyrzyce? Tablica przy 
czołgu informuje, że jest to miej-
sce pamięci narodowej, ale jest ono 
ewidentnie zaniedbane od wielu lat. 
Czołg jest też zaniedbany, powinien 
zostać odrestaurowany. Murek oka-
lający park jest bardzo porośnięty 
mchem. No tak i on ma już swoje lata 
i dlatego nie można się tym dziwić.

Jeszcze o jednej sprawie chciał-
bym tutaj krótko wspomnieć. Wokół 
Pyrzyc ciągną się mury obronne. Wo-
koło jest ścieżka. Zbocza w dół fosy 
są strasznie zarośnięte. Tutaj także 
powinny być usunięte wszystkie za-
rośla. Kiedyś ten rów melioracyjny 
w dole przy ścieżce był regularnie 
czyszczony. Obecnie w ogóle go nie 
widać. Może to i lepiej?

Kończąc ten krótki artykuł należy 
wyrazić nadzieję, że władze lokalne 
spróbują odpowiedzieć sobie na pyta-
nie zawarte w nagłówku niniejszego 
artykułu - ,,Dlaczego tak jest?’’.

 Robert Gruszecki

W dniu 14 października br. w 
ZSP im. Jana Pawła II w Bielicach 
obchodziliśmy Dzień Edukacji Naro-
dowej. Z tej okazji najmłodsi ucznio-
wie klas pierwszych A, B i C dostą-
pili zaszczytu pasowania na pierw-
szaka, którego dokonała pani dyrek-

Dzień Edukacji Narodowej
tor Małgorzata Woronowicz. Podczas 
uroczystego apelu pierwszaki wzięły 
udział w swoi pierwszym szkolnym 
przedstawieniu, za co otrzymały 
gromkie brawa. Dzień 14 paździer-
nika jest również świętem wszystkich 
nauczycieli. Pani sekretarz Kamela 

Wilczyńska w imieniu swoim oraz 
wójta gminy Bielice Zdzisława Le-
cha Twardowskiego złożyła wszyst-
kim pedagogom oraz pracownikom 
szkoły serdeczne życzenia z okazji 
ich święta oraz podziękowania za do-
tychczasową współpracę.
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.
„Uroczystości patriotyczne 

dla kogo?”

Po to są święta, aby je obcho-
dzić. Ja dni patriotyczne obchodzę 
różnie. Zazwyczaj chodzę do ko-
ścioła i uczestniczę w transmisjach 
wyświetlanych w telewizji. 

Jestem patriotką i uważam, że 
święta patriotyczne powinniśmy 
traktować z pełną powagą i konty-
nuować naszą narodową tradycję. 

Staram się również z pełną po-
wagą obchodzić święta narodowe. 
Powinniśmy też uczyć młodzież 
szanowania i czczenia tych świąt. 

Ja różnie obchodzę te święta. 
Ludzie niechętnie uczestniczą w 
obchodach świąt narodowych, ale 
trzeba dawać przykład i uczyć mło-
dzież szacunku do tych świąt. 

Nie obchodzę tych uroczysto-
ści. Jestem za stara i nie mam do-
kładnego rozeznania. Uważam, że 
w Polsce nie jest za dużo tych świąt. 
W niektórych państwach jest ich 
jeszcze więcej. 

Liczby, a szczególnie daty, są 
mocno wpisane w nasze życie. 
Znamy konkretną datę urodzenia, 
numer domu (mieszkania), PIN 
karty płatniczej, czy numer PE-
SEL. Wszystkie te liczby są nam 
niezbędne do codziennego i nor-
malnego funkcjonowania, i mają 
ogromny wpływ na nasze życie. 
Niektóre z tych dat mogą być po-
noć nawet magiczne. Określa-
niem cech człowieka, jego sła-
bych i mocnych stron, potrzeb 
czy relacji partnerskich w opar-
ciu o najważniejsze liczby na-
szego życia zajmuje się numero-
logia. Sama tylko data urodzenia, 
gdy znamy znaczenie liczb, może 
wskazać, jak potoczy się nasze 
życie dziś, jutro i w odległej przy-
szłości. Jeszcze bardziej intrygują 
układy dat. Na dzień 09.09.2009 r. 
przewidywano nawet największe 
kataklizmy. Układy dat również 
inspirują. Pary pragną zawierać 
związki małżeńskie, a w urzędach 

Tajemnicze 9.9.1900

stanu cywilnego, czy kościołach 
brakuje wolnych terminów. Inni w 
takich dniach uwieczniają się na 
zdjęciach. Nie brakuje osób, które 
oczekują nawet na jedyną chwilę w 
tym dniu – czyli godzinę dziewiątą 
i dziewięć minut. Z podobnym 
układem cyfrowym daty mamy 
również do czynienia w przypadku 
prezentowanej widokówki. Została 
spisana i wysłana 9.9.1900 roku, co 
ciekawe tego samego dnia dotarła 
do odbiorcy w Grimmen (miasto w 
Niemczech, w kraju związkowym 
Meklemburgia-Pomorze Przednie). 

Z inicjatywą wysyłania wido-
kówek w dniu 12.12.2012 r. wy-
stąpiło nie tak dawno Muzeum Na-
rodowe w Szczecinie, zapraszając 
w ten niezwykły dzień, wszystkich 
mieszkańców Szczecina oraz go-
ści przebywających w mieście do 
obejrzenia, prezentowanej po raz 
pierwszy, tajemniczej szczecińskiej 
pocztówki (z 12.12.1912 r.), pozna-
nia jej treści i historii oraz wspól-

nego wysłania pozdrowień do od-
biorców w… 2112 roku. Ludzie 
wierzący w moc i znaczenie cyfr 
sądzą, że dziewiątka symbolizuje 
odwagę, temperament, niezależ-
ność, sukces. Kryje się za nią ory-
ginalność, błyskotliwość oraz ini-
cjatywa. Cyfra ta – uważana w nu-
merologii za znak Neptuna oraz bę-
dąca ostatnią w ciągu od 1 do 9 – 
oznacza także pełnię i doskonałość. 
Nic zatem dziwnego, że przesądni 
w ten właśnie dzień planują ważne 
w swoim życiu wydarzenia. 

Prezentowana widokówka jest 
wieloobrazkową bardzo starą lito-
grafią, gdzie na liściach koniczyny 
(czterech szczęśliwych?) nanie-
siono najważniejsze obiekty Py-
rzyc (św. studzienkę, seminarium 
dziewczęce, dworzec i gazownię). 
Jej producentem był H.Proeger 
z Pyrzyc we współpracy z firmą 
Maxa Brauna z Berlina. Data wy-
słania - oczywiście 09.09.1900 r.! 
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No i znowu Wojtek Schmach 
złapał byka za rogi!!! Lipiański wo-
kalista w bitwie programu The Vo-
ice Of Poland V pokonał  swego 
przeciwnika wokalnego i przeszedł 
do dalszego etapu muzycznej za-
bawy. Trenerka Edyta Górniak wy-
brała do pojedynku piosenkę z re-
pertuaru zespołu „Bracia” pt. Wierzę  

WOJTEK  SCHMACH  WCIĄŻ NA RINGU
THE VOICE OF POLAND

w lepszy świat. Piosenka, jak po-
wiedział sam Wojtek, nie leżała  
w jego klimatach, w dodatku 
trema odebrała mu na chwilę głos,  
a mimo to został zwycięzcą, bo 
Edyta Górniak zna jego głosowe 
możliwości, bo chce z nim wciąż 
pracować. Gratulacje Wojtku, trzy-
mamy za Ciebie kciuki!
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Gdzie i jak przejść na drugą 
stronę jezdni? Po której stronie 
drogi iść, gdy nie ma chodnika,   
by było bezpiecznie? Odpowiedzi 
na takie i podobne pytania usły-
szały pierwszaki ze Szkoły Podsta-
wowej w Lipianach, Starym Przy-
lepie i Warnicach.

       Od początku września przed-
stawiciele Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pyrzycach odwiedzają najmłod-
szych uczniów szkół podstawowych 
w całym powiecie propagując pro-
gram prewencyjny przeznaczony dla 
najmłodszych  „Przyjaciele Gryfusia”. 
Tematem przewodnim wizyt  jest bez-
pieczeństwo w drodze do szkoły i ze 
szkoły. W trakcie spotkań rozmawiają 
z dziećmi na temat bezpiecznego po-
ruszania się po drodze pieszo i róż-
nymi środkami transportu. W czwar-
tek 9 października przyszła kolej na 

uczniów ze Szkoły Podstawowej w 
Zespole Szkół w Lipianach. Nato-
miast dzisiaj tego typu spotkania od-
były się z uczniami klas pierwszych  
i zerowych w Starym Przylepie i War-
nicach. Dla większości dzieci te spo-
tkania są przypomnieniem i utrwale-
niem zdobytej  już wcześniej wie-
dzy. W trakcie spotkań okazało się, 
że wiedza na temat bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym, jaką już dziś po-
siadały dzieci jest na tyle duża, że 
niemal bez problemu udzielały pra-
widłowych odpowiedzi na zada-
wane przez policjantkę pytania. Za-
demonstrowały, jak należy zachować 
się w trakcie przechodzenia przez 
pasy na drugą stronę jezdni, dosko-
nale wymieniły kolory sygnalizato-
rów świetlnych i znaczenie każdego  
z nich. Przypomnienia wymagały je-
dynie zasady poruszania się po drodze 

w miejscach pozbawionych chodni-
ków i pobocza.

Nie tak dawno dzieci uczestniczyły 
w zorganizowanym w Pyrzycach fe-
stynie pod nazwą „Aby było bezpiecz-
nie”, gdzie każde z nich otrzymało ele-
menty odblaskowe do umieszczenia na 
plecakach. Policjantka przypomniała 
im również dlaczego ważne jest uży-
wanie odblasków i sprawdziła, czy wi-

szą one tam gdzie trzeba. Na koniec 
każdy z pierwszoklasistów otrzymał 
Elementarz Zasad Bezpieczeństwa, 
którego bohaterem jest popularny Gry-
fuś. Książeczka zawiera wiele cennych 
wskazówek na temat bezpieczeństwa.

sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach  
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Na białym papierku cukierka wid-

nieje napis „Burmistrz Marek Olech” 
dalej „Dobry Gospodarz” i poniżej 
„Zawsze jestem z Wami”. Jeżeli ktoś  
z naszych czytelników odwijał cukie-
rek „krówkę” to wie, że w profesjo-
nalnie zrobionej krówce jest jeszcze 
drugi papierek zapobiegający przy-
klejeniu się cukierka do papierka 
(ale mi się rymło). I może jest tak, 
że na tym drugim papierku jest cały 
program wyborczy Olecha w formie 
kreskówki, jak przy gumach balono-
wych (proszę nie wyciągać fałszy-
wych wniosków, że ja sugeruję, iż 
burmistrz chce wyborców zrobić w 
balona) i tym o to sposobem Olech, 
obecny burmistrz, promuje Olecha 
kandydata na burmistrza. Nie za bar-
dzo rozumiem co autor miał na my-
śli pisząc „Zawsze jestem z Wami”. 
Czy Olech chce nam powiedzieć, że 
tak lubi krówki, że zawsze z nimi 
jest, czy kieruje te słowa do pyrzyc-
kich dzieci, czy może ma jakiś inny 
cel w zależności od tego, komu cu-

Burmistrz nacukierku

kierka daje. Drugie moje spostrzeże-
nie, dodam bardzo poważne, to takie, 
że omawiane przeze mnie krówki 
rozdaje chyba jakiś „podrób” a nie 
Jerzy Marek Olech burmistrz Pyrzyc. 
Bo już na początku kadencji obejmu-
jąc stanowisko burmistrza przysięgę 
składał Jerzy Marek Olech burmistrz, 
a na cukierku widzimy Marek Olech 
Burmistrz, w dodatku Dobry Gospo-
darz, może to jakiś cukierkowy spi-
sek przeciwników Olecha. Podsu-
mowując, skoro na papierku jest na-
pisane BURMISTRZ, to znaczy, że 
kasę na cukierki dała gmina, czyli 
podatnicy, a jeżeli kasę na to dał kan-
dydujący burmistrz, to czemu na pa-
pierku nie ma nazwy komitetu wy-
borczego Olecha tak, by koszt cu-
kierków zaliczyć w koszty kampanii 
wyborczej.

Na koniec smacznego pyrzycza-
nom nie życzę, ale jak ktoś dostanie 
cukierka i odwinie papierek, to pro-
szę o informację, czy był drugi papie-
rek z kreskówką wyborczą Olecha.

R.T.

dokończenie ze str. 1

Sama  obecność Lipińkiego po-
wodowała moje pytania, na które w 
większości odpowiadał Ryszard Ber-
dzik, szef powiatowy PSL. „Wpraw-
dzie Miłosz Łuszczyk ma krótszy staż 
członkostwa w PSL od Kazimierza 
Lipińskiego, ale żona pana Łusz-
czyka jest już kilka lat członkiem na-
szej partii …..”- tak bronił Ryszard 
Berdzik decyzji konwentu PSL, na 
którym na kandydata partii na sta-
nowisko burmistrza Pyrzyc wybrano 
Łuszczyka, a nie wymienianego do-
tychczas Lipińskiego. Była to naj-
dziwniejsza argumentacja, jaką ostat-
nio słyszałem. Okazuje się, że w PSL 
lata stażu członkostwa można łączyć. 
Gdyby więc  jakiś kuzyn Łuszczyka 
był  w PSL, to on mógłby sobie te lata 
dokleić i łączny staż miałby może 
dwa razy taki jak Lipiński; ekstra 
pomysł.  „Wyborcy mogą głosować  
i na Łuszczyka i na Lipińskiego. Bez 
względu na to, jak zagłosują człon-
kowie partii, nikomu żadne sankcje 
nie grożą…” – usłyszałem kolejną 
odpowiedź od Berdzika, „Mamy ta-
kich kandydatów na radnych, inni nie 
chcieli kandydować,  bo się boją ..” 
– odpowiedział na inne moje pytanie 
przewodniczący PSL. Było jeszcze 
kilka innych kwiatków, z których wy-
nikało, że w pyrzyckim PSL panuje  
jakiś dziwny klimat, a tak w ogóle to 
każdy niech robi, co chce i głosuje na 
kogo chce.

 Cała konferencja rejestrowana 
była przez kamery telewizyjne. Po-
myślałem sobie, że za kilka dni kon-
ferencje obejrzę w TVK AURA, czy 
internecie. Kiedy jednak kliknąłem 

U Łuszczyka wycinanki,
a u Zahorenki

strach kandydatów
play w moim komputerze i obejrza-
łem materiał z konferencji, to dosze-
dłem do wniosku, że to chyba nie ta 
konferencja, na której ja byłem. Moje 
pytania jakieś dziwne, ucięte, Łusz-
czyk odpowiada na jakiś ich frag-
ment, a Ryszard Berdzik ze swoim 
wstępem do konferencji i odpowie-
dziami na moje pytania po prostu 
zniknął. 

Olech schrzanił swoją konferen-
cję prasową i nie dał jej do emisji, 
Podzińska puściła całość, Łuszczyk 

powycinał niezręczne wypowiedzi, 
odpowiedzi i pytania. Według mnie, 
Łuszczyk zrobił coś gorszego niż 
Olech, bo ten dał sobie spokój z ma-
teriałem telewizyjnym z konferencji, 
która się nie udała. Łuszczyk zaś za-
prasza dziennikarzy, zachęca ich do 
zadawania pytań, a później cenzuruje 
ich wypowiedzi, zresztą, wyciął na-
wet szefa własnej partii !

Kolejna konferencja prasowa, 
ostatnia przed tym wydaniem Pulsu 
odbyła się w czwartek minionego ty-

godnia w Hotelu Salwador, z dzienni-
karzami postanowił spotkać się kan-
dydat na stanowisko burmistrza Py-
rzyc Daniel Zahorenko. Tym razem 
naprawdę szedłem spodziewając się 
wielkiego świata, bo i kandydat szyty 
na salonach Warszawy i Szczecina, 
myślałem, że na bank nie będę miał 
się czego czepiać, a tu taki zawód! 
Pierwsza niespodzianka to osamot-
niony kandydat, brak komitetu wy-
borczego, brak kandydatów na rad-
nych. Jak usłyszeliśmy od Zahorenki, 
to my dziennikarze jesteśmy winni 
temu, że kandydaci się nas boją i na 
konferencję nie chcą przyjść. Do-
piero po wielu moich prośbach, kan-
dydat zobowiązał się, że zorganizuje 
konferencję prasową, chociaż z czę-
ścią kandydatów.

Na konferencji Zahorenki nie 
było nawet tych ludzi z Platformy 
Obywatelskiej, którzy udzieli mu 
poparcia, a jako osoby prywatne nie 
jako PO mogłyby wesprzeć jego 
kandydaturę.

Poza dziennikarzami na konfe-
rencji był jeszcze inny kandydat na 
burmistrza, kto? Oczywiście Kazi-
mierz Lipiński. Przywitany przez Za-
horenkę słowami „Mój najlepszy ko-
alicjant” przysłuchiwał się konfe-
rencji chyba po to, by zorganizować 
swoją lepiej i sprawniej. Lipiński, na 
moje pytanie, czy będą kandydaci na 
radnych odpowiedział, że oczywi-
ści, że będą i będą gadać, że będzie 
im trudno przerwać. Już 22 paździer-
nika przekonamy się, czy są tacy ga-
datliwi, jak powiedział.

RT   
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Do naszej redakcji wpłynął list 
od pań z Pyrzyckiego Forum Kobiet, 
który to list z zaciekawieniem prze-
czytałem i poniżej cytuję: „Pyrzyc-
kie Forum Kobiet organizuje na tere-
nach wiejskich spotkania dla kobiet, 
poświęcone m.in. profilaktyce raka 
piersi, raka szyjki macicy, zdrowemu 
odżywianiu oraz pielęgnacji ciała  
i cery. Panie uczestniczące w spotka-
niach mogą skorzystać z porad do-
tyczących pielęgnacji, darmowego 
makijażu, skosztować zdrowych so-
ków, wypróbować naturalnych ko-
smetyków, a także, co najważniejsze, 
nauczyć się badać swoje piersi i do-
wiedzieć się, co powinno wzbudzić 
niepokój oraz gdzie szukać pomocy. 
Pierwsze spotkanie odbyło się szó-
stego października w Brzesku i cie-
szyło się dużym zainteresowaniem, 
kolejne zorganizowałyśmy, w Turzu 
oraz Ryszewku. W piątek 17 paździer-
nika zawitałyśmy do świetlicy wiej-
skiej w Letninie, gdzie oprócz pań  
z Pyrzyckiego Forum Kobiet i miesz-
kanek Letnina, pojawili się także 
dwaj panowie Zbigniew Szczepkow-
ski i Artur Kurowski, mąż dyrektorki 
Szkoły Podstawowej w Mielęcinie. 
Obaj panowie od początku pokazali 
poziom swojej kultury pytając tuż 

po wejściu -”Czy będzie pokaz bie-
lizny erotycznej?” Słyszące to pa-
nie poczuły się urażone i zdegusto-
wane. Łatwo się domyślić, że pod 
okiem obu panów spotkanie miało już 
mniej swobodny przebieg, no  bo jak 
kobiety mogą swobodnie rozmawiać 
o sprawach kobiecych, raku piersi, 
badaniu piersi, raku szyjki macicy, 
w obecności dwóch cynicznie nasta-
wionych do obecnych kobiet panów. 
Możemy się tylko domyślać, że obaj 
panowie, związani z kampanią wy-
borczą pana Jerzego Marka Olecha, 
przybyli na nasze spotkanie zaintere-
sowani obecnością na nim Marzeny 
Podzińskiej członkini Pyrzyckiego 
Forum Kobiet, organizatorki cyklu 
spotkań i jednocześnie kandydatki na 
stanowisko burmistrza Pyrzyc. Czy 
pan Olech tak bardzo boi się kobiet, 
że musi przysyłać na nasze spotkania 
panów, by ci swoją obecnością zakłó-
cali nasze spotkania? Czy pan Olech 
nie ma pomysłu na prowadzenie kam-
panii i musi wysyłać swoich ludzi, by 

ci podglądali innych, co robią? Dla-
tego poprzez pyrzyckie media pro-
simy pana Jerzego Marka Olecha, 
żeby zaprzestał takich działań, bo są 
one niegodne osoby burmistrza i kan-
dydata na stanowisko burmistrza”.

Najwyraźniej kampania wybor-
cza się rozkręca, a Olech wysyłając 
„bojówki” na spotkania innych kan-
dydatów próbuje zastraszyć miesz-
kańców gminy Pyrzyce tak, by nie 
wspierali swoją obecnością na spo-
tkaniach żadnego kandydata. Jak na 
razie „bojówka” stawiła się na spo-
tkaniu, w którym uczestniczyła Ma-
rzena Podzińska, czy pani Teresa 
Kordaczuk lub inni męscy kandydaci 
doświadczą tego samego, czekamy 
na kolejne listy od komitetów. 

W razie gdyby obaj panowie wy-
pierali się komitywy z Olechem i 
próbowali twierdzić, że ich tematy  
raka piersi i szyjka macicy prywatnie 
interesują, to podam, że dzień po eks-
pedycji w Letninie, w sobotę 18 paź-
dziernika Szczepkowski i Kurowski 
(znany też z akcji kawowej podczas 
konferencji prasowej Olecha) krążyli 
razem z Olechem po Pyrzycach i roz-
dawali jabłka z ogonkiem, cukierki 
krówki z dedykacją od Olecha. 

Na koniec tylko tyle: takie zacho-
wanie to kolejny obciach dla ekipy 
Olecha, ale cóż,  jaki pan (Olech) taki 
kram. 

RT

Czy będzie 
pokaz
bielizny erotycznej?

 Po kilku latach starań syndyka, wreszcie udało się sprzedać budynek nie-
istniejącego już Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego przy ulicy 
Poznańskiej.

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

 W toku całego procesu li-
kwidacyjnego podjęto 14 
prób sprzedaży nieruchomo-
ści i 11-krotnie obniżano cenę 
z  pierwotnych 462.500,00 zł do 
100.000,00 zł., a dziś po dwuna-
stej obniżce budynek sprzedano 
za 70 000,00 zł. Cena jak na stan 
i lokalizację budynku bardzo 
atrakcyjna, teraz rodzi się py-
tanie, dlaczego gmina Pyrzyce 
nie prowadziła rozmów, nego-
cjacji z syndykiem Czesławem 
Pająkiem na temat kupna nieru-
chomości na potrzeby zabezpie-
czenia mieszkań dla pogorzel-
ców. Zapewne można byłoby  
w tym budynku wygospoda-
rować, wyremontować kilka 
mieszkań i zapewne byłby to 
mniejszy wydatek niż kupowa-
nie mieszkań na wolnym rynku. 
Na postawione powyżej pyta-
nie nie oczekujemy odpowiedzi, 
przynajmniej w tej kadencji.

PP
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997 SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

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

Oj tam, oj tam,  
takie małe sprawunki

   48-letni mieszkaniec Pyrzyc do-
konał kradzieży produktów sklepo-
wych w postaci artykułów spożyw-
czych, kosmetyków i sprzętu elek-
tronicznego o wartości 486,51 zł w 
sklepie na terenie Pyrzyc na szkodę 
sklepu. Sprawca zatrzymany przez 
patrol ZPI i osadzony w PDOZ KPP 
Pyrzyce. Postępowanie prowadzi 
KPP w Pyrzycach. 

Bo Polska – Niemcy 
grali, to wnerwiony był

   Mężczyzna w wieku lat 62 w 
Pyrzycach znieważył słownie ko-
mornika skarbowego podczas i w 
związku z wykonywaniem przez 
niego czynności służbowych oraz 
znieważył słownie interweniującego 
funkcjonariusza policji podczas i w 
związku z pełnieniem przez niego 
obowiązków służbowych. Mężczy-
znę zatrzymano i umieszczono w 
PDOZ KPP w Pyrzycach. Postępo-
wanie prowadzi KPP w Pyrzycach. 

Już się nawet
 żartować nie chce z baranów!!!

  Mieszkaniec powiatu myśli-
borskiego lat 44 na drodze pomię-
dzy miejscowościami Rutnica - Ro-
wienko gm. Przelewice, będąc w sta-
nie nietrzeźwości tj. posiadając po-
nad 2 promile alkoholu w organizmie 
kierował samochodem osobowym. 
Nietrzeźwy kierujący włączając się 
do ruchu z drogi gruntowej, nie za-
chował należytej ostrożności, w wy-

niku czego przodem kierowanego po-
jazdu uderzył w jadący prawidłowo 
inny samochód osobowy. Osób ran-
nych nie było. Ponadto naruszył orze-
czony wyrokiem sądu Rejonowego 
w Myśliborzu zakaz prowadzenia 
wszelkich pojazdów mechanicznych 
przez okres 2 lat. Sprawca zatrzy-
many przez patrol ZRD i objęty po-
stępowaniem na tryb przyspieszony. 
Postępowanie prowadzi KP Lipiany. 

  
Następny mądrala!!!

   Dzielnicowy z KP w Lipianach 
zatrzymał 38-letniego mieszkańca 
powiatu pyrzyckiego, który kierował 
po drodze publicznej samochodem 
osobowym marki Honda będąc w 
stanie nietrzeźwości. Wynik badania 
ponad 2 promile alkoholu w organi-
zmie. Sprawca umieszczony w PDOZ 
celem rozpatrzenia sprawy w trybie 
przyspieszonym. Postępowanie pro-
wadzi KP w Lipianach.

Szynki na święta nie będzie!!
Mieszkaniec powiatu myślibor-

skiego wbrew przepisom Ustawy 
Prawo Łowieckie na terenie Koła Ło-
wieckiego Dziczy Las mieszczącego 
się w powiecie pyrzyckim, dokonał 
nielegalnego odstrzału i pozyska-
nia tuszy dwóch jeleni, czym działał 
na szkodę Skarbu Państwa. 76-letni 
sprawca zatrzymany został przez po-
licjantów KPP Pyrzyce i umieszczony 
w PDOZ. Zabezpieczono broń myśli-
wego. Postępowanie prowadzi KPP 
Pyrzyce. 

Rok 2014 pomału dobiega końca. 
Niejednokrotnie musieliśmy zmie-
rzać się z wieloma zdarzeniami oraz 
zadaniami. Szczególnie warto zwró-
cić uwagę na działania ratowniczo-
gaśnicze  podczas żniw, spotkania i 
ćwiczenia w szkołach podstawowych 
i gimnazjum, a przede wszystkim na 
najbardziej dla nas radosne spotkania 
w przedszkolu. Ogromną przyjemno-
ścią jest  dzielenie się z młodzieżą i 
dziećmi wiedzą z zakresu pożarnic-
twa oraz danie im możliwości choć 
przez chwilę poczuć się „małym stra-
żakiem”, jednocześnie zachęcając ich 
do wstąpienia w szeregi ochotników.  
W dniach 4-5.10.2014 na terenie 
gminy Przelewice odbyły się ćwicze-
nia sprawnościowe dla ratowników 
z KSRG, w których udział wzięły 
jednostka OSP Przelewice oraz OSP 
Gryf Szczecin, która specjalizuje się 
w ratownictwie medycznym i wy-
sokościowym. W tych ćwiczeniach 
udział miała wziąć także sekcja po-
szukiwawcza z psami ratowniczymi 
z OSP Wołczokowo, która niestety 
nie dotarła. Pierwszego dnia w ra-

ĆWICZENIA RATOWNICZO-GAŚNICZE
mach zaplanowanych ćwiczeń zo-
stały przeprowadzone zajęcia teore-
tyczne m.in.  „Teoria działań wyso-
kościowych, budowa stanowisk, in-
dywidualny i zespołowy sprzęt wyso-
kościowy, węzły”. Zajęcia prowadził 
w Internetowym Centrum w Remizie 
OSP Przelewice druh Tomasz Łucz-
kowski Prezes OSP Gryf Szczecin. 
Kolejnym punktem ćwiczeń była ak-
cja ratowniczo gaśnicza w Przywo-
dziu. Po otrzymaniu dyspozycji z Po-
wiatowego Stanowiska Kierowania 
Komendy Powiatowej PSP Pyrzyce, 
że na dawnej strzelnicy w m. Przy-
wodzie nastąpił wybuch i powstał po-
żar, który zagraża lasom do zdarzenia 
zadysponowano trzy załogi: samo-
chód ratowniczo-gaśniczych  GCBA 
Mercedes, GBA Star 244 oraz GCBA 
Jelcz 420. Działania ratownicze pole-
gały na zlokalizowaniu osób poszko-
dowanych w trudno dostępnym tere-
nie (wąwóz, teren grząski) przy du-
żym zadymieniu, udzieleniu pierw-
szej pomocy przedmedycznej, roz-
winięciu linii gaśniczych. Kolejnym 
zdarzeniem, do którego skierowano 

ratowników, był pożar zabudowań 
na folwarku w Przelewicach. Głów-
nym zadaniem ratowników było od-
nalezienie osób poszkodowanych w 
zadymionych pomieszczeniach oraz 
ich ewakuacja i udzielenie pierwszej 
pomocy przedmedycznej. W następ-
nym dniu ćwiczeń przeprowadzono 
zajęcia teoretyczne pt. „Podział za-
dań w zespole ratowniczym, sprzęt 
ratowniczy, wyposażenie wozu bo-
jowego” oraz ćwiczenia z: rozwinię-
cia linii gaśniczej, zajmowania stano-
wisk, obsługi sprzętu ratowniczego 
i zadań wysokościowych. Zapro-
szeni do udziału w ćwiczeniach stra-
żacy zakwaterowani byli w Schroni-
sku Młodzieżowym w Przelewicach. 
Ćwiczenia tego typu dają możliwość 
pogłębienie swojej wiedzy i zdolno-
ści praktycznych, wymiany doświad-
czeń między jednostkami z różnych 
powiatów. Wszystkim osobom od-
powiedzialnym za zorganizowanie 
i przeprowadzenie ćwiczeń bardzo 

dziękujemy w szczególności: dh. To-
maszowi Łuczkowskiemu, dh. Mar-
kowi Domarackiemu, dh. Sarze Sza-
laty z OSP Gryf Szczecin oraz ko-
mendantowi gminnemu Januszowi 
Wójtowiczowi oraz strażakom z OSP 
Przelewice. Szczególne podzięko-
wania należą się również osobom 
przygotowującym posiłek dla straża-
ków tj. paniom Alicji Nowak i Elż-
biecie Nawój. W związku z tym, że 
OSP Przelewice od 2013 r. jest jed-
nostką specjalistyczną w ratownic-
twie medycznym, wysokościowym, 
drogowym, wodnym i gaśniczym, 
która posiada na stanie 3 wozy gaśni-
cze planuję się przeprowadzenie licz-
nych szkoleń i ćwiczeń z gotowości 
bojowej. Na dzień 11.11.2014 r. stra-
żacy planują przeprowadzenie kolej-
nych ćwiczeń na terenie miejscowo-
ści Przelewice.

Henryk Nawój
Prezes OSP Przelewice

Spółdzielnia wyborcza?
Czy pracownicy burmistrza Je-

rzego Marka Olecha mogą w godzi-
nach pracy pomagać, lub pracować 
na rzecz kandydata na burmistrza Py-
rzyc Jerzego Marka Olecha?

Pytanie postawione jest na pod-
stawie informacji, jakie otrzymujemy 
od czytelników, że tak może się dziać. 
W minioną sobotę około 10.30 jeden 
z konserwatorów Urzędu Miejskiego 
naprawiał zerwany przez wiatr baner 
wyborczy Jerzego Marka Olecha sto-
jący przy minitężniach. Czy wykony-
wał te prace jako pracownik Urzędu, 
czy sympatyk kandydata nie wiemy, 
ale może to jakiś nowy pomysł Ole-
cha, o którym nie wiemy, by wyjść 
naprzeciw potrzebom mieszkań-
ców Pyrzyc. A  przecież inni kandy-
daci to też mieszkańcy i może każdy 

kandydat na burmistrza, czy radnego 
gminy Pyrzyce ma możliwość sko-
rzystania z pomocy nie tylko urzędo-
wego konserwatora, ale także z po-
mocy pracowników Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, może nieodpłatnie sko-
rzystać z nagłośnienia i sali Pyrzyc-
kiego Domu Kultury tylko o tym nie 
wie. Piszę może, bo oficjalnej wiedzy 
nie mamy, ale kandydatów z wszel-
kich komitetów i partii zachęcam do 
zadania pytania burmistrzowi, czy 
jego pracownicy i służby mogą ich 
w kampanii nieodpłatnie wesprzeć. 
Oczywiście czekamy także na infor-
macje od czytelników, róbcie foto  
i przesyłajcie do naszej redakcji, gdy 
zobaczycie pyrzyckich urzędników 
przy robocie wyborczej.

PP
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SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

ŚWIĘTO STRAŻAKA

Fo t o ko m e n t a r z
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Trwa budowa zespołu boisk spor-
towych w Obrytej. Inwestycja obej-
muje boisko trawiaste do piłki nożnej 
o wymiarach 48 m x 89 m oraz bo-
isko wielofunkcyjne o wymiarach 19 
x 39 m z nawierzchnią syntetyczną 
służące do gry  w siatkówkę i koszy-
kówkę. Dodatkowo wykonane zo-
stają dojścia i dojazdy do zespołu bo-
isk wraz z trzema miejscami postojo-
wymi, ogrodzenia i piłkochwyty. Bo-

iska będą posiadały odwodnienie w 
postaci drenażu z odprowadzeniem 
wód opadowych do studni chłon-
nych. Koszt całej inwestycji wynie-
sie  464 148,88 zł a będzie ona  do-
finansowana ze źródeł zewnętrznych  
- ze środków Ministerstwa Sportu w 
kwocie 100 000 zł oraz ze środków 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich w kwocie 111 000 zł.

BUDOWA ZESPOŁU BOISK
SPORTOWYCH W OBRYTEJ Jak powiedział niegdyś  kardy-

nał Stefan Wyszyński „Sztandar to 
symbol, świętość. Jego miejsce tkwi 
gdzieś między hymnem narodowym, a 
przysięgą wojskową”. Każdy sztan-
dar ma symboliczną wymowę i okre-
ślone znaczenie. Oto np. sztandar 
szkolny jest dla całej społeczności 
szkolnej symbolem Polski, Narodu, 
Małej Ojczyzny, przypomina historię 
i tradycję naszego kraju. Sztandar w 
szkole to znak, który łączy uczniów 
obecnych z tymi, którzy opuścili już 
progi  szkoły bądź z tymi, którzy do 
niej przybędą. Wydaje się, że wyjąt-
kowość tej symboliki dostrzegli i do-
cenili uczniowie Zespołu Szkół nr 2 
w Pyrzycach a także wszyscy obecni 
na niezwykle doniosłej uroczysto-

ści poświęcenia nowego sztandaru i 
przekazania go społeczności szkol-
nej. Uroczystość ta nie bez powodu 
miała miejsce 15 października. Dzień 
ten to data śmierci patrona szkoły - 
Tadeusza Kościuszki, a okazją do-
datkową było Święto Edukacji Naro-
dowej. Nowy sztandar poświęcił ks. 
Zbigniew Rakiej TChr – proboszcz 
parafii pw. św. Ottona, po czym fun-

datorzy wbijali do drzewca pamiąt-
kowe gwoździe. Nowy sztandar zo-
stał przekazany dyrektorowi szkoły 
Pawłowi Palczyńskiemu, który na-
stępnie przekazał go uczniom. W 
trakcie uroczystości uczniowie 
szkoły zaprezentowali krótki pro-
gram artystyczny, a głos zabrali też 
dyrektor placówki oraz starosta Wik-
tor Tołoczko.  Na awersie  sztandaru, 
na granatowym tle widnieje wizeru-
nek patrona szkoły – Tadeusza Ko-
ściuszki.  W rogach sztandaru obecny 
jest także herb powiatu pyrzyckiego 
oraz logo szkoły wraz z rokiem jej 
założenia – 1967. Lewa, zaszczytna 
strona sztandaru nawiązuje do sym-
boliki związanej z naszą Ojczyzną, 
Rzeczpospolitą Polską. Na czerwo-

nym tle znajduje się godło Polski,  
a obok złotymi literami umieszczony 
jest napis „Tradycja i Przyszłość”.

Wśród fundatorów były m.in. in-
stytucje powiatu pyrzyckiego, lokalni 
przedsiębiorcy oraz osoby prywatne. 
Poprzedni sztandar, mający już po-
nad 30 lat będzie znajdował się w 
szkolnej Izbie Pamięci. 

Remik Pajor-Kubicki

TECHNIKUM Z NOWYM SZTANDAREM

W październiku 2014 r. zakończył 
się cykl warsztatów ceramicznych 
pn. „Warsztaty ceramiki artystycz-
nej dla mieszkańców Żukowa”, re-
alizowanych w ramach działań akty-
wizujących w partnerstwie ze Stowa-
rzyszeniem „Lider Pojezierza”. Pro-
jekt zakładał organizację warsztatów 
ceramicznych i był adresowany do 
mieszkańców z terenu gminy Przele-
wice, w tym z Sołectwa Żuków. 

W trakcie warsztatów każdy z 
uczestników samodzielnie wyko-
nał kilka prac ceramicznych wg wła-
snego pomysłu pod nadzorem in-

struktora Natalii Przybyłowicz. Do 
dyspozycji uczestników były różne 
rodzaje mas ceramicznych, narzędzia 
i materiały zdobnicze. Zapoznali się 
także z różnymi technikami pracy z 
gliną (lepienie z płatów gliny, z wał-
ków, odciskanie form). Z pomocą 
instruktora uczestnicy dobierali od-
powiednią technikę i narzędzia, nie-
zbędne do realizacji ich projektu, a 
co ważne z wielkim zaangażowaniem 
pracowali nad swoimi własnymi pro-
jektami. Widoczne było z ich strony 
duże zainteresowanie i kreatywność 
oraz chęć pracy z gliną. 

Podczas warsztatów powstały 
ciekawe i bardzo różnorodne przed-
mioty m.in. przyciski do papieru w 
kształcie piłki, lampion w formie 
anioła, świecznik, patera, różnorodne 
zawieszki i dekory, korale, ozdobne 
figurki np. kotka, świnki i sowy. Po 
wysuszeniu a następnie wypaleniu 
prac w piecu ceramicznym zadaniem 
uczestników na kolejnych zajęciach 
było ich zdobienie. Na tym etapie 
uczestnicy wykazywali się również 
własną inwencją twórczą samodziel-
nie dobierając kolory szkliw i angob. 
Nad wszystkim czuwał instruktor, 
doradzając jak prawidłowo używać 
materiałów zdobniczych. Efektem 
zaangażowania i pracy uczestników 
są własnoręcznie wykonane różne 
przedmioty użytkowe i ozdobne.

W trakcie trwania zajęć panował 
miła i sprzyjająca twórczości arty-
stycznej atmosfera. Osoby uczest-
niczące w warsztatach chętnie po-
magały, doradzały sobie nawzajem 
i wymieniały się spostrzeżeniami. 
Różny przedział wiekowy uczestni-
ków warsztatów nie był przeszkodą 
w nawiązywaniu przyjacielskich re-
lacji. Wszyscy wyrazili chęć po-
nownego uczestnictwa w tego typu 
warsztatach, a jedna z osób uczest-
niczących w zajęciach planuje w naj-
bliższym czasie kontynuować i roz-
wijać zdobyte umiejętności na kur-
sach ceramiki.

Kamil  Ostrowski

Warsztaty z ceramiki artystycznej 
w Żukowie
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Start i meta znajdowały się obok  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. 
Na malowniczych trasach  Półwyspu 
Storczyków nad jeziorem Wądół bie-
gało 320 dziewcząt i chłopców, repre-
zentujących 32 sztafety z 17 szkół po-
wiatu pyrzyckiego. Wszystkie szta-
fety składały się z 10 uczestników. 
Każda z dziewcząt miała do pokona-
nia dystans 800 m, chłopcy biegali na 
trasie o 200 m dłuższej. Oficjalnego 
otwarcia imprezy dokonał burmistrz 
Lipian Krzysztof Boguszewski. On 
też był starterem pierwszego biegu, 
w którym rywalizowały dziewczęta 
ze szkół podstawowych. Ku rado-
ści burmistrza, bardzo dobrze roz-
poczęły bieg  lipianianki, które dość 
wyraźnie prowadziły przez 5 pierw-
szych zmian. Dopiero na 6 zmianie 

     SZTAFETOWE  BIEGI  PRZEŁAJOWE
Powiatowe eliminacje Sztafetowych Biegów Przełajowych, jednej z najciekawszych konkurencji rozgrywa-

nej w ramach sportowego współzawodnictwa szkół, kolejny już rok mają miejsce w Lipianach. W tym roku od-
były się 16 października. 

zostały wyprzedzone przez sztafetę 
Kozielic i po zaciętej walce z Żabo-
wem  na dwóch ostatnich zmianach, 
ukończyły rywalizację na drugiej po-
zycji, zbierając zasłużone gratulacje 
od burmistrza, swoich nauczycieli, 
koleżanek i kolegów.

Miły lipiański akcent miała też 
ostatnia konkurencja, sztafeta chłop-
ców ze szkół ponadgimnazjalnych. 
Już na pierwszej zmianie zmierzyli 
się dwaj najlepsi obecnie średniody-
stansowcy powiatu, czołowi junio-
rzy  w  naszym województwie: Ja-
kub Woźniak z pyrzyckiego ZS nr 1 
i odkrycie  tegorocznego sezonu lek-
koatletycznego Szymon Karasiewicz, 
licealista z  Lipian. Na finiszu lepszy 
okazał się Szymon i on jako pierwszy 
przekazał pałeczkę swojemu zmien-

nikowi. Od trzeciej zmiany prowa-
dzili już pyrzyccy licealiści przed 
Lipianami i ZS nr 2 CKU. Gdy nie-
którym wydawało się, że kolejność 
nie ulegnie już zmianie, Grzegorz 
Młynarski, opiekun sztafety „techni-
ków”, desygnował do walki na piątej 
zmianie Cezarego Niemczynowicza, 
który wcześniej był planowany na 
przedostatni odcinek. Czarek okazał 
się bohaterem swojego zespołu. Nie 
tylko odrobił kilkadziesiąt metrów 
straty, ale jeszcze zdecydowanie wy-
prowadził sztafetę na pierwsze miej-
sce. Jego koledzy nie dali się już do-
gonić i zwycięsko zakończyli bieg.

Lipiańska impreza zyskała so-
bie uznanie wszystkich jej uczestni-
ków. Nie dość, że gospodarze zapew-
nili wyjątkowo piękną, jak na tę porę 
roku, pogodę i powszechnie znaną 
już lipiańską gościnność, to zebrali 
także liczne gratulacje za świetną or-
ganizację zawodów. Po  zakończeniu 
sportowych zmagań i odebraniu pu-
charów i dyplomów, wszyscy zaja-
dali się przepyszną grochówką, przy-
gotowaną i serwowaną w pomiesz-
czeniach MGOK-u.
-Wiem, że na Lipiany zawsze możemy 
liczyć, są sprawdzonymi gospoda-
rzami tej dużej, prestiżowej  imprezy 
już od kilku lat. Nigdy nie odmówił 
nam swojej  gościnności dyrektor 
MGOK Ryszard Tański,  zawsze też 
mamy dużą, organizacyjną pomoc  li-

piańskiego Zespołu Szkół dzięki życz-
liwości pani dyrektor Doroty Chro-
browskiej. Wzorowa organizacja to 
szczególna zasługa nauczycieli: Ar-
tura Lipskiego, Rajmunda Sulżyca 
i Krzysztofa Trojanowskiego. Mam 
nadzieję, że za rok znów spotkamy 
się w Lipianach – mówił Piotr Olech, 
dyrektor Powiatowego Międzysz-
kolnego Ośrodka Sportowego w Py-
rzycach, czuwający nad całością 
imprezy.

Honorowym gościem zawodów 
był Jan Rola, człowiek - legenda li-
piańskiego sportu, długoletni na-
uczyciel i trener, wychowawca 
kilku pokoleń sportowców, dzie-
kan Kapituły Hall of Fame-Gale-
rii Ludzi Zasłużonych dla Sportu 
Ziemi Pyrzyckiej.

Wyniki zawodów. Szkoły pod-
stawowe - dziewczęta: 1. Kozie-
lice (op. Piotr Klapenda) 2. Lipiany 
3. Żabów 4. Pyrzyce 5. Mielęcin  
6.Warnice 7. Jesionowo chłopcy: 
1. Pyrzyce (op. Piotr Olech) 2. Ża-
bów  3. Kozielice  4. Lipiany  5. Je-
sionowo  6. Mielęcin  7. Warnice  8. 
Okunica.
Gimnazja – dziewczęta: 1. Kozie-
lice (op. Piotr Klapenda)  2. PG  Py-
rzyce  3. Przelewice  4. Lipiany  5. 
GMS Pyrzyce  6. Warnice  chłopcy:  
1. Kozielice (op. Piotr Klapenda)  2. 
PG Pyrzyce  3. Przelewice  4. GMS 
Pyrzyce  5. Warnice  6. Lipiany.

Szkoły ponadgimnazjalne – 
dziewczęta: 1.ZS nr 1 Pyrzyce (op. 
Dariusz Gąsławski)  2. ZS nr 2 CKU 
Pyrzyce  chłopcy: 1. ZS nr 2  CKU 
Pyrzyce (op. Grzegorz Młynarski i 
Ariel Ostolski) 2. ZS nr 1 Pyrzyce  3. 
LO Lipiany.                                                                                                                                      

AS
     

 

18 października w Kozieli-
cach, Gminne Zrzeszenie LZS 
Kozielice, wraz z pyrzyckim Sto-
warzyszeniem Miłośników Piłki 
Siatkowej „Black Team”, zorgani-
zowało jesienny turniej damskiej 
piłki siatkowej. Turniej odbył się 
systemem „każdy z każdym”, 
a właściwie „każda z każdą”.  
I tak po rozegraniu 10 meczów, 
pierwsze miejsce zajęły panie z 
„Mostaru” Stargard, drugie przy-
padło zespołowi „Coś innego”, 
trzecie organizatorkom z „Black 
Team” z Pyrzyc, na czwartym, tuż 
za podium, uplasowały się dziew-
czyny z „Kontry” Banie, a na pią-
tym, waleczne Kozielice, współ-
organizatorki i gospodynie tur-
nieju. Najlepszą zawodniczką, 
nie po raz pierwszy, została fan-
tastycznie grająca Renata Szoto-
wicz z „Mostaru” Stargard. 

PP

Waleczne panie
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W pierwszą sobotę paź-
dziernika w Szczecinie przy 
ulicy Pomorskiej 37 dokonano 
uroczystego otwarcia nowej, 
specjalistycznej myjni samo-
chodów ciężarowych i pojaz-
dów specjalistycznych.

W uroczystości otwarcia, 
uczestniczył zastępca prezy-
denta miasta Szczecina  Bog-
dan Jaroszewicz, który doko-

nał wraz z właścicielami firmy Mał-
gorzatą i Piotrem Dalke, przedsta-
wicielami firm projektowych i wy-
konawców uroczystego przecięcia 
wstęgi.

Nowoczesna, ekologiczna myj-
nia specjalizuje się w myciu i dezyn-
fekcji cystern, stosując najnowszą 
technologię, przy znikomym użyciu 
środków chemicznych.

Dotychczas firma prowadziła 
swoja działalność na terenie Grupy 

Animex, jednak w związku z 
rosnącym zainteresowa-
niem na tego typu usługi 
w naszym regionie wła-
ściciele podjęli decyzję o 
inwestycji. Jak pokreśliła 
w swoim powitaniu Mał-
gorzata Dalke, to właśnie 
miasto Szczecin dało im 
szansę na rozwój, tu czuli 
klimat do rozwoju i tu po-
stanowili zainwestować.

Pyrzyczanie z ulicy 
Staromiejskiej inwestują i 
zatrudniają pyrzyczan.

PP

Żółto-szara 
myjnia otwarta


