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Sąd odroczył 
rozprawę odwoławczą
byłego burmistrza

Tylko miesiąc,
by wygrać 
z wiatrakami 
w Kozielicach 
i Bielicach

Gmina Przelewice
ratuje płynność 

KE w Lipianach
a  PIS 
w Warnicach

Pyrzyce to zadupie?
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Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Pyrzycach burmistrz Py-
rzyc przedłożyła projekt uchwały 
w sprawie zmian budżetu na rok 
2019, a dokładnie podziału kwoty 3 
658 070,97 zł, którą to wygospoda-
rowano w wyniku decyzji o otrzy-
maniu przez Gminę dotacji na re-
mont ulicy Głowackiego, gdzie już 
były zabezpieczone środki. Wolną 
kwotę burmistrz zaplanowała wy-
dać w zdecydowanej większości na 
kolejne inwestycje i pozyskiwanie 
środków zewnętrznych na gminne 
potrzeby. W katalogu wydatków 
zaproponowanym przez burmistrz 
znalazły się między innymi kolejne 
remonty dróg, 900 tysięcy złotych 
na II etap przebudowy ul. Słowac-
kiego, 240 tysięcy złotych na za-
bezpieczenie wkładu własnego do 
przebudowy ul. Mickiewicza (na 
co złożono wniosek o dofinan-
sowanie), 640 tysięcy złotych na 
prace zabezpieczające Basztę So-
wią, na oświetlenie uliczne, obiekty 
sportowe, na udział własny do za-
kupu wozu strażackiego dla OSP 
Żabów 200 tysięcy złotych, a także 
80 tysięcy na udział własny do za-
kupu samochodu elektrycznego 
dla Straży Miejskiej w Pyrzycach  
w ramach projektu i dotacji z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska. Jak się okazało, najwię-
cej emocji wzbudziły mundurowe 
zakupy zaproponowane przez bur-
mistrz Pyrzyc, czyli wóz strażacki 
i samochód dla miejskich strażni-
ków. Podczas sesji okazało się, że 
radni jakoś wóz dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej odpuścili, ale elek-
trycznego samochodu to już nie. 
Radny Mariusz Szymkowicz zgło-
sił wniosek, by nie kupować samo-
chodu w ramach projektu WFOŚ, 
a zaplanowaną kwotę udziału wła-
snego w wysokości 80 tysięcy  po-

W Pyrzycach mundurowi mundurowym wilkiem?

dzielić w taki sposób: 30 tysięcy 
złotych dla Pyrzyckiego Dom Kul-
tury na wydatki statutowe w zakre-
sie prac dostosowujących budynek 
do obecnych wymagań, drugie 30 
tysięcy złotych dla Ośrodka Sportu 
i Rekreacji na utrzymanie płyty 
głównej boiska na pyrzyckim sta-
dionie i 20 tysięcy złotych na utrzy-
manie zieleni miejskiej. Radni Klu-
bów Bezpartyjne Pyrzyce i PiS pro-
pozycję Szymkowicza 8 głosami 
przegłosowali i samochodu dla 
Straży Miejskiej nie będzie. W sa-
mym głosowaniu nie ma nic szcze-
gólnego, no bo jak ktoś ma w ra-
dzie większość, to może uchwalać 
i zmieniać co chce i tyle, jest tylko 
jedna rzecz, na którą warto zwró-
cić uwagę. W głosowaniu decydu-
jącym o zabraniu 80 tysięcy prze-
znaczonych na udział własny w za-
kupie samochodu dla Straży Miej-
skiej  i przeznaczeniu tej kwoty na 
inne cele wzięli udział i rękę przy-

łożyli radni i obecny policjant To-
masz Posyniak i radny były poli-
cjant Mariusz Ogrodnik oraz radny 
- strażak Państwowej Straży Pożar-
nej Przemysław Golczyk. Radni 
mundurowi nie przyjęli  argumen-
tacji, że stary samochód właśnie 
jest stary, awaryjny i nie spełnia 
wymogów bezpieczeństwa. Nie 
przekonała ich  nawet wypowiedź 
obecnego na sesji Komendanta Po-
wiatowego Policji w Pyrzycach 
mł. insp. Miłosza Bogdańskiego, 
który powiedział - „….rzecz jest 
jedna istotna, czy jesteśmy woj-
skiem, policją, czy strażą pożarną, 
czy strażą miejską, czy inną insty-
tucją, która w sferze publicznej 
funkcjonuje, sprawność taboru jest 
dla nas istotna, bez względu na to 
jakim bylibyśmy użytkownikiem. 
Sprawny pojazd jest narzędziem 
do realizacji przez nas działań ….”  
Na co dzień policjanci, strażacy 
i strażnicy ze sobą współpracują, 

wspierają się w działaniach, a tu 
taki zonk dwie służby trzeciej zro-
biły. Wierność klubowa, partyjna 
i brak zrozumienia dla kolegów  
z innej formacji wzięły górę. Jak te-
raz policjant Tomasz Posyniak pój-
dzie na wspólny patrol ze strażni-
kiem miejskim Michałem Madu-
zią, a strażak Przemysław Golczyk 
może kiedyś pójdzie (nie pojedzie) 
z innym strażnikiem miejskim na 
prewencyjne zadanie. Teraz, kiedy 
na jakiejś kolejnej sesji padnie pro-
pozycja pomocy gminy Pyrzyce  
w zakupie wozu policyjnego dla 
Komendy Powiatowej Policji, albo 
pomocy Państwowej Straży Pożar-
nej w Pyrzycach przy remoncie ko-
mendy, pewnie (na pewno) w/w 
trzech radnych też będzie przeciw 
i przeznaczy proponowaną  kwotę 
pomocy jeszcze raz dla PDK, na 
boisko i zieleń miejską. Dlaczego? 
Bo tak.

RT

Na ostatniej, nadzwyczajnej se-
sji Rady Gminy w Przelewicach 
radni z bólem serca podjęli uchwałę 
o podwyższeniu limitu zaciąganego 
kredytu na bieżącą działalność 
gminy. Przyjęta zmiana uchwały 
wprowadziła wzrost limitu z 800 
tysięcy złoty zaplanowanych  na 
2019 rok, do kwoty 3 300 000, 00 
zł. Jest to ponad czterokrotne pod-
wyższenie możliwości zaciągania 
kredytu na bieżące wydatki w tym 
roku, czyli na zapłacenie faktur za 
wszelkie usługi, za wykonanie re-
montu drogi gminnej w ramach 
projektu unijnego, która została 
ostatnio oddano do użytku itd. Jak 
poinformowała na sesji skarbnik 

Gmina Przelewice ratuje płynność 
Danuta Ostrowska, bieżący limit w 
wysokości 800 tysięcy złotych, nie 
wystarcza na pokrycie wydatków 
bieżących, po zapłaceniu jednych 
płatności wymagalnych, zaraz two-
rzą się kolejne nawet w wysoko-
ści 400 tysięcy złotych. Radni do-
pytywali skarbnik i wójta o to, ja-
kie są szanse, że zaciągnięty kredyt 
zostanie spłacony zgodnie z prze-
pisami do końca roku i nie trzeba 
będzie jeszcze w tym roku wracać 
do tematu. Z wypowiedzi skarbnik 
można było usłyszeć, że starania 
będą i program oszczędnościowy 
też będzie, ale wymaga to czasu  
i trudno dziś oszacować, jakie przy-
niesie rezultaty. Gmina Przelewice 

zatrudniła firmę zewnętrzną do 
przygotowania Programu Postępo-
wania Naprawczego. Pierwsze spo-
tkanie z radnymi na temat wstępnej 
analizy sytuacji finansowej gminy 
Przelewice już się odbyło przed 
w/w sesją. Uchwała podwyższa-
jąca limit kredytu w rachunku bie-
żącym została przyjęta, w głosowa-
niu  jawnym 9 radnych uznało ar-
gumentacje skarbik i wójta gminy, 
3 radnych było przeciwko podwyż-
szaniu limitu kredytu w rachunku 
bieżącym, a dwóch wstrzymało się 
od głosu.  

PP
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Już po raz trzeci w Przelewi-
cach odbyło się spotkanie z wete-
ranami pod hasłem „Historia pol-
skiego żołnierza dawniej i dziś”,  
w którym uczestniczyli zaproszeni 
goście oraz dzieci i młodzież z na-
szych szkół. Wśród gości zaproszo-
nych byli: przedstawiciele samo-
rządu wojewódzkiego, powiatowego 
i gminnego, w tym m.in. radni Sej-
miku WZ Zbigniew Chojecki i Ol-
gierd Kustosz, Paweł Rodzoś, dy-
rektor Wydziału Bezpieczeństwa i 
Zarządzania Kryzysowego WZ, wi-
cestarosta Ewa Gąsiorowska-Na-
wój, wójt gminy Przelewice Mie-
czysław Mularczyk, przewodniczący 
Rady Gminy Marian Świderski wraz 
z radnymi,   ks. proboszcz kan. Ro-
man Dutko i ks. proboszcz Sebastian 
Kubicki, dziennikarka miesięcznika 
MON „Polski Zbrojnej” Małgorzata 
Schwarzgruber,  dyrektor Ogrodu 
Dendrologicznego Beata Osińska, 
dyrektor  Biblioteki „Ogród Kultury” 
Magdalena Soska, Mariusz Winnicki 
oraz dyrektorzy szkół z terenu gminy. 
Byli również: szef Oddziału Za-
grożeń Niemilitarnych płk dr Artur 
Talik, płk Radosław Nicikowski, szef 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego 
w Szczecinie, płk Mirosław Zyber, 
dowódca 2 Stargardzkiego Bata-
lionu Saperów, płk Piotr Bednarczyk, 
dowódca 5. Pułku Inżynieryjnego  
w Szczecinie,  płk Marek Konieczny, 
komendant WKU Stargard oraz nasi 
weterani kpt. Daniel Krutow z WKU 

Gorzów,  st. chor. Leszek Biliński 
z  Pułku Inżynieryjnego w Szczeci-
nie,  a także kombatanci  p. Włady-
sław Sadłoń i kpt w stanie rezerwy 
Stanisław Olchowy, którzy przeka-
zali swoje przeżycia i doświadczenia 
z  lat wcześniejszych. W części arty-
stycznej prezentowali się: Orkiestra 
Wojskowa ze Szczecina pod batutą 
kpt. mgr. Jarosława MICHAŁKO, 
dzieci i młodzież szkół podstawo-
wych z terenu naszej gminy, zespół 
śpiewaczy „Optymiści”, Dzieciaki 
GieCeKu, Stowarzyszenie „Bo Jak 

Nie My To Kto”, zespół „Jutrzenka”. 
Ponadto Młodzieżowa Drużyna Po-
żarnicza przy OSP Przelewice  zapre-
zentowała wszystkim pokaz musztry. 
Spotkanie przeplatane było recyto-
waną poezją  naszej poetki p. Kry-
styny Nawój. Spotkanie prowadził 
p. Daniel Nowacki z GCK-u Przele-
wice, a nagłośnienie obsługiwał Ad-
rian Wyrębski z Lipian. Wojskową 
grochówkę dla wszystkich uczestni-
ków sponsorowali żołnierze wraz ze 
Stowarzyszeniem Saperów Polskich 
Koło nr 18 z 5-go Pułku Inżynieryj-

„Historia polskiego żołnierza dawniej i dziś” 
– spotkanie z weteranami

nego Szczecin – Podjuchy. Spotkanie 
realizowane było przez Stowarzysze-
nie „Otwarte Okno” przy wsparciu 
finansowym z budżetu Samorządu 
WZ, Powiatu Pyrzycki  i Gminy 
Przelewice oraz sponsorów Henryka 
Nawoja, Grzegorza Karzyszkę i Be-
atę Woźniak oraz wielu innych życz-
liwych osób. Po części artystycznej 
zaproszeni goście udali się do przele-
wickiego pałacu na poczęstunek. 

Anna Garzyńska

Na ostatniej sesji rady miejskiej 
w Pyrzycach radni przyjęli uchwałę 
związaną z nadaniem boisku spor-
towemu w Brzesku imienia Ste-
fana Dudy ustalając pełną nazwę w 
brzmieniu: „Boisko sportowe im. 
Stefana Dudy w Brzesku”. 

W uzasadnieniu przygotowa-
nym przez burmistrz Marzenę Po-
dzińską czytamy - „Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom społecznym,  
w związku z wnioskiem LZS „Sęp” 
Brzesko oraz nawiązując do do-
brej praktyki nadawania ważnym 
obiektom sportowym imion wy-
bitnych sportowców lub działaczy 

sportowych, postanawia się uczcić 
pamięć Stefana Dudy, mieszkańca 
Brzeska, wieloletniego działacza 
sportowego, wielokrotnie odzna-
czonego m.in. Brązowym Krzyżem 
Zasługi, Odznaką Gryfa Pomor-
skiego, Srebrną Odznaką Gryfa Za-
chodniopomorskiego, Srebrną Od-
znaką PZPN i uhonorować jego za-
sługi dla rozwoju piłki nożnej na 
terenie Gminy Pyrzyce, zwłaszcza  
w miejscowości Brzesko poprzez 
nazwanie jego imieniem boiska 
sportowego w Brzesku”.

Boisko sportowe 
w Brzesku ma imię O tym, że Firma Eco Ready 

Bath zamierza kupić od gminy Li-
piany około 3 ha ziemi w sąsiedz-
twie nieistniejącej firmy Lipkon, 
pisaliśmy już w sierpniu 2018. We-
dług naszych informacji firma pod-
jęła decyzje by na 3 ha wybudować 
zakład zajmujący się wykonywa-
niem kompletnych segmentów – 
kontenerów łazienkowych. Zakład 
po osiągnięciu pełnej mocy produk-
cyjnej ma zatrudniać około 50 pra-
cowników. Inwestycja w 2018 roku 
była uzależniona od losów złożo-
nego wniosku o dotację unijne do 
Urzędu Marszałkowskiego, dziś 
już wiemy, że inwestycja będzie 
realizowana, bo firma Eco Ready 

Bath otrzymała ponad 5 milionów 
złotych unijnego wsparcia. 

Na ostatnie sesji Rady Miej-
skiej Burmistrz Lipian Bartło-
miej Królikowski, przewodnicząca 
Rady Miejskiej Marta Ciszewska 
i przedstawiciel inwestora Bar-
tłomiej Krupa podpisali list inten-
cyjny o współpracy w temacie w/w 
inwestycji. Dziś ruch należy do in-
westora, ponieważ, by zrealizować 
inwestycję będzie musiał kupić od 
gminy w przetargu teren, o którym 
mowa powyżej.

PP

Łazienki z Lipian
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wspierają się w działaniach, a tu 
taki zonk dwie służby trzeciej zro-
biły. Wierność klubowa, partyjna 
i brak zrozumienia dla kolegów  
z innej formacji wzięły górę. Jak te-
raz policjant Tomasz Posyniak pój-
dzie na wspólny patrol ze strażni-
kiem miejskim Michałem Madu-
zią, a strażak Przemysław Golczyk 
może kiedyś pójdzie (nie pojedzie) 
z innym strażnikiem miejskim na 
prewencyjne zadanie. Teraz, kiedy 
na jakiejś kolejnej sesji padnie pro-
pozycja pomocy gminy Pyrzyce  
w zakupie wozu policyjnego dla 
Komendy Powiatowej Policji, albo 
pomocy Państwowej Straży Pożar-
nej w Pyrzycach przy remoncie ko-
mendy, pewnie (na pewno) w/w 
trzech radnych też będzie przeciw 
i przeznaczy proponowaną  kwotę 
pomocy jeszcze raz dla PDK, na 
boisko i zieleń miejską. Dlaczego? 
Bo tak.
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zatrudniła firmę zewnętrzną do 
przygotowania Programu Postępo-
wania Naprawczego. Pierwsze spo-
tkanie z radnymi na temat wstępnej 
analizy sytuacji finansowej gminy 
Przelewice już się odbyło przed 
w/w sesją. Uchwała podwyższa-
jąca limit kredytu w rachunku bie-
żącym została przyjęta, w głosowa-
niu  jawnym 9 radnych uznało ar-
gumentacje skarbik i wójta gminy, 
3 radnych było przeciwko podwyż-
szaniu limitu kredytu w rachunku 
bieżącym, a dwóch wstrzymało się 
od głosu.  

PP
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31 maja 2019 roku przy py-
rzyckich Minitężniach odbyła się 
otwarta konferencja dotycząca 39. 
Międzynarodowego Festiwalu Py-
rzyckie Spotkania z Folklorem – 
„Plecione tradycją”. Konferencja, 
w której uczestniczyły lokalne i re-
gionalne media oraz mieszkańcy 
gminy, została zorganizowana 
przez Marzenę Podzińską, Burmis-
trz Pyrzyc, Rafała Roguszkę, 
dyrektora Pyrzyckiego Domu Kul-
tury oraz Arkadiusza Bitela, dyrek-
tora Banku PKO BP S.A. 

Zaprezentowany został pro-
gram Pyrzyckich Spotkań z Folk-
lorem: imprezy towarzyszące, 
sympozja, warsztaty, jarmarki tra-
dycji, wieczorne kino na leżakach, 
polsko-niemiecka strefa relaksu, 
leśny zakątek – stoisko edukacy-
jne, atelier sztuki na ludowo czyli 
warsztaty florystyczne i plecenie 
warkoczy. 

Gwiazdą wieczoru zespoły 
Bum Bum Orkestra i Jarzębina  
z Kocudzy Drugiej, również 
występy zespołów z Niemiec, 
Czech, Gruzji, Łotwy, Turcji, 
Ukrainy oraz Polski. „Plecione tra-
dycją” to kolejna wyjątkowa edy-
cja festiwalu umiejscowiona po raz 
drugi wśród zabytkowych pyrzy-
ckich murów obronnych. Ser-
decznie zapraszamy na 39. Edy-
cję Międzynarodowego Festiwalu 

Folklor 
też jest kobietą

Pyrzyckich Spotkań z Folklorem, 
który odbędzie się w dniach 28-
30 czerwca 2019 r. Więcej infor-
macji o festiwalu znajdą Państwo 
na stronie http://tvkaura.pl/index.
php/inne-produkcje-tv-aura/304-
31-05-2019r-konferencja-prasowa-
39-pszf.  

Tytuł do artykułu zaczerp-
nęliśmy z wypowiedzi dyrek-
tora  Rafała Roguszki, który opi-
sując plakat tegorocznego festi-
walu zwrócił uwagę 
obecnych, że te-
goroczna edycja 
pyrzyckiej imprezy 
ma właśnie twarz 
kobiety w pantone 
color, w załączaniu 
do materiału mapka 
korowodu.

Zapraszamy na 
pantone color festi-
wal z twarzą kobiety 
do Pyrzyc, a także 
na imprezy towa-
rzyszące do Bielic, 
Trzeborza, Łozic, 
Tetynia, Czarnowa, 
Zamku Książąt Po-
morskich w Szcze-
cinie, szczegółowy 
obszerny program 
na stronach PDK.

PP 

27 maja 2019 r. do Zespołu 
Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w Pyrzycach  został 
zakupiony i dostarczony ciągnik 
rolniczy Claas ARION 420 speł-
niający wymogi pojazdów przezna-
czonych do nauki jazdy osób ubie-
gających się o uprawnienia do kie-
rowania pojazdami w zakresie ka-
tegorii T w ramach projektu „No-
woczesna szkoła – nowoczesny 
pracownik. Dostosowanie infra-
struktury szkolnictwa zawodowego 
w Powiecie Pyrzyckim do rynku 
pracy” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Zachodniopo-
morskiego działanie 9.8 Infrastruk-
tura szkolnictwa zawodowego, fi-

NOWY CIĄGNIK 
dla ZS Nr 2 CKU 

w Pyrzycach
nansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej z Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego.  

Zakupiony ciągnik znacznie 
polepszy bazę dydaktyczną Ze-
społu Szkół Nr 2 CKU i będzie wy-
korzystywany do nauki jazdy przez 
uczniów naszej szkoły w ramach 
prowadzonych kursów na prawo 
jazdy kat. T.

Oficjalnego przekazania klu-
czyków od nowego ciągnika, na 
ręce dyrektora Pawła Palczyń-
skiego, dokonała pani Joanna Szy-
mańska, koordynator oddziału Py-
rzyce z firmy Ulenberg Sp. z o.o.

Estera Witkowska



 5                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 8                                              

Losy wojenne wielu Pola-
ków powiązane były z ziemią py-
rzycką, co nie powinno szczegól-
nie dziwić. Urodzajne czarne zie-
mie wymagały dużego nakładu 
pracy fizycznej, do której wyko-
rzystywano przymusowych pra-
cowników, głównie z Polski.  Po-
zwoliłem sobie przybliżyć  hi-
storię pana Jerzego Sowińskiego  
z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
członka szczecińskiego jego Od-
działu, który opisał swoje do-
świadczenia z pobytu w Rosinach 
(gmina Przelewice), wcześniej 
Rosenfelde, na stronach tego sto-
warzyszenia. Zachęcam jedno-
cześnie do zapoznania się z in-
nymi treściami portalu (http://
www.sutw.szczecin.pl).

Relacja brzmi następująco: 
„W styczniu 1940 r. wraz z ro-
dzeństwem: dwie siostry i brat 
oraz mamą i babcią zostałem wy-
wieziony na roboty do Niemiec. 
Trafiliśmy do bauera Rudigera 
we wsi Rosenfelde, pow. Pyritz, 
obecnie Rosiny pow. Pyrzyce. 
Mama ze starszym rodzeństwem 

.

Jerzy Sowiński:  Moja droga do Szczecina… przez Rosiny

musiała pracować w polu. Zimą,  
z braku innych zajęć, należało wy-
wozić  śnieg do stawu. Robotnicy 
przymusowi musieli nosić naszyty 
znak P na zewnętrznej odzieży, co 
oznaczało: „My jesteśmy narodem 
panów, a obcokrajowcy SĄ naszymi 
parobkami”.

Gdy skończyłem 7 lat zmarła 
moja babcia, a ja, będąc sam w 
domu, gotowałem obiady dla ca-
łej rodziny. Przez żonę bauera by-
łem wykorzystywany do prac przy-
domowych i w ogrodzie. Byliśmy 
poddani rygorowi. Bez zezwolenia 
nie można było opuszczać miejsca 
pobytu, dowiedzieliśmy się, że za 
niewielkie wykroczenia miejscowy 
policjant zastrzelił w tym 5-letnim 
okresie kilka osób. Zmorą dla mnie 
i innych niewolniczych dzieci były 
grupy Hitlerjugend, przez które by-
liśmy prześladowani. Nazywano 
nas szwajne polen. Nie istniało 
pojęcie nauki w żadnej postaci. 
Przed wywózką mamę poinformo-
wano, że jeżeli zabierze jakąkolwiek 
książkę oprócz książeczki do nabo-
żeństwa, to zamiast na roboty, po-

jedzie do obozu. Na tej książeczce 
moje starsze siostry nauczyły mnie 
czytać i pisać. Chciałbym tu przy-
toczyć klasyka: „Krwawa dziura - 
to było moje dzieciństwo. Nie mogę 
powiedzieć, że mam jakieś wielkie 
pretensje do Niemców, że czegoś od 
nich oczekuję, czy czegoś żądam. 
Chciałbym tylko, żeby wiedzieli, co 
mi zrobili - zniszczyli moje dzieciń-
stwo i zrujnowali moją ośmiolet-
nią wyobraźnię”. (Jarosław Marek 
Rymkiewicz).

Tę beznadzieję przerwały na-
loty alianckie na Szczecin w 1944 
r., które słyszeliśmy i widzieliśmy 
z mojej miejscowości. Cieszyli-
śmy się, że skoro tu biją Niemców, 
to może wojna szybko się skoń-
czy, a my będziemy wolni. Tak 
nadszedł rok 1945. Ludność nie-
miecka uciekała przed frontem za 
Odrę. W styczniu wkroczyła Armia 
Czerwona i zaczął się powszech-
nie znany szaber i gwałty. Rosja-
nie nam Polaczkom kazali jechać 
do Polski, wskazując kierunek 
wschodni. Rozpoczęła się nasza ge-
henna. Wzięliśmy wóz i konia od 

bauera, zapakowaliśmy skromny 
dobytek, nakryliśmy wóz plan-
deką, ukrywszy pod nie siostry  
i ruszyliśmy. Wszystkie drogi były 
zatłoczone pojazdami i taborami 
końskimi. Wojsko zmierzało ku 
Odrze. Rosjanie okrążali bro-
nione przez Niemców miasta. 
Staraliśmy się z innymi powra-
cającymi tworzyć kolumny i wy-
wieszać flagę narodową. To nas 
broniło jedynie przed zepchnię-
ciem wozu do rowu, ale nie przed 
ciągłym zabieraniem nam koni. 
Staliśmy wówczas z bratem tak 
długo, aż nie złapaliśmy jakichś 
błąkających się koni. Jeżdżąc  
w kółko przy kilkunastostopnio-
wym mrozie, kierowani przez 
wojsko, dotarliśmy po dwóch ty-
godniach do wsi Bierzwnik w po-
wiecie choszczeńskim.”

Obok widokówka z opisy-
wanej miejscowości Rosiny, wy-
słana … uwaga 11.09. 1900 roku  
do odbiorcy w Berlinie. Na miej-
scu była już w dniu następnym.   
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PYRZYCE - GIŻYN - sprzedam działkę o pow. 1950m2 z warunkami 
zabudowy dla budynku jednorodzinnego w Giżynie - 12 km od Pyrzyc, 40 
km od Szczecina. Działka bezpośrednio nad kanałem Ostrowica łączącym 
jez. Miedwie z jeziorem Będgoszcz, możliwość dopłynięcia z działki wprost 
do jeziora - ok 1 km. Piękna, cicha, spokojna okolica z dostępem do dużego 
akwenu wodnego -Sprzedam, 20zł/m2. Tel. 604-565-641

Ogłoszenie

Podczas ostatniej sesji  Rady 
Miejskiej w Pyrzycach przewodni-
czący rady Mariusz Majak poinfor-
mował zebranych, że radny Jerzy 
Wroński złożył w wolnych wnio-
skach rezygnację z członkostwa 
w klubie radnych „Bezpartyjne 
Pyrzyce”. 

W piśmie skierowanym do prze-
wodniczącego Klubu Damiana Bła-
żejewskiego pisze na ten temat 
tak - „Oświadczam, że występuję  
z Klubu Bezpartyjne Pyrzyce i jed-
nocześnie proszę o wykreślenie mnie 

Radny Jerzy Wroński
odchodzi

z pocztu członków w trybie natych-
miastowym. Jednocześnie proszę  
o poinformowanie na najbliższej 
sesji Rady Miejskiej o moim  
wystąpieniu z Klubu. Do wystąpi-
enia skłoniło mnie przekonanie, 
że jako niezależny radny VIII Ka-
dencji Rady Miejskiej w Pyrzycach, 
będę miał większą i bezstronną moż-
liwość dla dobra i na rzecz swoich 
wyborców i całej społeczności 
Gminy Pyrzyce”.  Wroński to drugi 
radny, który od początku nowej ka-
dencji samorządu oficjalnie opuścił 
szeregi większościowej opozycji, w 

skład której, oprócz radnych Klubu 
Bezpartyjne Pyrzyce, wchodzi też 
Klub Radnych PiS. 

Już kilka miesięcy temu radna 
Grażyna Słodkowska odeszła z 
Klubu Radnych PiS. Gdyby dziś 
podzielić radnych Rady Miejskiej 
w Pyrzycach na przynależność 
klubową, to po odejściu Wrońskiego 
mamy Klub radnych „Bezparty-
jne Pyrzyce”, który obecnie liczy 
6 radnych, Klub Radnych PiS 4 
radnych,  Klub Radnych Pracujmy 
Razem liczący 3 radnych, a dwoje 
radnych Słodkowska i Wroński  
niezależni. 

PP

 

W dniach 21-22 maja  br. w 
Koszalinie odbyły się eliminacje 
wojewódzkie XLII Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym dla uczniów 
szkół podstawowych i gimna-
zjum.  Powiat pyrzycki reprezen-
towali uczniowie Gimnazjum im. 
OZP w Przelewicach w składzie: 
Wiktoria Duk, Oskar Duk i Kac-
per Paliwoda oraz uczniowie NSP 
w Przelewicach w składzie: Anas-
tazja Skawińska, Julia Kwaśniew-
ska, Dawid Kalinowski i Szymon 
Skwarek. Po zaciętych rywaliza-
cjach drużyna NSP sklasyfiko-
wana została na II miejscu druży-
nowo (na 13 drużyn startujących w 
turnieju) w klasyfikacji szkół pod-
stawowych młodszych, a drużyna 

Sukces uczniów z Przelewic 
w Koszalinie 

gimnazjum na miejscu IV druży-
nowo (na 21 drużyn startujących 
w turnieju) w kategorii szkół pod-
stawowych starszych. W rywaliza-
cji indywidualnej Szymon Skwa-
rek, uczeń klasy IV NSP w Prze-
lewicach zajął II miejsce. Ucznio-
wie biorący udział w eliminacjach 
wojewódzkich przygotowywali się 
do turnieju biorąc czynny udział 
w projekcie edukacyjnym pt.„Or-
ganizacja zajęć w zakresie bez-
piecznego poruszania się w ruchu 
drogowym”  w ramach wspierania 
działań kształtujących bezpieczne 
zachowanie się w ruchu drogo-
wym oraz rozwijające umiejętno-
ści udzielania pierwszej pomocy 
współfinansowanych ze środków 
budżetu Gminy Przelewice, reali-

zowanego przez Uczniowski Klub 
Sportowo-Motoryzacyjny w Prze-
lewicach. Gratuluję drużynom uda-
nego startu w eliminacjach woje-
wódzkich i zapraszam do kolejnych 
przedsięwzięć organizowanych 
przez Uczniowski Klub Sportowo-

-Motoryzacyjny w Przelewicach  
w nowym roku szkolny      

        Koordynator Projektu 
Waldemar Klemenski

Serdecznie gratulujemy i życzymy 
kolejnych sukcesów!

PP

Od kilku tygodni na polu przy Geotermii Pyrzyce trwa montaż kon-
strukcji pod instalacje solarne, na powierzchni 2 hektarów firma Termall 
Energy Sp. z o. o. realizuje inwestycje pod nazwą - "Budowa elektrowni 
fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy przyłączenio-
wej do 1 MW”. Pierwszy etap inwestycji montaż konstrukcji ma zakoń-
czyć się do końca czerwca później nastąpi montaż krzemowych paneli 
fotowoltanicznych. Jest to pierwsza na taką skalę inwestycja w powiecie 
pyrzyckim. 

PP

Pyrzyce zasilane słońcem 
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Ogłoszenie
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Klubu Radnych PiS. Gdyby dziś 
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mamy Klub radnych „Bezparty-
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Energy Sp. z o. o. realizuje inwestycje pod nazwą - "Budowa elektrowni 
fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy przyłączenio-
wej do 1 MW”. Pierwszy etap inwestycji montaż konstrukcji ma zakoń-
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fotowoltanicznych. Jest to pierwsza na taką skalę inwestycja w powiecie 
pyrzyckim. 

PP

Pyrzyce zasilane słońcem 

W minioną sobotę Ochotnicza Straż 
Pożarna w Lipianach była organizato-
rem i gospodarzem Międzygminnych Za-
wodów Sportowo - Pożarniczych Ochot-
niczych Straży Pożarnych. W rywaliza-
cji wzięły udział drużyny z OSP Lipiany, 
Żabów, Obromino, Brzesko, Pstrowice, 
Stróżewo i Nowielin plus trzy Młodzie-
żowe Drużyny Pożarnicze, dwie z OSP 
Żabów ( dziewczęta i chłopcy) i jedna  
z Obromina. W ramach zawodów zapla-
nowano dwie konkurencje, sztafeta i tak 
zwana bojówka. Najwięcej punktów za 
obie konkurencje zdobyła drużyna OSP 
Żabów, na drugim miejscu OSP Obro-
mino, trzecie OSP Brzesko, kolejne miej-
sca zajęły OSP Lipiany, OSP Stróżewo, 
OSP Pstrowice i na miejscu siódmym 
uplasowała się OSP Nowielin. W rywa-
lizacji  Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych dziewczyny  z OSP Żabów poko-
nały chłopaków z OSP Obromino i kole-
gów z OSP Żabów. Zawody miały oczy-
wiście swój ceremoniał oficjalny, rozpo-
częły się od złożenia meldunku wicebu-
rmistrz Lipian Annie Hackiewicz Gęb-
skiej przez prezesa OSP Lipiany Zyg-
munta Ziajkę, a w związku z tym, że były 
to zawody OSP gminy Lipiany i Pyrzyce, 
obecna była także  burmistrz Pyrzyc Ma-
rzena Podzińska, która wręczyła najmłod-
szym pyrzyckim druhom strażackie ko-
szulki. Zawody zorganizowane przez 
OSP Lipiany z sędziowskim wsparciem 
strażaków z Państwowej Straży Pożar-
nej w Pyrzycach z komendantem PSP st. 
bryg. mgr. inż. Jackiem Marchlewiczem. 
Już niedługo Ochotnicza Straż Pożarna 
Lipiany otrzyma ponad 736 tys. zł dofi-
nansowania ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego, przyznana dota-
cja pozwoli na zakup samochodu ratow-
niczo-gaśniczego klasy średniej, będzie 
to pierwszy nowy wóz w historii OSP Li-
piany i na pewno na kolejnych zawodach 
będzie już obecny.

PP

W Lipianach
dziewczyny pokonały
chłopaków
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► 16 kwietnia odbyło się szkolenie z podejmowania działalności gospodarczej, wzięło w nim udział 45 osób.
► 21 maja w Pszczewie woj. lubuskie odbyła konferencja podsumowująca projekt współpracy  „Mobilna aplikacja turystyczna 
innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”, uczestniczyło w nim 12 Lokalnych Grup Działania z trzech województw. Projekt 
polegał na wykonaniu i wdrożeniu mobilnej aplikacji turystycznej z system zarzadzania treścią CMS i utworzeniu portalu www  
o nazwie www.westisthebest.pl.
► 4 czerwca 50-osobowa grupa była na wyjeździe studyjnym do powiatu drawskiego  pn. ”Aspekty prawne produkcji produk-
tów lokalnych na przykładzie praktyk”. Producenci produktów lokalnych, rolnicy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji 
pozarządowych w tym  Kół Gospodyń Wiejskich głównie z powiatu stargardzkiego i pyrzyckiego poznali  przykłady produktów 
lokalnych w powiecie drawskim mającym szczególne walory przyrodnicze, krajobrazowe i historyczne. 
► od 6 czerwca do 5 lipca trwa nabór wniosków - wysokość premii na podjęcie działalności gospodarczej wynosi 50 000 zł. 
Dysponujemy środkami na 12 operacji, o pomoc finansową może ubiegać się pełnoletnia osoba fizyczna, która ma miejsce za-
mieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR Stowarzyszenia „WIR”.
► koniec czerwca - ogłosimy nabór wniosków na rozwijanie działalności gospodarczej dla podmiotów, które wykonują działal-
ność gospodarczą minimum 1 rok na obszarze wiejskim objętym LSR, utworzą 1 miejsce pracy i utrzymają przez 3 lata. 
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Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie informuje
	 Jesteśmy	lokalną	grupą	działania,	która	realizuje	dwufunduszową	strategię	rozwoju	współfinansowaną	przez	Unię	Eu-
ropejską	na	lata	2014-2020	z	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	oraz	Europejskiego	Funduszu	Morskiego	i	Rybackiego.	
Obszar	naszego	działania		to	14		gmin	województwa	zachodniopomorskiego,	położonych	w	trzech	powiatach	-	powiat	stargardzki: 
Chociwel,	Dobrzany,	Dolice,	Ińsko,	Kobylanka,	Marianowo,	Stara	Dąbrowa,	Stargard,	Suchań;		powiat	pyrzycki:	Bielice,	Kozielice,	
Pyrzyce,	Warnice;	powiat	gryfiński:	Stare	Czarnowo.
 DARMOWA APLIKACJA MOBILNA „WEST IS THE BEST” -	zapraszamy	do	korzystania	z	mobilnej	aplikacji	tury-
stycznej	„West	is	the	best”	stworzonej	w	ramach	projektu	współpracy	pt.	„Mobilna	aplikacja	turystyczna	innowacyjnym	sposobem	
promocji	obszaru	LSR”.	Projekt	współfinansowany	jest	ze	środków	Unii	Europejskiej	z	Programu	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	
na	lata	2014–2020.	Z	aplikacji	korzystać	można	w	telefonach	komórkowych	z	systemem	Android	i	IOS.

Prosimy	śledzić	stronę	Stowarzyszenia	www.wir-lgd.org.pl.,		oraz	kontaktować	się	z	biurem	Stowarzyszenia	tel.	91	578	43	78.		
  UWAGA: Zmieniliśmy lokalizację biura. Obecnie jesteśmy w Stargardzie na ul. Śląskiej 9

► 16 kwietnia odbyło się szkolenie z podejmowania działalności gospodarczej, wzięło	w	nim	udział	45	osób.
► 21 maja w Pszczewie woj. lubuskie	odbyła	konferencja	podsumowująca	projekt	współpracy		„Mobilna	aplikacja	turystyczna	
innowacyjnym	sposobem	promocji	obszaru	LSR”,	uczestniczyło	w	nim	12	Lokalnych	Grup	Działania	z	trzech	województw.	Projekt	
polegał	na	wykonaniu	i	wdrożeniu	mobilnej	aplikacji	turystycznej	z	system	zarzadzania	treścią	CMS	i	utworzeniu	portalu	www	 
o	nazwie	www.westisthebest.pl.
► 4 czerwca	50-osobowa	grupa	była	na	wyjeździe	studyjnym	do	powiatu	drawskiego		pn.	”Aspekty prawne produkcji produk-
tów lokalnych na przykładzie praktyk”.	Producenci	produktów	lokalnych,	rolnicy,	przedsiębiorcy	i	przedstawiciele	organizacji	
pozarządowych	w	tym		Kół	Gospodyń	Wiejskich	głównie	z	powiatu	stargardzkiego	i	pyrzyckiego	poznali		przykłady	produktów	
lokalnych	w	powiecie	drawskim	mającym	szczególne	walory	przyrodnicze,	krajobrazowe	i	historyczne.	
► od 6 czerwca do 5 lipca trwa nabór wniosków	-	wysokość	premii	na	podjęcie	działalności	gospodarczej	wynosi	50	000	zł.	
Dysponujemy	środkami	na	12	operacji,	o	pomoc	finansową	może	ubiegać	się	pełnoletnia	osoba	fizyczna,	która	ma	miejsce	za-
mieszkania	na	obszarze	wiejskim	objętym	LSR	Stowarzyszenia	„WIR”.
► koniec czerwca -	ogłosimy	nabór	wniosków	na	rozwijanie	działalności	gospodarczej	dla	podmiotów,	które	wykonują	działal-
ność	gospodarczą	minimum	1	rok	na	obszarze	wiejskim	objętym	LSR,	utworzą	1	miejsce	pracy	i	utrzymają	przez	3	lata.	
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Już ponad 5 lat wymiar sprawiedli-
wości próbuje prawomocnie wymier-
zyć karę byłemu burmistrzowi Pyrzyc 
J.M.O. i kilku innym osobom skaza-
nym w VII Zamiejscowym Wydziale 
Karnym z siedzibą w Pyrzycach, którym 
prokurator postawił zarzuty kupowa-
nia głosów na kandydata na burmistrza 
J.M.O. za butelki wódki oraz przekazy-
wania informacji na temat frekwencji, 
a także informowania, kto jeszcze nie 
głosował. Zarzuty dotyczyły też  poś-
wiadczania nieprawdy na upoważnie-
niach do głosowania  za inną osobę 
w wyborach samorządowych 2010  
i 2014. Pyrzycki sąd uznał głów-
nego oskarżonego J.M.O. za win-
nego popełnienia obu zarzucanych 
mu czynów i za przestępstwa te wy-

mierzył odpowiednio: za czyn opisany  
w punkcie pierwszym części wstępnej 
wyroku na karę sześciu miesięcy poz-
bawienia wolności, za czyn opisany w 
punkcie drugim części wstępnej wyroku 
na karę jednego roku i sześciu miesięcy 
pozbawienia wolności. 

Sąd orzekł wobec J.M.O. karę 
łączną jednego roku i ośmiu miesięcy 
pozbawienia wolności, a także 
zakaz zajmowania stanowisk wójta, 
burmistrza albo prezydenta miasta, 
na okres pięciu lat. Były burmistrz  
i kilku skazanych w pyrzyckim 
sądzie odwołało się od wyroku i na 
2 kwietnia 2019 r. zaplanowane było 
w tej sprawie  posiedzenie sądu IV 
Wydziału Karnego Odwoławczego  
w Szczecinie. Niestety, sprawa  

z przyczyn nam nieznanych, została 
przesunięta na 27 maja 2019 r.  Ale 
i tego dnia  nie odbyło się pełne po-
siedzenie sądu, ponieważ jeden ze 
skazanych, z powodu usprawiedli-
wionej przez lekarza sądowego cho-
roby, nie stawił się na rozprawę. 
 W obecności pozostałych skazanych 
lub ich pełnomocników sędzia spra-
wozdawca odczytał sprawozdanie 
dotyczące poszczególnych osób  
i odroczył posiedzenie do 8 lipca 
2019 r., wtedy to odczytane zostanie 
ostatnie sprawozdanie.

Czy w lipcowe posiedze-
nie sądu zakończy słynną pyrzy-
cką samorządowo - alkoholową 
korupcję?
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Sąd odroczył rozprawę odwoławczą 
byłego burmistrza

Nowi parlamentarzyści już 
dzielą stanowiska w Brukseli, a 
my chcemy podsumować  staty-

stycznie wyniki wybo-
rów w powiecie pyrzyc-
kim. Tak jak w całej Pol-
sce, i w naszym powie-
cie najwięcej głosów ze-
brali kandydaci Prawa  
i Sprawiedliwości, na 
drugiem miejscu kandy-
daci Koalicji Europej-
skiej, na trzecim miej-
scu także jak w całej 
Polsce komitet wybor-

KE w Lipianach
a  PIS 

w Warnicach
czy Wiosna i tak dalej, jak widać  
w załączonej do materiału tabeli. 
Najwięcej głosów, przy najniższej 
frekwencji w powiecie kandydaci 
PiS uzyskali w gminie Warnice, 
Koalicja Europejska najwięcej gło-
sów zdobyła w Lipianach, choć  
i tak zwycięstwo odniósł PiS. Do 
artykułu dołączyliśmy także tabelę 
z wynikami głosowań na kandyda-
tów: Joachima Brudzińskiego, Elż-
bietę Rafalską z PIS, Bogusława 
Liberadzkiego i Bartosza Arłuko-
wicza z Koalicji Obywatelskiej, 
którzy zdobyli mandaty w naszym 
okręgu. Jak widać,  niepodważal-
nym zwycięzcą tych wyborów jest 
Joachim Brudziński na drugim 
miejscu uplasował się były minister 
zdrowia Bartosz Arłukowicz. 

Jeżeli chodzi o kandydatów 
do Europarlamentu znanych w na-
szym powiecie, to rozczarowuje 
mała ilość głosów oddanych na Ja-
rosława Rzepę, wicemarszałka wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, 
szczegóły w załączonej tabeli.   

 
Kozielice
Gmina Kozielice nie ma obowiązku 
ustawowego realizacji budżetu obywa-
telskiego lecz w celu aktywizacji loka-
lnych środowisk i zwiększenia wpływu 
mieszkańców na realizację zadań pla-
nowanych do realizacji w poszcze-
gólnych miejscowościach od 2017 r. 
wyodrębniony został tzw. „fundusz 
sołecki”, który spełnia przesłanki 
budżetu obywatelskiego. Szczegółowe 
zadania i uzyskane efekty zostały uw-
zględnione w „Raporcie o stanie 
Gminy Kozielice za 2018 rok”. Doku-
ment ten, jak i szereg innych informacji 
dotyczących funduszu sołeckiego, jest 
dostępny na stronie BIP urzędu.
Przelewice
Gmina nie realizuje budżetu obywa-
telskiego, jak dotąd nie było takich 
wniosków.
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PRAWO  I  GOSPODARKA PRAWO  I  GOSPODARKA§
Sąd odroczył rozprawę odwoławczą 
byłego burmistrza

180 sołectw, które zwycię-
żyły w Konkursie Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomorskie-
go”Granty sołeckie 2019” będzie 
mogło zrealizować swoje pro-
jekty inwestycyjne na obszarach 
wiejskich przy wsparciu środków 
marszałkowskich.  

Celem konkursu było wyróżnie-
nie sołectwa, podejmującego war-
tościowe inicjatywy na rzecz lo-
kalnej społeczności takie jak: pod-
noszenie jakości i bezpieczeństwa 
życia mieszkańców, wzmacnianie 
udziału społeczności w podejmo-

Granty sołeckie rozstrzygnięte
waniu decyzji lokalnych, a także re-
alizacja przedsięwzięć o charakterze 
kulturalnym, edukacyjnym, tury-
stycznym i sportowym. To już trze-
cia edycja konkursu, który spotkał 
się z bardzo dużym zainteresowa-
niem wśród sołectw i gmin naszego 
województwa. 

W ubiegłym roku zgłosiło się 
559 sołectw, spośród których wyło-
niono 180 laureatów. Łączna kwota 
dofinansowania z Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Zachod-
niopomorskiego wyniosła 1,8 mln 
zł. Beneficjenci, dzięki otrzyma-

2019

czy Wiosna i tak dalej, jak widać  
w załączonej do materiału tabeli. 
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frekwencji w powiecie kandydaci 
PiS uzyskali w gminie Warnice, 
Koalicja Europejska najwięcej gło-
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z wynikami głosowań na kandyda-
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okręgu. Jak widać,  niepodważal-
nym zwycięzcą tych wyborów jest 
Joachim Brudziński na drugim 
miejscu uplasował się były minister 
zdrowia Bartosz Arłukowicz. 

Jeżeli chodzi o kandydatów 
do Europarlamentu znanych w na-
szym powiecie, to rozczarowuje 
mała ilość głosów oddanych na Ja-
rosława Rzepę, wicemarszałka wo-
jewództwa zachodniopomorskiego, 
szczegóły w załączonej tabeli.   

 
Kozielice
Gmina Kozielice nie ma obowiązku 
ustawowego realizacji budżetu obywa-
telskiego lecz w celu aktywizacji loka-
lnych środowisk i zwiększenia wpływu 
mieszkańców na realizację zadań pla-
nowanych do realizacji w poszcze-
gólnych miejscowościach od 2017 r. 
wyodrębniony został tzw. „fundusz 
sołecki”, który spełnia przesłanki 
budżetu obywatelskiego. Szczegółowe 
zadania i uzyskane efekty zostały uw-
zględnione w „Raporcie o stanie 
Gminy Kozielice za 2018 rok”. Doku-
ment ten, jak i szereg innych informacji 
dotyczących funduszu sołeckiego, jest 
dostępny na stronie BIP urzędu.
Przelewice
Gmina nie realizuje budżetu obywa-
telskiego, jak dotąd nie było takich 
wniosków.

Z Brazylii do Pyrzyc
 Budżet obywatelski, inaczej zwany budżetem partycypa-
cyjnym, to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, 
w którym każdy mieszkaniec gminy decyduje o tym, w jaki sposób 
wydawać część budżetu gminnego. Pierwszy pełny proces tworzenia 
budżetu partycypacyjnego rozpoczął się w brazylijskim mieście Porto 
Alegre już w roku 1989.

Bielice
Gmina nie realizuje budżetu oby-
watelskiego, na razie nie ma tego w 
planach.
Warnice
Gmina  Warnice nie realizuje budżetu 
obywatelskiego. 
Lipiany 
Gmina nie realizuje budżetu obywa-
telskiego. Decyzja o jego wprowadze-
niu leży po stronie Rady Miejskiej 
Pyrzyce
Tak, gmina realizuje budżet obywatel-
ski, pierwsza Edycja Budżetu Obywa-
telskiego miała miejsce w 2017 roku 
i mieszkańcy otrzymali do dyspozycji 
kwotę 200.000,00 zł brutto, w wyniku 
głosowania mieszkańcy zdecydowali  
o realizacji zadania pn. „Budowa kom-
pleksu sportowo- rekreacyjnego przy 
Szkole Podstawowej w Żabowie”- za-

danie zrealizowane w 2018 roku za 
kwotę 271 310,68 zł. Gmina Pyrzyce  
w 2018 roku przeznaczyła na II Edy-
cję Budżetu Obywatelskiego kwotę 
250.000,00 zł brutto. W wyniku 
głosowania największą liczbę głosów 
uzyskał projekt „Remont świetlicy 
wiejskiej w Stróżewie (w tym adap-
tacja pomieszczenia na łazienki) 
 i pomieszczenia gospodarczego”- re-
alizacja planowana w roku bieżącym.  

W ramach III Edycji Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Pyrzyce na rok 
2020, pula przeznaczonych środ-
ków na realizację zadania wynosi 
250.000,00 zł brutto, w tym koszt 
dokumentacji. Etap składania wnio-
sków odbywał się w okresie od 1 
maja do 31 maja 2019 roku, złożo-
nych zostało 6 wniosków:
- Zakup dla Szpitala Powiato-
wego w Pyrzycach zestawu do wi-
deo endoskopii 1 kpl Koronoskop + 
Gastroskop.
- Budowa rowerowego placu zabaw 
PUMPTRACKU z elementami ska-
teparku do jazdy na deskorolkach  
i rolkach przy Szkole Podstawowej 
ul. Rejtana 6 w Pyrzycach.
- Budowa nowoczesnego, linowego 
placu zabaw w parku M. Matysiaka 
w Pyrzycach.
- Budowa alejki, oświetlenia, wy-
miana ogrodzenia i cięcie korekcyjne 
drzew na cmentarzu w Okunicy.

- Zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej z modernizacją 
placu zabaw.
- Remont ul. Sezamkowej w Pyrzy-
cach i uatrakcyjnienie jej dla miesz-
kańców oraz turystów.

Inną formą budżetu partycypacyj-
nego (obywatelskiego) jest fundusz 
sołecki, który w Gminie Pyrzyce re-
alizowany jest od 2010 roku. Fun-
dusz sołecki realizowany jest w 21 
sołectwach, w roku bieżącym prze-
znaczono do jego realizacji kwotę 
401 009,74 zł. 
  W odpowiedzi na zapytanie o bu-
dżet obywatelski przesłanych nam  
z gminy Kozielice i Pyrzyce czy-
tamy także o funduszach sołeckich, 
zaliczonych przez wójta Piotra Ryb-
kowskiego i burmistrz Marzenę Po-
dzińską do form spełniających kry-
teria budżetu partycypacyjnego, bo o 
jego wydatkowaniu każdego roku de-
cydują mieszkańcy danego sołectwa  
w ramach wydzielonego budżetu  
i jak z roku na rok widać, coraz roz-
tropniej wydają te pieniądze, są to 
coraz częściej wydatki inwestycyjne,  
a mniej imprezowanie, ale do fundu-
szy sołeckich jeszcze w Pulsie po-
wrócimy w osobnym artykule.

PP 

nym środkom, m.in. utworzyli si-
łownie zewnętrzne, place zabaw, 
zrewitalizowali parki czy zmoder-
nizowali świetlice. 

W tym roku pula środków  
w konkursie wyniosła również 1,8 
mln zł. Zgłoszone zostały 542 pro-
jekty. Kapituła Konkursu oceniła 
nadesłane zgłoszenia i wyłoniła 
laureatów: gminy i sołectwa. Po-
moc finansowa na realizację pro-
jektu dla jednego sołectwa to 10 
tys. zł. 

W powiecie pyrzyckim aż 13 
sołectw załapało się na 10 tysięcy 

złotych, z gminy Pyrzyce to so-
łectwo Brzezin, Nieborowo, Me-
chowo, gminy Przelewice sołec-
two Płońsko, Ukiernica, Bylice  
i Żuków, gmina Warnice sołectwo 
Grędziec, gmina Lipiany sołectwo 
Krasne, Mielęcinek,  gmina Kozie-
lice sołectwo Siemczyn i Kozie-
lice, gmina Bielice sołectwo Stare 
Chrapowo. Z reguły sołectwa prze-
znaczają pozyskane pieniądze na 
place zabaw dla dzieci, siłownie  
i boiska sportowe.

 Po raz pierwszy w Polsce budżet obywatelski w roku 2011 wprow-
adziły władze samorządowe Sopotu, w powiecie pyrzyckim jak na razie, tylko 
gmina Pyrzyce prowadzi tę formę udziału społeczeństwa w procesie decyz-
yjnym. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału oby-
wateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych or-
ganów publicznych, która weszła w życie 31 stycznia 2018 roku wprowadziła 
obowiązek realizacji budżetu obywatelskiego dla miast na prawach powiatów, 
jest ich w Polsce 66. Czy pozostałe gminy powiatu pyrzyckiego mają plany, 
by wprowadzić demokratyczny model podejmowania decyzji zapoczątkow-
any w Ameryce Południowej?
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Tylko 
miesiąc,
by wygrać 
z wiatrakami 
w Kozielicach 
i Bielicach

Z takim nagłówkiem publi-
kuje ogłoszenie wójt gminy Ko-
zielice i powiela również wójt 
Bielic, obaj dotknięci są po-
zytywami i negatywami posa-
dowienia na ich terenie farm 
wiatrakowych. 

Już na początku budowy było 
wiadomo, że ich lokalizacja na 
danym terenie ograniczy moż-
liwości budowania czegokol-
wiek w sąsiedztwie wiatraków. 
Ustawa z 2016 roku miała pre-
cyzyjnie określić, w jakiej odle-
głości można budować, a w jakiej 
nie można, ale, jak to u nas bywa, 
każdy interpretował jej zapisy na 
swój sposób, dziś już samorządy 
mają jasność i ostrzegają miesz-
kańców jak poniżej:

Wiatraki  ZABUDOWA TERENU,  A USTAWA  „WIATRAKOWA” 
WÓJT GMINY KOZIELICE INFORMUJE! 
Warunki zabudowy można uzyskać tylko do 14 lipca 2019 r. !!!

„W związku ze zmianą inter-
pretacji przyjętej w dniu 20 maja 
2016 roku ustawy o inwestycjach 
w zakresie elektrowni wiatrowych, 
określającej między innymi wa-
runki lokalizacji elektrowni wia-
trowych w sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej, informujemy, iż 
nowe elektrownie wiatrowe nie 
mogą powstawać w odległości 
mniejszej od budynków mieszkal-
nych, niż wynosi dziesięciokrot-
ność ich wysokości wraz z wirni-
kiem i łopatami. Jest to obszar o 
promieniu 1,5-1,6 km od budynku 
mieszkalnego. Natomiast w kwe-
stii zabudowy mieszkaniowej na 
obszarach, gdzie już są zloka-
lizowane wiatraki, budowa do-
mów mieszkalnych będzie moż-
liwa, jeśli są one uwzględnione 

w obowiązujących planach zago-
spodarowania przestrzennego. W 
chwili obecnej Rada Gminy Ko-
zielice podjęła uchwały o tworze-
niu takich miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzen-
nego, które pozwolą na budowę w 
mniejszej odległości niż dziesię-
ciokrotność ich wysokości. Usta-
wowy termin uchwalania miej-
scowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego wyznaczony 
jest na 2022 rok. Do tego czasu 
pozwolenia na budowę budynku 
mieszkalnego, można uzyskać na 
podstawie warunków zabudowy. 
Ale uwaga! Warunki zabudowy 
zgodnie z ustawą „wiatrakową” 
można uzyskać tylko do 14 lipca 
2019 r. Warto zaznaczyć, że data 
krańcowa oznacza posiadanie 

ostatecznej decyzji o warunkach 
zabudowy. W związku z powyż-
szym, zapraszamy wszystkich za-
interesowanych o kontakt telefo-
niczny pod numerem 91 561 11 41 
lub do Urzędu Gminy pok. nr 12. 
Na mapie (mapa ma charakter 
orientacyjny) został zaznaczony 
zasięg istniejące  granice planów, 
na których zgodnie z w/w ustawą 
po dniu 14 lipca 2019 r. nie bę-
dzie możliwości wydania decyzji 
o warunkach zabudowy” - napi-
sał w komunikacie Piotr Rybkow-
ski wójt gminy Kozielice.

PP
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

Burmistrz Lipian ogłasza pierwsze rokowania na sprzedaż udziału 1/2 
części nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej  
w obrębie Będzin gm. Lipiany, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działka nr ewid. 94 o pow. 597 m2, posiadającej księgę wieczystą  
nr SZ2T/00001563/1. Udział związany jest z prawem do korzystania z lo-
kalu mieszkalnego o pow. 84,71 m2 oraz dwóch pokoi na poddaszu o pow. 
23,32 m2.

Cena wywoławcza: 10 000,00 zł słownie: dziesięć tysięcy złotych. 

Rokowania odbędą się 12 lipca 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Lipianach, Plac Wolności 1, sala konferencyjna  
nr 19.

Zaliczka wynosi 2 000,00 zł słownie: dwa tysiące złotych.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków rokowań zawiera ogłosze-
nie, które podlega publikacji na stronie internetowej tut. urzędu i na BIP 
oraz na tablicy ogłoszeń przed i w Urzędzie Miejskim w Lipianach. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Lipia-
nach lub pod nr tel. (91) 564 10 49.

Burmistrz Lipian
Bartłomiej Królikowski

Wiatraki  ZABUDOWA TERENU,  A USTAWA  „WIATRAKOWA” 
WÓJT GMINY KOZIELICE INFORMUJE! 
Warunki zabudowy można uzyskać tylko do 14 lipca 2019 r. !!!

ostatecznej decyzji o warunkach 
zabudowy. W związku z powyż-
szym, zapraszamy wszystkich za-
interesowanych o kontakt telefo-
niczny pod numerem 91 561 11 41 
lub do Urzędu Gminy pok. nr 12. 
Na mapie (mapa ma charakter 
orientacyjny) został zaznaczony 
zasięg istniejące  granice planów, 
na których zgodnie z w/w ustawą 
po dniu 14 lipca 2019 r. nie bę-
dzie możliwości wydania decyzji 
o warunkach zabudowy” - napi-
sał w komunikacie Piotr Rybkow-
ski wójt gminy Kozielice.
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Nie robiliśmy sondy na tytułowe zapytanie 
i nie wiemy, co odpowiedzieliby na to miesz-
kańcy Pyrzyc. Wiemy natomiast z całą pewnością 
po ostatniej sesji Rady Miejskiej,  że Pyrzyce są 
zadupiem dla radnego Damiana Błażejewskiego. 
Radny podczas dyskusji nad sprawozdaniem  
z działalności Pyrzyckiego Domu Kultury powie-
dział do mikrofonu i przed kamerą TVK AURA 
- „….  ja rozumiem, imprezy imprezami, wieś 
tańczy, wieś śpiewa, a karawana idzie dalej, cie-
szymy się, bawimy się, natomiast, no bo nasze 
miasto też traktują jako wieś, głębokie zaplecze 
i zadupie za przeproszeniem, brzydko powiem...” 
Przewodniczący rady Mariusz Majak, nieco znie-
smaczony taką od-
zywką, upomniał 
kolegę  - „..no Pa-
nie radny, bardzo 
proszę, no za da-
leko, za daleko...” 

Czyli od tej se-
sji można przyjąć, 
że radny Damian 
Błażejewski jest 
radnym Zadupia.

RT

Pyrzyce to zadupie?

 radny
 Damian Błażejewski

Powiatowe Centrum Infor-
macji Turystycznej (PCIT) ma 
siedzibę na terenie Ogrodu Den-
drologicznego w Przelewicach 
(Oranżeria).  Jego organizatorem  
jest Grupa Partnerska: 4COOP 
sp. z o.o. (non-profit) i Stowarzy-
szenie Towarzystwo Turystyczne 
na Południe od Szczecina.  

Głównym celem Centrum 
jest wspieranie rozwoju tury-
stycznego naszego regionu,  
w tym kreowanie wizerunku 
powiatu pyrzyckiego, jako ob-
szaru o dużym potencjale tury-
stycznym w kraju i za granicą. 
Jednocześnie przy PCIT po-
wstał sklep z produktami eko-
nomii społecznej i pamiątkami 
rękodzielniczymi lokalnych 
wytwórców. Powstało również  
Centrum Aktywności i Dia-

logu w Przelewicach (CAiD), w ra-
mach którego animatorzy chętnie 
wspierają oddolne działania stowa-
rzyszeń, lokalnych twórców i in-
nych aktywnych grup działających 
na terenie naszego powiatu. Udo-
stępniają także  przestrzeń CAiD  
w Przelewicach. 

 Serdecznie zachęcam  wszyst-
kie samorządy gminne naszego po-
wiatu, społeczników i lokalnych 
wytwórców produktów rękodziel-
niczych do kontaktu oraz współ-
pracy z Powiatowym Centrum In-
formacji Turystycznej, a także Cen-
trum Aktywności i Dialogu w Prze-
lewicach, strona i dane do kontaktu 
www.przelewice.it  

                                                              
Wójt Gminy Przelewice 

 Mieczysław Mularczyk 
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Gmina Przelewice w związku  
z uchybieniami (jak twierdzi skarb-
nik gminy Danuta Ostrowska  
i wójt Mieczysław Mularczyk) 
żąda zwrotu 11160,00  złotych do-
tacji celowej, przyznanej na dzia-
łalność  Ludowego Klubu Sporto-
wego „Wicher” w Przelewicach. 
Jest to część z 62 tysięcy dotacji 
przyznanej klubowi na 2018 rok. 
Mimo spotkań, rozmów, kontroli 
komisji rewizyjnej i dyskusji na 
jednej z sesji Rady Gminy, problem 
nie został rozwiązany, a wójt 16 
kwietnia 2019 roku wydał decyzję 
administracyjną dotycząca zwrotu 
części dotacji, w której czytamy:

- „...postanawiam ustalić kwotę 
dotacji w wysokości 11.160,60 zł 
(słownie: jedenaście tysięcy sto 
sześćdziesiąt zł 60/100) przypada-
jącą do zwrotu do budżetu Gminy 
Przelewice jako środki pobrane  
w nadmiernej wysokości przez Lu-
dowy Klub Sportowy „Wicher”  
w Przelewicach, określić termin 
naliczenia odsetek należnych od 
kwoty, o której mowa w ust. 1 — 
naliczonych w wysokości jak dla 
zaległości podatkowych — od dnia 
16.01.2019 r. do dnia zwrotu”.

 Władze klubowe „Wichra” 21 
maja opublikowały w tej sprawie 
oświadczenie, które w pełnej wersji 
zostało udostępnione w internecie  
i odczytane podczas ostatniej sesji 
Rady Gminy w Przelewicach. Czy-
tamy w nim między innymi - „Za-
rząd Ludowego Klubu Sportowego 
,,Wicher Przelewice” z siedzibą w 
Przelewicach przedstawia niniejsze 
oświadczanie, z uwagi na fakt, że 
pani Danuta Ostrowska - skarbnik 
Gminy Przelewice podczas Sesji 
Rady Gminy w Przelewicach w dniu 
17.04.2019 r. naruszyła naszym 
zdaniem dobre imię LKS ,,Wicher 
Przelewice” oraz zarządzających 
nim osób formułując bezpodstawne 
zarzuty pod adresem Zarządu LKS 
,,Wicher Przelewice’’ jakoby wy-
datkowano środki otrzymane w ra-
mach dotacji wg własnego uznania, 
tak jak chciano, niezgodnie z pra-
wem, Umową i preliminarzem wy-
datków, nie konsultowano zmian,  
a w związku z tym Wicher Prze-
lewice nie jest w stanie rozliczyć 
dotacji. Pani Danuta Ostrow-
ska - skarbnik Gminy Przelewice 
oświadczyła, że nie będzie preparo-

Kolegium zdecyduje 
w sprawie
Wichra Przelewice

wała dowodów, a nikt takich dzia-
łań przecież nie sugerował. Skarb-
nik wskazała, że ze strony LKS ,,Wi-
cher Przelewice” nie ma chęci po-
rozumienia, a LKS ,,Wicher Przele-
wice” nie przedstawia konkretów  
i nie stosował się do zapisów 
umowy.  Należy podkreślić, że Lu-
dowy Klub Sportowy,,Wicher Prze-
lewice” od wielu lat otrzymuje do-
tację na realizację zadania pu-
blicznego w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej  
i sportu, a wójt Gminy Przelewice, 
jak również skarbnik Gminy Prze-
lewice nigdy nie mieli jakichkol-
wiek zastrzeżeń dotyczących roz-
liczenia dotacji. Pierwszy raz wójt 
Gminy Przelewice zakwestionował 
wydatkowanie i rozliczenie dotacji 
za rok 2018 uznając, że część do-
tacji w wysokości 11.160,00 zł. zo-
stała pobrana w nadmiernej wyso-
kości, nakazując jej zwrot. Przy-
czyną zwrotu jest tylko i wyłącznie 
fakt, że zakwestionowane wydatki 
przekraczały limit 10% danego 
rodzaju wydatków. Nie było nato-
miast żadnych zastrzeżeń natury 
merytorycznej tzn. że wydatki były 
bezzasadne, nieudokumentowane, 
czy też zbędne. Zdaniem wójta na-
stąpił jedynie błąd formalny, bo-
wiem zgodnie z § 5 umowy jeśli 
suma wydatków finansowych z do-
tacji w danej kategorii kosztów wy-
kazana w sprawozdaniu z realizacji 
zadania publicznego nie jest równa 
sumie kosztów określonej w umo-
wie, to uznaje się jako zgodną z 
umową, jeżeli nie nastąpiło zwięk-
szenie tej sumy wydatków o więcej 
niż 10%.”

Z oświadczenia dowiadujemy 
się także, że zarząd Klubu wyna-
jął kancelarię prawną, by ta, w ich 
imieniu, złożyła do Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego 
odwołanie od opisanej powyżej de-
cyzji wójta gminy Przelewice naka-
zującej zwrot 11,5 tysiąca złotych  
z odsetkami do budżetu gminy. 
Klub zwraca się do SKO  z wnio-
skiem o uznanie, że dotacja nie zo-
stała pobrana w nadmiernej wyso-
kości, ewentualnie uchylenie de-
cyzji wójta i przekazanie jej do po-
nownego rozpatrzenia. W rozwi-
kłaniu konfliktu nie pomogło posie-
dzenie komisji rewizyjnej, do opi-
nii której zarząd klubu wniósł także 
uwagi, które odczytane zostały 

podczas sesji. Najbardziej praw-
dopodobnym jest to, że skład orze-
kający SKO nie będzie odnosić się 
do meritum sporu, a jedynie zwróci 
decyzję wójta gminy Przelewice do 
ponownego rozpoznania, ponieważ 
w decyzji tej, tak jak w oświadcze-
niu pisze zarząd klubu, błędnie zin-
terpretowano, pomylono „katego-
rie kosztów” i „rodzaje kosztów”. 
Czy wójt przy ponownym rozpo-
znawaniu sprawy uzna rację  Ludo-
wego Klubu Sportowego „Wicher” 
w Przelewicach tego nie wiemy, ale 
wiemy na pewno, że cała sprawa 
rzuci się cieniem na tegoroczne ob-

chody 70-lecia istnienia Klubu, któ-
rych pierwotny termin, ze względu 
na konflikt, już został przesunięty, 
a  kiedy uroczystość się odbędzie, 
tego też jeszcze nie wiadomo. Dla-
czego wójt Mieczysław Mular-
czyk poszedł na zwarcie ze spor-
towcami? Z reguły samorządowcy 
starają się za wszelką cenę unikać 
sportowo - samorządowych bija-
tyk i to jeszcze tak niefortunnie na-
głośnionych przez skarbnik Danutę 
Ostrowską, trudno się więc dziwić, 
że zarząd klubu poszedł po pomoc 
do adwokata.

RT

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 13/2019, 
nr 14/2019, nr 15/2019, nr 16/2019, nr 17/2019, nr 
18/2019, nr 19/2019, nr 20/2019 przeznaczonych do sprze-
daży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste, na-
jem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. zm.) 

Ewa Kraśniańska wiceprezes Ludowego Klubu Sportowego „Wicher”
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POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 
w Pyrzycach

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej, którym  w powiecie pyrzyckim jest Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach 

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. 

► Jest wiele dzieci, które zostały okrutnie doświadczone przez los.Pomóżmy stworzyć  
        im normalne dzieciństwo.

  ► Jeśli chcesz przyjąć je do siebie i obdarzyć ciepłem rodzinnym i zapewnić opiekę  
        i wsparcie rozważ możliwość utworzenia rodziny zastępczej.

   ►  Rodziny zastępcze mają zapewnione wsparcie finansowe ze strony PCPR związane   
        z przyjęciem i utrzymaniem dziecka w rodzinie.

   ►  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej  
        udzieli kandydatom na rodziców zastępczych wsparcia i wszelkich informacji w tym   
        zakresie.

Więcej informacji w trakcie indywidualnej rozmowy z pracownikiem PCPR w Pyrzycach.
     PCPR w Pyrzycach
     ul.Młodych Techników 7
     tel. 91 8874120

REDAKCJA: Dwutygodnik PULS POWIATU 74-240 Lipiany ul. Bema 22 e-mail: redakcja@pulspowiatu.pl; www.pulspowiatu.pl;  Redaktor naczelny: Ryszard Tański tel: 
510 185 777, e-mail: naczelny@pulspowiatu.pl. Stali współpracownicy:  Wojciech Kuźmiński. Dział  reklamy tel. 507199093 e-mail: reklama@pulspowiatu.pl, Wydawca: 
FHU SKANER. Druk: AKSEL, www.akseldruk.pl. Za treść ogłoszeń, reklam i listów redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

8 czerwca po raz trzynasty na 
stadionie im. Jana Słoninki w Py-
rzycach odbył się Turniej Piłki 
Nożnej Drużyn Zakładowych 
Dalke Cup 2019. Organizatorem 
projektu są Małgorzata i Piotr 
Dalke, którzy od 13 lat zapraszają 
na boisko zakładowe drużyny 
piłkarskie. 

Od kilku lat piłkarska im-
preza zmienia swoje oblicze na 
rodzinny festyn pracowników 
zaprzyjaźnionych z Firmą Dalke 
przedsiębiorstw. Tegoroczna edy-
cja imprezy, prócz zaciętych zma-
gań na boisku 7 piłkarskich dru-
żyn, to konkursy dla dorosłych  
i dla dzieci, a także biesiada  
z konkursem karaoke i tańcami. 
-„Cieszę się bardzo, że impreza 
staje się z roku na rok coraz bar-
dziej  rodzinną, że pracownicy 

naszej firmy i firm zaprzyjaźnio-
nych przychodzą na turniej pił-
karski – festyn całymi rodzinami”  
– powiedziała Małgorzata Dalke. 

W tym roku gospodarzom im-
prezy znowu nie udało się zdo-
być miejsca na pudle, może to 
zwykła gościnność, albo lepsza  
z roku na rok forma gości. 
„Gramy rekreacyjnie, w tym roku 
byliśmy znowu dla rywali go-
ścinni, ale w przyszłym roku bę-
dziemy walczyć o miejsce na pu-
dle. A tak na serio, to cieszę się, 
że mogliśmy gościć w na stadio-
nie nie tylko piłkarzy z zaprzyjaź-
nionych firm, ale także ich wła-
ścicieli, na co dzień po prostu nie 
ma na to czasu, każdy ma jakieś 
obowiązki, ale raz w roku można  
i trzeba” – powiedział Piotr 
Dalke. 

PP

XIII DALKE CUP 2019
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Szkoła Podstawowa w Warni-
cach 24 maja 2019 r. obchodziła ju-
bileusz 70-lecia istnienia placówki. 
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 
12.00 mszą św. koncelebrowaną 
przez ks. Roberta Gnycha oraz ks. 
Łukasza Wójtowicza. 

Szkoła Podstawowa w War-
nicach powstała w 1947 roku, ale 
urzędowy akt powołania siedmio-
klasowej szkoły podaje rok szkolny 
1949/1950. Od roku 2008 szkoła 
nosi zaszczytne imię Kawalerów 
Orderu Uśmiechu – ludzi, dla 
których dzieci są źródłem wyjąt-
kowej troski. O godz. 13.00 odbyła 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W WARNICACH

się część oficjalna i artystyczna. 
Uroczystość poprowadziły Julia Pi-
woni oraz Honorata Sikorska. Wśród 
zgromadzonych gości znaleźli się: 
Zbigniew Chojecki – radny Sejmiku 
Wojewódzkiego, Elwira Wolny – 
wizytator Zachodniopomorskiego 
Kuratorium Oświaty, Alina Werstak 
- wójt Gminy, Stanisław Wudarczyk 
– zastępca wójta, Ryszard Ligocki – 
skarbnik Gminy, Marek Brodowski – 
przewodniczący Rady Gminy, radni 
Gminy, byli dyrektorzy: Maria Rzad-
kowska, Walerian Wyrwicz, Barbara 
Wasiluk, Ireneusz Szymański, przed-
stawiciele rady rodziców SP w War-

nicach oraz filii w Starym Przylepie, 
dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół, 
radni Powiatu Pyrzyckiego, a także 
st. kpt. Robert Dębczak – KPSP  
w Pyrzycach. Dyrektor Ewa Rebeko 
przedstawiła najważniejsze wydarze-
nia z ostatnich lat działalności sz-
koły, a także informacje o działal-
ności placówki w czasach swoich 
poprzedników. Wójt Gminy Alina 
Werstak z okazji jubileuszu 70-lecia 
szkoły przekazała życzenia dyrek-
cji, wszystkim pracownikom sz-
koły, uczniom oraz absolwentom 
– pomyślności i wielu sukcesów w 
urzeczywistnianiu życiowych aspi-

racji. Dyrekcja szkoły podziękowała 
również za wieloletnią współpracę in-
stytucjom, a także osobom prywatnym  
i przedsiębiorstwom za udzielone 
wsparcie i pomoc. Po zakończe-
niu uroczystości nastał czas wspom-
nień, a przede wszystkim czas spot-
kań absolwentów, przyjaciół ze  
szkolnych ławek, wychowawców  
i nauczycieli, można było obejrzeć 
zdjęcia oraz wystawy poświęcone 
70-leciu szkoły.

LAT


