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Tajne  zadłużenie 
mieszkańców 
Spółdzielni  Świt , 
a w Kozielicach 
spóźniają się prawie 
wszyscy

Radni zmienili nazwę ulicy 
2 Marca  na 2 Marca

Staromiejska NIE, 
Głowackiego TAK?

Półwysep Storczyków
pod kontrolą
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Na początku grudnia 2017 roku 
były burmistrz Jerzy Marek Olech, w 
stosunku do którego prowadzone są 
dwa postępowania sądowe w pyrzyc-
kim sądzie, jedno w sprawie korup-
cji wyborczej w latach 2010, 2014, 
drugie w sprawie poświadczenia nie-
prawdy, czyli delegacja do Pozna-

Gryf Olecha będzie na powiatowej sesji

nia, której podobno nie było, otrzy-
mał najwyższe regionalne odznacze-
nie srebrnego Gryfa Pomorskiego. 
Już na drugi dzień po wręczeniu roz-
pętała się medialna burza w zachod-
niopomorskich mediach. Z Olecho-
wego Gryfa musiał tłumaczyć się 
Marszałek Województwa Zachod-

niopomorskiego Olgierd Geblewicz, 
który w piśmie skierowanym do me-
diów pisze między innymi – „Warto 
podkreślić, że Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego nie dyspo-
nuje żadnymi narzędziami do wery-
fikacji życiorysów rekomendowanych 
przez kapitułę kandydatów do od-
znaczeń. Ponadto w tym przypadku 
zgodnie z procedurą OHGZ, inicja-
torem i wnioskodawcą przyznania 
odznaczenia była lokalna organiza-
cja pozarządowa Zachodniopomor-
ski Związek Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury Fizycznej.  Zarząd Woje-
wództwa podjął decyzję opierając się 
między innymi na opinii Starosty Py-
rzyckiego Stanisława Stępnia z PiS, 
który w piśmie przesłanym do kapi-
tuły z dnia 16 listopada br., podkre-
ślał wybitne osiągnięcia Marka Ole-
cha, tu cyt.:

 „Jerzy Marek O. od wielu lat jest 
bardzo aktywnym działaczem spo-
łecznym pracującym na rzecz roz-
woju i krzewienia idei olimpijskiej 
zarówno w gminie, powiecie, jak  

i w kraju. Przez wiele lat swojej dzia-
łalności dał się poznać, jako osoba 
rozumiejąca społeczne potrzeby i z 
bardzo dobrym skutkiem realizująca 
społeczne oczekiwania”.

Mogłoby się wydawać, że tema-
tem już nikt nie będzie się zajmo-
wał, ale jednak nie – „Nie możemy 
jako radni tego tak zostawić, zacho-
wanie starosty pyrzyckiego przynio-
sło wstyd nie tylko jemu, ale i całej 
radzie a przede wszystkim mieszkań-
com powiatu. Nie rozumiem, jak sta-
rosta Stępień mógł dać taką laurkę 
temu człowiekowi. Moim zdaniem 
starosta nie może tutaj wykręcać się 
niewiedzą, bo jeżeli tak by się tłuma-
czył ,to znaczy, że nie jest zdolny do 
kierowania powiatem. Zapewniam, 
że tematem zajmiemy się na najbliż-
szej sesji Rady Powiatu” – przekazał 
nam radny Powiatu Pyrzyckiego Ka-
zimierz Lipiński.
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Wysypisko Lipiany 2018 roku
 Rekultywacja nieczynnego 

wysypiska śmieci w Lipianach bę-
dzie chyba największym wyzwaniem 
dla samorządu gminy Lipiany w 2018 
roku. O problemach z jakością wy-
konywanych tam prac przez firmę 
Usługi Ekologiczne „EKOSAD” An-
drzej Urbaniak już informowaliśmy. 
Do Urzędu Miejskiego w Lipianach 
dotarł już protokół z kontroli przepro-
wadzonej w dniach 10 listopada do 7 
grudnia 2017 roku przez pracowni-
ków Urzędu Marszałkowskiego, jak 
na razie bez zaleceń pokontrolnych, 
ale pewnie niedługo i one dotrą do 
Lipian. Na 7 stronach protokołu za-
warte są naruszenia, których według 
kontrolujących dopuszczono się pod-
czas rekultywacji wysypiska. Kon-
trolujący przypominają w protokole, 
że – „………rekultywację wykonuje 
się zgodnie z harmonogramem prac 
związanych z rekultywacją składowi-
ska odpadów określonych w zgodzie 
na zamknięcie składowiska odpadów 
lub jego wydzielonej części w sposób 
zabezpieczający składowisko odpa-
dów przed jego szkodliwym oddzia-
ływaniem na wody powierzchniowe i 
podziemne oraz na powietrze, a także 
w sposób integrujący obszar składo-
wiska odpadów z otaczającym środo-
wiskiem oraz umożliwiająca obser-
wację wpływu składowiska odpadów 
na środowisko stosując materiały nie-
będące odpadami lub odpady okre-
ślone w załączniku nr 2 do rozporzą-
dzenia’ – według inspektorów tak się 
w Lipianach nie działo. Kolejne uchy-
bienie – „……. magazynowanie osa-

dów ściekowych na terenie składo-
wiska odpadów bez wymaganego ze-
zwolenia, niezgodnie z wymaganiami 
w zakresie ochrony środowiska oraz 
bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, 
w sposób nieuwzględniający właści-
wości chemicznych i fizycznych od-
padów w tym stanu ich skupienia, co 
stanowi naruszenie art. 25 ust. 1 i ust. 
3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach”, „……..niewykonanie 
obowiązku wskazanego w art. 26 ust. 
1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  
o odpadach w zakresie niezwłocznego 
usunięcia odpadów z gospodarstw 
domowych, z miejsca nieprzeznaczo-
nego do ich składowania”. Kolejna 
uwaga kontrolujących to – „……brak 
nadzoru Zarządzającego składowi-
skiem tj. Gminy Lipiany 
nad funkcjonowaniem 
składowiska, w tym nad 
prawidłowością wyko-
nywanej rekultywacji, 
której przeprowadzenie, 
na podstawie umowy 
dzierżawy składowi-
ska, zlecono Panu An-
drzejowi Urbaniakowi 
prowadzącemu działal-
ność gospodarczą pod 
nazwą Usługi Ekolo-
giczne „EKOSAD” An-
drzej Urbaniak z sie-
dzibą w m. Bielawa, ul. 
Kwiatowa 2/4. W świe-
tle przepisów ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach art. 135 ust. 
1 i 2 Zarządzający skła-

dowiskiem jest obowiązany do reali-
zacji wszystkich obowiązków wynika-
jących z obowiązujących przepisów,  
a także ponosi odpowiedzialność za 
całokształt działalności składowiska, 
a także utrzymuje i prowadzi składo-
wisko odpadów w sposób zapewnia-
jący właściwe funkcjonowanie urzą-
dzeń technicznych stanowiących wy-
posażenie składowiska odpadów…” 

-„Nie do końca zgadzam się  
z uwagą kontrolujących, że z naszej 
strony był brak nadzoru nad rekulty-
wacją wysypiska, na miarę naszych 
możliwości kontrolowaliśmy reali-
zowane tam prace służbami gminy, 
a także poprzez firmę zewnętrzną, 
której zleciliśmy to zadanie. Reago-
waliśmy na sygnały  mieszkańców, 

zwracaliśmy się do instytucji szcze-
bla wojewódzkiego z prośbą o kon-
trole, z których wynikało, że wysypi-
sko nie stanowi zagrożenia dla wód 
podziemnych czy jeziora Wądół, 
więc na jakiej podstawie mieliśmy 
te ustalenia podważać. Dziś prowa-
dzimy działania dwutorowo, próbu-
jemy porozumieć się z dotychczaso-
wym wykonawcą rekultywacji i wa-
runków jej ewentualnego dokończe-
nia i jednocześnie poszukujemy innej 
firmy, która podjęłaby się rekultywacji  
w tej fazie prac i z tymi uchybieniami” 
-  powiedział nam burmistrz Lipian 
Krzysztof Boguszewski.

PP
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W ubiegłą sobotę na placu przed budynkiem 
Urzędu Gminy w Bielicach odbył się pierwszy 
Transgraniczny Jarmark Bożonarodzeniowy. Or-
ganizatorem imprezy była Gmina Bielice, przy 
współpracy z partnerską Gminą Tantow. 

Już od wczesnych godzin popołudniowych 
wielu chętnych odwiedzało bielicki jarmark. Ko-
lorowe światełka, kolędy i zapach świątecznych 
przysmaków pozwoliły nam poczuć magiczny czas 
świąt. 

O godzinie 16.00 oficjalnie i uroczyście Jar-
mark otworzył wójt Zdzisław Twardowski wraz 
z przedstawicielami gminy Tantow. Wójt podzię-
kował wszystkim zaangażowanym w przygoto-
wanie imprezy i zachęcił do odwiedzania stoisk  
i aktywnego uczestniczenia w jarmarku, wyrażając 
nadzieję, że przyszłoroczny jarmark przyciągnie 
jeszcze więcej odwiedzających.  

Oprócz stoisk, na których raczono gości trady-
cyjną polską kuchnia, a także regionalnymi specja-
łami z Niemiec, pojawiały się kramy z wyrobami 
rękodzieła, haftem, świątecznymi ozdobami i stro-
ikami. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłod-
szych, których odwiedził specjalny gość – Święty 
Mikołaj wraz z elfami. Zajął miejsce na specjal-
nie przygotowanym dla niego tronie, gdzie rozma-
wiał z dziećmi i pozował do zdjęć. W tym czasie 
jego pomocnicy rozdawali dzieciom słodkie upo-
minki.  Największą uwagę, zwłaszcza dzieci przy-
kuła żywa szopka, przy której można było sobie 
zrobić zdjęcia ze zwierzętami.  

Przez cały czas trwania jarmarku na scenie od-
bywały się występy dzieci i młodzieży z gminy 
Bielice i Tantow. Dzieci nie tylko pięknie śpiewały, 
ale również grały na instrumentach muzycznych. 
Kolędy i pastorałki w ich wykonaniu pozwoliły 
nam poczuć atmosferę świąt.

Na organizację Transgranicznego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego Gmina Bielice pozyskała 
środki finansowe z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Programu Współ-
pracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przed-
nie/Brandenburgia Polska

Transgraniczny Jarmark 
Bożonarodzeniowy 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażo-
wanym w organizację Transgranicznego Jarmarku 
Bożonarodzeniowego – osobom, które swoimi nie-
samowitymi pracami zapełniły stoiska – Szkol-
nemu Klubowi Wolontariatu, któremu przewod-
niczą Marzena Zięcina i Monika Jóźwiak, Marii 
Malec i Marcie Kołodziejczak, Waldemarowi Woj-
cieszkowi, Radzie Sołeckiej z Bielic, Nowych Li-
nii, Nowego Chrapowa i Swochowa, dzieciom wy-
stępującym na naszej scenie. Dziękujemy także za 
przywiezienie zwierząt i pomoc w przygotowaniu 
żywej szopki Leszkowi Rychetrowi, Urszuli Kop-
czyńskiej i Kurtowi Paulsson, Annie Atlas, Hono-
racie i Waldemarowi Stępień. Gorące słowa po-
dziękowania należą się Bronisławowi Wójcikowi 
i Iwonie Kochel za pomoc w organizacji jarmarku. 
Dziękujemy również strażakom z Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Bielicach za czuwanie nad bez-
pieczeństwem oraz wszystkim innym, którzy przy-
czynili się do zorganizowania tej imprezy. 

Wójt Gminy Bielice serdecznie dziękuje pra-
cownikom urzędu: Kameli Wilczyńskiej, Pauli 
Ziemiańskiej, Joannie Szewczyk, Dominice Ma-
sternak, Beacie Gajlun, Agnieszce Szczerbińskiej 
i Wioletcie Cieślak za pozyskanie środków i zorga-
nizowanie jarmarku.  

„Projekt jest dofinansowany przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa 
(Fundusz Małych Projektów w ramach Pro-
gramu Współpracy Interreg V A Meklembur-
gia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska  
w Euroregionie Pomerania)”

W marcu ubiegłego roku Bur-
mistrz Lipian zwrócił się do Powia-
towego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego w Pyrzycach z pismem nastę-
pującej treści – „W związku z inter-
pelacją radnych, która miała miej-
sce na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Lipianach w dniu 27.02.2107 r., 
w sprawie złego stanu technicznego 
komina na budynku po byłym zakła-
dzie produkcyjnym „tapicernia” przy 
ul. Kopernika 1 w Lipianach, znaj-
dującego się na dz. nr ewid. 168 ob-
ręb 2 Lipiany, zwracam się z prośbą 
o udzielenie informacji, na jakim eta-
pie jest postępowanie administra-
cyjne wszczęte przez organ w po-
wyższej sprawie, o którym jest mowa 
w piśmie PINB.JW.7143-10/9/15-

2016, z dnia 26 stycznia 2016r. Pra-
gnę również dodać, iż w sprawie tej 
zwracaliśmy się do Państwa o inter-
wencję pismem z dnia 18.01.2016r., 
znak: BUD-P.711.01.2016 i do chwili 
obecnej nie mamy żadnych informa-
cji w tej sprawie. W związku z po-
wyższym ponownie proszę o podję-
cie stosownych kroków wobec wła-
ścicieli obiektu, celem usunięcia za-
grożenia publicznego”. Niedługo mi-
nie rok i nic w temacie się nie dzieje,  
zapewne mieszkańcy Lipian ponow-
nie będą upominać burmistrza, by ten 
z tym zagrożeniem coś zrobił, tylko 
co? Skoro komin znajduje się na tere-
nie prywatnym.

PP

Komin tapicerni czeka
na zawalenie
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Już dziś wiadomo, że wnioski o dofinansowa-
nie remontu ulicy Staromiejskiej i Głowackiego 
 w Pyrzycach nie zostaną przez wojewodę zreali-
zowane. Wniosek powiatu pyrzyckiego dotyczył 
remontu części ulicy Staromiejskiej począwszy 
od ulicy Warszawskiej do ulicy Polnej, wyceniony 
został na kwotę ponad 1,6 miliona złotych w tym 
planowana dotacja od wojewody w wysokości po-
nad 800 tysięcy złotych. Wniosek powiatu na li-
ście wojewody został oceniony na miejscu 23. na 
25 miejsc na liście. Decyzją wojewody dofinan-
sowanie otrzymały tylko wnioski do miejsca 10-
tego. „W chwili obecnej mamy w budżecie kwotę 
570 tysięcy złotych, która miała być wykorzystana 
jak udział własny do projektu remontu ulicy Sta-
romiejskiej, jest ona zapisana w budżecie ogólnie 
na inwestycje. W związku z tym, że mamy sporo 
spraw remontowych zaległych z poprzednich lat,  
planujemy rozdysponować te kwotę na te mniej-
sze zadania. Jeżeli chodzi o remont ulicy Staro-
miejskiej, to w tym roku go nie rozpoczniemy, jeżeli 
w kolejnych latach pojawią się możliwości wnio-
skowania o dotację na ten cel, to będziemy czynili 
starania, dokumentacja którą posiadamy ważna 
jest 3 lata” – powiedziała Ewa Gąsiorowska-Na-
wój dyrektor wydziału dróg i komunikacji w Sta-
rostwie Powiatowym w Pyrzycach. Jeżeli chodzi  
o ulicę Głowackiego w Pyrzycach, to wniosek zło-
żony przez Gminę Pyrzyce do wojewody na remont 
całości opiewał na kwotę 3,328 miliona złotych w 

tym wnioskowana dotacja 1,6 miliona złotych, zo-
stał on oceniony na liście wojewody na miejscu 30 
na 35 miejsc na liście, decyzją wojewody dofinan-
sowanie otrzymały gminy do miejsca 22. „Hipote-
tycznie mamy jeszcze szanse na otrzymanie dota-
cji w sytuacji, kiedy jakaś gmina wycofa się z re-
alizacji inwestycji, tak zdarzyło się nam w przy-
padku remontu ulicy Dworcowej, o tym czy tak się 
stanie ostatecznie dowiemy się do końca czerwca. 
Podjęłam jednak decyzję, że rozpoczynamy dzia-
łania związane z remontem ulicy Głowackiego, 
mimo braku dotacji, w styczniu ogłosimy przetarg 
i wtedy zapadnie ostateczna decyzja, czy nas na tę 
inwestycję będzie stać. Mamy gotową dokumen-
tację, wszelkie pozwolenia i uważam, że należy tę 
inwestycję wykonać, nie można jej po raz kolejny 
przekładać, bo nigdy nie będzie pewności, że otrzy-
mamy z zewnątrz dotację. Temat remontu tej ulicy 
podejmowany jest przez burmistrzów i radnych już 
od kilkunastu lat, wcześniej była to droga powia-
towa, przejęta przez gminę, by szybciej wykonać 
remont. Należy dodać, że planowana inwestycja na 
Głowackiego obejmie nie tylko wykonanie nowych 
chodników i nawierzchni, tam należy wykonać od 
nowa cały system kanalizacyjny. O swoich działa-
niach w tym temacie poinformowałam już radnych, 
a ostateczną decyzję podejmę mam nadzieję do 
końca lutego” – powiedziała burmistrz Marzena 
Podzińska.    

Staromiejska NIE, 
Głowackiego TAK?

Ewa Gąsiorowska-Nawój 
dyrektor wydziału dróg 

i komunikacji w Starostwie 
Powiatowym w Pyrzycach

Przed wakacjami 2017 dotarła do nas informa-
cja, że były komendant Państwowej Straży Pożar-
nej w Pyrzycach Mirosław Rabiega zostanie za-
stępcą wójta w Gminie Kozielice. 

By nie powtarzać plotek, wykonałem telefon 
do wójta Piotra Rybkowskiego, aby u źródła do-
wiedzieć się, czy wójt  ma zamiar zatrudnić Ra-
biegę. Nasza ciekawość nie miała podłoża perso-
nalnego, a jedynie ciekawość dziennikarską, odpo-
wiedź była krótka i zdecydowana – NIE MA TA-
KICH PLANÓW. 

Dziś okazuje się coś innego, od 1 grudnia 2017 
zastępca wójta gminy Kozielice Piotra Rybkow-
skiego jest nie kto inny jak Mirosław Rabiega, 
kilka miesięcy i zdanie wójta Rybkowskiego jest 
inne. Dziś gmina Kozielice ma wójta, zastępcę 
wójta i sekretarza przebywającego na zwolnieniu 
lekarskim. Statut gminy daje wójtowi w drodze za-
rządzenia możliwość powołania swojego zastępcy 
i w wielu gminach tak jest, ale w małych samo-
rządach, takich jak gmina Kozielice, jest sekretarz 
albo zastępca,  bardzo rzadko oboje na raz.  Tak 
jest na przykład w gminie Przelewice, jest wójt 
Mieczysław Mularczyk i jego zastępca Zbigniew 
Kupisz, sekretarza nie ma. 

O tym, że Kozielice mają zastępcę wójta nie 
dowiemy się nic a nic na stronie internetowej 
gminy, tam, mimo że minęło już 1,5 miesiąca, jest 
tylko wójt, sekretarz i skarbnik. Dziś gmina Kozie-
lice ma wójta, zastępcę wójta, sekretarza i skarb-
nika, no ale kto bogatemu zabroni mieć i to i to.

RT

Rybkowski zmienił zdanie?
Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska  
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Dla wielu ludzi pocztówka, to pocz-
tówka i poza miejscem, które przedsta-
wia, nie zauważają oni poważniejszych 
różnic między nimi. Priorytetem staje 
się natomiast to, by do najbliższych 
wysłać korespondencję np. z miejsco-
wości, w której właśnie się przebywa 
(wakacje, urlop, itp.) i wówczas doko-
nuje się wyboru jednej z wielu ofero-
wanych. Inaczej jest z ich kolekcjone-
rami, którzy zazwyczaj zainteresowani 
są ściśle określonym typem pocztówek 
i zwracają uwagę na detale. Drobny 
nawet szczegół powoduje bowiem, że 
pocztówka jest dla danego kolekcjo-
nera nieatrakcyjna, bądź zupełnie od-
wrotnie – jest przedmiotem pożądania! 

Gama tematyczna starych pocztó-
wek jest ogromna: pocztówki świą-
teczne, okolicznościowe z ważnych 

Pozdrowienia z Brzeska!

wydarzeń, z widokami miejscowości, a wszyst-
kie ograniczone: geograficznie, przedmiotowo 
(np. dworce, młyny, zwierzęta, postacie) czy też 
techniką wykonania.

Dzisiaj chciałbym zwrócić szczególną uwagę 
na widokówkę z miejscowości Brzesko (kiedyś 
Brietzig). Nie jest ona typową, tylko bardzo sta-
rannie wykonaną wieloobrazkową kartką przed-
stawiającą ważniejsze obiekty miejscowości 
oraz postacie w stroju pyrzyckim. Widokówka, 
pomimo że powstała bardzo dawno, bo w 1912 
roku, jest już koloryzowaną i ozdobioną licz-
nymi, ciekawymi detalami.    

Na widokówce udokumentowano m.in. 
agencję pocztową, plebanię, kościół oraz sklep 
spożywczo – przemysłowy z piekarnią Samuela 
Kaeding-a. 

W Brzesku tego typu obiektów było zresztą 
dużo więcej (3 sklepy, 3 piekarzy, 3 sukienni-
ków, 3 restauratorów, 2 stolarzy, 2 cieśli, kowal, 

fryzjer siodlarz, kołodziej, rzeźnik, 
młynarz, murarz, garncarz)1. 

Jak wspomniałem, na wido-
kówce znajduje się również para w 
stroju pyrzyckim. Brzesko znane było  
z kultywowania kultury ludowej, tam 
właśnie na początku XX  wieku za-
chowało się najwięcej tego rodzaju 
strojów. 

Kartka z obiegiem pocztowym, 
wysłana w agencji pocztowej w Brze-
sku, niemal, co do dnia 95 lat temu: 
6.11.1917 roku. Jej wydawcą był za-
kład: Photographie u. Verlag Franz 
Conradt z Barlinka (rok produkcji 
1912).  

1. E.Rymar: Pyrzyce i okolice przez 
wieki, str 350 
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Sonda
Jaka ma być zima?

Pamiętam zimę stulecia, dwu-
metrowe zaspy  i tunele pokopane w 
śniegu, utrudnienia we wszystkim, a 
zapamiętałam dlatego, że wtedy wła-
śnie brałam ślub i taką zimę lubię, 
taka powinna być.

Myślę, że takie zimy jak mamy 
teraz, to mogą być. Ale nie zapomnę 
zimy stulecia, tej w latach osiemdzie-
siątych, na egzamin wtedy jechałem 
i w Żabowie były takie duże tunele 
w śniegu wykopane, że ledwo samo-
chody było widać, ale na ważny eg-
zamin dotarłem i zdałem.

W latach osiemdziesiątych byłem 
w Świnoujściu, pamiętam zamarzł 
wtedy Bałtyk i można było po morzu 
spacerować i takie powinny być zimy, 

Pamiętam, jak kiedyś na Wiel-
kanoc zasypane było wszystko śnie-
giem i takie właśnie powinny być 
zimy, ze śniegiem i mrozem, to i 
dzieci miałyby frajdę, a tak co bez 
śniegu, to nie zima.

Zima powinna być zimą, z mro-
zem i śniegiem. Pamiętam, jak mały 
byłem, zasypało wtedy wszystko 
śniegiem, zaspy i mróz, dużą frajdę 
mieliśmy wtedy, jako dzieci.

Druga uchwała podjęta przez rad-
nych upoważniła Burmistrz Pyrzyc 
do wniesienia do Sądu Administra-
cyjnego skargi na zarządzenie zastęp-
cze wojewody, który podjął decyzję 
o zmianie nazwy ulicy z 2 Marca na 
nazwę Rodziny Ulmów.   By wypra-
cować w tej sprawie stanowisko, 21 
grudnia 2017 roku odbyło się spo-
tkanie Burmistrz Pyrzyc Marzeny 
Podzińskiej z mieszkańcami ulicy 
2 Marca. Mieszkańcy wyrazili swój 
sprzeciw i niechęć do zmiany nazwy 
ulicy jednogłośnie podejmując decy-
zję przy pozostaniu dotychczasowej 
nazwy ulicy 2 Marca, poprzez zło-
żenie odwołania do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Szczeci-
nie za pośrednictwem Wojewody Za-
chodniopomorskiego a jednocześnie 
prośbę o złożenie uchwały o nadanie 
nazwy ulicy 2 Marca z nowym uza-
sadnieniem, które jest do obu uchwał 
prawie identyczne i prezentujemy je 
poniżej.

Uzasadnienie
W ocenie Rady Miejskiej w Py-

rzycach Zarządzenie zastępcze Woje-
wody narusza art.1 ust.2 w związku z 
art. 6 ust.2 i 3 ustawy z dnia 1 kwiet-
nia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totali-
tarnego przez nazwy jednostek orga-
nizacyjnych, jednostek pomocniczych 
gminy, budowli, obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznych oraz 
pomniki.

Zgodnie z art. 6 6 ust.2 i 3 ustawy 
z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy 
jednostek organizacyjnych, jednostek 
pomocniczych gminy, budowli, obiek-
tów i urządzeń użyteczności publicz-
nych - nazwa ulicy 2 Marca w Pyrzy-
cach uznana została przez Wojewodę 
Zachodniopomorskiego za propagu-
jącą ustrój komunistyczny na podsta-
wie opinii Instytutu Pamięci Narodo-
wej - Komisji Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu.

W Gminie Pyrzyce „dekomuniza-
cja” nazw ulic rozpoczęła się już 20 
grudnia 1989 roku, kiedy ówczesna 
Rada Miejska w Pyrzycach dokonała 
zmiany nazw ulic:

1. Dzierżyńskiego - na ul. 
Niepodległości

2. Obrońców Stalingradu - na 
Stargardzką

3. Bieruta - na Ogrodową
Usunięciem dalszych nazw „glo-

ryfikujących” ludzi i wydarzenia z lat 
1945 - 1989 zajmowały się kadencje 
radnych, podczas których dokonano 
zmiany kolejnych nazw ulic:

1. Świerczewskiego - na Księcia 
Barnima I

2. Majora Panasiuka - na Różaną
3. Gomułki - na Willową
Z uwagi na określony w art. 6 ust. 

1 cyt. Ustawy termin, organy jedno-
stek samorządu terytorialnego zobli-
gowane były do dokonania zmiany 
nazewnictwa w ciągu 12 miesięcy od 
daty wejścia w życie ustawy. W przy-
padku niedotrzymania terminu woje-
woda został uprawniony do wydania 
zarządzenia zastępczego, w którym 
dokonuje się zmiany poprzez nada-
nie nazwy zgodnie z art.1 w termi-
nie miesięcy od dnia, w którym upły-
nął ustawowy termin. W związku  
z powyższym Burmistrz Pyrzyc zor-
ganizowała w dniu 6 czerwca 2017 
roku oraz 21 grudnia 2017 otwarte 
spotkania z mieszkańcami reprezen-
tującymi różne środowiska, na któ-
rych poinformowała zgromadzo-
nych, że w świetle obowiązujących 
przepisów zmianie ulec nazwa ulicy 
2 Marca i konieczne będzie podję-
cie uchwały zmieniającej lub osta-
tecznie wojewoda może wydać zarzą-
dzenie zastępcze.Mieszkańcy nie wy-
razili zgody na dokonanie zmiany w 
nazewnictwie ul. 2 Marca. Zdaniem 
mieszkańców ulica 2 Marca wiąże się 
z bardzo ważnymi dla naszego miasta 
faktami historycznymi a mianowicie:

1. data 2 marca to dzień przeło-
mowy w dziejach naszego miasta, po-
nieważ tego dnia w 1945 roku o piątej 
rano zakończyła się w Pyrzycach II 
wojna światowa, ucichły trwające od 
1 lutego strzały i wybuchy w mieście.

2. to dzień dla Pyrzyc i dla współ-
cześnie żyjących w nich Polaków po-
czątek końca niemieckich od 700 lat 
Pyrzyc i polskiego otwarcia dziejów 
Polski na tym obszarze

3. dzień 2 marca 1945 roku rozpo-
czyna „marcowa narodziny polskiej 

Radni zmienili nazwę ulicy 
2 Marca  na 2 Marca

Mieszkaniec ul. 2 Marca 
Mirosław Gryczka 

w trakcie 
dyskusji nad uchwałami

administracji” w Pyrzycach. Na-
leży o tym pamiętać pielęgnując pa-
mięć o polskich pionierach, utrwala-
jąc w świadomości zbiorowej pamięć  
o przełomowym wydarzeniu w dzie-
jach liczącego osiemset lat miasta.

4. 2 marca to dzień, gdy ucichły 
strzały w Pyrzycach z piwnic zruj-
nowanego miasta wychodzili lu-
dzie, wśród nich żołnierze września 
39, Polacy zamieszkujący na terenie 
miasta, w tym licznych jeńców z kam-
panii wrześniowej 1939 roku, którzy 
rzeczywiście byli wyzwalani od przy-
musowej, niewolniczej pracy na rzecz 
III Rzeszy, do której byli tu wywożeni 
od 1939 roku

5. w Pyrzycach od 1990 roku nie 
obchodzono dnia wyzwolenia tylko 
Dzień Zakończenia Walk o Miasto 
podczas II wojny światowej i naro-
dzin polskich Pyrzyc.

W ocenie Rady stanowisko wo-
jewody zawarte w ww. zarządzeniu 
zastępczym podzielając opinię Insty-
tutu Pamięci Narodowej nie uwzględ-
nia ww. faktów historycznych oraz 
świadomości społecznej mieszkań-
ców gminy Pyrzyce, co do postrze-

Rada Miejska w Pyrzycach na ostatniej ubiegłorocznej sesji, podjęła 
dwie uchwały, pierwsza z nich zmienia nazwę ulicy 2 Marca, która panu 
wojewodzie i pracownikom Instytutu Pamięci Narodowej kojarzy się  
z wkroczeniem wojsk radzieckich do Pyrzyc na nazwę 2 Marca, która miesz-
kańcom tej ulicy i Pyrzyc kojarzy się z dniem zakończenia walk o Pyrzyce.  

cd. str.7
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gania tych faktów, dlatego też brak 
jest podstaw do uznania tej oceny za 
prawidłową.

Jak wynika z powyższego, data ta 
w świadomości mieszkańców gminy 
Pyrzyce nie jest wiązana w żaden 
sposobów z komunizmem czy propa-
gowaniem innych systemów totali-
tarnych. W konsekwencji tego brak 
jest podstaw prawnych i faktycznych 
do przyjęcia, że przedmiotowa na-
zwa ulicy narusza przepis art.1 ust.1 
Ustawy o zakazie propagowania ko-
munizmu lub innego ustroju totalitar-
nego przez nazwy jednostek organi-
zacyjnych, jednostek pomocniczych 
gminy, budowli, obiektów i urzą-
dzeń użyteczności publicznych oraz 
pomniki.

Nadto narusza art.18 ust.2 pkt.13 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 
2017 r. poz. 1875) do właściwości 
rady gminy należy podejmowanie 
uchwał w sprawie nadawania nazw 
ulic i placów, stanowi nieuzasadnioną 
ingerencję w wyłączne kompetencje 

Rady. Wojewoda Zachodniopomor-
ski w dniu 13 grudnia 2017 roku wy-
dał Zarządzenie zastępcze nr 5/2017 
w sprawie zmiany ulicy „2Marca” na 
ul. „Rodziny Ulmów”, która w żaden 
sposób nie ma powiązania z gminą 
Pyrzyce. Uważamy, że nazwa ulic po-
winna być najpierw sposobem upa-
miętniania osób i wydarzeń ważnych 
dla lokalnej wspólnoty, a dopiero  
w dalszej kolejności - osób i wyda-
rzeń także z punktu widzenia historii 
narodowej. Przestrzeń miejska jest 
czymś, z czym powinni się identyfi-
kować się jego mieszkańcy, a nic tak 
nie oswaja jak nazwa. Nazwa ul. 2 
Marca wrosła w świadomość wspól-
noty pyrzyckiej.

Wskazać należy, że obecnie  
w świadomości mieszkańców Pyrzyc 
tylko nieliczne jednostki mogą sobie 
uświadomić, co mogło spowodować 
nadanie ww. nazwy, tym bardziej że 
nazwa ta składa się wyłącznie z dnia 
i oznaczenia miesiąca (bez wskaza-
nia roku).

Kolejnym argumentem za utrzy-
maniem w Pyrzycach ul. 2 Marca jest 

pozostawienie w Szczecinie ul. 26 
Kwietnia, co dodatkowo potwierdza 
powyższe wnioskowanie. Jak stwier-
dził dr Marcin Stefaniak: to prze-
łomowa data w historii miasta, bo 
tego dnia skończyła się władza nazi-
stowskich Niemiec w Szczecinie. Idąc 
przez per analogię 2 marca to data 
przełomowa dla mieszkańców Py-
rzyc, która upamiętnia nie tyle mo-
ment wkroczenia wojsk radzieckich, 
ale to dzień narodzin polskiej admi-
nistracji, zakończenia walk o miasto 
Pyrzyce, wyzwolenia Polaków spod 
okupacji niemieckiej i wreszcie po-
czątek końca niemieckich od 700 lat 
Pyrzyc i polskiego otwarcia dziejów 
Polski na tym obszarze. Są to wyda-
rzenia, które zasługują na upamięt-
nienie poprzez zachowanie nazwy ul. 
2 Marca.

Ponadto w ocenie Rady organ 
nadzoru naruszył art. 6, art.7, art.8 
§1, art.10 §1 kpa oraz art.31 ust.3 i 
art.165 ust.2 Konstytucji RP.

Podobne uchwały podejmowane 
są w całej Polsce, na przykład na-
zwę 22 lipca nosi wiele ulic w kraju. 

Jedną z nich jest główna aleją miej-
scowości Kruklanki pod Giżyckiem 
w województwie warmińsko-ma-
zurskim. Tamtejsi radni postanowili 
oczywiście dostosować się do wy-
mogów prawnych, a raczej obejść je 
w sprytny sposób. Zmieni się jedy-
nie uzasadnienie formalne - od teraz 
nie będzie się ona kojarzyła z komu-
nistycznym świętem, ale ze zwykłym 
dniem w kalendarzu, ewentualnie  
z wprowadzonym przez papieża 
Franciszka świętem Marii Magda-
leny. Z podobna sytuacja zmierzyli 
się także mieszkańcy Sopotu, gdzie 
nazwa ulicy 23 Marca nawiązywała 
dotąd do daty wkroczenia do Sopotu 
Armii Czerwonej, radni zapropono-
wali, by nazwę ul. 23 Marca pozo-
stawić w niezmienionym kształcie, 
ale za to nadać jej nowe znaczenie. 
Od tej pory upamiętniać ma Dzień 
Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, usta-
nowiony 10 lat temu przez śp. Lecha 
Kaczyńskiego. Czy podobny zabieg 
uda się w przypadku Pyrzyc, nie-
długo zobaczymy.

PP

dokończenie ze str.6

14 grudnia 2017 r. w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach 
spotkali się seniorzy, aby złożyć sobie życzenia z okazji nadchodzących świąt 
Bożego Narodzenia. Takie spotkania stały się już tradycją. Jak co roku uczest-
niczą w nich zaproszenie goście. W tym roku z seniorami spotkał się pan wójt 
Mieczysław Mularczyk i pani dyrektor Ogrodu Beata Osińska. Uroczystość 
rozpoczęto odczytaniem fragmentu Ewangelii (Łk 2.1-14), po czym odśpie-
wano kolędę „Bóg się rodzi”. Pan wójt rozdał wszystkim opłatek, a następnie 
składano sobie życzenia. Na stole były typowo wigilijne potrawy: karp, pie-
rogi, śledzie, barszczyk, ciasto. Pan wójt i pani dyrektor Ogrodu sprezentowali 
seniorom piękny i smaczny tort,  za co bardzo dziękujemy. W atmosferze zbli-
żających się świąt odśpiewano najpopularniejsze kolędy. 

Lucyna Surma

Spotkanie opłatkowe 
seniorów

W związku z podjętymi przez 
Marzenę Podzińską, Burmistrz Py-
rzyc działaniami odnośnie przeję-
cia przez Gminę Pyrzyce działek 
nr 346/1 i 346/2 obręb 9 miasta Py-
rzyce, należących do Urzędu Mar-
szałkowskiego, a będących w użyt-
kowaniu Wojewódzkiej Stacji Pogo-
towia Ratunkowego, 11 grudnia 2017 
roku odbyło się kolejne spotkanie  
w tej sprawie. 

Na zaproszenie pani burmistrz 
w spotkaniu uczestniczyli: dyrektor 
Wydziału Inwestycji i Nieruchomo-
ści Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego - 

Bohdan Roszkowski, dyrektor Woje-
wódzkiej Stacji Pogotowia Ratunko-
wego w Szczecinie – Roman Pałka, 
kierownik Wydziału Planowania, 
Inwestycji i Drogownictwa Urzędu 
Miejskiego  w Pyrzycach – Anna Po-
dzińska-Hołownia oraz p.o. kierow-
nika Wydziału Nieruchomości  i Śro-
dowiska Urzędu Miejskiego w Py-
rzycach – Krystyna Rożuk. Tym ra-
zem w spotkaniu uczestniczyło rów-
nież Starostwo Powiatowe w Pyrzy-
cach reprezentowane przez sekreta-
rza Mariusza Majaka. Podczas spo-
tkania rozważano kolejne propozycje 
zamiany nieruchomości w porozu-

mieniu trójstronnym ze Starostwem 
Powiatowym w Pyrzycach, co wy-
nika z konieczności uporządkowania 
terenu przy ul. Jana Pawła jak rów-
nież zmiany Planu Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Pyrzyce. 
Realizacja omawianego przejęcia 

działek przez Gminę Pyrzyce mia-
łaby istotny wpływ na rozwój miasta 
(m.in. utworzenie targowiska, miejsc 
parkingowych oraz dziennego domu 
dla osób starszych). Oczekujemy na 
decyzję w tej sprawie.

SPOTKANIE W SPRAWIE
PRZEJĘCIA DZIAŁEK 
NALEŻĄCYCH DO URZĘDU 
MARSZAŁKOWSKIEGO 
WOJEWÓDZTWA 
ZACHODNIOPOMORSKIEGO
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Dotacje ruszyły!
Duże zainteresowanie programem WFOS.

Tak jak zapowiadaliśmy, Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szcze-
cinie w połowie grudnia uruchomił drugą już edycję 
Programu Pożyczek. Wystarczyły zaledwie dwa tygo-
dnie, a już niemal połowa terminów na złożenie wnio-
sku jest już zarezerwowana.

Przypomnijmy, Szczeciński Fundusz uruchomił 
15.12.2017r. program, który polega na sfinansowaniu 
inwestycji w fotowoltaikę lub pompę ciepła w kre-
dycie 2% na okres od 5 do 15 lat. Link do programu 
poniżej:
https://www.wfos.szczecin.pl/aktualnosci-pozyczki.
html

Prosument, 
czyli osoba z własną instalacją, 

wg ustawy nie płaci rachunków za prąd.

- Dzięki temu programowi, który umożliwia roz-
łożenie pożyczki do 15 lat inwestor zamiast płacić 
rachunki co 2 miesiące do zakładu energetycznego, 
spłaca pożyczkę oprocentowaną 2% rocznie, a po 
spłacie 70% pożyczki reszta zostaje umorzona przez 
Fundusz (np. rozkładając pożyczkę na 10 lat, po 7 la-
tach zostaje ona spłacona dzięki umorzeniu). Dzięki 
temu rata do funduszu jest niższa niż sam rachunek, 
czyli de facto instalacja spłaca się sama z zaoszczę-
dzonych rachunków. Istotnym faktem jest to, że za-
równo pożyczka, jak i dofinansowanie udzielane jest 
przez Fundusz, a nie przez jakikolwiek bank. To daje 
pewność inwestorowi, że rata określona na początku 
okresu kredytowania się nie zmieni do samego końca 
kredytu. Wnioski dla każdego inwestora firma Pitern 
Sp. z o.o. przygotowuje bez żadnych kosztów – infor-
muje Jakub Bednarek, doradca ds. energii odnawial-
nej Pitern Sp. z o.o

- Każdy kto chciałby posiadać własną instalację 
fotowoltaiczną wystarczy, że złoży wniosek przygoto-
wany przez firmę Pitern do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska na pożyczkę i po kilku tygo-
dniach może się cieszyć własną elektrownią – dodaje 
Bednarek.

Fotowoltaika 
 – po 25 latach 83%  

sprawności instalacji.

Panele fotowoltaiczne zapewniają ponad 25 
lat bezobsługowej pracy, wytwarzając każdego dnia 
darmowy prąd. Do 2020 roku Polska ma obowią-
zek przejść częściowo na Odnawialne Źródła Energii 
ograniczając tym samym spalanie paliw kopalnych, 
które zanieczyszczają nasze środowisko. 

 - Osoby, które zastanawiają się czy fotowoltaika 
się opłaca, powinny wziąć pod uwagę fakt, że panele 
słoneczne nie generują żadnych kosztów związanych  
z eksploatacją instalacji. W trakcie trwania gwarancji 
na sprawność instalacji, której udziela producent na 
25 lat nie trzeba robić ani jednego serwisu czy prze-
glądu. Energia słoneczna jest całkowicie darmowa 
i po zamontowaniu instalacji słonecznej nie musimy 
się martwić o koszty związane z użytkowaniem prądu. 
Dzięki dobraniu odpowiedniego rozmiaru instalacji, 
panele słoneczne wyprodukują tyle energii, aby za-
spokoić potrzeby użytkowników, a rachunki za prąd 
zostaną obniżone niemal do zera. Dzięki takiemu roz-
wiązaniu podwyżki cen za energię elektryczną, o któ-
rych coraz głośniej się mówi, przestają być groźne. 

Program Pożyczek

Zapotrzebowanie i produkcja prądu?

Produkcja własnego prądu pozwala na znaczne 
oszczędności. Typowa 4 osobowa rodzina zużywa 
rocznie ok. 3000 kWh. Zamontowana instalacja PV 
o mocy 3,0 kW wyprodukuję rocznie ok. 3000 kWh 
– jest to znaczący udział w rocznym zużyciu ener-
gii elektrycznej. Aby uzyskać taką moc powinniśmy 
zainstalować 10 modułów fotowoltaicznych o mocy 
300 Wp.

Panele słoneczne zapewniają użytkowni-
kom niezależność i bezpieczeństwo energe-
tyczne – informuje Jakub Bednarek z Pitern

Korzyści dla firmy. 
Zapłacić podatek?   
Nie. Zainwestować!

Fotowoltaika to nie tylko oszczędno-
ści dla osób fizycznych, ale również dla 
firm. Każda firma przyłączona do sieci 
energetycznej ma również możliwość przy-
łączenia instalacji do sieci. I podobnie jak  
w przypadku domów, oszczędności wyni-
kające z instalacji fotowoltaicznych sięgają 
80%. Każdy inwestor ma oczywiście moż-
liwość amortyzacji instalacji, dzięki czemu 
jej koszty są jeszcze niższe!
http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna 
/22906/leasing-instalacji-fotowoltaicznej-
-raty-ktore-same-sie-placa

- Wszystkim tym, którzy chcą już teraz 
poznać możliwości montażowe mogą w każ-
dej chwili skontaktować z naszym eksper-
tem ds. energii odnawialnych i umówić bez-
płatne spotkanie pod nr 603 – 304 – 431 
 –  zachęca Jakub Bednarek

Czym jest fotowoltaika 
i jak wygląda rozliczenie 

z zakładem energetycznym?

Moduły fotowoltaiczne (PV) prze-
kształcają promienie słoneczne na prąd 
elektryczny, który dalej jest wykorzy-
stywany na bieżąco w naszych domach. 
Nasłonecznienie w Polsce jest bardzo 
stabilne i korzystne dla tego typu syste-
mów.  Polskie prawo już dziś pozwala 
także na przyłączanie mikroinstalacji 
fotowoltaicznych do sieci energetycz-
nej. Dzięki uchwalonej ustawie tzw. Mały Trój-
pak Energetyczny dostawca energii elektrycznej 
ma obowiązek bezpłatnego przyłączenia insta-
lacji fotowoltaicznej poprzez wymianę licznika 
energii na dwukierunkowy. Posiadając instala-
cję PV ograniczamy zużycie energii elektrycz-
nej z sieci energetycznej do minimum. 

Nowe prawo, które weszło w życie od 01.07.2016r. 
mówi o tym, że montując fotowoltaikę energetyka ma 
obowiązek odebrać (,,zmagazynować”) nadwyżkę. 
Rozliczanie z energetyką jest tylko raz w roku. Nad-
wyżki z lata zmagazynowane w Zakładzie Energe-
tycznym będzie można odebrać zimą. Proces ten to 
Net-Metering czyli ,,Bilansowanie Energii”. 

Jak uzyskać więcej informacji 
na temat instalacji fotowoltaicznych?

- Prosimy o kontakt z naszym fachowcem pod nu-
merem telefonu 603 – 304 – 431  Spotkanie i konsulta-
cja z naszym doradcą technicznym jest BEZPŁATNA.  
Firma piTERN od 14 lat zajmuje się tylko odnawial-
nymi źródłami energii, jako jedna z niewielu firm w 
Polsce ma na swoim koncie realizację instalacji foto-
woltaicznych o megawatowych mocach, działając na 
terenie Europy zdobyła doświadczenie w tej innowa-
cyjnej branży – zachęca Jakub Bednarek

Aby przybliżyć Państwu profil naszej dzia-
łalności zachęcam serdecznie do zapoznania się 
z filmem przedstawiającym pozytywne aspekty 
działania Odnawialnych Źródeł Energii oraz 
pracę naszej firmy  
https://youtu.be/WsehURxHLT4

piTERN Sp.z.o.o
ul. Serdeczna 8 Wysogotowo
62-081 Przeźmierowo k. Poznania
tel. 603-304-431,
      61 679 14 14, 
www.pitern.pl, info@pitern.pl
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ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy Mieszkańców na konferencję poświęconą podsumowaniu prac nad 

"Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023".

Konferencja odbędzie się w czwartek 18 stycznia 2018 r. o godz. 17:00 
w świetlicy wiejskiej w Nowym Chrapowie

Zapraszamy na prezentację programu i poczęstunek!

Najważniejsze aspekty "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023" przedstawią pracownicy 
firmy, która prowadziła wspólnie z Gminą projekt konsultacji społecznych i przygotowania ostatecznego dokumentu. 

Informujemy również, że „Lokalny Program  Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023” został uchwalony
28 grudnia 2017 r. przez Radę Gminy Bielice. 

Serdecznie zapraszamy 18 stycznia br. na podsumowanie projektu rewitalizacyjnego!
 
            Wójt Gminy Bielice
            Zdzisław Lech Twardowski
    

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020 oraz ze środków bu-
dżetu państwa przyznanych w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie 
Województwa Zachodniopomorskiego dla projektu pn: „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023”.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

W ostaniem wydaniu Pulsu w 2017 roku pi-
saliśmy o podejmowanych przez pyrzyckich rad-
nych uchwałach dotyczących ceny dostarczanej 
wody i odbieranych ścieków. W/w radni podejmo-
wali decyzję dla dwóch operatorów wod- kan: Py-
rzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i Spół-
dzielni Mieszkaniowej Świt w Żabowie, która w 
spadku po PGR dostarcza wodę i odbiera ścieki. W 
związku z dużą ilością telefonów i maili od czytel-
ników w tej sprawie postanowiliśmy temat konty-
nuować i dziś opublikować dane dotyczące zadłu-
żenia mieszkańców w poszczególnych gminach 
powiatu pyrzyckiego za konsumowaną wodę i od-
prowadzane ścieki. 

Na terenie powiatu mamy kilku operatorów 
w tej materii, są to: Pyrzyckie Przedsiębiorstwo 
Komunalne, Gminny Zakład Komunalny w Li-
pianach, Wodociągi Zachodniopomorskie, Gmina 
Przelewice i Spółdzielnia Mieszkaniowa Świt  
w Żabowie. Do wszystkich wymienionych zwróci-
liśmy się prośbą o przekazanie nam informacji na 
temat zadłużenia mieszkańców za usługi wod-kan 
na dzień 31 grudnia 2017a roku. 

Dla większości sprawa prosta i bez podtek-
stów, ale dla Spółdzielni Mieszkaniowej Świt  
w Żabowie już nie. Zadzwonił do mnie Krzysz-
tof Korgól, prezes zarządu i przekazał informację, 
że nie udostępni nam danych o zadłużeniu miesz-
kańców, BO NIE MUSI. Nie pomogły moje wyja-
śnienia, że nie chodzi tu o długi poszczególnych 
mieszkańców, tylko o kwotę całkowitą, że taka pu-
blikacja może zmobilizować co niektórych dłużni-
ków. Możemy jedynie domyślać się powodów ta-
kiego zachowania, według mnie pan prezes Kor-
gól obawia się reakcji odbiorców wody, którzy so-
lidnie płacą rachunki, kiedy dowiedzieliby się jak 
wysokie jest zadłużenie ich sąsiadów. Po podaniu 
danych o zadłużeniu mogłoby się okazać, że jest 
ono tak wysokie, że płacący rachunki płacą także 
za długi innych, a wysoka cena za wodę i ścieki 
jest wprost powiązana z zadłużeniami, innego wy-
jaśnienia odmowy udzielenia informacji nie znaj-
dujemy. Pozostali operatorzy przekazali nam in-
formacje, za co serdecznie dziękujemy. 

GMINA PRZELEWICE-  przychody 
z tytułu działalności wod-kan okresie 01.01.-
31.12.2017 wynosi: 1 289 045,01 zł, zadłużenie na 
dzień 31.12.2017 wyniosło - 48 301,40 zł., co sta-
nowi: 3,7 % przychodów z tej działalności.

PYRZYCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
KOMUNALNE SP. Z O.O. Z - przychody 
z tytułu działalności wod-kan w okresie 01.01.-
31.12.2017 wyniosły 7.013.807,91 zł. Zadłużenie 

na dzień 31.12.2017r. wyniosło - 330.470,07 zł sta-
nowiły zatem 4,71% przychodów z tej działalności. 

Gminny Zakład Komunalny w Lipianach 
-  przychody z tytułu działalności wod-kan okresie 
01.01.-31.12.2017 wynosi: 1 498 815 zł, zadłuże-
nie na dzień 31.12.2017 wyniosło - 285 871 zł., co 
stanowi: 19 % przychodów z tej działalności.

WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE

BIELICE – przychód z tytułu działalności 
wod-kan w okresie 01.01.-31.12.2017 wynosi - 
169 869,26 zł, zadłużenie na dzień 31.12.2017 wy-
niosło – 23 962,34 zł., co stanowi: 14 % przycho-
dów z tej działalności w gminie.

KOZIELICE - przychody z tytułu działal-
ności wod-kan okresie 01.01.-31.12.2017 wynosi: 
48 170,16 zł, zadłużenie na dzień 31.12.2017 wy-
niosło – 49 019,00 zł., co stanowi: 90 % przycho-
dów z tej działalności w gminie.

LIPIANY - przychody z tytułu działalności 
wod-kan okresie 01.01.-31.12.2017 wynosi: 1 498 
815 zł, zadłużenie na dzień 31.12.2017 wyniosło – 
12 048,48 zł., co stanowi: 25 % przychodów z tej 
działalności w gminie.

PYRZYCE - przychody z tytułu działalności 
wod-kan okresie 01.01.-31.12.2017 wynosi: 128 
470,00 zł, zadłużenie na dzień 31.12.2017 wynio-
sło – 34 431,28 zł., co stanowi: 27 % przychodów 
z tej działalności w gminie.

WARNICE - przychody z tytułu działalności 
wod-kan okresie 01.01.-31.12.2017 wynosi: 193 
267,27 zł, zadłużenie na dzień 31.12.2017 wynio-
sło – 35 417,32 zł., co stanowi: 18 % przychodów 
z tej działalności w gminie.

 Zadłużenia na dzień 31.12.2017 to są wszyst-
kie opóźnienia w płatności począwszy od 30 dni 
opóźnienia do tych bez terminu płatności. Jak wi-
dać z powyższego, najmniej skorzy do płacenia za 
usługi wod-kan są mieszkańcy gminy Kozielice, 
tylko 10 % z nich płaci ze te usługi terminowo. 
W tego typu działalności nie ma nic za darmo, jak 
jedni nie płacą, to inni muszą płacić za nich, dla 
administratorów wod-kan kilkudniowe opóźnienia 
w płatności pewnie nie mają większego znacze-
nia, ale kilkumiesięczne, roczne i to na dużą skalę 
pewnie tak. Windykacja takich zadłużeń to sprawa 
społeczna, a czasami polityczna, bo z jednej strony 
władza samorządowa wymaga od kierujących w/w 

Tajne zadłużenie
mieszkańców Spółdzielni Świt, 
a w Kozielicach spóźniają się prawie wszyscy

usługami w gminie niskich cen za wodę i kanaliza-
cję, a z drugiej strony władza nie chce się konflik-
tować z tą częścią społeczeństwa, która za wodę  
i ścieki nie płaci.

RT  

13 grudnia opublikowana została w Dzien-
niku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego 
Uchwała Rady Gminy Warnice o utworzeniu sa-
morządowej instytucji kultury – Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Warnicach. 14 grudnia opubli-
kowane zostało Zarządzenie nr 79/2017 Wójta 
Gminy Warnice o ogłoszeniu konkursu na kandy-
data na stanowisko dyrektora Gminnej Biblioteki 
Publicznej. 

Oferty składać można do 20 stycznia; komisja 
konkursowa rozpatrzy najpierw złożone oferty pod 
względem formalnym, a następnie wyznaczy ter-
min i przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne. Wy-
bór kandydata odbywa się w głosowaniu jawnym. 
W składzie komisji konkursowej są: zastępca wójta 
jako przewodniczący, trzech radnych – przewod-
niczący komisji, tj. Grzegorz Pieńkowski, Zyg-
munt Kijowski i Kamil Wochner oraz pracownicy 
Urzędu Gminy – Irena Michno i Halina Pągowska. 
„Biblioteka Gminna już funkcjonuje w budynku 
naszej szkoły, a filia w Obrytej, w przyszłości po 
wyremontowaniu filii będzie się tam mieścić sie-
dziba główna biblioteki. 

Od 1 stycznia wszystko już działa, teraz mamy 
do przeprowadzenia tylko konkurs na dyrektora 
utworzonej instytucji kultury” – powiedziała nam 
wójt Warnic Anna Hackiewicz Gębska.

PP

W 
Warnicach 
będzie
kulturalniej
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Z końcem listopada Gmina Py-
rzyce, której przedstawicielem był 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Py-
rzycach, zakończyła inwestycję po-
legającą na: „Wykonaniu instalacji 
centralnego ogrzewania w budynku 
administracyjno - gospodarczym na 
Stadionie Miejskim im. Leszka Sło-
ninki”. Generalnym wykonawcą było 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
„PA-GO” Paweł Gołębiowski z sie-
dzibą Pyrzycach. Koszt całego za-

DOFINANSOWANIE
NA CENTRALNE 
OGRZEWANIE

5 stycznia 2018 roku o godzinie 
10.00 w Urzędzie Miejskim w Py-
rzycach nastąpiło podpisanie Umowy 
o Współpracy Partnerskiej pomię-
dzy Gminą Pyrzyce i Ueckermünde. 
Oficjalnego otwarcia uroczystości 
dokonała Marzena Podzińska, Bur-
mistrz Pyrzyc witając zaproszonych 
gości oraz przybyłą delegację Uec-
kermünde. Następnie w imieniu nie-
obecnego Gerd Waltera, Burmistrza 
Ueckermünde, głos zabrał Jürgen 
Kliewe I zastępca burmistrza, życząc 
owocnej współpracy.  Aby upamięt-
nić tę ważną dla obu miast chwilę, 

PODPISANIE UMOWY 
O WSPÓŁPRACY PARTNERSKIEJ 
MIĘDZY GMINAMI 
PYRZYCE  I UECKERMUNDE

W połowie grudnia ubiegłego 
roku do Lipian na inspekcję stano-
wiska archeologicznego - grodziska 
przyjechała kontrola z Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków  
w Szczecinie, aby w obecności pra-
cownika urzędu miejskiego w Lipia-
nach dokonać oceny stanu stanowi-
ska archeologicznego – grodziska – 
„Stan dobry, bez zmian, nie powstały 
nowe wykopy rabunkowe. Teren czy-
sty, na terenie nasypu grodziska nie-
wielkie krzewy” - czytamy w proto-
kole pokontrolnym. „Należy pilno-
wać, by nasyp grodziska nie pora-
stały duże drzewa Samosiewy należy 
wycinać co kilka lat” - czytamy w za-
leceniach pokontrolnych. 

Czyli dewastacji nie ma, grodzi-
sko gdzieś tam jest i nadal będzie. 

Piszemy o kontroli w kontekście 
ostatnich burzliwych dyskusji na te-
mat ewentualnego wydzierżawie-
nia Półwyspu Storczyków, na któ-
rym w/w grodzisko się znajduje. Wy-
dzierżawienie półwyspu i jego ewen-
tualne zagospodarowanie mogłoby 
odbyć się po przeprowadzeniu badań 
archeologicznych i odwiertów po to, 
by ocenić, gdzie można w ziemi coś 
robić, a gdzie nie wolno. Mało kto  
z biorących udział w dyskusji wie, że 
badania półwyspu i grodziska były 
już prowadzone w 1948, 1969 i naj-

Półwysep Storczyków
pod kontrolą

bardziej szczegółowe w 1975. Pod-
czas tych ostatnich badań w obrębie 
grodziska wykonano aż 49 odwier-
tów, dzięki którym określono usytu-
owanie wałów obronnych grodziska, 
wykonano też szereg odwiertów poza 
grodziskiem. 

Podczas badań w 1975 określono 
wymiary grodziska 230 x 240 me-
trów, wymiary powierzchni użytko-
wej majdanu 175 x 185 m, podczas 
badań z 1968 i 1975 roku pocho-
dzi 201 ułamków naczyń, fragment 
osełki z łupków, gwóźdź żelazny  
z płaską główką z badań starszych 
pochodzi nóż żelazny fragmentarycz-
nie zachowany. 

Wracając do dnia dzisiejszego, 
to należy przypomnieć, że na ostat-
niej sesji Rady Miejskiej w Lipia-
nach większość radnych nie udzieliła 
zgody burmistrzowi Lipian na ogło-
szenie nieograniczonego, pisemnego 
konkursu na dzierżawę i zagospoda-
rowanie półwyspu, dziś obowiązuje 
uchwała sprzed kilku lat dająca bur-
mistrzowi większe możliwości, bo 
zezwala mu na ogłoszenie konkursu 
ustnego, czyli poza kontrolą rady 
miejskiej. Czy radni skasują także tę 
uchwałę?

PP 

przybyli goście dokonali wpisów 
do Księgi Pamiątkowej Gminy Py-
rzyce. Z okazji podpisania Aktu Part-
nerstwa, przygotowany został przez 
Pyrzycki Dom Kultury występ arty-
styczny z udziałem Zespołu Pieśni  
i Tańca Pyrzyce, Zespołu Pyrzy-
czanki oraz Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Pyrzycach.  Partnerstwo zo-
stało zawarte w celu rozwoju przy-
jaznych stosunków między gminami 
oraz ich mieszkańcami, a także roz-
woju w obszarach: kulturalnym, 
sportowym, oświatowym, społecz-
nym oraz gospodarczym. 

dania  wyniósł 53.676,24 zł, z tego 
kwota 15 000,00 zł stanowiła dofi-
nansowanie ze środków budżetu Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
z zadania pn. „Pomoc finansowa dla 
jednostek samorządu terytorialnego 
z obszaru województwa zachodnio-
pomorskiego z przeznaczeniem na 
poprawę infrastruktury sportowej  
w 2017 r.”.

Kołem zakreślono teren na którym prowadzone były odwierty podczas badań 
archeologicznych.
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26 F INAŁ 
DLA WYRÓWNYWANIA SZANS W LECZENIU NOWORODKÓW

LIPIANY

PYRZYCE

PRZELEWICE

Pyrzyce zbiórka wstępnie
- 37 575 zł 
    Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-

mocy po raz 21 zarejestrowano w Zespole Szkół 
Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach. 23 
pary wolontariuszy wraz z osobami munduro-
wymi (klasy mundurowe ZS Nr 1, STOWA-
RZYSZENIE RATOWNICTWA POWIATU PY-
RZYCKIEGO, strażacy Ochotniczej Straży Po-
żarnej już o 9 rano wyruszyli na ulice Pyrzyc oraz 
pojechali do okolicznych wsi, aby kwestować. 
Wolontariusze XXVI Finału WOŚP to uczniowie 
ZS Nr 1, ZS Nr 2 CKU oraz Społecznego Gimna-
zjum w Pyrzycach. To dzięki ich wielkiemu za-
angażowaniu i ciężkiej pracy udało się osiągnąć 
cel. Tu warto wspomnieć o licytacji koszulki 
WOŚP XXVI Finału, którą udało się zlicytować 
za kwotę 500 zł, czy też kosza upominkowego 
za kwotę 550 zł. Za kwotę 300 zł wylicytowano 
również bon na kurs strzelecki, eleganckie, białe 
krzesło czy poduszka ręcznie uszytą z sercem dla 
serca pani Joanny Życińskiej.

Lipiany zbiórka wstępnie 
- 38 692,52 zł 
         Po raz kolejny Sztab WOŚP w Lipia-

nach zainstalował się w Zespole Szkół i po raz 
kolejny nauczyciele, uczniowie i rodzice nie za-
wiedli. Już od godzin porannych uczniowie wo-
lontariusze kwestowali na ulicach miasta, druga 
grupa odpowiedzialna za część artystyczną, li-
cytacje, gastronomię pracowała intensywnie na 
hali sportowej. Jak zwykle były występy, dzieci 
ze szkoły, przedszkola miejskiego, zaproszo-
nych artystów, ciasta upieczone przez mamy, 
pierogi od lipiańskich seniorów, pieczony dzik o 
myśliwych i dziesiątki licytacji. 

Przelewice zbiórka wstępnie
 - 2 918,91 zł + 15 Euro + 10 kr
       W tym roku w Przelewicach na sce-

nie wystąpiły zespoły Jutrzenka, Dzieciaki 
Gie CeKu, Wiktoria Duk, Daniel Katarzyniak, 
Złota Jesień oraz OSP Przelewice z Progra-
mem „RATUJEMY-UCZYMY RATOWAĆ” . 
Publika dopisała. Organizatorami byli „Ogród 
Kultury”- Gminne Centrum Kultury w Przele-
wicach, Gmina Przelewice, oraz Klub Wolon-
tariatu Przelewice. Imprezę prowadzili Anna 
Roman i Daniel Nowacki. Szczególne podzię-
kowania dla radnego Sejmiku Wojewódzkiego 
Olgierda Kustosza, oraz radnych Gminy Prze-
lewice Anny Nowak i Lecha Halarewicza za 
sprawne poprowadzenie licytacji. 
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List otwarty
do redakcji Dwutygodnika Puls Powiatu w Pyrzycach

Oceniając zyski i straty roku ubiegłego w podsumowaniach świątecz-
nych, wpadł mi w rękę artykuł autorstwa PP, zamieszczony 2.11. ub. roku 
w 13 numerze pisma, pod dość tajemniczym tytułem „Tajne zebranie py-
rzyckich działkowców".

Sprawa dotyczyła ustawowego zebrania wszystkich działkowców 
ogrodu, obwarowanego szczególnymi kryteriami ustawy o rodzinnych 
ogrodach działkowych. W zebraniu takim uczestniczą wyłącznie dział-
kowcy, konkretnego ogrodu i debatują o konkretnej sprawie. Nie jest to 
zwyczajne zebranie sprawozdawcze. Nie jest też zebraniem informacyj-
nym. Takie zebranie ma dać odpowiedź - komu działkowcy ufają i komu 
powierzą prowadzenie ogrodu.

       Tu mediów się nie zaprasza, a skoro nie, to nie powinno się na siłę 
wciskać. Stare porzekadło głosi „kogo nie proszą, tego na kiju wynoszą", 
więc trudno mieć pretensje do zarządu ROD, który był odpowiedzialny za 
organizację zebrania. Trudno się mu dziwić, że zareagował tak, a nie ina-
czej na pojawienie się nieawizowanej wcześniej TVK Aura.

Dla mnie jednak, nadanie artykułowi tytułu cytowanej treści, świado-
mie naprowadza czytelnika na rzekomy spisek lub innego rodzaju tajem-
nicze działanie zarządu ogrodu. To zebranie nie było tajne! Każdy z dział-
kowców otrzymał zawiadomienie i tylko on miał prawo brać udział. To  
o jakiej tajności tu mówimy? Reakcja zarządu była uzasadniona.
A swoją drogą, warto się zastanowić, komu ma służyć ciągłe podgrze-
wanie tematu o rzekomo trwającym od jakiegoś czasu konflikcie między 
zarządem a działkowcami. Bo i po co napuszczać jednych na drugich? 
Działkowcy wiedzą lepiej, co im odpowiada i oni decydują, jak postąpić, 
a nie garstka z zarejestrowanego stowarzyszenia, którym się z zasady nie-
wiele podoba. Ale to jest ich problem.
Prawo jest prawem. Należy go szanować i przestrzegać, nawet jeżeli nie-
zupełnie nam odpowiada.
Ludziom, którzy publicznie zabierają głos, należałoby doradzić, aby wa-
żyć słowa, które idą w świat.

Chyba, że celem jest manipulacja.
Prezes 

Okręgowego Zarządu PZD
w Szczecinie 

mgr Tadeusz Jarzębak

Jeśli szykujesz się do sezonu startowego i nie możesz doczekać się już 
półmaratonów, maratonów, czy zawodów biegowych w ogóle, które cze-
kają Cię w 2018 roku, to mamy idealną propozycję. Sprawdź się już 18 
marca i rozpocznij sezon startem w Szybkiej Dyszce!

Serdecznie zapraszamy wszystkich biegaczy oraz kibiców do wzięcia 
udziału w drugiej edycji wyjątkowej imprezy biegowej w Zachodniopomor-
skiem, jaką niewątpliwie jest Pyrzycka Szybka Dycha Backer OBR. Propo-
nujemy mocne otwarcie sezonu na szybkiej trasie w Pyrzycach (koło Szcze-
cina), gdzie każdy ze startujących będzie mógł sprawdzić swoje przygotowa-
nie do nowego sezonu i wystartować na jednym z dwóch dystansów – 10 km 
lub 5 km i to zarówno indywidualnie, jak i drużynowo. W pierwszej edycjo 
zawodów w 2017 roku na starcie zameldowało się ponad 800 osób, co od razu 
uczyniło z imprezy drugi co wielkości big uliczny na 10 km w regionie. Na 
mecie pierwszy zameldował się Adam Nowicki, zawodnik MKL Szczecin z 
bardzo dobrym czasem 30 minut 14 sekund, wśród pań nie do pokonania była 
Monika Andrzejczak z czasem 38 minut 51 sekund. 

- Widać, że trafiliśmy w punkt, zapewne jest to kwestia terminu, początek 
sezonu biegowego i na pewno profesjonalna organizacja. Impreza cieszy się 
coraz większym zainteresowaniem i to nie tylko osób, które biegają wyczy-
nowo, ale i tych które biegają rekreacyjnie. W samych Pyrzycach można za-
obserwować wzrost  zainteresowania bieganiem, sama od trzech miesięcy bie-
gam i zgłosiłam się już do biegu na 5 km, zachęcam też innych” – powiedziała 
nam Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc.

– Inicjatywa zorganizowania na wiosnę szybkiego biegu na dystansie 10 
km, gdzie ma być łatwo o rekordy życiowe, zrodziła się z realnej potrzeby. 
Wielu biegaczy podkreślało, że przed startami w pierwszych półmaratonach 
czy maratonach, brakuje im w regionie miejsca, gdzie mogliby się szybko-
ściowo sprawdzić po przygotowaniach zimowych – podkreśla Marcin Pa-
procki, dyrektor biegu. – Do tej pory jedyną alternatywą był bieg w Poznaniu. 
Stąd też wybór padł na optymalnie zlokalizowane i skomunikowane Pyrzyce, 
gdzie trasa będzie szybka i płaska z minimalną ilością zakrętów, po asfaltowej 
nawierzchni oraz z atestem PZLA. 

– Pyrzycka Szybka Dycha Backer OBR, choć jest młodą imprezą, ma 
szansę powodzenia dzięki ekipie, która ją przygotowuje, bo ma ona ogromne 
doświadczenie w organizacji biegów – dodaje z uśmiechem Magdalena Ka-
sprzak, prezes Stowarzyszenia K2 Partners, które organizuje w tym roku także 
m.in. 38. PKO Półmaraton Szczecin, NCDC Business Race, czy Bieg na K2. – 
W ramach Szybkiej Dychy w pełni wykorzystujemy nasze doświadczenie z kil-
kunastu imprez biegowych, organizowanych w minionych latach. Do uczest-
nictwa w biegu zapraszamy więc wszystkich biegaczy, którzy ukończyli 16 
roku życia i chcą się zmierzyć z dystansem 5 lub 10 kilometrów.

Zapisy do imprezy ruszyły 14 listopada i potrwają do 2 marca 2018 r. (pod 
warunkiem, że szybciej nie zostanie przekroczony limit opłaconych miejsc). 
Limit uczestników został ustalony na 1000 osób dla obu dystansów. Opłata 
startowa do końca stycznia wynosi tylko 55 zł, a później wzrasta do 75 zł, dla-
tego warto być szybkim nie tylko na trasie, ale również w zapisach.

Szybko! Szybciej! Pyrzycka Szybka Dycha Backer OBR!

Spotykamy się już 18 marca 2018 r. w Pyrzycach!

Organizatorem imprezy Pyrzycka Szybka Dycha Backer OBR jest Sto-
warzyszenie K2 Partners. Partnerem Strategicznym imprezy jest Miasto 
Pyrzyce, a jej Sponsorem Tytularnym Backer OBR Sp. z o.o. – największy  
w Polsce producent grzałek elektrycznych.

Więcej informacji na stronie internetowej biegu www.szybkadycha.pl.

SPORT
Pyrzycka dycha
zaprasza na start
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Tradycyjnie już Lipiany są gospo-
darzem mistrzostw powiatu pyrzyc-
kiego w koszykówce dla wszystkich 
typów szkół. Tym razem 10 stycz-
nia 2018 roku Powiatowy Międzysz-
kolny Ośrodek Sportowy w Pyrzy-
cach zaplanował rozgrywki dla szkół 
podstawowych (Igrzyska Dzieci). 

Frekwencja nie zachwyciła, po-
nieważ do Lipian przyjechały po 3 
reprezentacje dziewcząt i chłopców. 
Na usprawiedliwienie niskiej fre-
kwencji ma wpływ regulamin tych 
zawodów. Każda szkoła, która chce 
wystartować, musi dysponować 10-
12 osobową reprezentacją. Wiele ze 
szkół ma duży problem, aby zebrać   
tak liczny skład uczniów grających 
w koszykówkę. Grano systemem 
„każdy z każdym”, a mecze sędzio-
wali Tomasz Jurkiewicz i Przemy-
sław Mierzwa. 

W obu kategoriach triumfo-
wali uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Kozielicach, podopieczni Piotra 
Klapendy. Zarówno dziewczęta  jak i 
chłopcy z tej szkoły wygrali wszyst-
kie swoje pojedynki. 

Skład zwycięskich drużyn:
Dziewczęta: Karolina Nowo-

gródzka, Hanna Nowaczyk, Nata-
lia Skrobisz, Anastazja Kulig, Nata-
lia Kochanowska, Wiktoria Szydło, 
Julia Tokarska, Oliwia Cieślik, Olga 
Siepka, Alicja Sójka, Gabriela Kacz-
marczyk, Oliwia Raźniewska. 

Chłopcy: 
Jakub Maniak, Jakub Mroczek, 
Adam Mroczek, Miłosz Zalewski, 
Jakub Kuraszewski, Michał Wnuk, 
Wiktor Serafin, Dariusz Rębiasz, 
Gracjan Misztal,  Szymon Brzeskot, 
Daniel Wrzyszcz. 

Na drugim i trzecim stopniu po-
dium uplasowały się zespoły z Lipian 
i Przelewic. 

Dziewczęta: 
1 m SP Kozielice   

opiekun Piotr Klapenda
2 m ZS Lipiany   

         opiekun Rajmund Sulżyc 
3 m NSP Przelewice   

opiekun Łukasz Mularczyk 

Chłopcy: 
1 m SP Kozielice   

opiekun Piotr Klapenda
2 m ZS Lipiany   

         opiekun Artur Lipski 
3 m NSP Przelewice   

opiekun Łukasz Mularczyk 
Piotr Olech 

IGRZYSKA DZIECI W KOSZYKÓWCE

Wyniki:

14 grudnia 2017 roku Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach odebrała 
z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nowy radiowóz, który był 
również współfinansowany  ze środków  Gminy Pyrzyce w kwocie 14 000 zł. 

Zakup samochodu w znacznym stopniu wpłynie na poprawę skutecz-
ności działań na rzecz ochrony rodzin przed zjawiskiem przemocy, ponie-
waż pozwoli na zwiększenie liczby wspólnych wyjazdów członków Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach oraz członków 
Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Pyrzycach  
z funkcjonariuszami Policji do środowisk osób wymagających interwencji lub 
wsparcia. 

ZAKUP NOWEGO RADIOWOZU 
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W PYRZYCACH

Mieszkańcy Lipian nie odpusz-
czają, nadal próbują zablokować bu-
dowę nowej wieży dla telefonii ko-
mórkowej przy ulicy Myśliborskiej, 
a także próbują uporządkować legal-
ność pracy systemu nadawczego już 
działającej wieży GSM przy ulicy 
Barlineckiej. „Jeżeli chodzi o wieże 
GSM planowaną do budowy przy 
ulicy Myśliborskiej, to wiemy już, że 
starostwo wydało pozwolenie na bu-
dowę, strony postepowania, w tym 
także te które sprzeciwiają się tej in-

Lipiany - odwołanie 
od wieży GSM

westycji zapewne w tym tygodniu do-
staną informacje na ten temat w for-
mie pisemnej i wtedy będą składać 
odwołanie do wojewody zachodnio-
pomorskiego. Protestujący złożyli 
także pismo do burmistrza Lipian  
z żądaniem cofnięcia decyzji o wa-
runkach zabudowy” – przekazał 
nam Ireneusz Dykiert wiceprzewod-
niczący Stowarzyszenia Skuteczny 
Samorząd

PP

Sprzedam 
Sprzedam mieszkanie 3- pokojowe o pow. 72,66 m2 w Pyrzycach

tel. 692 561 929
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29 grudnia 2017 r. w Domu Stra-
żaka, podczas XLI Sesji Rady Gminy 
odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród, kwiatów i gratulacji dla wyjąt-
kowych osób: Joanna Nowak – brą-
zowa medalistka Mistrzostw Polski 
Młodzików w zapasach, które od-
były się 3-4.11.2017 r. w Piotrkowie 
Trybunalskim, odebrała z rąk wójta 
Gminy Warnice oraz przewodniczą-
cego Rady Gminy Marka Brodow-

skiego list gratulacyjny, kwiaty oraz 
nagrodę. Gratulacje otrzymał też pan 
Wojciech Antczak – tegoroczny lau-
reat plebiscytu Ludzie Ziemi Pyrzyc-
kiej, prezes Stowarzyszenia Husa-
ria Fight Team w Kozielicach, trener 
dzieci i młodzieży w zapasach. List 
gratulacyjny oraz nagrodę otrzymał 
również Oskar Kozanka-Lipka – brą-
zowy medalista Mistrzostw Europy 
Juniorów w Sumo, które odbyły się 

w dniach 20-22.10.2017 r. w War-
szawie. Oskar odebrał także, w imie-
niu trenera Eugeniusza Klimczaka, 
podziękowania za zaangażowanie  
w działalność sportową.

Mieszkańcy Obryty, rodzinnej 
miejscowości Oskara, za wielokrotne 
wspaniałe wyniki sportowe oraz za 

godne promowanie sołectwa ufun-
dowali pamiątkowy medalion, który 
wręczyła sołtys Ewa Czawłytko.

Jest nam niezmiernie miło, że 
młodzież z terenu gminy Warnice 
uzyskuje tak doskonałe wyniki spor-
towe. Gratulujemy!

UROCZYSTA SESJA
RADY GMINY


