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Krótka ławka 
PiS i PSL?

W miniony poniedziałek do godziny 24.00 komitety 
wyborcze mogły zgłaszać kandydatów na radnych do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich. Na 
czas zamknięcia gazety do druku, nie wiedzieliśmy ze 
stuprocentową pewnością, czy prezentacje kandydatów 
niektórych komitetów, które się już odbyły, potwierdzą 
oficjalne zgłoszenia w terytorialnej komisji wyborczej. 

Nie chcą już
Mewy Tur

Mieszkańcy
pogranicza 
nie chcą
świń

Sofia Ennaoui 
kończy swój 
najbardziej udany
sezon w karierze!

Sofia Ennaoui zakończyła wła-
śnie swój sezon letni w 2018 roku. 
Start na Pucharze Interkontynental-
nym w Ostrawie był ostatnią okazją 
w tym roku, by zobaczyć ją rywali-
zującą na otwartym stadionie. 
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Projekt Gminy Pyrzyce na „Ter-
momodernizację budynku Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Bro-
niewskiego w Mielęcinie” otrzy-
mał dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości 951.100,72 zł. Wnio-
sek ten złożony został w listopadzie 
2016 r. i z uwagi na niewystarcza-
jącą alokację środków unijnych na 
ten cel został umieszczony na liście 
rezerwowej. 4.09.2018 r. Zarząd Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
podjął uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia zaktualizowanej listy ocenia-
nych projektów i przyznania dofinan-
sowania projektom umieszczonym 
na liście rezerwowej, w tym także dla 
Pyrzyc. 

Bańka dla Mielęcina
-„To jest przykład na to, że trzeba 

zarządzać gminą myśląc długofa-
lowo, po złożeniu wniosku i odłoże-
niu go na listę rezerwową wielu mó-
wiło mi, że już po temacie. Dziś wi-
dzimy, że tak nie jest, że trzeba skła-
dać wnioski, mimo że czasami wydaję 
się nam, że nic z tego nie będzie, ale 
konsekwencja i długofalowe myślenie 
popłaca. Jeżeli chodzi o samą inwe-
stycję to z pewnością trzeba będzie 
jeszcze do niej trochę dołożyć z bu-
dżetu gminy. Szkoła w Mielęcinie to 
stary budynek i zapewne dojdą jesz-
cze dodatkowe prace, ale prawie mi-
lion już mamy” – przekazała bur-
mistrz Pyrzyc Marzena Podzińska. 

Droga wojewódzka nr 119 prze-
biegająca przez Pyrzyce ulicami: 
Szczecińską, Bogusława, 1 Maja, 
Lipiańską nie zachęca przejeżdżają-
cych kierowców do zatrzymania się 
i zrobienia zakupów czy obejrzenia 
zabytkowych murów. Podstawowym 
mankamentem tego ciągu komuni-
kacyjnego jest brak w bezpośrednim 
sąsiedztwie w/w ulic parkingów, te 
które są, zajmowane są na bieżąco. 
Po wielu problemach z wyłonieniem 
wykonawcy i przesuwaniem termi-
nów (od 2017 roku) Zarząd Dróg 
Wojewódzkich rozstrzygnął przetarg 
na wykonanie 11 miejsc parkingo-
wych wzdłuż ulicy 1 Maja po stronie 
dawnego domu towarowego naprze-
ciwko kościoła. Przetarg na wykona-
nie inwestycji wygrała firma Maldro-
bud z Myśliborza, wartość prac wy-
nosi 209 945,33 zł. Z informacji, ja-
kie uzyskaliśmy w Zarządzie Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie wynika, 
że jeszcze w tym tygodniu zosta-

Będzie nowy parking w Pyrzycach 
i nowa nawierzchnia w Żabowie 

nie podpisana umowa z wykonawcą,  
a wykonanie parkingów powinno za-
kończyć się w listopadzie. W ramach 
tego samego postępowania przetar-
gowego wyłoniono także firmę, która 
wykona remont drogi 119 w miejsco-
wości Żabów, ten przetarg wygrała 
firma EUROVIA Polska S.A., z którą 
ZDW także w tym tygodniu podpisze 
umowę i w najbliższym czasie roz-
poczną się prace. Niestety, nie udało 
się wyłonić wykonawców na remont 
drogi w miejscowości Okunica, tu-
taj unieważniono postępowanie, po-
nieważ ZDW zamierzał przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia kwotę 
694 375,00 zł brutto, a najniższa za-
proponowana oferta za wykonanie 
inwestycji wynosi 863 095,70 zł. 
Warnice też będą musiały poczekać 
na remont drogi wojewódzkiej prze-
biegającej przez tę miejscowość, po-
nieważ do przetargu na remont nikt 
się nie zgłosił. 

PP

Od kilku tygodni Straż Gminna 
otrzymuje informacje o bocianie z 
uszkodzonym skrzydłem, który nie 
odleciał i spaceruje po łąkach w oko-
licach miejscowości Reńsko. W me-
diach społecznościowych trwa nawet 
zażarta dyskusja na temat bezczyn-
ności pracowników Gminy Warnice 
i znieczulicy społecznej. Ponadto 
wszelcy „znawcy” tematyki bocia-
nów dzielą się swoimi „dobrymi ra-
dami” na temat najwłaściwszego 
rozwiązania tego problemu – czy-
tamy na stronie gminy Warnice. Da-
lej autor wpisu, strażnik gminny 
Czesław Fiałko informuje internau-
tów o podjętych w temacie bociana 
czynnościach 

- Już w połowie sierpnia podej-
mowałem próbę odłowienia bociana, 
okazało się, że jest w bardzo dobrej 
kondycji. Ma co prawda uszkodzone 
skrzydło, ale niepokojony wzbija się 
w powietrze i przelatuje po kilkaset 
metrów. Bez problemu wzlatuje też 
wieczorami na swoje gniazdo, gdzie 
nocuje. Nagrałem filmik z tym bo-
cianem i przesłałem go do konsulta-
cji do profesora z Wydziału Biologii 
Uniwersytetu Szczecińskiego zajmu-
jącego się od lat badaniami bocia-
nów. Po obejrzeniu nagrania stwier-
dził, że bocianowi nic nie zagraża. 
Dopiero po nastaniu przymrozków 
skończy mu się dostęp do bazy po-
karmowej i wówczas zaczniemy akcję 
przyzwyczajania go do stałego miej-
sca pobierania pokarmu. Niestety, 
dopiero osłabionego bociana można 
będzie odłowić  i dopiero wówczas, 
jak nie będzie miał siły wracać na 
noc do swojego gniazda. Identyczne 

informacje otrzymałem od innego na-
ukowca zajmującego się bocianami, 
który również widział nagrany filmik, 
bocianowi nie zagrażają lisy, dra-
pieżniki ani psy, jego kondycja powo-
duje, że świetnie unika takich zagro-
żeń. Nieprawdą jest, że można do bo-
ciana strzelić środkiem usypiającym 
(o takich poradach na forach dysku-
syjnych też czytałem), innych „fan-
tastycznych” pomysłów nie będę ko-
mentował, nie można także życia bo-
ciana narażać na niebezpieczeństwo 
przy próbie schwytania go nocą w 
gnieździe. Dwukrotną próbę schwy-
tania bociana podejmowali pracow-
nicy z „Dzikiej Ostoi” Szczecin Wiel-
gowo. Przekazali mi te same informa-
cje na temat kondycji bociana i moż-
liwości jego schwytania, co cytowany 
powyżej pan profesor. Reasumując, 
jeszcze przez kilka tygodni bocian bę-
dzie nas intrygował swoim widokiem. 
Jest pod codzienną obserwacją. Jeśli 
ktoś zaobserwuje coś niepokojącego, 
co zdaniem obserwatora może zagra-
żać życiu bociana, to proszę o infor-
macje najlepiej na adres mailowy” – 
wyjaśnił komendant Straży Gminnej 
Czesław Fiałko.

  Złośliwa bestia z tego bociana, 
uparł się na gminę Warnice i psuje 
urzędniczy spokój w internecie, 
mógłby na przykład zimować w Py-
rzycach koło tężni albo Przelewicach, 
gdzie ogród dendrologiczny i pawie 
łażą, nic z tego, uparł się na Reńsko 
i to jeszcze przed wyborami, drań je-
den i tylko patrzeć, jak założy ko-
szulkę z napisem KONSTYTUCJA.

PP 

Bocian przed wyborami 
zostaje w Reńsku
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Krzyż w Lipianach powróci 
może pod koniec września?

Mieszkańcy pogranicza nie chcą świń

O planowanej przez firmę Cen-
tus Agro inwestycji budowy obiektu 
na potrzeby hodowli świń pisaliśmy  
w poprzednim wydaniu Pulsu. 

W  ciągu ostatnich dni sytuacja w 
temacie była bardzo napięta. Obyło 
się szereg spotkań na powyższy te-
mat w Przelewicach i Brzesku, tam 
na każdym spotkaniu, mimo wyja-
śnień inwestora, mieszkańcy gminy 
Przelewice, jak i gminy Pyrzyce, wy-
rażali swój zdecydowany sprzeciw 
i nie zgadzali się na taką inwestycję 
kilkaset metrów od ich domów. Po-
mijając słuszne emocje mieszkań-
ców, dziś, i to zgodnie z obowiązują-
cym Polsce prawem, inwestor otrzy-
mał następujące decyzje:
Sanepid – decyzja pozytywna
Państwowe Gospodarstwo Wody 
Polskie – decyzja pozytywna
Marszałek województwa – decyzja 
pozytywna
Zachodniopomorska Izba Rolnicza 
– decyzja negatywna
Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska – brak decyzji, RDOŚ zwró-
cił się do inwestora z prośbą  o uzu-
pełnienie przedłożonej dokumentacji.

Obecnie idąc wzorem gminy 
Pyrzyce, która dokonując szybkiej 
zmiany w planie przestrzennego za-
gospodarowania, zatrzymała bu-
dowę hodowli norek na terenie by-
łych pyrzyckich sadów, to samo chce 
zrobić wójt Przelewic, w którego 
oświadczeniu czytamy - „Z uwagi 
na ogromny sprzeciw mieszkańców 
przeciwko planowanej w obrębie My-
śliborek inwestycji oświadczam, że 
wydam negatywną decyzję środowi-
skową. Także niezwłocznie przystąpię 
do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Niezgodność planu zagospodarowa-

nia przestrzennego z planowaną in-
westycją uniemożliwi jej realizację. 
Zrobię wszystko, żeby zablokować 
wybudowanie fermy. Dodatkowo zle-
ciłem zewnętrznemu podmiotowi wy-
konanie analizy ryzyka ujęcia wody 
w Myśliborkach. Z opracowanej 
analizy wynika, że głównym proble-
mem ujęcia jest skażenie wody bak-
terią z grupy coli oraz że głównym 
zagrożeniem dla analizowanego uję-
cia mogą być spływy substancji za-
nieczyszczających z pól uprawnych. 
Wraz z opracowaną analizą ryzyka 
przekazałem wniosek do wojewody  
o ustanowienie strefy ochronnej uję-
cia wody w Myśliborkach. Zgodnie 
z zapisami prawa wodnego, w stre-
fie tej jest możliwość wprowadzenia 
zakazu lokalizowania nowych przed-
sięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, czyli ta-
kich, jakie ma zamiar wybudować in-
westor. Reasumując, zrobię wszystko, 
aby zatrzymać realizację przedsię-
wzięcia, mając na uwadze przede 
wszystkim dobro mieszkańców.

Co w tej sprawie zrobi burmistrz 
Pyrzyc? – „Wystąpiliśmy do gminy 
Przelewice o uznanie za stronę w tej 
sprawie. Otrzymaliśmy decyzję od-
mawiającą uznania za stronę. Te-
raz czekamy na decyzję odmowną 
zgodnie z oświadczeniem wójta oraz 
uchwałę rady gminy o przystąpie-
niu do zmiay planu przestrzennego 
– powiedziała burmistrz Marzena 
Podzińska.

„Konsultacje społeczne już się 
zakończyły, zrobiliśmy co można było 
zrobić, obecnie czekamy na decyzję 
RDOŚ, liczymy że będzie negatywna, 
co może zatrzyma inwestycję, liczymy 
także, że wójt zrealizuje swoją de-
cyzję i przedłoży radzie gminy pro-

jekt zmian w planie przestrzennym, 
a radni go uchwalą” – powiedziała 
Monika Papaj z Myśliborek.

Z informacji ,jakie posiadamy, 
zmiany w planie przestrzennym dla 

działek, na których planowana jest 
inwestycja firmy Centus Agro mają 
być przedłożone radzie do uchwale-
nia na sesji do końca września.

RT

Jak widać, na szczycie remontowanego kościoła parafialnego w Lipianach 
nadal nie ma krzyża, nie ma też kuli, w której zamknięta była kapsuła czasu 
sprzed kilkudziesięciu lat. Dokumenty w niej zawarte i wydobyte są teraz ba-
dane i tłumaczone, część z nich zapewne trafi z nowymi dokumentami i zdję-
ciami do nowej kapsuły czasu, kuli, która obecnie jest w renowacji razem  
z krzyżem. Jeżeli pracownie zajmujące się renowacją wywiążą się w terminie 
z prac, to jest szansa, że na przełomie września i października na szczycie ko-
ścioła ujrzymy ponownie krzyż i kule z pamiątkami na kolejne stulecia.

PP
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We wrześniu br. wójt gminy Mieczysław Mularczyk odwiedził dwie do-
stojne Jubilatki, mieszkanki naszej gminy. Okazją do spotkania były przypa-
dające w tym czasie jubileusze ich urodzin. Pani Helena Lachowska ukoń-
czyła 92 lat, a  pani Marianna Jonasik 94 lata. 

Pan wójt składając życzenia naszym Jubilatkom pogratulował  pięk-
nej rocznicy, a następnie wraz z życzeniami wręczył listy gratulacyjne i 

drobne upominki. Ponadto pani Lachowskiej życzenia wraz z kwiatami zło-
żyli także  p. Ewa Połczyńska sołtys Żukowa i p. Józef Swat radny RG 
Przelewice. Oby wszystkie kolejne dni upływały w tak miłej i życzliwej 
atmosferze.

Gratulujemy i życzymy Dostojnym Jubilatkom doczekania w dobrym 
zdrowiu następnych wspaniałych rocznic!

Anna Garzyńska

Na Stadionie Miejskim im. Jana 
Roli w Lipianach 28 sierpnia 2018 
roku nastąpiło uroczyste zakoń-
czenie turnieju piłkarskiego, któ-
rego pomysłodawcą 27 lat temu był 
i nadal nad nim czuwa Jan Rola. Po 
raz kolejny dzieci i młodzież pod-
czas wakacji miała okazję pograć, 
potrenować pod okiem pana Jana  
i jego następców Tomka Jurkiewicza  
i Maksymilian Kozaka. Na zakoń-
czenie turnieju rozegrano jeszcze 
dwa mecze i rozpoczęto ceremo-
nię wręczenia medali. W tym roku, 

Zakończenie XXVII 
Wakacyjnego

Turnieju Piłki Nożnej 
„Lipiany 2018”

zgodnie z obowiązującymi już za-
sadami, nie ogłaszano, kto w tur-
nieju zajął pierwsze, drugie czy inne 
miejsce, wszyscy byli traktowani jak 
zwycięzcy i każdy z zawodników 
otrzymał złoty medal. Na zakoń-
czenie był czas na grilla i rozmowy  
o przyszłorocznym turnieju. Orga-
nizatorem turnieju oprócz wcze-
śniej wymienionych był MKS Stal 
Lipiany, a wsparli go burmistrz Li-
pian, Powiat Pyrzycki, Pomorze 
Zachodnie.

PP

Zakończony został częściowy remont chodnika (przejścia) zlokalizowa-
nego między ul. Dąbrowskiego i Owocową w Pyrzycach.  Całkowity koszt 
inwestycji to 19.803,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane przez firmę Usługi 
Sprzętem Budowlanym Usługi Transportowe Ksel Jan z siedzibą w Pyrzycach.

Remont przejścia od Baszty Pijackiej 
w kierunku ul. Owocowej zakończony
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Cztery tygodnie 
do
zakończenia
kadencji

Bogdan Skoczek – radny 
gminy Warnice podsumowuje 
obecną kadencję – „Jestem rad-
nym gminy Warnice już 4. kadencję, 
dwukrotnie byłem wiceprzewodni-
czącym rady, byłem także przewod-
niczącym komisji rewizyjnej, więc 
potrafię obiektywnie ocenić, co w 
tej kadencji udało się zrobić dla 
mieszkańców, a co niestety nie po-
szło tak, jak chcielibyśmy”.

PP – Proszę wymienić zadania, 
które uważa pan za najważniejsze, 
które udało się obecnemu samorzą-
dowi gminy Warnice w tej kadencji 
zrealizować?

Bogdan Skoczek:

 – Pierwszy temat to świetlice 
wiejskie, ich remonty w miejscowo-
ściach  Kłęby i Grędziec i przygo-
towanie budowy nowej świetlicy w 
Wójcinie, będzie to budowa świe-
tlicy Centrum Integracji Społecz-
nej wraz zagospodarowaniem te-
renu, według mnie bardzo ważna 
dla mieszkańców inwestycja, na 
która czekają i mam nadzieję, że 
będzie ona zrealizowana ze środ-
ków unijnych.

- Drugi to oczyszczalnia ście-
ków, budowa bardzo kosztowna, 
ale i niezbędna, mamy już doku-
mentację, złożony został wniosek 
na dofinasowanie, teraz trzeba to 
jeszcze spiąć finansowo, ale naj-
ważniejsze, że temat został w obec-
nej kadencji podjęty.

- Trzeci temat, który uważam za 
bardzo ważny w kończącej się ka-

dencji to wykonanie dokumentacji 
sieci wodociągowej do miejscowo-
ści Reńsko, jest to sprawa pilna, bo 
bez interwencji samorządu, miesz-
kańcy mogą zostać niebawem po-
zbawieni dostępu do wody.

- Czwarty, to projekt utworze-
nia w naszej gminie przy jeziorze 
Miedwie Centrum Ratownictwa, 
ma tam być świetlica, planowany 
koszt inwestycji to około 4 milio-
nów złotych. 

Na koniec temat, który uważam 
za sukces bardzo osobisty, to zablo-
kowanie przez większość w radzie 
gminy projektu uchwały zawiesza-
jącej fundusz sołecki na 2019 rok. 
Powtórzę w skrócie to, co już wie-
lokrotnie mówiłem, byłem prze-
ciwny takiej propozycji pani wójt, 
uważam, że fundusz sołecki jest 
czynnikiem motywującym, dzięki 
tym środkom na terenie naszej 
gminy już dużo się zrobiło, a można 
zrobić jeszcze więcej. Propozycja 
pani wójt dotyczyła takiego okresu 
przejściowego we władzach gminy, 
nie wiemy dziś, kto będzie wójtem 
w przyszłej kadencji, jaka będzie 
rada gminy i czy zechcą przywrócić 
fundusz. Potrzeby w gminie zawsze 
będą i zawsze na coś będzie brako-
wało pieniędzy i zawsze będzie po-
kusa skorzystać z funduszu sołec-
kiego, więc dlatego głosowałem 
przeciwko propozycji pani wójt, 
gdyby taka propozycja padła rok, 
czy dwa lata wcześniej, wtedy mo-
glibyśmy wyrazić zgodę i trzymać 
panią wójt za słowo, a dziś w roku 
wyborczym byłoby to decydowanie 
za przyszłego wójta i przyszłą radę. 
Uważam tę decyzję za swój osobisty 

sukces i moich kolegów i koleżanek 
radnych, którzy zagłosowali prze-
ciwko uchwale. Dziś w sołectwach 
odbywają się zebrania , na których 
podejmowane są decyzje o fundu-
szu sołeckim na 2019 rok, gdyby nie 
nasza decyzja, takich spotkań, ani 
pieniędzy już by na przyszły rok nie 
było. Zachęcam mieszkańców so-
łectw do aktywnego udziału w tych 
zebraniach, to są wasze pieniądze.

PP – Czego nie udało się zreali-
zować w tej kadencji?

Bogdan Skoczek – Zapewne 
więcej byśmy zrobili, gdyby były 
środki, ale to każdy potrafi, nie 
będę wymieniał, co jeszcze chcieli-

śmy zrobić, bo lista życzeń moich, 
radnych a przede wszystkim miesz-
kańców jest bardzo długa, ale je-
stem optymistą i myślę, że kolejna 
kadencja będzie dla naszej gminy 
jeszcze lepsza i jak będzie mi dane 
pracować w samorządzie, to będę 
czynił wszystko, by ta lista zadań 
niezrobionych była o wiele krótsza.

PP  

Bogdan Skoczek – radny gminy Warnice
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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 17/2018, nr 18/2018, 
nr  19/2018, nr 20/2018, nr  21/2018, nr  22/2018,  nr 23/2018,  
nr  24/2018,  nr 25 /2018, nr 26 /2018, nr 27 /2018, nr 28 /2018, nr 
29 /2018, nr 30 /2018 przeznaczonych do sprzedaży oraz do odda-
nia w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. 
zm.) 

Sonda
„Gdzie za pracą”

Ja mam wyuczony zawód monter kadłubów, 
pracowałem za granicą, w Niemczech i Holandii, bo 
wiadomo, tam lepsze zarobki, i nauczyłem się tro-
chę języka niemieckiego. Jeżeli chodzi o najpopu-
larniejszy i opłacalny zawód, to chyba ksiądz.

Z zawodu jestem rolnikiem, ale już nie pracuję, 
kiedyś pracowałem w Holandii i tam można było 
dużo więcej zarobić niż u nas, a na dzisiejsze czasy, 
to chyba najlepiej budowlańcem zostać, to zawód z 
przyszłością.

Ja uczę się na mechanika samochodowego i w 
przyszłości mam w planach zostać zawodowym kie-
rowcą i po całej Europie jeździć, jak trafi się do do-
brej firmy, to i można całkiem nieźle zarabiać w tym 
zawodzie.

Pracowałem jako nauczyciel, ale mój wyuczony 
zawód to stolarz. Jeżeli miałbym polecić kraj, w 
którym warto pracować i dobrze zarabiać, to pole-
ciłbym Francję.

Budowlanka zawsze była i będzie opłacalna i 
to nawet u nas w Polsce, nie potrzeba nigdzie wy-
jeżdżać, sam jestem budowlańcem - technolog ro-
bót wykończeniowych, pamiętam, jak 12 lat temu 
do Szczecina wyjechałem, mając w kieszeni 20 zł, 
podjąłem pracę w budowlance, a dzisiaj mam dom, 
który sam wybudowałem i kilka samochodów, tak, 
że wszystkim polecam ten zawód.

Urzędnik wyborczy to nowe 
stanowisko, które powstało po 
zmianach, jakie PiS wprowa-
dziło w Kodeksie wyborczym. 
Ma m.in. za zadanie organizo-
wać i prowadzić szkolenia dla 
szefów lokalnych komisji wybor-
czych, dostarczyć karty do głoso-
wania właściwym komisjom wy-
borczym. Ma też sprawować nad-
zór nad warunkami pracy obwo-
dowych komisji wyborczych. Bę-
dzie też wykonywać inne czynności, które w trak-
cie wyborów zaleci Państwowa Komisja Wybor-
cza lub komisarz wyborczy. I mimo niezłych zarob-
ków, bo prawie 4,5 tysiąca złotych miesięcznie od 
dłuższego czasu było wiadomo, że będzie problem  
z obsadą wszystkich urzędniczych stanowisk. 
W ubiegłym tygodniu zrezygnowała ze stano-

wiska urzędnika wyborczego Ewelina Janik, 
potwierdza to biuro Komisarza Wyborczego  
w Szczecinie. Jak nam przekazano, jest jeszcze 
czas na zgłoszenie się kolejnego kandydata na 
to stanowisko. Jak na razie to jedyna rezygnacja  
w powiecie pyrzyckim. 

PP

Urzędnik wyborczy 
w Pyrzycach zrezygnował 

8 września przy pyrzyckim Ratuszu odbyło 
się Narodowe Czytanie zorganizowana przez Py-
rzycką Bibliotekę Publiczną, Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Pyrzycach oraz Starostwo Powia-
towe. W jubileuszowym roku 100. rocznicy odzy-
skania niepodległości Polacy czytali „Przedwio-
śnie” Stefana Żeromskiego. Fragmenty „Przedwio-
śnia” czytali Burmistrz Pyrzyc Marzena Podziń-
ska, członek Zarządu Powiatu Pyrzyckiego Wiktor 
Tołoczko, członkowie Polskiego Związku Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach z prze-

Pyrzyckie narodowe czytanie
wodniczącym Januszem Przepiórką, członkowie 
Sekcji Literatury Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
z liderem Jadwigą Rzepiak – Wiktoria Kijana, Kry-
styna Góral, Astrid Czarnecka, Halina Kozłowska 
Alicja Przepiórka, Józef Majewski, Wojciech Siat-
czyński, Edwin Nickel. Tło historyczne, cechy 
epoki, dzieje bohaterów przybliżyła Jadwiga Rze-
piak – lider Sekcji Literatury UTW. Cieszy fakt, 
że do akcji z roku na rok włącza się coraz więcej 
młodzieży. W tym roku czytała liczna reprezenta-
cja Szkoły Podstawowej przy ul. Rejtana w Pyrzy-

cach: Kaja Puzerewska, 
Julia Pawłowska, Mar-
tyna Cerazy, Julia Fudal-
ska, Karolina Budynek, 
Iga Głowacka, Martyna 
Kurczewska, Janek Ta-
rasiuk, Kacper Karwow-
ski, Bartłomiej Wojtasik 
i Maksymilian Gredka.. 
Wśród publiczności rów-
nież nie zabrakło mło-
dzieży, nauczycieli, dy-
rektorów szkół, jednostek 
gminnych oraz pyrzy-
czan, którzy przyszli po-
słuchać „Przedwiośnia”.
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W    jednej z pierwszych publika-
cji „Ze zbioru kart poczto-

wych…” prezentowaliśmy widokówkę 
z uroczystości rocznicowych chrztu Po-
morzan w Pyrzycach (1124). Dokładnie 
30 czerwca, osiemset lat po tamtych wy-
darzeniach, z dworca kolejowego do stu-
dzienki wyruszyła procesja, którą to mo-
żemy zaobserwować na innej, drugiej 
już karcie w zbiorze autora. Tym razem 
można dostrzec na niej ogrom tych uro-
czystości i poczuć ich wzniosłość. Sza-
cuje się, że w kulminacyjnym momen-
cie uczestniczyło w nich około tysiąc 
Niemców i nawet trzy tysiące Polaków. 
Uczestnicy uroczystości reprezentowali 
różne środowiska. Procesję rozpoczynał 
chór chłopięcy ze Szczecina. Za nim szła 
młodzież szkolna, delegacje studenckie z 
5-cioma chorągwiami i kapela, delegacje 
stowarzyszeń religijnych z 20-toma cho-

800-lecie chrztu Pomorzan w Pyrzycach

rągwiami, 24 prałatów z arcybiskupem bamber-
skim Jakubem von Hauck. 

Proboszczem ówczesnej parafii katolickiej 
był Józef Waliczek, Polak rodem z Górnego Ślą-
ska, z Rudołtowic Dębiny (wieś w okolicach 
Pszczyny). Ks. Józef Waliczek był synem Jó-
zefa i Zofii Waliczków i urodził się 26.12.1888 
r., święcenia kapłańskie przyjął 21.06.1913 r. 
we Wrocławiu. Był wikarym w Oleśnej (Rosen-
berg) do 1.08.1915 r., potem w Berlinie Lichten-
bergu do 1.07.1920 r., następnie został probosz-
czem w Pyrzycach (Pyritz) - od 1.07.1920 r. do 
31.13.1929 r. Po opuszczeniu naszego powiatu 
był jeszcze proboszczem przy St. Bonifatius w 
Berlinie - od 3.01.1930 r.

Ks. Józef Waliczek zmarł 5.06.1961 r. w Ber-
linie, tam również został pochowany. 

Ksiądz Waliczek, pomimo różnych oko-
liczności losu, zawsze czuł się Pola-

kiem.  Przyjeżdżał z Berlina do miejsc, w któ-

rych się wychowywał na różne 
ważne uroczystości, również 
rodzinne. 

Jak wspomina Małgorzata 
Bilkowska (z domu Wali-

czek), dla której ksiądz Józef był 
bratem dziadka ze strony ojca – 
„na fotografiach widać go było za-
wsze na honorowym miejscu”.

W dniu 21.06.1938 r. ks. Jó-
zef Waliczek obchodził 

swoje 25-lecie kapłaństwa, w swo-
jej rodzinnej miejscowości Rudoł-
towice-Dębina. Ostatni raz odwie-
dził rodzinę w 1958 lub 1959 r.,  
z Berlina w rodzinne strony przy-
jeżdżał zawsze ze swoją nieza-
mężną siostrą Walezką, która 
była jego gospodynią, również 
podczas jego kapłańskiej posługi  
w Pyrzycach. 

Na fotografii procesja z 30 czerwca 1924 roku (rok wydania 1924, wydawca: Fritz Mitreiter, Pyritz). 
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Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie informuje
Jesteśmy lokalną grupą działania, która realizuje dwufunduszową strategię rozwoju współfinansowaną przez Unię Europejską 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 Dą-
browa, Stargard, Suchań;  powiat pyrzycki: Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Stare Czarnowo. 

W ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oprócz naborów wniosków w których dajemy możliwość pozyskania w ramach konkursów środków na cele inwe-
stycyjne i nieinwestycyjne realizujemy szereg działań animacyjnych i szkoleniowych. 

21 sierpnia grupa uczestników pojechała do gospodarstwa ekologicznego i biodynamicznego do Juchowa prowadzonego przez Fundację im. Stanisława 
Karłowskiego. Fundacja na bazie byłego PGR prowadzi gospodarstwo ekologiczne i biodynamiczne na powierzchni ok.1900 ha. Zgodnie z misją „W zgodzie  
z naturą i poszanowaniem ludzi, zwierząt oraz Ziemi” prowadzona jest gospodarka rolna stosująca preparaty biodynamiczne, wykorzystuje się rytmy kosmiczne, nie 
skaża się środowiska. Inną działalnością fundacji jest prowadzenie różnych programów edukacyjnych zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych., odbywać próby 
pracy, praktyki, staże. 

21 sierpnia odbyło się szkolenie wyjazdowe pn.”Znaszli swój „WIR”- szlakiem zabytkowych kościołów. Trasa wiodła przez trzy członkowskie gminy. W Sucha-
niu uczestnicy poznali historię zakonu joanitów, którzy odegrali znaczącą rolę w rozwoju Suchania i zwiedzili kościół z XV wieku pw. Św. Jana Ewangelisty. Kolejnym 
punktem była w gminie Marianowo o średniowiecznym rodowodzie miejscowość Dzwonowo, która należała do cysterek z Marianowa. W niewielkiej miejscowości 
Bobrowniki położonej w gminie Chociwel uczestnicy poznali historię zabytkowego kościoła wraz z przepięknym wyposażeniem. Na końcu Chociwel, gdzie zachował 
się gotycki kościół z tzw. wieżą przejazdową oraz jego wyposażenie: ołtarz, ambona, organy, element dawnego pomnika. Miejscowości te były związane z rodziną 
von Wedel, dawnym rodem rycerskim, który na obszarze między innymi gmin Marianowo i Chociwel posiadał swe majątki, był także fundatorem wielu kościołów. 

 27 sierpnia grupa  uczestników z obszaru LGD odbyła wizytę studyjną w Nakle nad Notecią (województwo kujawsko-pomorskie) pn. „Wspieranie współ-
pracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi, społecznymi, publicznymi – poszukiwania na drodze tworzenia ekomuzeów LGD”. Grupa studyjna odwiedziła Sto-
warzyszenie LGD „Partnerstwa dla Krajny i Pałuk”. Celem wizyty było zapoznanie uczestników wyjazdu z ideą ekomuzeów, tworzeniem sieci atrakcji, obsługi  
i wsparcia dla uczestników tego zakresu. Osoby tworzące ekomuzea na obszarze tej Lokalnej Grupy Działania podzieliły się swoimi doświadczeniami. 

19 - 21czerwca wyjazd studyjny do województwa małopolskiego pn. „Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowo-historycznego w rozwoju gospodar-
czym i turystycznym obszaru na przykładzie EKOMUZEUM Polski Południowej”. Celem było zgłębienie wiedzy na temat sieci rozproszonych w terenie obiektów, które 
tworzą swoistą, interesującą kolekcję pokazującą i promującą dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe obszaru, a także dorobek jego mieszkańców zwany ekomuzeum. 
Cechy środowiska, które są ważne dla ludzi np. pamiątki po przodkach, wybitnych postaciach żyjących na ich obszarze, twórczość ludowa, artystyczna itd. mają szcze-
gólne znaczenie dla ekomuzeów, które wiążą nas z przeszłością i teraźniejszością. Ekomuzea służą zachowaniu i interpretacji wszystkich tych elementów środowiska 
w celu odkrycia więzi łączących z przeszłością i poczucia przynależności.

Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia www.wir-lgd.org.pl., szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się w zakładce konkursy.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
52 dni lub 66, w zależności od 
tego, w której turze rozstrzygną 
się wybory na stanowisko wójta 
gminy Bielice, rządzić będzie 
gminą w obecnej kadencji 
Iwona Kochel, powołana na 
to stanowisko przez premiera 
Mateusza Morawieckiego 
w związku z zawieszeniem  
w obowiązkach wójta Zdzisława T. 

Byłemu już dziś wójtowi gminy 
Bielice przedstawiono zarzut 
popełnienia przestępstwa przekro-
czenia uprawnień, skutkującego wy-
rządzeniem Gminie Bielice szkody 
w wielkich rozmiarach, w kwo-
cie 1.3 mln zł w związku z podpisy-
waniem umów z podmiotami spoza 
sektora bankowego oraz nierzetel-
nego prowadzenia ksiąg rachunko-
wych. Kameli W., pełniącej funk-
cję sekretarza Gminy Bielice, która 
czynnie współdziałała z Wójtem 
Gminy Bielice w popełnieniu czynu  
o charakterze korupcyjnym, przedsta-
wiono także zarzuty. Halinie B. peł-
niącej funkcję skarbnika gminy Bie-
lice, czynnie współdziałającej z Zdzi-
sławem T. w popełnieniu czynu zwią-
zanego w wyrządzeniem szkody Gmi-
nie Bielice zarzucono przekroczenie i 
niedopełnienie obowiązków. 

Dziś Gminą Bielice rządzi Iwona 
Kochel z Prawa i Sprawiedliwości, 
którą poprosiliśmy o rozmowę.

Wójt Bielic 52 dni na urzędzie
Ryszard Tański – Czy Urząd 
Gminy pracuje już normalnie, re-
alizuje swoje statutowe zadania?
Iwona Kochel – Tak, funkcjonujemy 
tak, jak być powinno, już 31 sierpnia, 
kiedy objęłam stanowisko, wszystkie 
zaległe świadczenia zostały miesz-
kańcom gminy Bielice wypłacone 
i dziś jesteśmy z tymi sprawami na 
bieżąco.
R.T. – Mamy jeszcze ponad miesiąc 
do wyborów, czy są jakieś pilne za-
dania w gminie, które musi pani 
wykonać do końca kadencji?
I.K. – Mamy wiele zadań, także in-
westycji, które trzeba dokończyć  
i rozliczyć, są nawet projekty, które 
rozpoczynamy. Pracownicy realizują 
swoje zadania na bieżąco, niczego 
nie odkładamy.
R.T. – Czy dokonała pani jakichś 
zmian kadrowych w urzędzie?
I.K. – Jeżeli chodzi o stanowisko se-
kretarza gminy i skarbnika to nie 
dokonałam zmian, dlatego że obie 
osoby są zawieszone w sprawo-
waniu swoich obowiązków. Obo-
wiązki skarbnika przejął inny pra-
cownik wydziału księgowości  
i pracuje bez pomocy sekretarza, in-
nych zmian kadrowych nie było, pra-
cujemy w tym składzie, czekamy na 
decyzję sądu, wtedy będzie można 
podejmować jakieś decyzje kadrowe.
R.T. – Nie jest pani nową osobą 
w Bielicach, zna pani środowisko  

i gdyby została pani wybrana na 
stanowisko wójta gminy Bielice, to 
co jest najważniejsze do realizacji? 
I.K. – Nie ukrywam, że obecna sy-
tuacja zweryfikowała plany inwesty-
cyjne urzędu. Jestem na stanowisku 
pełniącego obowiązki wójta gminy 
Bielice od kilkunastu dni, jest wiele 
tematów, które uważam za ważne dla 
gminy, ale nie chcę dziś ich wymie-
niać, wymaga to wszystko dokład-
nej analizy. Mogę powiedzieć tylko, 
że jednym z priorytetów po ewentu-
alnym wyborze na stanowisko wójta, 
będzie dobra współpraca z mieszkań-
cami, to uważam za ważne dla osią-
gnięcia przyszłych celów. Natomiast 
zaangażowałam się osobiście w pozy-
skanie dodatkowych źródeł dochodu 
dla Gminy. Liczę, że ich absorpcja 
pozwoli na realizację najważniej-
szych inwestycji, takich jak remonty 
dróg, obiektów użyteczności publicz-
nej, bezpieczeństwo oraz infrastruk-
tury szerokopasmowego internetu, 
który uważam za szanse nie tylko dla 
młodzieży. 

Iwona Kochel reprezentując Prawo
i Sprawiedliwość zmierzy  się  21 
października w walce o fotel wójta 
gmina Bielice na 5-letnią kadencję z 
Eugeniuszem Kulisiem z Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.

R.T. Wójt gminy Bielice Iwona Kochel

Krótka ławka PiS i PSL?
Nie podejmujemy się dziś oceny 

programów i poszczególnych pro-
pozycji dla pyrzyckich gmin czy po-
wiatu, bo nie wszystkie programy zo-
stały już przez kandydatów opubliko-
wane. Dziś o krótkiej ławce dwóch 
dużych partii. Pierwszą prezentację 
kandydatów do Rady Gminy Pyrzyce, 
rady powiatu, a także na włodarzy 
gminy Pyrzyce, Lipiany i Bielice zor-
ganizowało pyrzyckie Prawo i Spra-
wiedliwość. I pewnie dziś nie byłoby 
niczego szczególnego do opisywania, 
bo to początek kampanii wyborczej, 
gdyby nie dwie prezentowane kandy-
datury na radnych o dość niejedno-
znacznych związkach z wyborami sa-
morządowymi w Pyrzycach w 2014 
roku.  Kandydatka PIS na burmistrza 
Pyrzyc Justyna Łyjak widzi obok sie-
bie, jako radnego gminy Pyrzyce, 
Mariusza Szymkowicza, pełnomoc-

nika wyborczego J.M.O. kandydata 
na stanowisko burmistrza Pyrzyc  
w 2014 roku, dla którego po śledz-
twie prowadzonym przez CBA i pod-
słuchy telefoniczne wybory skoń-
czyły się w sądzie z dwoma aktami 
oskarżenia, a należy dodać, że J.M.O. 
jest już po wyroku skazującym pierw-
szej instancji. Oczywiście sam Szym-
kowicz nie był osobą, której proku-
ratorzy postawili jakiś zarzut, ale czy 
wiedział o tym, co robili inni w ko-
mitecie J.M.O., którzy zasiedli także 
na ławie oskarżonych i także otrzy-
mali wyroki skazujące w pierwszej 
instancji? Drugi wymieniony przez 
Łyjak kandydat do rady miejskiej  
w Pyrzycach to Artur Kurowski, który 
jest osobą jeszcze bliższą J.M.O. a o 
odnotowanym w aktach sprawy przy-
padku związanym z Kurowskim pisa-
liśmy kilka wydań wstecz.

Podobnie Polskie Stronnic-
two Ludowe, które na jednego  
z kandydatów do Rady Miejskiej  
w Pyrzycach wskazuje Bogdana 
Pietrzykowskiego, skazanego pra-
womocnie w sprawie wyborczej w 
2014. Sam kandydat przyznał się do 
winy i zaproponował wymiar kary, 
na którą prokurator i sąd się zgodził. 
Dodam, że żadna z w/w osób nie ma 
sądowego zakazu kandydowania lub 
ograniczenia praw wyborczych, za-
stanawia mnie jedynie fakt, dlaczego  
obie partie proponują wyborcom tych 
kandydatów. Czy w 19-tysięcznej 
gminie nie ma młodych, albo starych, 
wykształconych i chętnych do pracy 
w samorządzie ludzi? 

Dziś nie wiemy (ale zapytamy), 
czy obecny na inauguracji wybor-
czej szef zachodniopomorskiego 
PiS poseł Leszek Dobrzyński wie-

dział wszystko, co powinien wie-
dzieć o kandydatach, których błogo-
sławił, czy o ludowych kandydatach 
do Rady Gminy Pyrzyce wszystko 
wiedział szef PSL Władysław Kosi-
niak Kamysz.

W Pyrzycach w 2014 roku do-
szło do jednej z największych samo-
rządowych afer wyborczych w Pol-
sce i szczególnie partie polityczne 
powinny być w tej sprawie bardzo 
wyczulone, ale oczywiście nikt ni-
komu takiego doboru kandydatów 
nie broni. Inna ciekawostka wybor-
cza to (według obserwatorów) nieofi-
cjalna współpraca Komitetu Wybor-
czego Wyborców Niezależni i Prawa 
i Sprawiedliwości, oba komitety jak 
już zresztą widać i słychać, wspierają 
się i zapewne po wyborach zsumują, 
ot taki trick wyborczy.

RT
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PRAWO  I  GOSPODARKA§
W ubiegłym tygodniu do pyrzyc-

kiego Ratusza wpłynęło pismo, skie-
rowane było do pani burmistrz i do 
Rady Miejskiej o następującej treści

 - „Sołtysi oraz rady sołeckie 
miejscowości Brzezin, Ryszewo, Tu-
rze, Młyny i Giżyn zwracają się z 
prośbą do pani burmistrz Marzeny 
Podzińskiej oraz radnych Rady Miej-
skiej w Pyrzycach o podjęcie działań 
(rozmowy z przewoźnikami) zmierza-
jących do ponownego uruchomienia 
linii autobusowej na trasie Pyrzyce 
- Żabów - Ryszewko - Młyny - Gi-
żyn - Młyny - Turze - Ryszewo - Brze-
zin - Pyrzyce i odwrotnie w godzi-
nach umożliwiających dojazd dzieci 
do szkoły i osobom starszym do le-
karza. Informujemy, że przez jedną z 
nieuczciwych firm dowożących osoby 
starsze do Pyrzyc i dzieci do szkoły 
zostaliśmy oszukani (firma Mewa Tur 
Jerzy Marek Olech), przewoźnik ten 
uzyskał swoje linie przewozowe, aby 
wejść na rynek i zyskać klientów, ob-
niżył też ceny przejazdu, co stało się 
dla nas zachęcające i konkurencyj-
nie. Niestety, zachował się nieodpo-
wiedzialnie i nierzetelnie, ponieważ 
za dowozy prywatne na okres waka-
cyjny uzyskał najprawdopodobniej 
lepsze środki finansowe i pozostawił 
bez żadnych skrupułów mieszkańców 
naszych miejscowości. Konkurencja 
nieuczciwego przewoźnika (obniże-
nie cen i kursy w podobnych porach 
co inny przewoźnik) doprowadziła 

Nie chcą już 
Mewy Tur
           do tego, iż z dowozów z naszej trasy 

zrezygnował inny uczciwy przewoź-
nik Firma Embus pana Jacka Pakuły. 
Zwracamy się z prośbą o przeprowa-
dzenie rozmów z panem Jackiem Pa-
kułą Firma Embus, aby powróciły 
przejazdy do naszych miejscowości 
lub też rozmowy z innym przewoźni-
kiem, który będzie zainteresowany 
przewozem mieszkańców naszych 
miejscowości do Pyrzyc i odwrotnie. 
Zwracamy się również z jeszcze jedną 
prośbą, aby nie dopuszczać firmy 
Mewa Tur Jerzego Marka Olecha do 
kolejnych lub innych tras, gdyż przed-
siębiorca ten zachował się nieuczci-
wie, nierzetelnie i arogancko wobec 
mieszkańców naszych miejscowości”.

  Pod pismem do burmistrz Py-
rzyc, które otrzymał także pan Ja-
cek Pakuła Firma Embus, podpisali 
się sołtysi  miejscowości Brzezin, 
Ryszewo, Giżyn, Młyny i Turze. Pi-
smo zacytowane powyżej, jest dość 
rzadkim w dzisiejszych czasach do-
wodem na to, że ciężka praca i uczci-
wość zwycięża, mieszkańcy w/w py-
rzyckich wsi, a w ich imieniu sołtysi 
przyznają się do tego, że kiedyś idąc 
za iluzją niskich cen zbłądzili, a dziś 
chcą wrócić do starego przewoźnika. 
W drapieżnych czasach biznesu, jakie 
dziś mamy, sytuacja aż nie do pomy-
ślenia, UCZCIWOŚĆ ZWYCIĘŻA, 
przegrywa cwaniactwo i pazerność.

RT

31 sierpnia w Pyrzyckim Domu 
Kultury odbyło się spotkanie z Wło-
dzimierzem Czarzastym, przewod-
niczącym Krajowej Rady Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej. Było to 
pierwsze w gminie Pyrzyce spotka-
nie wyborcze, w ramach którego za-
prezentowano między innymi kan-
dydatów do Sejmiku Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, w tym 
także obecnego na sali Wacława 
Klukowskiego. Podczas spotkania 
członków i sympatyków SLD z po-
wiatu pyrzyckiego i myśliborskiego 
było bicie się w piersi przewodni-
czącego Czarzastego za błędy par-
tii w ostatnich latach i Magdalenę 

Kiedy przyjdą tłuste bizony 
do SLD?

Ogórek także, było też o planach na 
przyszłość i, co ważne, zebrani mogli  
z przewodniczącym Czarzastym po-
gadać. W jednej z wypowiedzi szef 
sojuszu stwierdził, że – „SLD jest 
trochę wiekowe, jeżeli chodzi człon-
ków, ale są też młodzi i to jest dobre, 
bo jak to u Indian bywało, starzy In-
dianie wyczuwali kiedy nadejdą tłuste 
bizony i mówili młodym, kiedy udać 
się na polowanie”. Nie ogarniam te-
matu do dziś i nie zapytałem, co kryje 
się pod pojęciem „tłusty bizon”, ale 
możemy się domyślać, że chodzi  
o dobry wynik wyborczy.

PP

Wójt Kozielic zwróci kase?
30 sierpnia radni gminy Kozie-

lice podczas sesji rady uchylili pod-
jętą 25 czerwca 2018 roku uchwałę 
dotyczącą podwyższenia wynagro-
dzenia wójta gminy. Nie była to ini-
cjatywa radnych, lecz samorządowcy 
z Kozielic podjęli ją, jak nieoficjalnie 
wiemy, pod wpływem delikatnej su-
gestii nadzoru ze Szczecina. 

Uchwała podjęta w czerwcu pod-
wyższała wójtowi wynagrodzenie  
do maksymalnych stawek, z wyrów-
naniem od 1 stycznia 2018, chwilę 
później podjęto kolejną uchwałę  
o ustawowej obniżce wynagrodze-
nia wójta zarządzonej przez „do-
brą zmianę” od 1 lipca. Wszystko 
to po to, by wójt Piotr Rybkowski 
jak najmniej stracił. Uchybienie nie 
dotyczyło uchwalonych stawek, czy 
też waloryzacji od 1 stycznia 2018,  
a tylko sposobu procedowania podczas 

sesji 25 czerwca. Dziś sytuacja 
jest taka, że wójt nie ma podwyżki  
z wyrównaniem od 1 stycznia 2018, 
zapewne już ją od 25 czerwca 
skonsumował na wakacje, a radni 
uchwałę uchylili. 

Na miesiąc przed zakończeniem 
kadencji wójt Piotr Rybkowski 
ma (chyba?) wynagrodzenie przed 
podwyżką, czyli od 1 lipca 2018 r. po 
obniżce ma mniej niż chcieli mu dać 
radni i teraz (chyba?) trzeba będzie 
kasę zwracać. Kilka razy podczas 
sesji radny Robert Sójka przestrze-
gał nadgorliwych radnych, zwracał 
uwagę, żeby nie robili wrzutek na 
sesję, tylko tak jak należy na komi-
sje. Nie posłuchali i teraz mają kło-
pot, można by zacytować klasyka 
„nie idźcie tą drogą” radni gminy 
Kozielice.

PP
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Trwają prace remontowo-kon-
serwatorskie przy murach obronnych  
w Pyrzycach, obejmujące wzmoc-
nienie fundamentów oraz renowa-
cję muru od strony wewnętrznej  
i zewnętrznej. 

 Zadanie realizowane przy udziale 
środków zewnętrznych pozyskanych 
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego. Zgodnie z umową za-
wartą z Urzędem Marszałkowskim, 
planowany koszt inwestycji wynosi 
1.863.570,28 zł.

Mury obronne 
w Pyrzycach

w konserwacji 

25 sierpnia  wokół domu kul-
tury w Lipianach odbyła się im-
preza  Święto Produktu Tradycyj-
nego i Regionalnego pn. „Chlebem 
i piwem Zaczynaj”. Była to kolejna 
w tym roku impreza gmin zrzeszo-
nych w Stowarzyszeniu Lider Po-
jezierza Myśliborskiego. W przed-
ostatni weekend tegorocznego lata, 
nad pięknym jeziorem Wądół spo-
tkali się rzemieślnicy, artyści, pla-
stycy - przedstawiciele stowarzyszeń 
gmin Lidera. Impreza realizowana 
była na kilku płaszczyznach, na sce-
nie prezentacje folklorystyczne ze-
społów Pyrzyczanka, Jutrzenka, po-
pisy historyczne i wokalne. Spor-
towo w czwórboju o Puchar Lidera, 
warsztatowo, gdzie można było po-
smakować produktów z tataraku w 
wykonaniu grupy Kopystek z Peł-
czyc z produktami na bazie tataraku, 
która tworzy produkty lokalne i po-
trawy regionalne m. in.: chleb zio-
łowy pieczony na liściach tataraku, 
likier z tataraku, dżem ajerowo-po-
marańczowy, pierogi z soczewicy 
zielonej. Pasieka Dziki Miód z Dar-
gomyśla przywiozła do Lipian miód 
i wyroby pszczele, a także najlepsze 
w Polsce miody pitne. Były pokazy 
bibułkarstwa i decoupage z Dębna, 
warsztaty, pokazy wyrobu i piecze-
nia chleba metodami tradycyjnymi, 
warsztaty warzenia piwa „Zaczynaj” 
połączone z degustacją trunku i po-
kaz warzenia piwa, degustacja „Ryby 
zaczętej” złowionej wcześnie rano w 
jeziorze Wądół przez rybaków i przy-
rządzonej przez panie z Lipiańskiego 
Klubu Seniora i warsztaty wykony-
wania wieńców technikami trady-
cyjnymi. Widzowie mogli podziwiać 
prezentację pod tytułem „Spotkanie 
z legendą – Lipiańska Czarlandia”, 
była degustacja wędlin i pieczonego 
dzika upolowanego przez myśliwych 
z koła Nemrod. Ze swoją kabaretową 
wersją legendy lipiańskiej „O olbrzy-
mim rycerzu, Indze i srebrnym mo-
ście” na scenie lipiańskiego amfite-
atru wystąpił zespół Swojaki. Pod-
czas Święta Produktu Tradycyjnego i 
Regionalnego pn. „Chlebem i piwem 
Zaczynaj” swoje ważne miejsce mieli 
malarze, rzeźbiarze, ceramicy pre-
zentujący swoje dzieła w namiotach 
rozstawionych u wezgłowia Półwy-
spu Storczyków przy domu kultury. 
Edukacyjne stoiska i prezentacje 
przygotowali także strażacy z OSP 
Lipiany, policjanci z Komisariatu w 
Policji w Lipianach, Nadleśnictwa 
Myślibórz i Cykliści z Lipian, którzy 
zachęcali do rowerowego zwiedza-
nia pięknych okolic Lipian. Szcze-
gólnym momentem lipiańskiego 
święta było podziękowanie za tego-
roczne plony, za chleb.  Uroczyste 
nabożeństwo w intencji rolników od-
prawił ks. dziekan kanonik Andrzej 
Stolarski- proboszcz lipiańskiej  pa-
rafii, a chleb upieczony z tegorocz-
nego zboża nieśli do ołtarza starosto-

wie tegorocznych dożynek państwo 
Roma  i Sebastian Siedzielnikowie  
z miejscowości Krasne. Po zakończo-
nym nabożeństwie odbył się konkurs 
wieńców dożynkowych. I miejsce 
zajęła pani Danuta Gołębiowska z Je-
dlic, II miejsce sołectwo Mielęcinek, 
III miejsce sołectwo Jedlice, IV miej-
sce pani Alicja Tokarz, V miejsce so-
łectwo Osetna. Podczas imprezy wi-
dzowie podglądali, smakowali, słu-
chali i nawiązywali kontakty, wielu 
z biorących udział w imprezie uma-
wiało się już na kolejne spotkania  
i wymianę doświadczeń. Święto Pro-
duktu Tradycyjnego i Regionalnego 
pn. „Chlebem i piwem Zaczynaj”, na 
zlecenie Lidera Pojezierza Myślibor-
skiego zrealizował Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Lipianach, a sfi-
nansował Europejski Fundusz Rolny 
na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Europa Inwestująca w Obszary 
Wiejskie.

Lider z chlebem i piwem 

Stoisko Fundacji na Rzecz Dzieci i Młodzieży Moja Młodość w Lipianach
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W minioną sobotę w parku im. 
Jana Pawła II odbyły się dożynki 
gminy Pyrzyce. Tym razem gospoda-
rzami święta plonów było sołectwo 
Pyrzyce, któremu przewodzi jako 
sołtys pani Ewelina Kowalczyk. Sta-
rostami honorowymi tegorocznego 
podziękowania za zebrane plony byli 
pani Izabela Tarnowska i pan Grze-
gorz Waszczyk. W intencji rolników 
odprawiona została polowa msza 
święta, a po niej można było obejrzeć 
ceremoniał dożynkowy w wykona-
niu Zespołu Pieśni i Tańca Pyrzyce.

„…..Podziwiamy dziś pachnące 
bochny chleba, którymi będziemy się 
za chwilę dzielić jako wyraz jedności 
z drugim człowiekiem, chęci pomocy 
innym, spoglądamy na piękne wieńce 
dożynkowe, które kryją w sobie nie 
tylko radość z zakończonych żniw, 
ale również z głębi serca płynące 
podziękowanie za zbiory i wielo-
wiekową tradycję…” – powiedziała 
podczas dożynek burmistrz Marzena 
Podzińska.

Po części oficjalnej coś dla duch 
i ciała, występy zespołów folklory-
stycznych, smakołyki, koncerty ze-
społu FOX i dobra zabawa z zespo-
łem KLESMER, a trzeba przyznać, 
że pogoda dopisała.

PP

Pyrzyckie dziękowanie za plony 2018

7 września 2018 roku w Pyrzycach została podpisana umowa na reali-
zację długo oczekiwanego zadania „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ul. Głowackiego w Pyrzycach”. 
Wykonawcą prac jest firma MET-INSTAL Spółka z o.o. wyłoniona w ramach 
przetargu nieograniczonego. 

-„Dla mnie osobiście i dla moich współpracowników to olbrzymi sukces, 
inwestycja, którą obiecywano od lat wreszcie rusza i długo by opowiadać, 
jakie mieliśmy z tym zadaniem problemy, jest to temat na duży artykuł. Dziś 
ważne jest to, że mamy pomysł na sfinansowanie inwestycji, złożyliśmy ponow-
nie wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych do wojewody zachod-
niopomorskiego, mamy już wykonawcę i uzgadniamy sposób ograniczenia ru-
chu w tym rejonie na czas remontu, a zakończenie prac planowane jest na gru-
dzień 2019 roku” – powiedziała burmistrz Marzena Podzińska .

Rusza remont Głowackiego w Pyrzycach 

Ogłoszenie
Na sprzedaż działka budowlana przy ul. Pyrzyckiej o po-
wierzchni 1650 m2 zlokalizowana bezpośrednio przy Je-
ziorze Kościelnym. Wydane warunki zabudowy – budynek 
mieszkalny jednorodzinny z garażem + budynek gospodar-
czy. Cena 60 zł/ m2. tel. 576 011 571

17 maja 2018 roku Wojewoda 
Zachodniopomorski złożył w Na-
czelnym Sądzie Administracyjnym 
skargę kasacyjną, zaskarżając w ten 
sposób wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w sprawie nazwy 
ulicy 2 Marca. 

Przypomnijmy, że w związku 
z protestem mieszkańców Pyrzyc  
i zmianą przez wojewodę nazwy 
ulicy 2 Marca na ulicę Rodziny 
Ulmów, Rada Miejska upoważniła 
burmistrz Pyrzyc Marzenę Podziń-
ską, by ta w obronie dotychczasowej 
nazwy ulicy wystąpiła w tej spra-
wie na drogę sądową. 22 marca 2018 
roku Wojewódzki 

Wojewoda odwołuje się
od wyroku w sprawie 
nazwy ulicy 2 Marca

Sąd Administracyjny w Szcze-
cinie wydał korzystny dla gminy 
Pyrzyce i jej mieszkańców wyrok  
i uznał starej nazwy ulicy ich racje. 
Już dziś wiemy, że Naczelny Sąd 
Administracyjny w Warszawie wy-
znaczył termin rozprawy kasacyjnej 
na 15 listopada 2018 roku i wtedy 
okaże się ostatecznie, kto w tym 
sporze miał rację. Dodajmy, że Wo-
jewoda Zachodniopomorski opiera 
swoją opinię na poglądzie Instytutu 
Pamięci Narodowej w Szczecinie, 
że nazwa ulicy 2 Marca jest nazwą z 
epoki PRL.
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W minioną niedzielę 9 września 
odbyła się nowa impreza dla miło-
śników ścigania na rowerze - I Ko-
larskie Grand Prix Pomorza Za-
chodniego w Pyrzycach o puchar 
Burmistrz – Marzeny Podzińskiej, 
której inicjatorem było Stowarzy-
szenie Rowerowe Pyrzyce – przed-
stawiciel Krzysztof Sikora. Współ-
organizatorem przedsięwzięcia była 
Gmina Pyrzyce, z ramienia której or-
ganizacją wydarzenia zajął się Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 
Patronat Honorowy objęli: Burmistrz 
Pyrzyc – Marzena Podzińska, Po-
morze Zachodnie, Marszałek Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
– Olgierd Geblewicz, Burmistrz Li-
pian – Krzysztof Boguszewski, Wójt 
Przelewic – Mieczysław Mularczyk, 
Komenda Powiatowa Policji w Py-
rzycach, Komenda Powiatowa Pań-
stwowej Straży w Pyrzycach, Wice-
starosta Powiatu Pyrzyckiego – Bar-
tłomiej Królikowski, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie. Go-
ściem specjalnym był pyrzyczanin 
– Wojciech Matusiak, polski kolarz 
szosowy i torowy, zwycięzca 26. 
Tour de Pologne w 1969, olimpijczyk 
z Meksyku. Czterokrotny mistrz Pol-
ski na szosie i torze. Laureat I edy-
cji w 2008 roku Galerii Hall of Fame 
– Sławni i Zasłużeniu Ludzie Sportu 
Ziemi Pyrzyckiej w kategorii spor-
towiec. W organizacji uczestniczyli: 
OSiR, członkowie Stowarzyszenia 
Rowerowe Pyrzyce, Pyrzyce Bie-
gają, Pyrzycki Dom Kultury, Straż 
Miejska w Pyrzycach, Ochotni-
cze Straże Pożarne, młodzież wraz  
z opiekunem z Klubu Młodzieżowego 
w Pyrzycach, pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach, Stowarzy-
szenie Ratownictwa Powiatu Pyrzyc-
kiego, Stowarzyszenie Uniwersytet 
Trzeciego Wieku, Komenda Powia-
towa Państwowej Straży Pożarnej w 
Pyrzycach, Komenda Powiatowa Po-
licji w Pyrzycach. Dzięki zaangażo-
waniu, dobrej energii i współpracy 
tych grup udało się zrealizować ten 
wyjątkowy projekt. 

Celem wydarzenia była promo-
cja Gminy Pyrzyce oraz akcja cha-
rytatywna „Pomagamy Miłoszkowi”. 
Formuła wyścigu miała przede 
wszystkim zachęcić do aktywnej tu-

I Kolarskie
Grand Prix 
Pomorza 
Zachodniego 
w Pyrzycach 
o Puchar Burmistrz 
Marzeny Podzińskiej

rystyki i wspólnej przygody, jedno-
cześnie zostawiając odrobinę prze-
strzeni dla sportowej rywalizacji. 

O godz. 11.00, po oddaniu hono-
rowego sygnału przez mistrza Woj-
ciecha Matusiaka peleton kolarzy, 
w tym uczestnicy rundy honorowej  
z Burmistrz Pyrzyc – Marzeną Po-
dzińską na czele, zawodnicy dy-
stansu mini na 46,5 km i mega na 93 
km ruszyli równolegle z linii startu. 

I Kolarskie Grand Prix to wy-
darzenie sportowe, w którym udział 
wzięło ok. 200 zawodniczek i zawod-
ników z całej Polski. Dystans mini 
pokonało 94 zawodników, natomiast 
dystans mega ukończyło 91 kolarzy. 
Miano najlepszej pyrzyczanki wy-
walczyła Joanna Czechowska, naj-
lepszym pyrzyczaninem na dystansie 
mega okazał się Krzysztof Kowalski, 
natomiast na dystansie mini - Wiktor 
Kubaj. Trasa wyścigu przebiegała po 
terenach gmin Pyrzyce i Lipiany. Zo-
stała tak wyznaczona, aby umożliwić 
uczestnikom osiągnięcie dobrych re-
zultatów sportowych. 

Imprezę uświetniły występy 
uczniów wraz z nauczycielami Py-
rzyckiej Szkoły Muzycznej I st. 
oraz porywający i barwnie brzmiący 
młody głos solistki ze Stargardu – 
Pauliny Pyciak. Każdy uczestnik na 
mecie został uhonorowany pięknym, 
pamiątkowym medalem. 

Natomiast o godz. 14.45 od-
była się dekoracja wszystkich trium-
fatorów. Punktem kulminacyjnym 
było rozlosowanie spośród wszyst-
kich uczestników upominków rze-
czowych oraz nagrody głównej - ro-
weru marki GIANT ufundowanego 
przez państawa Martę i Romana Ho-
łowniów oraz Stowarzyszenie Rowe-
rowe Pyrzyce. Szczęśliwym posiada-
czem jednośladu okazał się zawod-
nik z nr 139 Eugeniusz Lont z Peł-
czyc. Wśród sponsorów wymienić 
należy: Pyrzyckie Przedsiębiorstwo 
Komunalne, Geotermia Pyrzyce, De-
cathlon, Restauracja Park w Pyrzy-
cach, Maldrobud Myślibórz, SGB 
Bank Pyrzyce, Europa Systems Sp.  
z o.o., Sklep Rowerowy Cieślak 
Szczecin, Mlekovita Sp. z o.o., Pie-
karnia Aga, Cukiernia Kaczmarek, 
Bank BGŻ BNP Paribas S.A., sklep 
Total Hołownia Pyrzyce.

Partnerzy honorowi: STC Star-
gard, TREK Mistrzowskie Rowery 
Lech Piasecki, T.S. Cyklista Lipiany, 
Rowery Turowski, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Pyrzycach, Pyrzycki 
Dom Kultury, Epidemia Sportu Li-
piany oraz Fabryka Dobrego Czasu. 
Patroni medialni wydarzenia: Ra-
dio Szczecin, TV Aura, Dwutygo-
dnik Powiatu Pyrzyckiego „Puls 
Powiatu”, Gazeta Ziemi Pyrzyc-
kiej, Twoje Radio Stargard, Mega-
fon Pyrzycki. Więcej informacji na 
temat zajętych miejsc i czasu: www.
sts-taiming.pl

Zawodnicy i przybyli goście, 
dzięki swojemu udziałowi w impre-
zie mogli równolegle pomóc 4-let-
niemu Miłoszkowi, który cierpi na 
hemimelię strzałkową i niedorozwój 
kości udowej I stopnia. Chłopiec jest 
już po operacji. Teraz czeka go kil-
kumiesięczna, kosztowna rehabilita-
cja. W efekcie przeprowadzonej ak-
cji charytatywnej zebrano 425,27 zł  
i 2 euro.

PP 
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Sofia Ennaoui 
kończy swój najbardziej 
udany sezon w karierze!

Obecni byli oddani kibice So-
fii, którzy jeżdżą za nią nie tylko po 
kraju, ale również za granicę. Warto 
podkreślić, że ten sezon był najbar-
dziej udanym pod względem osią-
gnięć dla Sofii. Zdobyła między in-
nymi srebrny medal na dystansie 
1500 metrów na Seniorskich Mi-
strzostwach Europy w Berlinie w 
sierpniu tego roku oraz zajęła 1 lo-
katę na dystansie 1500 metrów bar-
dzo mocno przyczyniając się do 2 
lokaty całego zespołu w zawodach 
drużynowych Pucharu Świata w Lon-
dynie tuż za zespołem USA. Do tego 
medale innych imprez jak chociażby 
Halowych seniorskich Mistrzostw 
Polski w Toruniu, gdzie zwyciężyła 
zgarniając złoto na swoim koronnym 
dystansie 1500 metrów! Na Mistrzo-
stwach Polski na otwartym stadio-
nie w Lublinie również wygrała na 
dystansie 1500 metrów zostając po 
raz kolejny mistrzynią Polski! Ko-
lejny sezon zapewne przyniesie jesz-
cze więcej emocji, gdyż Sofia z roku 
na rok się coraz bardziej rozkręca. 
13 września w Hali Sportowej w Li-
pianach odbyło się uroczyste przy-
witanie Sofii Ennaoui. Wychowana  
w Lipianach zawodniczka klubu 
MKL Szczecin była niezwykle wzru-
szona całym wydarzeniem. Nie spo-
dziewała się, że aż tyle ludzi pojawi 
się, by ją tak uroczyście przywitać. 

Jak sama stwierdziła, nogi drżały 
jej z emocji, których przecież nie bra-
kowało!!! Miała okazję porozdawać 

autografy, opowie-
dzieć o tym jak zna-
lazła się pośród elity 
światowego sportu. 
Cała rozmowa dała 
wszystkim zebranym 
wiele do myślenia. 
Wszyscy z wyjątkową 
uwagą słuchali tego, 
co miała do przeka-
zania Sofia. Imprezę 
można zdecydowanie 
zaliczyć do udanych. 
Lipiany mogą być 
dumne, że Sofia wy-
biła się i jej kariera na-
brała takiego rozpędu. 
To z pewnością lek-
cja dla innych przy-
szłych, potencjalnych 
sportowców z naszego 
miasteczka. 

 Autor:
 Rafik Ennaoui
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