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Czytaj na str.11

Czytaj na str.2

W Lipianach przybędzie pracy

Powstanie
fabryka 
przyczep

W Lipianach wybudowana zostanie innowacyj-
na fabryka przyczep. Firma Pro-Trailer pozyska-
ła na nowoczesną inwestycję środki unijne Urzędu 
Marszałkowskiego.

SPRAWCA 
UGODZENIA NOŻEM 
ZATRZYMANY 
NA GORĄCYM UCZYNKU

     Zarzut usiłowania zabójstwa 
usłyszał 23-letni mężczyzna, który 
podczas awantury domowej zranił 
za pomocą noża dwie osoby. 

Sołtysi
z Przelewic
wycięli
numer
marszałkowi 
Wicemarszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego
Jarosław Rzepa dość 
aktywnie uczestniczył w spotka-
niach, które organizowane były 
w ramach protestu przeciwko budo-
wie przemysłowej hodowli świń. 

PPK pomoże
Bułgarom
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dokończenie ze str.1

BENEFIS 35-LECIA TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ STEFANII JENDRASZCZYK

 Rozpoczęła go, wprowadzając w re-
fleksyjny nastrój Hania Rojek grając 
na skrzypcach utwory m.in. Zbignie-
wa Wodeckiego. Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska wraz z zastępcą 
Robertem Betyną wręczyła Stefanii 
Jendraszczyk nagrodę artystyczną – 
specjalną „Pyrzyczankę” przyznaną 
za promocję Pyrzyc na niwie kultury 
i dorobek literacki. 
Wybrane utwory pani Stefanii przed-
stawiły licznej publiczności Magda-
lena Wincenciak, Paulina Włochyń-
ska i Aneta Mróz. Przeplatankę aneg-
dot i żartów o poezji zaprezentowa-
ła Krystyna Sobolewska, a specjalne 
życzenia i wspomnienia przedstawiła 
koleżanka „od biurka” Irena Wojcie-
chowska. 

Nastrojowy wieczór zakończy-
ły wspomnienia, życzenia i kwia-
ty. Kosz kwiatów ufundował i wrę-
czył Stefan Podsiadło, reprezentu-
jący sponsora, firmę Delicjusz Sp.j. 
Dariusz Wojtyla Stefan Podsiadło.

PBP

    20 września 2018 r. w Dziale Tradycji Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej - „Muzeum Ziemi Pyrzyckiej” 
miało miejsce niezwykle urokliwe spotkanie – Benefis 35-lecia twórczości poetyckiej Stefanii Jendraszczyk. 

SPRAWCA UGODZENIA NOŻEM
ZATRZYMANY NA GORĄCYM UCZYNKU
Mężczyźnie grozi kara pozba-

wienia wolności na czas nie krótszy 
niż 8 lat, kara 25 lat więzienia, a na-
wet kara dożywotniego pozbawie-
nia wolności.   Jednak zanim usłyszy 
wyrok, najbliższe 3 miesiące spędzi  
w areszcie. W czwartek 6 września 
około godz. 12.00 oficer dyżurny 
Komendy Powiatowej Policji w Py-
rzycach został poinformowany, że na 

8 sierpnia w jeszcze nieoddanej 
do użytku, nowej świetlicy wiejskiej 
w Trzeborzu zerwał się cały gipso-
wy strop nad salą główną. Po oglę-
dzinach komisji stwierdzono, że kon-
strukcja nośna budynku tj. więźba da-
chowa, ściany nośne, wieniec, murła-
ta, ściany szczytowe budynku nie zo-
stały naruszone. Stan techniczny nie 
budzi wątpliwości, a zaistniałe zda-
rzenie nie naruszyło konstrukcji. 
Ocieplenie wykonane z wełny mine-
ralnej ułożonej na podwieszanym su-
fitem nie zostało uszkodzone. Folia 
osłonowa ocieplenia nie została rów-
nież zerwana. Zerwany został na ca-
łej powierzchni sufit podwieszany  
z płyt gipsowo-kartonowych wraz ze 
stelażem stalowym. Wieszaki sufitu 
częściowo wyrwane z profili stalo-
wych, częściowo pozostają przymo-
cowane do więźby dachowej (60%), 

pozostała część wieszaków została 
zerwana wraz ze stelażem sufitu, ze-
rwane zostały też rury wentylacyjne 
spiro i instalacja elektryczna oświetle-
nia zamocowanego w suficie podwie-
szanym. Stwierdzono, że mocowanie 
profilu przyściennego było wykonane 
bezpośrednio do elementów gazobe-
tonowych, bez kołkowania, a w ele-
mentach żelbetowych z wykorzysta-
niem kołków rozporowych, spadają-
cy sufit uszkodził grzejniki c.o., para-
pet wewnętrzny, zabrudzone powłoki 
malarskie ścian. Jak dowiedzieliśmy 
się od wójta gminy Piotra Rybkow-
skiego, świetlica jest już po napra-
wie i jest do dyspozycji mieszkańców 
sołectwa Trzebórz. Jak dodał, do te-
go nieprzewidzianego remontu gmina 
nic nie dołożyła, wszystko odbyło się 
na koszt wykonawcy.

Trzebórz ma świetlicę po awaryjnym remoncie 

Od dziś, podczas sołeckich imprez, niektórzy mieszkańcy Trzeborza będą, 
przebywając w świetlicy, patrzeć odruchowo na sufit, ale może z czasem za-
pomną, że się zawalił.

PP

terenie miasta, w jednym z mieszkań 
młody mężczyzna będąc pod wpły-
wem alkoholu dźgnął nożem dwie 
osoby. Na miejscu policjanci za-
trzymali 23-latka i ustalili, że wsz-
czął on awanturę domową, podczas 
której zaatakował nożem domowni-
ków. Jak się okazało, młody mężczy-
zna miał ponad 2,5 promila alkoholu  
w organizmie. Pokrzywdzony 59-letni

mężczyzna i jego 43-letnia partner-
ka w chwili zdarzenia również byli 
pod wpływem alkoholu. Została im 
udzielona pomoc medyczna.

Sprawca ugodzenia nożem tra-
fił do policyjnego aresztu. Podczas 
oględzin miejsca zdarzenia policjan-
ci zabezpieczyli między innymi nóż, 
którego użył sprawca. Po wytrzeź-
wieniu 23-letni mieszkaniec Pyrzyc 

usłyszał między innymi 2-krotny za-
rzut usiłowania zabójstwa. Na wnio-
sek prokuratora Sąd Rejonowy w Py-
rzycach zastosował wobec zatrzyma-
nego 3-miesięczny areszt.

mł. asp. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach
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Piękny jubileusz swych 91. uro-
dzin 21 września obchodziła miesz-
kanka naszej gminy pani Józefa Ści-
bor-Szczęśniak, która tę szczegól-
ną rocznicę świętowała w gronie 
rodziny.

Z tej okazji  Szanowną Jubilat-
kę odwiedził też wójt gminy Mieczy-
sław Mularczyk w towarzystwie pań 
Małgorzaty Kędziory - kierownik 
USC i Ewy Połczyńskiej - sołtys So-
łectwa Żuków. Pan wójt, w imieniu 
władz samorządowych, złożył sza-
cownej Jubilatce serdeczne gratula-
cje i wraz z listem gratulacyjnym ży-
czenia. Życzył pani Józefie długich 
lat życia w dobrym zdrowiu w oto-
czeniu rodziny i przyjaciół. 

91. urodziny pani Józefy
Pani Józefa jest świadkiem po-

wojennej historii Żukowa niemal od 
początku. Mieszka tu od 1954 r. do 
chwili obecnej. Jubilatka jest szczę-
śliwą matką czworga dzieci, babcią 
dziewięciorga wnucząt, prababcią 
czternaściorga prawnuków. 

W miłej rodzinnej atmosferze 
wspominała swoje przeżycia z daw-
nych lat. Pani Józefa pomimo sędzi-
wego wieku i trudach życia cieszy się 
dobrym zdrowiem. Jest pełna energii 
i dobrego humoru, otoczona troskli-
wą opieką i miłością rodziny. 

Pani Józefo! Niech pogoda ducha 
i optymizm nigdy Pani nie opusz-
czają, a kolejne lata niech upływają  
w zdrowiu i radości.

JECHAŁ 
ZA SZYBKO 
I STRACIŁ
PRAWO JAZDY

 Pyrzycka drogówka zatrzyma-
ła do kontroli drogowej kierujące-
go osobowym mercedesem za nie-
dostosowanie prędkości jazdy do 
obowiązującego ograniczenia w te-
renie zabudowanym. Mężczyzna 
przekroczył dozwoloną prędkość  
o 74 km/h i stracił prawo jazdy na 
trzy miesiące.

Policjanci Ogniwa Ruchu Drogo-
wego pyrzyckiej komendy podczas śro-
dowych (19.09) działań, w ramach pro-
jektu EDWARD, zatrzymali do kontro-
li drogowej w miejscowości Mielęcinek 
28-letniego kierującego samochodem 
marki Mercedes. Mieszkaniec powia-
tu pyrzyckiego jechał z prędkością 124 
km/h w terenie zabudowanym.

Mężczyzna złamał przepisy ruchu 
drogowego niewątpliwie w rażący spo-
sób. Zapomniał najwyraźniej, że w ob-
szarze zabudowanym dopuszczalna 
prędkość to 50 km/h.

W związku z popełnionym wykro-
czeniem 28-letni kierujący został uka-
rany mandatem karnym  w kwocie 550 
złotych i jednocześnie przypisane zosta-
ło do jego konta 10 punktów karnych. 
Za przekroczenie dozwolonej prędkości  
o 74km/h w terenie zabudowanym męż-
czyzna pożegnał się również ze swoim 
prawem jazdy na okres trzech miesięcy.  

Policjanci apelują o zdjęcie no-
gi z gazu. Rozpoczął się rok szkolny, 
co wiąże się z powrotem dzieci i mło-
dzież do szkół, a tym samym wzmożo-
nym ruchem pieszych. Chwila nieuwa-
gi i nadmierna prędkość mogą skończyć 
się tragedią. 

W trosce o bezpieczeństwo zarów-
no niechronionych uczestników ruchu 
drogowego jak i kierujących policjan-
ci alarmują o rozwagę i przestrzeganie 
przepisów ruchu drogowego.

mł. asp. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach
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Kiedy zaczęły powstawać pierwsze 
kartki pocztowe, Polski nie było jesz-
cze na mapie Europy. Jednak na zie-
miach, gdzie Polacy zamieszkiwali, naj-
wcześniej pocztówki pojawiły się w za-
borze niemieckim, bo już z lat osiem-
dziesiątych XIX wieku pochodzą naj-
starsze pocztówki ilustrowane. W 1892 
roku  zostały wydane pierwsze znane 
karty pocztowe w zaborze austriackim. 
Pochodzą one z Krakowa i Przemyśla. 
Pocztówka z  Przemyśla została wydana 
przez Bolesława  Doskowskiego – tam-
tejszego księgarza. 

Od 1897 roku systematycznie po-
jawiają się kolejne kartki. Najpóźniej 
pocztówki pojawiły się w  zaborze ro-
syjskim, bo datowane są na 1895 rok. 
Jeżeli lata te zestawi się z datą stempla 
pocztowego pyrzyckiej poczty z pre-
zentowanej widokówki (dokładna data 

Pyrzyce jak Kraków!

znajduje się również na awersie) – tj. 02.09.1892 
r. to szybko się okazuje, że mamy do czynienia 
z iście sędziwą, ponad 126-letnią staruszką! Nie 
jest oczywiście znana data samej produkcji kart-
ki, ale zakładając nawet, że powstała ona rów-
nież w 1892 roku,  to oznacza, że Pyrzyce mia-
ły swoje pocztówki nie później niż Kraków, czy 
Przemyśl! 

Bez wątpienia jest to więc jedna z pierw-
szych kart dokumentująca same Pyrzyce. Wido-
kówka wykonana została w trudnej technice li-
tograficznej, gdzie w pierwszym etapie rysunek 
nanosi się zatłuszczającą kredką lub tuszem li-
tograficznym na kamień. Przedstawia dwa uję-
cia Victoriaplatz i sąsiednie zabudowania wraz  
z bramą szczecińską oraz gimnazjum Bismarc-
ka. Zapewne z braku jeszcze profesjonalnego 
sprzętu papierniczego, pocztówka został bardzo 
niestarannie wycięta z większego arkusza. 

Jak wspomniano, widokówka zo-
stała nadana na poczcie w Pyrzycach 
02.09.1892 roku do odbiorcy w Spandau 
(obecnie dzielnica Berlina). Kartka na 
miejscu była już dnia następnego, na co 
wskazuje druga data na pieczęci z pocz-
ty z Spandau.  Wiele lat później Spandau 
znane było jako miejsce więziennego po-
bytu jednego z największych zbrodnia-
rzy wojennych Rudolfa Hessa (tzw. wię-
zień nr 7), zastępcy Adolfa Hitlera, któ-
ry odbywał tam karę dożywotniego po-
zbawienia wolności. Hess zmarł tam 17 
sierpnia 1987 roku (samobójstwo przez 
powieszenie).

Widokówka posiada również dane 
personalne (firmowe) producenta. Jednak 
ze względu na niewyraźną frakturę, pozo-
stają one trudne do odczytania.       
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Sonda

Pierwszy dzień konferencji był dniem ple-
narnym, podczas którego zaproszeni goście - 
przedstawiciele instytucji wspierających pra-
cę rodziny i na co dzień pracujący z rodzina-
mi na terenie gminy Pyrzyce, (pedagodzy, psy-
cholodzy, pracownicy socjalni, asystenci rodzi-
ny, dzielnicowi, straż miejska, pielęgniarki śro-
dowiskowe, lekarze, dyrektorzy szkół) wysłu-
chali dwóch wykładów. Pierwszy wykład „Ro-
dzina w kryzysie, skuteczne sposoby wsparcia  
w trakcie działań interwencyjnych”, poprowa-
dzony został przez psychoterapeutkę panią An-
nę Borkowską. Drugi wykład „Formy ingeren-
cji sądu w wykonywaniu władzy rodzicielskiej” 
przedstawiony był przez wieloletniego radcę 
prawnego pana Piotra Marcinkowskiego.

Oba wykłady cieszyły się dużym zain-
teresowaniem, a ich tematyka wpisała się  

II KONFERENCJA
„SKUTECZNIE PRZECIW PRZEMOCY”

w problematykę, z którą każdego dnia mierzą się 
przedstawiciele wymienionych instytucji.

Całość konferencji oprawiona była prawdzi-
wymi, poruszającymi historiami ludzi znanych  
i sławnych, którzy w dzieciństwie boryka-
li się z problemem przemocy w rodzinie. 
Spotkanie poprowadziły Teresa Mamos – dyrek-
tor PPP w Pyrzycach oraz Beata Berdzik – pe-
dagog szkolny ze Szkoły Podstawowej przy ul. 
Rejtana 6 w Pyrzycach.

Dzień drugi był dniem warsztatowym, za-
adresowanym głównie do osób bezpośrednio za-
angażowanych w pracę z osobami doświadcza-
jącymi przemocy bądź jej sprawcami. Warszta-
ty dla dwóch grup poprowadziła pani Anna Bor-
kowska – psychoterapeutka.

O tym, że urzędnik wyborczy powołany do 
przeprowadzenia zbliżających się wyborów samo-
rządowych dla gminy Pyrzyce zrezygnował, już pi-
saliśmy.  Do dziś, mimo że minęły dwa tygodnie 
i mimo niezłych zarobków, bo prawie 4,5 tysiąca 
złotych nikt chętny na to stanowisko w Pyrzycach 
się nie zgłosił. Obecnie komisarz wyborczy nadal 
prowadzi działania, by taką osobę znaleźć, a czas 

Klątwa wyborcza z 2014?

ucieka. Nie wiemy, co jest powodem takiej sytu-
acji, że tylko w Pyrzycach, jeżeli chodzi o nasz po-
wiat, nikt nie chce odpowiadać za przebieg wy-
borczego procesu. Jedynym na razie wytłumacze-
niem może być niechlubna historia wyborcza Py-
rzyc, czyli afera korupcyjna z 2014 roku zakończo-
na procesami i wyrokami.

PP

Na grzyby, na grzyby

Bardzo lubię jeździć na grzybobrania, najczę-
ściej do Barnówka i za Drawno, mam tam swoje 
miejsca. Najchętniej jeżdżę grupowo, bo to i re-
kreacyjnie, i porozmawiać można z kimś. Jak na-
zbieram, to lubię jeść takie duszone ze śmietaną, 
i mrożę też, marynowanych nie robię.

Ja  uwielbiam na grzyby jeździć do Trzeborza 
z kolegą rowerami zawsze tam jeździmy. Kiedyś 
nawet na urlopie całe dwa tygodnie po lesie cho-
dziłem i grzyby zbierałem, z żoną też jeździmy, to 
sama przyjemność pospacerować po lesie, a przy 
okazji grzybów nazbierać.

Ja  mogę cały dzień po lesie chodzić, z mę-
żem najczęściej jeździmy na grzyby i nawet no-
gi mnie nie bolą. W  Trzeborzu  głównie opieńki 
zbieramy, a na podgrzybki pod Gorzów jeździmy.

Za bardzo to na grzybach się nie znam, ale 
jeść  lubię i na grzybobrania jeździć też, jak z gru-
pą jadę, to zawsze są grzybiarze, którzy doradzą, 
które grzyby są jadalne, które nie. Lubię jeść ma-
rynowane i suszę też.

Lubię jeść grzyby, jak mnie ktoś poczęstu-
je, bo ja na grzybach się nie znam i nie chodzę 
na grzybobrania, ale kiedyś tak, często z babcią 
jeździłam.

W dniach 20-21 września 2018 r. odbyła się II Konferencja „Skutecznie Przeciw Przemo-
cy”, której organizatorem była Burmistrz Pyrzyc – pani Marzena Podzińska, współorganiza-
torami Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pyrzycach, Straż Miejska w Pyrzycach, 
Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach.
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W minioną sobotę przed pyrzyc-
kim Ratuszem odbyło się uroczy-
ste przekazanie nabytego wyposaże-
nia i urządzeń na rzecz Ochotniczych 
Straży Pożarnych z gminy Pyrzyce w 
ramach zawartej umowy pomiędzy 
Ministrem Sprawiedliwości a Gmi-
ną na powierzenie realizacji zadań z 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 
Funduszu Sprawiedliwości.  

Strażacy ochotnicy z gminy Py-
rzyce zostali wyposażeni w profesjo-
nalne zestawy medyczne i defibryla-
tory oraz w inny sprzęt niezbędny do 
niesienia realnej pomocy ofiarom wy-
padków za łączną kwotę 169 758,00 
zł przy niewielkim wkładzie środków 
własnych gminy, tj. 1.697,58 zł:

- OSP Pyrzyce otrzyma-
ła Automatyczny Defibrylator Ze-
wnętrzny (AED) i zestaw narzędzi 
hydraulicznych,

- OSP Brzesko – Automatyczny 
Defibrylator Zewnętrzny, zestaw uni-
wersalnych podpór i klinów do stabi-
lizacji pojazdów, bosak dielektryczny 
oraz parawan do osłony miejsca wy-
padku i zasłonięcia ofiar,

Fundusz sprawiedliwości dla Pyrzyc
- OSP Żabów została doposażona  

w AED, piłę ratowniczą do szyb kle-
jonych, nóż do pasów bezpieczeństwa  
i detektor napięcia,

- OSP Nowielin otrzymała Auto-
matyczny Defibrylator Zewnętrzny, 
torbę R1 wraz z wyposażeniem oraz 
szyny typu Kramer,

Planowana inwestycja ma być 
zrealizowana  na terenie między 
miejscowością, Brzesko gmina Py-
rzyce, a miejscowością Myśliborki 
gmina Przelewice. 

Aktywność pana marszałka by-
ła chyba dla sołtysów gminy Przele-
wice niewystarczająca, bo na ostat-
niej sesji gminy w ich imieniu radny 
Krzysztof Margiel odczytał poniż-
szy list skierowany właśnie do mar-
szałka Rzepy. – „My, niżej podpisani 
sołtysi, wyrażamy stanowczy sprze-
ciw wobec wydanej przez Pana Mar-
szałka pozytywnej opinii dla przed-
sięwzięcia budowy fermy do hodow-
li i chowu trzody chlewnej o obsadzie 
ponad 26.000 szt. świń. Nie akceptu-
jemy tej inwestycji, ponieważ wpłynie 
ona niekorzystnie na nasze otoczenie. 
Chcemy mieszkać w czystym i nieza-
grażającym naszemu zdrowiu środo-
wisku. Przemysłowa hodowla zwie-
rząt nie pozostałaby obojętna dla ja-
kości i warunków życia mieszkań-
ców naszej gminy, głównie za spra-
wą uciążliwych odorów oraz zanie-
czyszczeń wód powierzchniowych i 
gruntowych. Ponadto, duża koncen-
tracja odchodów zwierzęcych stano-
wi zagrożenie mikrobiologiczne. Po-

Sołtysi z Przelewic
wycięli numer marszałkowi 

wstanie takiej fermy wiąże 
się także z ograniczeniem 
rozwoju gospodarczego 
gminy, a zwłaszcza Ogro-
du Dendrologicznego, któ-
ry jest „perełką” w regio-
nie. Uciążliwe odory i ko-
nieczność zagospodarowy-
wania odchodów na sto-
sunkowo dużych areałach z 
pewnością nie przyciągną 
do nas ani inwestorów, ani 
turystów. Stąd są to czyn-
niki, które skutecznie blo-
kują możliwość dalszego 
rozwoju gospodarczego 
oraz rolnictwa ekologicz-
nego i turystyki. Wydana 
przez Pana Marszałka po-
zytywna opinia na realiza-
cję uciążliwego dla środo-
wiska lokalnego przedsię-
wzięcia jest dla nas krzywdząca. Je-
steśmy zaskoczeni, że tuż po wydaniu 
opinii, reprezentując Urząd Marszał-
kowski, pojawił się Pan na konsulta-
cjach mieszkańców z inwestorem, ja-
ko osoba popierająca ten protest i za-
chęcająca do walki o czyste środowi-
sko. Brak tu spójności Pana działań. 
W proteście przeciw takiej decyzji 

oświadczamy, że sołtysi z terenu na-
szej gminy nie wezmą udziału w te-
gorocznej edycji szkoleń pn. „Aka-
demia Sołtysa”. Reprezentując nasze 
sołectwa gminy Przelewice jako oso-
by będące najbliżej życia codzienne-
go zwykłych ludzi, ich radości i pro-
blemów (cytujemy tu fragment Pana 
słów) nie skorzystamy z tego zapro-

szenia. Wyrażamy naszą solidarność 
z protestującymi mieszkańcami!"

Pod listem podpisało się 14 z 16 
urzędujących na terenie gminy Prze-
lewice sołtysów i tak jak napisali po-
wyżej w proteście na szkolenie nie 
pojadą.

PP 

dokończenie ze str 1.

- OSP Ryszewko – AED, 
torbę R1 wraz z wyposa-
żeniem, nosze typu deska,  
a także szyny typu Kramer.

Automatyczny defibrylator ze-
wnętrzny otrzymały również OSP 
Mielęcin, Obromino, Pstrowice  
i Stróżewo. 

Uroczystość przekazania mia-
ła oficjalną strażacką oprawę, pod-
czas której burmistrz Pyrzyc Marze-
na Podzińska i prezesi poszczegól-
nych jednostek OSP z gminy Pyrzy-
ce podpisali umowy związane z prze-
kazaniem w/w sprzętu ratowniczego.

PP
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Takim słowami podsumował wy-
czyn radnego Piotra Rębacza Bur-
mistrz Lipian Krzysztof Boguszew-
ski, który wraz z przewodniczącym 
rady Arturem Lipskim wręczył na Se-
sji Rady Miasta Lipiany List Gratula-
cyjny z podziękowaniem. 

A oto, jak  zdarzenie na plaży 
przy jeziorze w Myśliborzu zrelacjo-
nował nam Piotr Rębacz:

„Jest piękny upalny wieczór 3 
sierpnia 2018 roku, nic nie zapowia-
da  zbliżającej się tragedii. -Pomocy! 
Moja mama! - usłyszałem przeraź-
liwe wołanie   błagającej o ratunek 
nastoletniej dziewczynki. Nasza roz-
mowa z przyjaciółmi ucichła… ubra-
ny w podkoszulkę i dżinsowe spoden-
ki przebiegłem wzdłuż plaży i z im-
petem wskoczyłem pod wodę. Mocno 
chwyciłem tonącą i opasując ją pró-
bowałem odbić się od dna jeziora. Po 
nieudanej próbie spojrzałem w górę, 
spora odległość, która nas dzieliła od 
tafli jeziora, dała mi sygnał do na-
tychmiastowego działania. Wiedzia-
łem, że nie ma chwili do stracenia, 
chcąc uratować mamę  dziewczynki 
musiałem jak najszybciej wydostać 
ją na powierzchnię.Bardzo się zaan-
gażowałem. Gdy już woda sięgała mi 
do pasa spostrzegłem, że kobieta jest 
nieprzytomna. Przestraszyłem się, 
jednak nie traciłem nadziei, na ile to 
możliwe ruszyłem w kierunku brzegu.   

O JEDNO URATOWANE ŻYCIE WIĘCEJ! 
 Trzech dorosłych mężczyzn stoją-

cych przy brzegu jeziora, spoglądało 
w naszym kierunku bez żadnych emo-
cji, jakby nic się nie działo. Gdy po-
ziom wody zaczął sięgać moich ko-
lan, powrócił oddech kobiety. Dotar-
liśmy do brzegu. Zszokowana dziew-
czynka tuliła się do matki, powtarza-
jąc z ulgą, ale wciąż jeszcze drama-
tycznie: mamo, mamo!

Po chwili podeszła do mnie mło-
da dziewczyna oferując mi ręcznik, 
ten gest odebrałem jako pewną formę 
uznania i podziękowania. Nieco póź-
niej, po otrząśnięciu się z pierwszego 
szoku, podeszła też uratowana kobie-
ta, jeszcze drżały jej ręce. Dziękując 
przepraszała i wyjaśniła, że chcia-
ła ratować córkę, która też znalazła 
się w niebezpieczeństwie. Spytała, 
jak może się odwdzięczyć, a dla mnie 
to, że udało się ją uratować było naj-
większą  podzięką.   

W domu spotkała mnie jeszcze 
większa nagroda. Mój malutki synek, 
kąpiąc się w łazience  powiedział do 
siebie: mój tata uratował mamę, no i 
pięknie!!!

Po dwóch tygodniach przyjecha-
łem ponownie na tę plażę, by spraw-
dzić, jak głęboko było przy tym po-
moście. Okazało się, że cztery metry, 
ponadto nie było żadnej informacji o 
głębokości, co zwykle jest oznaczone 
na pomostach czy basenach, to z pew-

nością wzmogłoby ostrożność  korzy-
stających z plaży. Kolejnym niezrozu-
miałym dla mnie faktem było schowa-
nie koła ratowniczego. Na moje pyta-
nie dlaczego tak jest, usłyszałem od-
powiedź, że  koło ratunkowe po go-
dzinach, gdy na plaży nie przebywają 

ratownicy, zostaje wyrzucane w oko-
liczne zarośla. Koszt nowego koła ra-
tunkowego 200 zł. Czy życie człowiek 
nie jest cenniejsze? 

                                                                                                   
Piotr Rębacz

 
 

Od lewej Piotr Rębacz i przewodniczący Rady Artur Lipski
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Rada Miejska w Pyrzycach wy-
raziła zgodę na propozycję burmistrz 
Pyrzyc i upoważniła ją do podjęcia 
działań zmierzających do nieodpłat-
nego przejęcia na własność Gminy 
Pyrzyce od Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Słoneczna” w Pyrzycach części 
działki nr 175 położonej w obrębie 

Gmina przejmie drogę od Spółdzielni Słoneczna

geodezyjnym 0011 miasta Pyrzyce  
o długości około 520 m. W załączo-
nym przez burmistrz do uchwały uza-
sadnieniu czytamy – „Mieszkańcy 
osiedla Słoneczne za pośrednictwem 
Zarządu i Rady Nadzorczej Spół-
dzielni Mieszkaniowej „SŁONECZ-
NA” w Pyrzycach zwrócili się z proś-

bą o przejęcie na rzecz Gminy Pyrzy-
ce części nieruchomości oznaczonej 
jako działka nr 175, położonej w ob-
rębie geodezyjnym 0011 miasta Py-
rzyce, stanowiącą drogę osiedlową. 
Przedmiotowa część nieruchomo-
ści stanowi drogę dojazdową zarów-
no do budynków Spółdzielni i budyn-
ków jednorodzinnych stanowiących 
własność osób fizycznych wzdłuż nie-
ruchomości oznaczonych numera-
mi porządkowymi od ul. Warszaw-
skiej nr 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 
63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 
83 o pow. około 320 m oraz przy uli-
cy Słonecznej nr 2, 4, 6, 8, 10 o po-
wierzchni około 200 m. Po przejęciu 
na mienie Gminy Pyrzyce wydzielo-
na część działki będzie stanowić dro-
gę wewnętrzną ogólnie dostępną.  
Podjęcie niniejszej uchwały pozwo-
li Spółdzielni Mieszkaniowej „Sło-
neczna” na rozpoczęcie prac związa-
nych z wydzieleniem geodezyjnym tej 
części drogi, założeniem księgi wie-
czystej i przygotowaniem niezbędnej 
dokumentacji do podjęcia uchwały  

o nabyciu mienia na rzecz Gminy 
Pyrzyce. Zasadnym jest podjęcie tej 
uchwały, z uwagi na dobro mieszkań-
ców osiedla Słoneczne jak i ul. War-
szawskiej, którzy mają wjazd do swo-
ich nieruchomości z przedmiotowej 
drogi wewnętrznej osiedlowej”.

 Dlaczego burmistrz zapropono-
wała taką uchwałę? - „Zostałam za-
proszona na zebranie mieszkańców 
tego osiedla, tam rozmawialiśmy  
o różnych problemach i między in-
nymi o drogach, które są drogami 
nie tylko o charakterze wewnętrz-
nym, osiedlowym, ale ogólnodostęp-
nym, a także o możliwości wsparcia 
przez gminę spółdzielczych inwesty-
cji. W wyniku dyskusji udało się nam 
wypracować kompromis i dlatego ta-
ki projekt uchwały przedłożyłam Ra-
dzie. Z tego odcinka drogi korzystają 
z nich także mieszkańcy Pyrzyc nie-
będący członkami spółdzielni, dojeż-
dżający do swoich prywatnych pose-
sji” – powiedziała burmistrz Marze-
na Podzińska.

PP  

Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy w Przelewicach, radni gmi-
ny podjęli uchwałę w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Przelewice, dla te-
renu położonego w obrębie ewiden-
cyjnym Myśliborki. Jak widać było 
z dyskusji przed podjęciem uchwa-
ły, radni są zdecydowanie przeciw-
na lokalizacji inwestycji dla przed-
sięwzięcia polegającego na budowie 
fermy do hodowli i chowu trzody 
chlewnej na działce nr 4/22 w obrę-
bie Myśliborki. Dlatego podczas gło-
sowania, na dwunastu radnych obec-
nych na sesji, uchwała została podję-
ta jednomyślnie w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla działek o numerach ewiden-
cyjnych 4/21 i 4/22 z obrębu geode-
zyjnego Myśliborki. Obszar opraco-
wania obejmuje łącznie 158,4542 ha. 
Na fermie planowana jest na ok. 26 
tys. hodowla trzody chlewnej. Plano-
wana inwestycja wzbudziła również 
wiele niezadowolenia w naszej lokal-

Wójt Przelewic i burmistrz Pyrzyc
przeciwko świniom 

nej społeczności. Do protestu aktyw-
nie włączyli się mieszkańcy gminy 
Pyrzyce, gdyż nie chcą w bliskim są-
siedztwie fermy przemysłowej na tak 
dużą skalę. Ponadto w czasie trwa-
nia konsultacji społecznych do Urzę-
du Gminy w Przelewicach wpłynęło 
559 formularzy konsultacyjnych oraz  

petycji sprzeciwiających się budo-
wie fermy, pod którymi podpisało się 
679 osób. Obecna na sesji burmistrz 
Marzena Podzińska, zadeklarowa-
ła możliwość udzielenia pomocy fi-
nansowej i merytorycznej w trakcie 
opracowywania planu zagospodaro-
wania przestrzennego, dotyczącego 
tego przedsięwzięcia, gmina Pyrzyce 
skutecznie obroniła się zmianą planu 
przestrzennego, kiedy to podjęta zo-

stała próba budowy hodowli norek 
na terenie pyrzyckich sadów. Bur-
mistrz Pyrzyc podziękowała rów-
nież za współpracę obu samorządów 
i podjęcie przez Radę Gminy Przele-
wice tak ważnej dla obu naszych spo-
łeczności uchwały, gdyż daje to szan-
sę na wstrzymanie tej kontrowersyj-
nej inwestycji.

PP



 11                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 12                                            

PRAWO  I  GOSPODARKA§

-„18 czerwca 2018r. gościliśmy 
w Pyrzycach pana Angiela Jilanova - 
burmistrza bułgarskiej gminy Gorna 
Malina oraz jego współpracowników 
(Emil Dermendjiev, Daniel Radev  
z firmy TMIS Ltd.) którzy przyjecha-
li obejrzeć zmodernizowaną oczysz-
czalnię ścieków. Ich wizyta była spo-
wodowana chęcią wybudowania  
w Bułgarii w gminie Gorna Malina 
oczyszczalni opartej na takiej samej 
technologii oczyszczania ścieków, ja-
ka z powodzeniem sprawdza się w 
Pyrzycach. W spotkaniu uczestni-
czył również twórca technologii BIO-
SET pan inż. Lech Narbutt – projek-
tant pyrzyckiej oczyszczalni, Kierow-
nik ZWiK Tadeusz Kulig oraz kierow-
nik oczyszczalni Małgorzata Dębek – 
PPK” – przekazał nam prezes PPK 
Krzysztof Wancerz.

Jak można było usłyszeć, bułgar-
scy goście byli pod wrażeniem efek-
tów pracy pyrzyckiej oczyszczalni 
oraz skuteczności stosowanej tech-
nologii, a główne rozmowy dotyczy-
ły nawiązania współpracy pomiędzy 

PPK pomoże Bułgarom
Na ostatniej sesji radni gminy Pyrzyce podjęli uchwałę upo-

ważaniającą burmistrz Pyrzyc do podpisania umowy partner-
skiej z miastem Gorna Malina w Bułgarii, wszystko związane 
jest z wizytą Burmistrza Gminy Gorna Malina w Pyrzycach. 

Gminą Górna Malina i PPK Sp. z o.o. 
w zakresie doradztwa oraz wsparcia 
techniczo - technologicznego ze stro-
ny PPK podczas realizacji inwestycji 
w Bułgarii. Jak się dowiedzieliśmy, 
gmina Gorna Malina jest tzw. „Zie-
loną Gminą” i ma ambicje bycia jed-
ną z najbardziej ekologicznych gmin 
w Bułgarii, stąd plan wybudowania 
w gminie nowoczesnej oczyszczal-
ni ścieków. Delegacja bułgarska pod-
czas pobytu w Pyrzycach spotkała się 
z panią Burmistrz Marzeną Podziń-
ską i jej współpracownikami, tema-
tem tego spotkania było nawiązanie 
szerokiej współpracy pomiędzy gmi-
nami Pyrzyce i Gorna Malina. Pyrzy-
ce mają spore osiągnięcia w dziedzi-
nie ekologii (Geotermia, oczyszczal-
nia ścieków, stacja uzdatniania wo-
dy, PSZOK), kultury i sztuki ludowej  
i artystycznej (PDK, Pyrzycka Szko-
ła Muzyczna, Pyrzyckie Spotkania z 
Folklorem), kultury fizycznej i sportu 
(ścieżka rowerowa, OSiR, siatkówka, 
zapasy).  

Na terenie Gornej Maliny znajdu-
je się zaś duży kompleks basenowo - 
rekreacyjny, gmina ma również spo-
re osiągnięcia w dziedzinie sportu, na 
jej terenie rozwija się prężnie kultura 
ludowa, funkcjonują zespoły folklo-
rystyczne, organizowane są koncerty 
ludowe, festyny, jarmarki. 

„Nowe partnerstwo daje miesz-
kańcom nowe możliwości wymia-
ny doświadczeń i otwiera drogę do 
współpracy między władzami samo-
rządowymi, przedsiębiorcami, insty-
tucjami, stowarzyszeniami i miesz-
kańcami obu gmin. Dodam, że to 
trzecie partnerstwo, do którego przy-

stępujemy w tej kadencji, pierwsze 
zostało podpisane przeze mnie z wło-
skim miastem Carpinione, z którym 
współpracuje od lat Zespół Pieśni  
i Tańca Pyrzyce, drugie już podpi-
sane z niemieckim miastem Uecker-
munde i to będzie trzecie, na któ-
re mam zgodę rady, to partnerstwo 
świadczy o tym, że Pyrzyce stają się 
przykładem do naśladowania w Eu-
ropie, z czego powinniśmy być dum-
ni” – powiedziała burmistrz Marzena 
Podzińska. 

PP

Dzięki przedsięwzięciu wartemu 
prawie 17 mln zł powstanie kilka-
naście nowych miejsc pracy. Podpi-
sanie umowy odbędzie w piątek, 21 
września 2018 roku w Lipianach. Do-
kumenty parafuje wicemarszałek wo-
jewództwa Jarosław Rzepa oraz pre-
zes spółki Friedhelm Hilken. 

W swoich ambitnych planach 
spółka Pro-Trailer ma budowę ha-
li produkcyjnej oraz wyposażenie jej 
w sprzęt umożliwiający produkcję 
przyczep z zastosowaniem najnowo-
cześniejszych technologii opartych 
na wyłącznych patentach. Inwestycja 
ułatwi firmie konkurowanie na ryn-
kach europejskich oraz wzmocni jej 
ofertę dotyczącą przyczep budowla-
nych i rolniczych oraz ich elementów 
konstrukcyjnych. Ponadto na zatrud-
nienie w nowej lipiańskiej fabryce 
będzie mogło liczyć blisko 40 osób. 
Przedsięwzięcie warte jest prawie 17 
mln zł, z czego Urząd Marszałkow-
ski w ramach Programu Operacyjne-
go przekaże spółce ponad 7 mln zł. 
Prace potrwają najpóźniej do grudnia 
2019 roku. Projekt wpisuje się w za-

W Lipianach 
przybędzie pracy

Powstanie fabryka przyczep
łożenia 1 Osi Priorytetowej RPO WZ 
2014-2020 „Gospodarka, Innowa-
cje, Nowoczesne Technologie”, dzia-
łania 1.6 „Tworzenie nowych miejsc 
pracy na obszarze Specjalnej Stre-
fy Włączenia”. SSW to autorski me-
chanizm Urzędu Marszałkowskiego, 
umożliwiający przeznaczenie unij-
nego wsparcia dla mikro, małych  
i średnich przedsiębiorstw, które 
przez swoją działalność ożywić go-
spodarczo najbardziej potrzebują-
ce miejsca w regionie oraz pozwolą 
zwiększenie zatrudnienia. Statusem 
Strefy na Pomorzu Zachodnim obję-
te zostały 74 gminy, w których zdia-
gnozowano problemy demograficz-
ne i infrastrukturalne, złą dostępność 
do usług publicznych, niski poten-
cjał gospodarczy, konsekwencje sta-
tusu wsi popegeerowskiej oraz ubó-
stwo, zlokalizowane głównie w środ-
kowej, wschodniej oraz południowo-
-wschodniej części województwa, 
umowę na dofinansowanie podpisa-
no w siedzibie firmy Pro-Trailer w 
Lipianach 21 września.

PP
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W przedostatni piątek września w Pyrzyc-
kim Domu Kultury odbyła się jubileuszowa gala 
z okazji 60-lecia działalności Pyrzyckiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego, które pod nazwą Miej-
skie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
w Pyrzycach powołane zostało do życia przez Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w grudniu 
1957 roku. Wtedy to władze wojewódzkie wyra-
ziły zgodę na połączenie referatu gospodarki ko-
munalnej i mieszkaniowej z Miejskim Zarządem 
Budynków Mieszkalnych i z dniem 1 stycznia 
1958 roku uchwała weszła w życie. Nowe przed-
siębiorstwo swoją działalnością obejmowało urzą-
dzenia komunalne takie jak: wodociągi, kanaliza-
cję, zieleń miejską, oczyszczanie ulic i chodników, 

gazownictwo, obsługę cmentarza, konserwację  
i remonty dróg, obsługę kąpieliska miejskiego oraz 
hotel miejski. Po kilku przekształceniach, zmia-
nach nazwy i zakresu działalności, w 1996 roku 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-
nalnej i Mieszkaniowej w Pyrzycach uchwałą Ra-
dy Miejskiej w Pyrzycach przekształcone zostało  
w jednoosobową Spółkę Gminy i otrzymało nazwę 
Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka  
z o.o. w Pyrzycach i ta nazwa obowiązuje do  dziś. 
Obecnie podstawowym zadaniem Pyrzyckiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z.o.o. jest za-
spokojenie materialno-bytowych potrzeb ludności 
nie tylko w gminie Pyrzyce, ale i gmin ościennych 
m in. dostarczenie wody, odprowadzenie ścieków, 

wywóz odpadów, utrzymanie właściwego sta-
nu technicznego infrastruktury komunalnej, usłu-
gi pogrzebowe i cmentarne oraz zarządzanie zaso-
bami komunalnymi. Głównymi bohaterami jubile-
uszowego spotkania byli oczywiście pracownicy 
PPK, obecni, a także ci na zasłużonej emeryturze  
i właśnie pracownikom firmy, jej działalności, hi-
storii był poświęcony film, który na rozpoczęcie 
gali został wyświetlony. Potem były listy gratula-
cyjne dla pracowników i gratulacje od zaproszo-
nych gości, był jubileuszowy tort i występy Zespo-
łu Piśnie i Tańca Pyrzyce oraz nauczycieli z Py-
rzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia, a na koniec 
zbiorowe zdjęcie. Jubilatowi życzymy kolejnych 
owocnych jubileuszy.

PP

 

60 lat 
pyrzyckiej 
komunalki

Sprzątanie  cmentarza  ewangelickiego  w Jesionowie 
Na sobotę 15 września br. za-

planowano sprzątanie nieczynnego 
cmentarza ewangelickiego w Jesio-
nowie. Do akcji tej aktywnie włączyli 
się parafianie z parafii ewangelicko-
augsburskiej w Szczecinie, na czele 
z proboszczem ks. Sławomirem Si-
korą.  Przybyli też mieszkańcy Jesio-
nowa wraz z ks. Adam Polanowskim. 

Porządkowaliśmy cmentarz wspól-
nie z wójtem gminy Mieczysławem 
Mularczykiem i prezesem OSP Wal-
demarem Wiśniewskim oraz soł-
tys p. Władysławą Cenarską. Wcze-
śniej teren ten wyrównano i częścio-
wo oczyszczono przez strażaków 
OSP Jesionowo i przy wykorzysta-
niu sprzętu z naszej gminy. Był też 
grill i słodki poczęstunek. Wspólnie 
spędziliśmy mile i pracowicie sobot-
ni czas.  W trakcie spotkania ustalali-
śmy również dalszą realizację projek-
tu pn. Cmentarz ewangelicki w Jesio-
nowie - przywracanie dziedzictwa”, 

na realizację którego udało się pozy-
skać dofinansowanie, zarówno z Pro-
gramu Społecznik, jak i budżetu gmi-
ny. Umówiliśmy się także na kolejne 
spotkanie robocze. Choć na tym eta-
pie środków nie wystarczy na pełną 
renowację cmentarza ewangelickie-
go, ale z pewnością prace te wpły-
ną na poprawę estetyki tego szcze-
gólnego z punktu widzenia ochro-
ny dziedzictwa kulturowego miej-
sca, a w przyszłości zachęcą do dal-
szych działań w tym kierunku. Warto 
dodać, że próby porządkowania nie-
czynnego cmentarza podjęto już w 
2005 r. z inicjatywy strażaków z OSP 
Jesionowo. Już widać efekty wspól-
nej pracy, co bardzo cieszy. Czasa-
mi tak niewiele potrzeba, by ocalić 
od zapomnienia i upamiętnić miej-
sca tych ludzi, którzy w Jesionowie 
wcześniej mieszkali.

Anna Garzyńska
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Od 2 do 31 sierpnia w Pyrzycach 
przeprowadzone zostały konsultacje, 
miały one formę otwartych spotkań  
z mieszkańcami i anonimowych an-
kiet w wersji papierowej, które do-
stępne były w punkcie informacyj-
nym Urzędu Miejskiego w Pyrzy-
cach oraz na stronie internetowej ht-
tps://www.pyrzyce.um.gov.pl/. 

Wypełnioną ankietę pobraną 
przez Internet, należało dostarczyć 
do Punktu Informacyjnego Urzę-
du Miejskiego w Pyrzycach i złożyć  
w przygotowanej urnie do głosowa-
nia. Przedmiotem konsultacji spo-
łecznych w formie otwartych spo-
tkań było poinformowanie mieszkań-
ców o idei posadowienia pomnika, 
zebranie opinii mieszkańców, a tak-
że udzielenie odpowiedzi na pytania  
i wątpliwości zainteresowanych 
osób. W tym celu na spotkania za-
proszeni zostali inicjatorzy pomni-
ka – Honorowi Obywatele Gminy 
Pyrzyce.  

Celem konsultacji społecznych 
w formie anonimowych ankiet by-
ło uzyskanie opinii mieszkańców nt. 

Pomnika w Pyrzycach nie będzie?

„Szpital Powiatowy w Pyrzy-
cach zwrócił się do Gminy Pyrzyce 
z prośbą o wsparcie finansowe dzia-
łalności w kwocie 22 000,00 złotych 
z przeznaczeniem na modernizację 
szpitalnej poradni urologicznej. Za-
kres modernizacji będzie obejmował 
wykonanie pomieszczenia sanitarno-
-higienicznego przy poradni. Plano-
wane prace remontowe przyczynią 
się do poprawy standardu i jakości 
usług medycznych świadczonych pa-
cjentom. Choroby urologiczne stano-
wią duży odsetek wśród mieszkańców 
gminy Pyrzyce. Ze statystyk Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach wynika, że 
poradnia urologiczna rocznie przyj-
muje ponad 2 tys. pacjentów, z cze-

propozycji posadowienia pomnika w 
przestrzeni miasta, jego umiejscowie-
nia, formy oraz treści inskrypcji ma-
jącej znaleźć się na tablicy pomnika.

W ankiecie dotyczącej inicjatywy 
Honorowych Obywateli Gminy Py-
rzyce zadano ankietowanym pytania:
„Czy popiera Pan/Pani inicjatywę 
Honorowych Obywateli Gminy Py-
rzyce dotyczącą posadowienia po-
mnika upamiętniającego Budowni-
czych Polskich Pyrzyc?”

Z uzyskanych danych wynika, iż 
mieszkańcy gminy Pyrzyce nie po-
pierają powyższej inicjatywy. Takiej 
odpowiedzi udzieliło 72% ankieto-
wanych, przeciwnego zdania było 28 
% badanych.

„Czy popiera Pan/Pani posadowienie 
pomnika na placu Ratuszowym na-
przeciw pomnika upamiętniającego 
740-lecie uzyskania praw miejskich 
przez Pyrzyce?”

Na powyższe i kolejne pytania 
odpowiedzi udzielali wyłącznie an-
kietowani, którzy w 1 pytaniu popar-
li inicjatywę Honorowych Obywate-

li Gminy Pyrzyce posadowienia po-
mnika upamiętniającego budowni-
czych Pyrzyc w przestrzeni publicz-
nej miasta Pyrzyce.  Posadowienie 
pomnika na placu Ratuszowym po-
parło 82% ankietowanych, przeciw-
nego zdania było 18 % badanych.
„Czy popiera Pan/Pani zapropo-
nowaną formę monumentu, tj. ka-
mienny głaz  z przymocowaną ta-
blicą zawierającą inskrypcję?”

Zaproponowaną formę pomnika 
poparło 73 % ankietowanych, prze-
ciw było 27% badanych.

„Jaka treść inskrypcji powinna 
widnieć na tablicy umieszczonej na 
pomniku?”
55 % ankietowanych wybrało treść: 

„Wszystkim tym, którzy podnieśli 
z gruzów Pyrzyce po zniszczeniach 
wojennych i przyczynili się do rozwo-
ju miasta.

 Mieszkańcy Pyrzyc w 100-lecie 
Odzyskania Niepodległości

                                  Listopad 2018”

36% badanych poparło treść:

„Wszystkim ludziom pracy, którzy 
podnieśli z gruzów Pyrzyce po znisz-
czeniach wojennych i przyczyniali się 
do rozwoju miasta.

Mieszkańcy Pyrzyc 
w 100-lecie 

Odzyskania Niepodległości
Listopad 2018”

Inicjatywa może słuszna, ale, jak 
widać, nie wszyscy mieszkańcy Py-
rzyc tak myślą. Może powrócić po-
nownie do rozpatrzenia, ale już jako 
inicjatywa uchwałodawcza obywate-
li, taką możliwość stworzyli miesz-
kańcom Pyrzyc radni gminy, którzy 
podjęli na ostatniej sesji uchwałę mó-
wiącą o tym, że grupa mieszkańców 
licząca co najmniej 200 osób, posia-
dających czynne prawa wyborcze do 
Rady, może wystąpić z inicjatywą 
uchwałodawczą, przez złożenie pod-
pisów pod projektem uchwały. Więc 
jeszcze pomnik może być.

PP
  

Gmina wesprze szpital
go główną część stanowią mieszkań-
cy gminy Pyrzyce. Istotnym elemen-
tem zdrowotnych programów profi-
laktycznych są systematyczne bada-
nia przesiewowe oraz jakość świad-
czonych usług medycznych. Właści-
we wyposażenie poradni oraz prawi-
dłowe warunki sanitarno-higieniczne 
pomieszczeń wpłyną bardzo pozytyw-
nie na dostępność oraz jakość świad-
czonych specjalistycznych usług me-
dycznych na terenie gminy Pyrzyce” 
– czytamy w uzasadnieniu do uchwa-
ły przedłożonej Radzie Miejskiej  
w Pyrzycach, radni po burzliwej dys-
kusji wyrazili zgodę na przekazanie 
z budżetu gminy Pyrzyce w/w dota-
cji na w/w cel.

PP

Na ręce Burmistrza Lipian 
Krzysztofa Boguszewskiego wpłynę-
ło pismo podpisane przez wicemar-
szałka województwa Tomasza So-
bieraja w sprawie zlikwidowanego 
przejścia dla pieszych, w którym czy-
tamy – „Odpowiadając wielokrotnie 
informowano, że przejście dla pie-
szych w obrębie skrzyżowania z ul. 
S. Żeromskiego przy ul. Pyrzyckiej  
w Lipianach było nieprawidłowo wy-
znaczone przez poprzednich zarząd-
ców drogi, informowano również  
o działaniach podjętych, przez Woje-
wodę Zachodniopomorskiego i Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji  
w Szczecinie w celu eliminacji nie-
prawidłowości w obrębie przejść dla 
pieszych. Wymagania dotyczące bez-
pieczeństwa na przejściach dla pie-
szych zostały pokrótce objaśnione 
we wcześniejszych pismach. Ponie-
waż wyznaczenie przejścia dla pie-
szych stanowi jednocześnie zakaz 
przekraczania jezdni na odcinku 100 
m od wyznaczonego przejścia, wy-
znaczając przejście dla pieszych na-

Pasy
nie dla
Lipian

leży zapewnić zarówno pieszemu, 
jak i kierującemu pojazdem odpo-
wiednie warunki widoczności, pręd-
kości, kanalizacji ruchu oraz możli-
wości bezpiecznego zatrzymania się, 
regulowane odpowiednimi przepisa-
mi ustaw i rozporządzeń. Ponieważ  
w istniejącym stanie nie ma możliwo-
ści wyznaczenia bezpiecznego przej-
ścia dla pieszych w obrębie skrzyżo-
wania ul. Pyrzyckiej z ul. S. Żerom-
skiego, ewentualna możliwość wy-
znaczenia przejścia dla pieszych mo-
głaby zaistnieć pod warunkiem prze-
budowy skrzyżowania realizowanej 
z inicjatywy i na koszt zainteresowa-
nej strony po uzgodnieniu z zarządcą 
drogi wojewódzkiej oraz organem za-
rządzającym ruchem na niej”.

Z odpowiedzi wicemarszałka ja-
sno wynika, że przejścia dla pieszych 
na koszt województwa nie będzie, 
chyba że gmina Lipiany wyłoży ka-
sę i sfinansuje modernizację skrzyżo-
wania. Biorąc pod uwagę możliwości 
finansowe gminy i inne potrzeby po 
prostu jest to niemożliwe. 

PP



 14                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 12                            03.10.2018
24 września 2018 r. w Krakowie 

odbyło się już 3 spotkanie poświęco-
ne ochronie przed skutkami nadmier-
nego oddziaływania promieniowa-
nia elektromagnetycznego na orga-
nizmy żywe. Zostało zorganizowane 
przez Urząd Miasta Krakowa, panią 
radną miasta Krakowa Martę Patena 
oraz we współpracy z zagranicznymi 
naukowcami. Podczas samej konfe-
rencji można było dość jednoznacz-
nie przekonać się, że problem, jaki 
nas dotyka na co dzień jest bardzo 
poważny. Stronę społeczną z nasze-
go terenu oraz okolic reprezentowa-
li: Rafik Ennaoui, Ireneusz Dykiert 
[Lipiany] oraz Jacek Drewniak [Bar-
linek]. Zaproszeni goście poza Pol-
ską pochodzili z 3 innych krajów tj. 
Włoch, Francji oraz Szwecji.

Dr Fiorella Belpoggi [Włochy] 
- doktor nauk biologicznych, kie-
rownik badań w Instytucie Rama-
zzini, dyrektor Cesare Maltoni Can-
cer Research Center była jedną z pre-
legentek podczas tego spotkania. Po 
jej prezentacji nie można było dłużej 
mieć wątpliwości co do bezpośred-
niego wpływu oddziaływania stacji 
bazowych na wzrost zachorowań na 
różne odmiany raka!  Kolejnym za-
proszonym był dr Marc Arazi [Fran-
cja]. Lekarz medycyny oraz współza-
łożyciel oraz prezes Stowarzyszenia 
„Alerte PhoneGate”.

Jego wykład poświęcony był 
głównie temu, jak należy używać te-
lefonu komórkowego, by oddziały-
wał na człowieka w jak najmniej-
szym stopniu. Padły też słowa o jed-

Społecznicy z Lipian i Barlinka 
na III Międzynarodowym 
Forum Ochrony Środowiska
przed zanieczyszczeniami 
polami elektromagnetycznymi [PEM] 
w Krakowie.

Na zdjęciu od lewej Ireneusz Dykiert, 
Rafik Ennaoui, Pan Olle Johansson, Jacek Drewniak z Barlinka. 

noznacznej szkodliwości na organi-
zmy żywe w dłuższej perspektywie 
czasu. Gościem specjalnym i dość 
niespodziewanym był pan Olle Jo-
hansson [Szwecja]. Profesor nadzwy-
czajny oraz kierownik Zakładu Der-
matologii Doświadczalnej. Instytut 
Karolinska w Sztokholmie. Profesor 
Królewskiego Instytutu Technolo-
gicznego. Jego przemówienie trwało 
blisko 20 minut, podczas których wy-
powiedział wiele kontrowersyjnych 
słów związanych bezpośrednio z od-
działywaniem promieniowania elek-
tromagnetycznego na ludzi i inne or-
ganizmy żywe.

Całe jego wystąpienie należałoby 
zamknąć w 2 słowach: RAK I BEZ-
PŁODNOŚĆ!!! Po wysłuchaniu tego 
człowieka nie można pozostać obo-
jętnym względem jego słów. Przyto-
czył szereg niezaprzeczalnych fak-
tów, których nie sposób zignorować! 
Za swoją prawdomówność i otwar-
tość otrzymał od zebranych osób 
owację na stojąco. Nasza wiedzę 
choć w bardzo ograniczonym czasie 
przekazaliśmy na ostatniej sesji Rady 
Powiatu, radni też przyjęli naszą pro-
pozycję spotkania włodarzy gmin, by 
z nimi omówić problem promienio-
wania elektromagnetycznego na tere-
nie gmin. Mamy w posiadaniu mate-
riał z spotkania w Krakowie i w naj-
bliższym czasie bardzo chętnie się 
nim podzielimy. A tymczasem proszę 
jeszcze raz uważnie przestudiować 
to, co zostało napisane. 

- Rafik Ennaoui
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Wyniki
                       Igrzyska Dzieci
Dziewczęta: 
I m SP Brzesko opiekun Wojciech Zalewski 
(Weronika Bulak, Wiktoria Fiłek, Weronika Górzyńska, Anna Gruszczyń-

ska, Natalia Huber, Hanna Ogiejko, Wiwiana Pieczonka, Estera Radecka, 
Kinga Skrzypczak, Alicja Wojnarowska)
II m ZSP Bielice, III m ZS Kozielice, IV – V m SP z OI Pyrzyce SP Warnice,  
VI m SP Żabów, VII m ZS Lipiany, VIII m NSP Przelewice, I X m SP 
Żuków    
Chłopcy: 
I m SP z OI Pyrzyce opiekun Wojciech Piwowarczyk 
(Wiktor Brudło, Jan Figiel, Jakub Huska, Norbert Jurecki, Dominik Kostecki, 
Konrad Kotynia, Marcel Kowalski, Bartosz Łuczak, Łukasz Łuszczyk, Bartosz 
Osękowski, Fabian Popielarczyk, Mateusz Socha. 
II m SP Bielice, III m SP Żabów, IV m ZS Lipiany, V m SP Kozielice, VI m 
SP Żuków, VII m NSP Przelewice, VIII m SP Warnice, IX m SP Pyrzyce (ul. 
Rejtana) 
                Igrzyska Młodzieży Szkolnej   
I m SP z OI Pyrzyce opiekun Justyna Pawłowska  
(Julia Bajor, Syntia Bryk, Weronika Dyszkiewicz, Julia Gajewska, Martyna 
Jacheć, Nikola Kadłubek, Bianka Łakatosz, Aurelia Matyńka, Karolina Wali-
szewska, Anna Zambrzycka)
II m SP Bielice, III m SP Kozielice, IV m ZS Lipiany, V m SP Warnice, VI m 
SP Pyrzyce (ul. Rejtana), VII m NSP Przelewice, VIII m SSP Pyrzyce   
  Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Chłopcy:
I m SP Kozielice opiekun Piotr Klapenda 
(Krzysztof Huber, Kacper Krawczyk, Adam Mroczek, Jakub Mroczek, Jakub 
Niziński, Bartosz Ochroński, Paweł Opaliński, Jakub Pawłowski, Miłosz Rej-
niak, Eryk Rzeszewski, Wiktor Zawadzki)
II m SP Pyrzyce (ul. Rejtana), III m ZS Lipiany, IV m SP Warnice, V m SP Ża-
bów, VI m SSP Pyrzyce, VII m SP Bielice, VIII m NSP  Przelewice  

Licealiada
Dziewczęta:

1 m ZS nr 1 Pyrzyce  opiekun Dariusz Gąsławski 
(Martyna Chojnacka, Aleksandra Dąbkowska, Oliwia Duda, Wiktoria Dzio-
bek, Aleksandra Kasprzak, Karolina Nizińska, Karolina Osiecka, Aleksandra 
Pawłowska, Izabella Sobczyk, Julia Staniszewska, Martyna Tarnowska)
2 m ZS nr 2 CKU Pyrzyce 

Chłopcy:
1 m ZS nr 2 CKU Pyrzyce opiekun Ariel Ostolski 
(Szymon Borowiec, Łukasz Gajda, Wiktor Gronkowski, Szymon Guźniczak, 
Jakub Knapiński, Dawid Mocarski, Bartosz Nawrocki, Kacper Sobstyl, Do-
rian Stiller, Jakub Sykuła, Adrian Świtaj)
2 m ZS nr 1 Pyrzyce 

Piotr Olech 

PRZEŁAJE W LIPIANACH

Już tradycyjnie, jak  co roku na 
początku września, tym razem w 
dniach  15- 16.09.2018 r. odbyły się 
Międzynarodowe Mistrzostwa Pol-
ski Szkół w Stargardzie. Husaria Fi-
ght Team dwa razy pod rząd miała za-
szyty wygrać mistrzostwa w klasyfi-
kacji drużynowej, więc w tym roku  
było wiadomo, że inne drużyny będą 
chciały odebrać ten tytuł Husarii Fi-
ght Team.  Same mistrzostwa stały na 
bardzo wysokim poziomi. Nie dość, 
że z Polski zjechało ok 30 klubów, to 
rangę imprezy podniosły jeszcze eki-
py z Rosji, 4 x Ukrainy, 2 x Niemiec 
oraz Czech, tak, że można śmiało po-
wiedzieć, iż Mistrzostwa w Stargar-
dzie  stały na bardzo wysokim po-
ziomie sportowym jak i organiza-
cyjnym. Zdobyliśmy dużo V miejsc, 
gdzie niestety zawodnicy ulegli w 
walce o brązowy krążek.

Husaria Fight Team po podlicze-
niu wszystkich grup wiekowych sta-
nęła na 5 miejscu w klasyfikacji klu-
bowej, po takich zaciętych walkach i 
tak mocnym turnieju miejsce bardzo 
dobre.

Blisko 400 uczestników widnia-
ło w protokołach mistrzostw powia-
tu pyrzyckiego w Sztafetowych Bie-
gach Przełajowych. Rozegrano je 26 
września 2018 roku, tradycyjnie na 
malowniczych trasach przy Miejsko-
-Gminnym Ośrodku Kultury w Li-
pianach, wzdłuż linii brzegowej je-
ziora Wądół. Na otwarciu imprezy 
obecny był członek Zarządu Zachod-
niopomorskiej Rady Olimpijskiej Je-
rzy Goclik z małżonką Izabellą. Ofi-
cjalnego otwarcia dokonał dyrektor 
PMOS w obecności przewodniczące-
go Rady Miejskiej w Lipianach Ar-
tura Lipskiego.  Ta masowa impre-
za od kilku lat nie bez powodu roz-
grywana jest w tym właśnie miej-
scu. Przemawiają za tym liczne atu-
ty np. możliwość skorzystania z za-
plecza MGOK-u, bliskość jeziora i 
przejrzystość tras. Honorowymi star-
terami byli: dyrektor ZS w Lipianach 
Dorota Chrobrowska, Jerzy Goclik, 
Artur Lipski i Wojciech Zalewski. 

Organizatorzy zadbali, żeby 
wszyscy uczestnicy mogli zjeść pysz-
ną grochówkę, napić się ciepłej her-
baty, a najlepsze szkoły otrzymały 
statuetki ufundowane przez pyrzyc-
ki PMOS. 

Serdeczne podziękowania nale-
żą się dyrektorowi MGOK w Lipia-
nach Ryszardowi Tańskiemu za udo-
stępnienie terenu, dyrektor Dorocie 
Chrobrowskiej za włączenie się w or-
ganizacje zawodów i nauczycielom 
w-f: Arturowi Lipskiemu, Rajmun-
dowi Sulżycowi, Krzysztofowi Tro-
janowskiemu i Tomaszowi Jurkie-
wiczowi za profesjonalne przygoto-
wanie imprezy pod względem orga-
nizacyjnym. Zwycięzcy poszczegól-
nych kategorii zapewnili sobie udział 
w mistrzostwach województwa, któ-
re odbędą się 25 października 2018 r. 
w dalekim Tychowie. 

Udział wzięły dzieci z Kozielic 
(14 os), Warnic (9 os) i Przelewic (6 
os) 

Oto poszczególne wyniki: 
Grupa dzieci 
Złote medale zdobyli: 
Nikola Przybył 18 kg (HFT War-

nice), Bartosz Owsicki 26 kg (HFT 
Warnice) Antczak Antoni 28 kg (HFT 
Kozielice) 

Srebrny medal zdobyli: 
Anita Przybył 30 kg (HFT Warni-

ce), Maja Górecka 24 kg (HFT War-
nice), Fabian Dondalski 26 kg (HFT 
Warnice), Oliwia Kobus 22 kg (HFT 
Przelewice – debiut)

Brązowe medale zdobyli: 
Sara Malkiewicz 33 kg (HFT 

Warnice), Piotr Mazur 37 kg (HFT 
Kozielice), Martyna Orlikowska 24 
kg (HFT Przelewice – debiut), Zu-
zanna Kobus 30 kg (HFT Przelewi-
ce – debiut), Eryk Rzeszewski 75 kg 
(HFT Kozielice ) Dominik Siatkow-
ski 32 kg (HFT Warnice ) 

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Szkół 
w zapasach w stylu wolnym
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