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16 października w Urzędzie Miej-
skim w Pyrzycach odbyło się spotka-
nie Marzeny Podzińskiej, Burmistrz 
Pyrzyc z Wicemarszałkiem Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego To-
maszem Sobierajem, dyrektorem Za-
chodniopomorskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich Michałem Żuber, za-
stępcą dyrektora Zachodniopomor-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
Waldemarem  Wejnerowskim, dyrek-
torem Wydziału Dróg i Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach 
Ewą Gąsiorowską-Nawój oraz pra-
cownikami Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach Andrzejem Drabczy-
kiem i Pauliną Pastuszek. 

Spotkanie odbyło się w sprawie 
omówienia propozycji wprowadze-
nia minironda na skrzyżowaniu ul. 1 
Maja i ul. Zabytkowej w celu uspraw-

26 października podczas obrad 
XVII Sesji Rady Miejskiej, przewod-
niczący Rady Miejskiej Paweł Chyt 
nadał tytuł Honorowego Obywatela 
Gminy Pyrzyce panu Józefowi Kę-
dziora poprzez wręczenie odznaki 
oraz Aktu Nadania Honorowego 
Obywatela Gminy Pyrzyce. Pan Jó-
zef Kędziora jest członkiem Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych koło w Pyrzycach, współzało-
życielem i obecnie „Prezesem Ho-
norowym” Stowarzyszenia Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach 
oraz pisarzem. Został odznaczony m. 
in. Złotym Krzyżem Zasługi za Za-
sługi na rzecz rozwoju i odbudowy 
Pyrzyc, Odznaką Honorowego Gryfa 
Pomorskiego, Złotym, Srebrnym, i 

PAN  JÓZEF  KĘDZIORA  HONOROWYM  OBYWATELEM  GMINY  PYRZYCE

18 października w Punkcie 
Przedszkolnym przy Gimnazjum w 
Przelewicach obchodziliśmy Wiel-
kie Święto Dyni. Tego dnia w na-
szym przedszkolu królował kolor po-
marańczowy. Dzieci w ubiorze posia-
dały akcent pomarańczowy a na gło-
wach dyniowe opaski.

Tego dnia odbyły się zawody 
sportowe, zabawy ruchowe i pla-
styczne, gdzie głównym bohaterem 
była dynia. Parapety przedszkolne 
były pięknie przystrojone przez 
dzieci i ich rodziców ciekawymi de-
koracjami z dyni. Tego dnia miało też 
miejsce rozstrzygnięcie konkursu na 
„Najciekawszą i najładniejszą deko-
rację z dyni”.

 Każdy uczestnik dyniowego 
konkursu otrzymał nagrodę i pa-
miątkowy dyplom. Gratulujemy ro-
dzicom i dzieciom ciekawych po-
mysłów. Wielkie świętowanie w na-
szym przedszkolu pozwoliło przeżyć 
wspaniałą dyniową przygodę…

Patrycja Sobczyk

15 października na uroczysto-
ściach w parafii Matki Bożej Bole-
snej w Pyrzycach ksiądz arcybiskup 
Andrzej Dzięga poinformował ze-
branych, że podjął decyzję o tym, że 
tegoroczne dożynki archidiecezjalne 
były ostatnimi, zorganizowanymi  
w Pyrzycach. 

Decyzję taką podjął w związku  
z przygotowaniami do odchodów 
900-lecia misji św. Ottona z Bam-
bergu na Pomorzu, wydarzenia dużej 
wagi nie tylko religijnej, ale również 
historycznej i społecznej dla całego 
regionu, które odbędą się w Pyrzy-
cach w 2024 roku. 

Dożynek archidiecezjalnych 
w Pyrzycach 
już nie będzie

Brązowym Medalem za Zasługi dla 
Obronności Kraju, Odznaką Zasłużo-
nego Działacza LOK i za Zasługi dla 
Kultury Pyrzyckiej, Krzyżem Kom-
batanckim za zasługi dla Związku 
Kombatantów RP i BWP, Porcela-
nowym Krzyżem za Zasługi dla Klu-
bów Oficerów Rezerwy oraz Hono-
rową Odznaką za Zasługi dla Fede-
racji Stowarzyszeń Rezerwy i We-
teranów Sił Zbrojnych RP. Życze-
nia dla pana Józefa Kędziory złożyła 
Marzena Podzińska, Burmistrz Py-
rzyc oraz przedstawiciele Stowarzy-
szenia Uniwersytet Trzeciego Wieku  
w Pyrzycach.

Gratulujemy otrzymanego wy-
różnienia i dziękujemy za działalność 
na rzecz społeczności lokalnej.

nienia ruchu. Jest to skrzyżowanie  
o dużym natężeniu ruchu, gdzie poru-
szanie się pojazdów jest utrudnione. 
W związku z powyższym Gmina Py-
rzyce podjęła inicjatywę rozwiąza-
nia tego problemu. Marszałek Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
przychylnie ocenił propozycję wpro-
wadzenia minironda i podjęty został 
temat realizacji zadania przy udziale 
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach 
oraz Gminy Pyrzyce. Obecnie ocze-
kujemy na decyzję Starostwa Po-
wiatowego w Pyrzycach w sprawie 
wspólnych działań na następne lata. 
Według wstępnych ustaleń, prace nad 
zmianą organizacji ruchu na skrzy-
żowaniu ul. 1 Maja i ul. Zabytkowej  
w formie przygotowania dokumen-
tacji projektowej, rozpoczną się  
w 2018 roku.

SPOTKANIE W SPRAWIE PROPOZYCJI 
WPROWADZENIA RONDA NAJAZDOWEGO
W PYRZYCACH

W związku z tym, w  przyszłym 
roku dożynki archidiecezjalne będą 
zorganizowane w innym miejscu, 
chodzi również o danie szansy innym 
chętnym ośrodkom na zorganizowa-
nie takiego wydarzenia. 

Jak udało się nam ustalić  
w rozmowie z kanclerzem kurii, 
miejsce przyszłych dożynek archi-
diecezjalnych nie jest jeszcze okre-
ślone, nie ustaliliśmy, dlaczego ob-
chody 900 - lecia misji św. Ottona z 
Bambergu na Pomorzu zaplanowane 
na 2024 rok, czyli za 7 lat kolidują z 
dożynkami.

PP
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5 października 2017r. w jednym z mieszkań w 
miejscowości Warnice doszło do wybuchu pieca. 
W wyniku nieszczęśliwego wypadku mieszka-
nie pięcioosobowej rodziny uległo doszczętnemu 
zniszczeniu, spłonęła znaczna część mebli i sprzę-
tów gospodarstwa domowego, a pozostałe nie na-
dają się do użytku. Rodzina pozostała bez podsta-
wowych sprzętów. Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Warnicach wychodząc naprzeciw potrzebom 
rodziny, która ucierpiała podczas tego zdarzenia 
zwraca się z prośbą do ludzi dobrego serca, aby 
wspomogli poszkodowanych. Wobec powyższego 
Ośrodek Pomocy Społecznej koordynuje zbiórkę 
przedmiotów niezbędnych do codziennego funk-
cjonowania takich jak: pościel, koce, ręczniki, na-

POTRZEBNA POMOC
czynia kuchenne: talerze, sztućce, garnki, kubki, 
szklanki itp. Potrzebne będą również meble i sprzęt 
AGD. Osoby, które chciałyby przekazać sprzęty  
o dużych gabarytach prosimy o zgłoszenie tego 
faktu do pracownika OPS – Jolanty Janiak tel. 
91 578 32 84 wew. 33. Sprzęty zostaną odebrane 
po wykonaniu remontu mieszkania. Można rów-
nież dostarczać odzież: dla chłopców w wieku 15 
i 13 lat i dla dziewczynki 10 lat oraz dorosłych. 
Czystą wypraną odzież oraz przedmioty gospo-
darstwa domowego należy dostarczyć do Urzędu 
Gminy w Warnicach - Sala Ślubów w dni pracy 
Urzędu od godz. 8:00 do 14:00. W pomoc dla po-
szkodowanych zaangażowane jest również so-
łectwo Warnice. Osoby, które chciałyby przeka-

zać pomoc rzeczową, mogą również kontakto-
wać się z sołtys Teresą Suligą tel. 697 715 824 
(także po godz. 15:00). Numer konta banko-
wego (rachunek pomocniczy), na który można 
wpłacać środki pieniężne dla poszkodowanych:  
43 9387 1039 3900 1339 2000 0020 Parafia Rzym-
skokatolicka pw. NMP Matki Kościoła, Warnice 
58, 74-201 Warnice. W tytule przelewu prosimy 
umieścić: „Dla pogorzelców”. Za okazaną pomoc, 
zrozumienie i wsparcie serdecznie dziękujemy.

Kierownik OPS
Marianna Margiel-Mikołajczak

Wójt Gminy
Anna Hackiewicz-Gębska

Już na początku listopada wszystkich pracow-
ników biurowych zlikwidowanego Zarządu Dróg 
Powiatowych powinniśmy szukać nie w dotych-
czasowej siedzibie przy ulicy Stargardzkiej, ale w 
pokojach budynku Starostwa Powiatowego przy 
ulicy Lipiańskiej. Taką decyzję podjął na jednym 
z ostatnich posiedzeń Zarząd Powiatu. 

Według zarządu, rozlokowanie pracowników 
jednego wydziału w oddzielnych budynkach po-
woduje znaczne utrudnienie w pracy i obsłudze in-
teresantów. Zarząd stwierdził, że jest to możliwe  
i nie będzie problemu z przygotowaniem wolnych 
pomieszczeń dla pracowników administracyjnych. 
Natomiast pracownicy fizyczni będą nadal musieli 
zajmować pomieszczenia w budynku przy ulicy 
Stargardzkiej. 

Fizyczni
po staremu

Tylko 9 kóz w powiecie!!!
             Według najnowszych danych, na terenie powiatu pyrzyckiego, na dzień 01.09.2017 roku stan 

pogłowia zwierząt gospodarskich zgłoszonych do ARiMR wynosi 3661 sztuk bydła, 2143 świnie, 343 
owce i tylko 9 kóz. Widać, że ani kozie mleko, ani inne pożytki z tego zwierzęcia nie kuszą hodowców, 
najwięcej miłośników kóz,  jak widać z poniższej tabeli, jest w gminie Przelewice. 

 Kilka tygodni temu ruszył remont komisariatu 
policji w Lipianach. Będzie to długo oczekiwany 
remont, który obejmie swoim zakresem tak zwaną 
termomodernizację obiektu, ocieplenie, wymianę 
stolarki, wymianę pieca oraz remont pomieszczeń.  
Zadanie realizowane jest w ramach projektu unij-
nego pod nazwą „Zwiększenie efektywności ener-
getycznej budynków Policji na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego” współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 
2014 – 2020. 

Umowę na przeprowadzenie remontu podpi-
sał komendant wojewódzki policji 13 marca tego 
roku. Koszt inwestycji to ponad 536 tysięcy zło-
tych, 20 tysięcy złotych do remontu dołożyła też 
gmina Lipiany. 

Remont w pierwszej kolejności obejmie wyko-
nanie ocieplenia budynku, następnie pomieszcze-
nia, które były wykorzystywane przez nieistniejącą 
już straż gminną, później kolejne pomieszczenia. 
Zakończenie remontu komisariatu planowane do 
31 maja 2018.

PP  

Remont lipiańskiej policji
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26 października 2017 r. w ko-
ściele parafialnym p.w. św. Jana 
Chrzciciela w Żabowie odbyła się 
prezentacja obrazu  Petra Jana Bran-
dla „Chrzest Chrystusa” po renowa-
cji. Dzieło pochodzi  z I ćwierćwie-
cza XVIII wieku i do kościoła para-
fialnego trafił przeniesiony z pałacu 
w Żabowie, który krótko po II woj-
nie światowej został zniszczony. Ob-

PREZENTACJA OBRAZU 
PETRA JANA BRANDLA 

„CHRZEST CHRYSTUSA”

raz przedstawia scenę przyjmowa-
nia chrztu przez Jezusa Chrystusa z 
rąk Jana Chrzciciela.  Autor Petr Jan 
Brandl, zwany „czeskim Rubensem”, 
uznany został jednym z najwięk-
szych malarzy późnego baroku w Eu-
ropie Środkowej. Autentyczność ob-
razu potwierdziła Andrea Rousova –  
znawczyni twórczości Brandla, zaj-
mująca się badaniem czeskiego ma-

larstwa barokowego w Galerii Naro-
dowej w Pradze.  

Pierwsza prezentacja obrazu od-
była się 25 października 2013 roku, 
następnie dzieło zostało poddane pra-
com badawczym i konserwatorskim 
trwającym niemal cztery lata. Przez 
ten czas w kościele parafialnym w 
Żabowie ołtarz zdobiła wierna ko-
pia obrazu. Oryginalne dzieło Petra 
Jana Brandla wróciło już do kościoła 
parafialnego w Żabowie, a prezen-
tacja obrazu została zorganizowana 
przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. 
św. Jana Chrzciciela w Żabowie oraz 
Stowarzyszenie Historyków Sztuki – 
Oddział Szczeciński. 

Przedstawienia historii dzieła 
oraz jego twórcy dokonał historyk 
sztuki Michał Dębowski, który pod-
czas stażu w Wojewódzkim Urzędzie 
Ochrony Zabytków w Szczecinie od-
krył, że autorem obrazu może być 
Petr Jan Brandl i od samego początku 
koordynował prace nad obrazem.  

W wydarzeniu udział wzięła Ma-
rzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc 
oraz reprezentanci Pyrzyckiej Rady 
ds. Dziedzictwa Kulturowego „Pi-
rissa” – prof. Edward Rymar, Ma-
ria Winiarz, Beata Statkiewicz, Ro-
bert Sójka oraz Marcin Peterlejtner. 
Artykuł dot. obrazu „Chrzest Chry-
stusa” w Żabowie autorstwa Michała 
Dębowskiego pojawił się w czeskim 
prestiżowym czasopiśmie UMĔNĺ.

Nareszcie doczekaliśmy się 
długo wypatrywanego gościa z Ke-
nii. 13 października 2017 roku do 
naszej Szkoły Podstawowej im. 
Kawalerów Orderu Uśmiechu w 
Warnicach przyjechał ksiądz Je-
remi Kabuga - proboszcz placówki 
misyjnej pw. Św. Pawła Apostoła 
w Kipsing. Powitała go pani dy-
rektor Ewa Rebeko i oczywiście 
nasi uczniowie i nauczyciele woła-
jąc Mungu Akubariki (tzn. Szczęść 
Boże). Ksiądz opowiedział nam o 
miejscu, z którego pochodzi poka-

Z Kenii do Warnic
zał zdjęcia i zaprosił do wspólnego 
śpiewania. Dzięki pani katechetce 
ze Szkoły Podstawowej w Mał-
kocinie W. Stefanickiej mieliśmy 
okazję poznać bliżej miejsca, gdzie 
mieszka nasz podopieczny adopto-
wany Text  Bahati. 

Uczniowie byli pod wielkim 
wrażeniem i oczywiście nie zabra-
kło wspólnego pamiątkowego ro-
bienia zdjęć. Tym razem było nas 
więcej, bo dołączyli do nas nasi 
koledzy i koleżanki ze szkoły fi-
lialnej w Starym Przylepie. Kate-

chetka pani Beata Sainson przy-
gotowała kilka niespodzianek dla 
naszego gościa. Nie tylko słucha-
liśmy naszego gościa, ale ucznio-
wie przygotowali niespodziankę. 
Chór odważnych małych misjona-
rzy (uczniowie z koła misyjnego) 
zaśpiewał Baba Jetu czyli Ojcze 
nasz w języku suahili. Otrzymali 
ogromne brawa i ksiądz był bardzo 
zadowolony i zaskoczony. To nie 
koniec niespodzianek. 

Dzięki hojności rodziców, 
uczniów oraz pracowników szkoły 
przygotowaliśmy dar serca od nas 
wszystkich, który pomoże księ-
dzu w Kenii przy budowie przed-
szkola. Oczywiście był też pamiąt-
kowy album z naszej szkoły przy-
gotowany przez uczniów,  który 
będzie miłą pamiątką z pobytu  
u nas. Do tych prezentów dołączyła 
zaprzyjaźniona Szkoła Podstawowa  
z Kluczewa ofiarując swój dar. 

Była też chwila oddechu i 
coś dla ciała, czyli poczęstunek 
przygotowany przez naszych 
rodziców. Było smacznie, kolorowo 
i wesoło. Ksiądz wyjechał z naszej 
szkoły z miłymi wspomnieniami. 
Badaj, czyli do zobaczenia!!!

Przygotowała B. Samson

Bryka
nie dla
Kazika

„W odpowiedzi na Pańskie pismo 
z dnia 29 września 2017 r. informuję, 
że nie ma możliwości udostępnienia 
Panu samochodu służbowego Staro-
stwa Powiatowego w Pyrzycach. Po-
dyktowane jest to faktem, iż w Staro-
stwie Powiatowym w Pyrzycach pro-
wadzona jest polityka oszczędno-
ści w każdym aspekcie, w tym rów-
nież w zakresie wyjazdów służbowych  
i wyjazdów samochodem służbowym. 
Podkreślam, że samochód służbowy 
Starostwa Powiatowego służy przede 
wszystkim członkom Zarządu Po-
wiatu i pracownikom Starostwa Po-
wiatowego. W uzasadnionych potrze-
bach z przejazdu samochodem służ-
bowym korzystać mogą pracownicy 
jednostek organizacyjnych powiatu 
i inne osoby. Należy jednak podkre-
ślić, że inne osoby mogą korzystać z 
pojazdu tylko i wyłącznie w obecno-
ści członków Zarządu, czy innych pra-
cowników Starostwa Powiatowego 
bądź jednostek organizacyjnych Po-
wiatu. Szczegółowo zasady wykorzy-
stania pojazdu określone są w Za-
rządzeniu Nr 4/OP/2009 Starosty Py-
rzyckiego z dnia 16 lutego 2009 r.  
w sprawie wprowadzenia regula-
minu gospodarowania samochodem 
służbowym Starostwa Powiatowego  
w Pyrzycach”.  

Taką odpowiedź otrzymał od sta-
rosty Stanisława Stępnia w poło-
wie października radny powiatu py-
rzyckiego Kazimierz Lipiński, który 
zwrócił się do szefa powiatu o umoż-
liwienie mu skorzystania z samo-
chodu osobowego ford mondeo na-
leżącego do powiatu wraz z kie-
rowcą w celu przeprowadzenia roz-
mów na temat szans inwestycyjnych 
w naszym regionie. Zaznaczył, że 
odległość ,jaką miałby pokonać ford 
mondeo nie przekroczyłaby w obie 
strony 1000 km. W piśmie nie wy-
jaśnił, do jakiego miasta chciałby 
powiatową bryką pojechać.  Z ana-
lizy drogowej wynika, że Lipiński 
zaplanował jechać do Gdańska, War-
szawy, Poznania, Wrocławia albo do 
jakiegoś mniejszego miasta w tym 
zasięgu. Prośbę swą radny Lipiński 
argumentował następująco – „Prze-
jazd publicznym transportem zbioro-
wym to czas dwóch dni. Jako osoba 
bez zatrudnienia nie stać mnie na taki 
wydatek”. 

Mimo tak zdecydowanej odpo-
wiedzi starosty, Lipiński nadal pisze 
w w/w sprawie pisma i liczy,  że sta-
rosta zmięknie i brykę mondeo mu 
pożyczy.

PP 
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          Niezwykłą lekcję języka polskiego prze-
żyli uczniowie z NSP w Przelewicach z  klasy V  
pod opieką p. Edyty Kobus.  Wcielili się oni w role 
bogów greckich i urządzili spotkanie na Olimpie. 
Spotkanie to zamykało i podsumowało cykl lekcji 
poświęconych mitologii i starożytnej Grecji.

Każdy z uczniów wcześniej wylosował jed-
nego boga, przebrał się za niego oraz zaprezento-
wał swoją postać kolegom. Uczniowie wspaniale 
wystylizowali się na swoje postacie i opowiedzieli 
o nich. Ponadto musieli odpowiedzieć na wiele py-
tań przygotowanych przez nauczycielkę, rozwią-
zywali rebusy i krzyżówki, podawali znaczenie 
związków frazeologicznych, układali łamigłówki. 
Wszyscy świetnie się bawili. Trzeba przyznać, że 
praca na lekcji nie była syzyfową pracą, a znajo-
mość mitów nie jest piętą achillesową piątoklasi-
stów. Na zakończenie uczestnicy lekcji posłuchali 
greckiej muzyki, posilili się nektarem i ambrozją. 
Wszyscy zgodnie przyznali, że warto czytać mity, 
dzięki temu można było przeżyć nie tylko ciekawą 
przygodę, ale i się uczyć.

Edyta Kobus

17 października 2017 r. w Urzędzie Miejskim 
w Pyrzycach Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska 
dokonała uroczystego wręczenia Stypendium Bur-
mistrza Pyrzyc – stypendium za szczególnie wy-
sokie wyniki w nauce i zachowaniu oraz za szcze-
gólne uzdolnienia w różnych dziedzinach wiedzy.

Na spotkanie zaproszeni zostali tegoroczni sty-
pendyści, ich rodzice oraz dyrektorzy szkół, do 
których uczęszczają nagrodzeni uczniowie. Sty-
pendyści otrzymali z rąk pani burmistrz decyzje  
o przyznaniu stypendium i jego pierwszą ratę, zaś 
rodzice listy gratulacyjne.

 
Zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów 

otrzymało je 23 uczniów: ze Szkoły Podstawowej 
w Brzesku: Anna Gruszczyńska, Alicja Wojnarow-
ska, Kinga Skrzypczak, Maciej Bichta, Kacper Ko-
zieł, ze Szkoły Podstawowej w Mielęcinie: Laura 
Zdunowska, ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

STYPENDIA BURMISTRZA PYRZYC 
PRZYZNANE

Integracyjnymi w Pyrzycach: Zofia Kraśniańska, 
Hanna Zielińska, Syntia Bryk, Martyna Jacheć, 
Berenika Preston, Kajetan Kacprzak, Eliza Ko-
łoszycz, Maja Harmaciej oraz Dagmara Jedynak, 
ze Szkoły Podstawowej w Żabowie: Iga Drabik, 
Patrycja Małolepsza, Mateusz Skiba, Katarzyna 
Kryszkiewicz, ze Szkoły Podstawowej przy ulicy 
Rejtana w Pyrzycach: uczennice Publicznego Gim-
nazjum w Pyrzycach – Oliwia Ręk i Luiza Dzię-
gielewska oraz uczniowie Gimnazjum Mistrzostwa 
Sportowego w Pyrzycach – Bartłomiej Stawiarski i 
Maja Malanowska.

Gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy 
dalszych sukcesów w nauce. Mamy nadzieję, że 
otrzymane stypendium stanie się dla nich nie tylko 
szansą i wyróżnieniem, ale przede wszystkim wy-
zwaniem do dalszego działania.

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Py-
rzycach z 2008 roku w sprawie ustalenia ekwi-
walentu pieniężnego dla członków ochotniczych 
straży pożarnych, biorących udział w działa-
niach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 
organizowanych przez Państwową Straż Po-
żarną lub gminę, członkom ochotniczych straży 
pożarnych działających na terenie gminy Py-
rzyce strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych 
gminy Pyrzyce dostawali ekwiwalent za godzinę 
10 zł bez względu czy były to działania ratow-
nicze, szkolenia czy też pomoc przy imprezach 
gminnych. Burmistrz Pyrzyc Marzena Podziń-
ska zaproponowała na ostatniej sesji zmiany  
w tym zakresie, nowa uchwała, którą radni przy-
jęli,  różnicuje stawki w zależności od działania. 

Radni zgodzili się z propozycją burmistrz  
i uchwalili wysokość ekwiwalentu pienięż-
nego przysługującego członkom ochotniczej 
straży pożarnej za udział w działaniu ratowni-
czym wynosi 20,00 zł za każdą godzinę udziału  
(w tym przypadku podwyżka o 10 zł), z zastrze-
żeniem, iż wysokość ekwiwalentu za uczest-
niczenie członka Ochotniczej Straży Pożarnej  
w innym działaniu ratowniczych organizowa-
nych lub współorganizowanych przez Gminę 
Pyrzyce zapewniającego ochronę życia, zdro-
wia, mienia i środowiska wynosi 10,00 zł za 
każdą godzinę udziału. 

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za 
udział w szkoleniu pożarniczym organizowa-
nym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 
wynosić będzie 10,00 zł za każdą godzinę 
udziału podczas szkolenia pożarniczego. 

Porządki
w 

ekwiwalentach 
pyrzyckich
strażaków
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Sonda
„Święta narodowe”

Zawsze obchody świąt narodo-
wych oglądam w telewizji, ale gdy-
bym miała możliwość uczestniczyć w 
takich uroczystościach osobiście, to 
chętnie bym wzięła udział.

Każdy kraj ma swoje święta na-
rodowe, my Polacy też. I powinniśmy 
je uszanować, a jak jest możliwość, to 
uczestniczyć w takich wydarzeniach, 
jako patrioci. 

Kiedyś ktoś o te święta walczył, 
dlatego powinniśmy je szanować. Pa-
miętam, za młodych lat, jak to się hucz-
nie obchodziło, chodziłam z mamą na 
pochody i festyny, teraz już tego nie 
ma, a szkoda, mile wspominam tamte 
czasy.

Powinniśmy być dumni z tego, że 
możemy uczestniczyć w świętach na-
rodowych, a jako Polacy powinniśmy 
szanować godło, flagę i konstytucję, a 
niestety tak dzisiaj nie jest.

Święta narodowe, to nasza historia 
i każdy Polak powinien je uszanować, 
powinniśmy brać czynny udział w ob-
chodach takich świąt.

26.10.2017 r. Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Pyrzy-
cach wydał komunikat, w którym in-
formuje, że po zapoznaniu się z wy-
nikami badania próbek wody pobra-
nymi w dniu 24.10.2017 r. stwier-
dził, że woda w wodociągu w Prze-
lewicach nie spełnia wymagań roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
13 listopada 2015 r. w sprawie ja-
kości wody przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1989) z uwagi na przekrocze-
nia najwyższej dopuszczalnej war-
tości bakterii grupy coli. Z tego po-
wodu woda z kranu nie może być 
spożywana ani używana do przygo-
towania posiłków, nie może być uży-

775 mieszkańców Przelewic
bez wody

 20 października na Hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji odbyło się zebra-
nie działkowców zrzeszonych w Pol-
skim Związku Działkowców ROD 
„MIEJSKI”. 

Zarząd pyrzyckich ogródków 
zaprosił na to zebranie wszystkich 
członków, celem zwoływanego ze-
brania było przeprowadzenie gło-
sowania w sprawie wyboru stowa-
rzyszenia ogrodowego, które będzie 
prowadziło rodzinny ogród dział-
kowy, wszystko w atmosferze trwa-
jącego od kilku lat konfliktu zarządu 
ROD „MIEJSKI” z działkowcami 
ze Stowarzyszenia Działkowców 
„ZIELENIEC”. Konflikt stron trwa 
i końca nie widać, były już sprawy 
w sądzie, są wzajemne pomówienia 
i oskarżenia, dziś wychodzi on już 
poza ogródkowe płoty i zaczynają 
się nim interesować częściej media. 
Tak było i w przypadku w/w spotka-
nia, na które z kamerą udał się Piotr 
Ćwikliński z TVK AURA – „Już 
kiedy rozkładałem kamerę, pode-
szło do mnie kilku panów i nakazali 
mi, żebym ją zabrał i wyszedł z ze-
brania. Zapytałem, na jakiej podsta-
wie to robią, otrzymałem odpowiedź, 
że jest to zebranie zamknięte, a usu-
nięcie mnie z sali poleciła im prezes 
pani Genowefa Nowicka. Nie były 
to argumenty, które by mnie przeko-
nały, więc wezwano policję, która po 
zapoznaniu się z sytuacją nie pod-
jęła w stosunku do mnie interwencji 
i pozwolono mi na sali zostać. Dziwi 
mnie całe zdarzenie, przecież ogródki 
działkowe dysponują środkami finan-
sowymi swoich członków, działają na 
gruntach, których właścicielem jest 
Gmina Pyrzyce, co tu jest do ukry-
cia? – powiedział nam po spotkaniu 
Piotr Ćwikliński 

Co było do ukrycia? – „Było to 
zebranie zamknięte, bez żadnych me-

Tajne zebranie pyrzyckich działkowców

diów i gości, ustawa o rodzinnych 
ogrodach działkowych mówi o tym, że 
w takim zebraniu mogą uczestniczyć 
media, goście, o ile ich zaprosimy, 
ale jeżeli nie zaprosimy, to jest to ze-
branie zamknięte. W tym zebraniu 
mieli prawo uczestniczyć tylko dział-
kowcy, nikogo innego nie zapraszali-
śmy” -powiedziała nam prezes ROD 
„MIEJSKI” Genowefa Nowicka.

Co zarząd ROD chciał ukryć 
przed mediami?

„Druga strona reprezentująca 
Stowarzyszanie „ZIELENIEC” roz-
pętała nam piekło, wplątywanie w 
konflikt mieszkańców, urzędu gminy, 
nawet biskupa, chcieliśmy uniknąć 
publicznego zamętu, takie sprawy 
powinny być załatwiane we własnym 
gronie. Macie Państwo nagrane, 
jaka była atmosfera podczas zebra-

nia, działkowcy mieli możliwość swo-
bodnie się wypowiadać, ja nie mam 
nic do ukrycia” – uzupełniła prezes 
Nowicka.

Jednak gołym okiem widać, że 
konflikt trwa i nie widać szans na 
pojednanie.

„Zaprosiłam do siebie na spotka-
nie obie strony, konflikt na ogródkach 
według mnie zaszedł już za daleko, 
dodam, że absolutnie nie opowiadam 
się po którejś ze stron, ponieważ decy-
zja o przynależności do konkretnego 
związku lub stowarzyszenia należy 
wyłącznie do działkowców, mam na-
dzieję, że podczas spotkania skupimy 
się nad tą kwestią.” – powiedziała 
burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska

PP

wana do mycia owoców, warzyw, nie 
nadaje się do mycia zębów, przemy-
wania otwartych zranień, woda może 
być wykorzystywana do celów sani-
tarnych, tj. WC, kąpieli. Spółdziel-
nia Mieszkaniowa „Strzecha” w Kło-
dzinie, zarządzający wodociągiem w 
Przelewicach, został zobowiązany do 
zapewnienia zastępczego źródła za-
opatrzenia w wodę do spożycia oraz 
podjęcia działań naprawczych celem 
doprowadzenia jakości wody do obo-
wiązujących wymagań. Do dnia za-
kończenia składu gazety, zakaz spo-
żywania wody z wodociągu w Prze-
lewicach nie został odwołany. 
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Pruska prowincja Pomorze (Provinz Pom-
mern) była obszarem o specyficznej strukturze 
własności ziemi. Dominowały na jej terenach 
(zwłaszcza zachodnich) wielkie gospodarstwa, 
wymagające licznych grup robotników rolnych. 
Gdy po  zjednoczeniu Niemiec przybrały na sile 
procesy industrializacji i urbanizacji, wyludnia-
jące się wsie pomorskie nie były w stanie za-
spokoić zapotrzebowania tych gospodarstw na 
siłę  roboczą. Junkrzy pruscy rozpoczęli stara-
nia o sprowadzenie nowych pracowników. Opi-
sane procesy napływu Niemców do miast (Lan-
dflucht) i ucieczki ze wschodu (Ostflucht) stały 
u podstaw trwającego od końca XIX wieku na-
pływu polskich robotników rolnych na Pomorze 
Zachodnie. Niektórzy z nich przybywali jedynie 
na kilka miesięcy, po czym na zimę wracali do 
rodzinnych wiosek na ziemiach polskich. Inni 
osiedlali się w prowincji pomorskiej na stałe. 

Pomimo iż przyjazdy robotników polskich 
na Pomorze Zachodnie były kontrolowane i re-
glamentowane przez władze pruskie, nie jest ła-
two ustalić precyzyjnie rozmiary tego zjawiska. 
W latach 1925-1931 liczba niemieckich zezwo-
leń na zatrudnianie obcych robotników rolnych 
w prowincji pomorskiej kształtowała się następu-

(część artykułu: Wojciech Skóra „Duszpasterstwo wśród polskich robotników rolnych na terenie pruskiej prowincji Pomorze. 
[w: Z dziejów chrześcijaństwa, t. II, red. P. Kurlenda i M. Wołos, Poznań 2012]

jąco: 1925 rok – 21 512 zezwoleń; 1927-19 994; 
1929 - 18366; 1931-8757. Liczby te w przybliże-
niu odpowiadają liczebności polskich robotników 
sezonowych pracujących na Pomorzu Zachodnim, 
gdyż zatrudnianie pracowników innych narodo-
wości stanowiło nieznaczny margines zezwoleń. 
Do tego należy dodać 3000-4000 Polaków prze-
bywających na terenie prowincji od wielu lat i w 
praktyce mieszkających tam na stałe. Na początku 
1929 roku Konsulat RP w Szczecinie informował 
MSZ, iż w roku ubiegłym w gospodarstwach po-
morskich pracowało ogółem 24000 polskich robot-
ników rolnych.

Status prawny owych pracowników został dość 
późno uregulowany. Zgodnie z polskimi przepi-
sami do 1926 roku sezonowa emigracja do Nie-
miec odbywała się drogą nielegalną. Z punktu wi-
dzenia prawa niemieckiego do 1927 roku polska 
emigracja dzieliła się na dwie grupy: legalną (ro-
botnicy zwerbowani przez Niemiecką Centralę 
Robotniczą) i nielegalną (przybywający na własną 
rękę). Podstawowym dokumentem regulującym 
status polskich robotników rolnych w Niemczech 
była zawarta po długich negocjacjach konwencja 
emigracyjna z 24 listopada 1927 roku. Otwierała 
ona nowy rozdział dziejów polskiego wychodź-

stwa do Niemiec. Emigracja zarob-
kowa została zalegalizowana i usta-
lono jej ramy prawne. Polscy robot-
nicy zostali zrównani z niemieckimi 
w zakresie warunków pracy i płacy 
oraz w opiece społecznej. Konwen-
cja otwierała też placówkom pol-
skiego MSZ podstawę prawną do 
legalnych interwencji na rzecz tej 
grupy zawodowej.

Polscy robotnicy rolni byli grupą 
wykorzystywaną i nagminnie oszu-
kiwaną przez niemieckich praco-
dawców. Oprócz resentymentów na-
rodowościowych sprzyjał temu czę-
sto występujący analfabetyzm i brak 
znajomości języka niemieckiego. 
Częste były przypadki lżenia, po-
bicia i poniewierania. I to zarówno 
przez pracodawców, jak i pozostałe 
osoby pracujące w majątkach. Das 
polnische Vieh – „polskie bydło”, tak 
ich nazywano i tak częstokroć trak-
towano. Mieszkali zazwyczaj w fa-
talnych warunkach higienicznych, 
kilkanaście osób w jednym pomiesz-
czeniu, nierzadko kobiety z mężczy-
znami, co prowadziło do rozluźnie-
nia obyczajów i nieślubnych dzieci. 

Plagą było pijaństwo, gdyż alkohol był  
jedyną „rozrywką”. Były to środowiska na pro-
stej drodze ku całkowitej demoralizacji. Oso-
bom na stałe przebywającym na Pomorzu Za-
chodnim groziło wynarodowienie, za którym 
częstokroć nie postępowała asymilacja w spo-
łeczeństwie niemieckim, lecz swoiste zawiesze-
nie i izolacja. Konsulat polski w Szczecinie, bę-
dący na tym terenie jedyną agendą rządu pol-
skiego, aby skutecznie przeciwdziałać negatyw-
nym zjawiskom musiał mieć licznych sojusz-
ników cieszących się niekłamanym autoryte-
tem. W dużej mierze rolę tę spełniali niemieccy 
księża katoliccy. 

O roli pyrzyckiego ks. J.Waliczka, probosz-
cza parafii w Pyritz [Pyrzycach] w pomocy dla 
polskich robotników traktować będzie druga 
część publikacji autorstwa W. Skóry.

Na fotografii litografia wg Alberta Pitta  
z 1880 roku przedstawiająca duży zakład pracy 
- cukrownię w Pyrzycach. 

Jeszcze o polskich robotnikach przymusowych na Pomorzu (cz. 1)



 8                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 13                                        02.11.2017

24 października odbyło się sadzenie krokusów zorganizowane przez Sto-
warzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. W wydarzeniu udział wzięła 
Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc oraz Zenobia Walczak prezes UTW. 
Cebule kwiatowe zostały posadzone przy kaplicy Św. Ducha w Pyrzycach,  
w miejscu usuniętego żywopłotu. Dziękujemy członkom Stowarzyszenia za 
inicjatywę upiększania miasta. 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

W ubiegłym tygodniu na biurko burmistrza Li-
pian trafił list otwarty Stowarzyszenia Skuteczny 
Samorząd w sprawie przejęcia Półwyspu Storczy-
ków w Lipianach przez podmiot zewnętrzny o na-
stępującej treści:

„Szanowny Panie Burmistrzu,
podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej  

w Lipianach pojawiła się dyskusja na temat pla-
nów Burmistrza Lipian wobec Półwyspu Storczy-
ków na jeziorze Wądół. W dyskusji tej Pan Bur-
mistrz zapowiedział, że prowadzi rozmowy w spra-
wie przekazania praw do terenu półwyspu na rzecz 
podmiotu niepublicznego, prywatnego. W dalszej 
części tej dyskusji padły pytania o szczegóły tychże 
zamierzeń. Oprócz planów zwolnienia ewentual-
nego przyszłego posiadacza Półwyspu Storczyków 
z opłat za pierwszych kilka lat, z wypowiedzi Pana 
Burmistrza żadna z istotnych spraw nie została wy-
jaśniona. Pragniemy wyrazić swoje głębokie za-
niepokojenie w związku z tym, że sprawę nabycia 
praw do półwyspu przez podmiot zewnętrzny prze-
milczano, że nie odbyła się w tej sprawie żadna dys-
kusja publiczna tak z mieszkańcami jak i z radnymi. 
Wydanie podmiotowi zewnętrznemu najpiękniej-
szego terenu w naszej gminie, wspaniale położonej 
wizytówki i historycznej kolebki naszego miasta, 
nie powinno odbyć się bez konsultacji i dyskusji z 
mieszkańcami. Tymczasem, gdyby nie zapytanie na 
sesji, być może w ogóle nie dowiedzielibyśmy się 
o trwającej procedurze. Co więcej, z wypowiedzi 
Pana Burmistrza, które padły podczas wrześnio-
wej sesji, wnioskujemy, że podmiot zewnętrzny ma 
nabyć prawa do półwyspu bez przetargu. Jesteśmy 
pełni obaw o nasz wspaniały Półwysep Storczyków. 
Nie wiemy, kto jest zainteresowany przejęciem nie-
ruchomości, czy jest to podmiot wiarygodny, jaka 
będzie prowadzona działalność na tym terenie - 
czy będzie ona zgodna z wolą mieszkańców Lipian, 
czy mieszkańcy będą mieli prawo do dalszego ko-
rzystania z półwyspu, na jakich warunkach i za 
jaką cenę przekazane zostaną prawa do półwyspu. 
To tylko niektóre pytania, na które musi paść pu-
bliczna odpowiedź. Zwracamy się z prośbą do p. 
Burmistrza o informowanie mieszkańców Gminy 
Lipiany o zakresie planowanej koncepcji zago-
spodarowania półwyspu Storczyków przed podję-
ciem ostatecznej decyzji w tym zakresie. Zwracamy 
się do p. Burmistrza o przeprowadzenie szerokiej  
i pełnej dyskusji publicznej z mieszkańcami Gminy 
Lipiany w zakresie istotnych zamierzeń względem 
przyszłości półwyspu Storczyków. Realizowanie 
swojego hasła wyborczego, które brzmi „TYM RA-

ZEM ZAGOSPODARUJĘ PÓŁWYSEP STORCZY-
KÓW” nie powinno polegać na wydzierżawieniu 
lub sprzedaży Półwyspu Storczyków, tym samym 
oddaleniu swoich zobowiązań wyborczych i pozby-
cia się problemu lecz na stworzeniu dobra służą-
cego ogółowi np: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK 
REKREACYJNY. Wnosimy o publiczne odczyta-
nie niniejszego listu na październikowej Sesji Rady 
Miejskiej w Lipianach”.

   Identyczny list trafił także do przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Lipianach Artura Lip-
skiego, w pierwszej części sesji podczas informa-
cji z działalności międzysesyjnej burmistrza sekre-
tarz gminy Lipiany Barbara Krakowska – Petruk 
odczytała stanowisko burmistrza w poruszanym  
w liście otwartym temacie – 

„ 24 października 2017 r. wpłynął list otwarty 
Stowarzyszenia Skuteczny Samorząd, w którym po-
ruszony został temat Półwyspu Storczyków. Autor 
tzw. „listu otwartego”, używając nieprawdziwych 
stwierdzeń, próbuje stworzyć atmosferę tajemnicy 
wokół sprawy. Chcąc odnieść się do treści listu i po-
niekąd rozwiać obawy mieszkańców, informuję, co 
następuje: Rada Miejska w Lipianach uchwałą nr 
XXVIII/246/2009 z dnia 21 września 2009 r. wyra-
ziła zgodę na wydzierżawienie na okres 15 lat nie-
ruchomości stanowiącej część działki nr 1/3 o pow. 
73.190,00 m2 tzw. Półwyspem Storczyków. Zgodnie 
z § 2 niniejsza uchwała przewiduje wyłonienie pod-
miotu w drodze publicznego ustnego przetargu nie-
ograniczonego. Przez lata starałem się pozyskać 
potencjalne podmioty, które byłyby zainteresowane 
zagospodarowaniem Półwyspu Storczyków. W roku 
2016 rozpoczęły się rozmowy ze Stowarzyszeniem 
Bractwo Rycerskie „Wądół”, które planowało bu-
dowę osady średniowiecznej wraz z podgrodziem 
na obszarze półwyspu, lecz z uwagi na nieotrzy-
manie środków finansowych na utworzenie spół-
dzielni socjalnej, zrezygnowało z możliwości stara-
nia się o zagospodarowanie terenu.

Podmiot, który obecnie zainteresowany jest 
wydzierżawieniem terenu Półwyspu Storczyków w 
złożonym wniosku przedstawił planowane założe-
nia odnoszące się do sposobu zagospodarowania 
nieruchomości. Projekt zagospodarowania terenu 
oparty jest w głównej mierze na powzięciu dzia-
łań zmierzających do powstania kompleksu tury-
styczno-rekreacyjnego, który będzie służył nie tylko 
mieszkańcom Lipian i okolic, ale również turystom. 
Zakres działań objętych projektem opisanych we 
wniosku przewiduje powstanie ścieżki rekreacyj-
nej, ścieżki edukacyjnej, szlaku rowerowego, ma-

riny ze szkółką żeglarską oraz plaży. Zgodnie z art. 
35 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nie-
ruchomości, które zostały przeznaczone m.in. do 
dzierżawy winny zostać umieszczone na stosow-
nym wykazie, który podaje się do publicznej wia-
domości. Wykaz, w którym wskazany jest Półwy-
sep Storczyków został sporządzony 4 października 
2017 r. Wykaz został zamieszczony na stronie inter-
netowej tut. urzędu, BIPie i podlegał wywieszeniu 
na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu do dnia 25 
października 2017 r. Nadmieniam, iż teren Półwy-
spu Storczyków objęty jest ścisłą ochroną konser-
watorską, zatem wszelka ingerencja w Półwysep 
Storczyków winna zostać poprzedzona stosownymi 
badaniami archeologicznymi i zgodą Zachodnio-
pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. Jeśli dojdzie do sytuacji, że po przepro-
wadzeniu badań archeologicznych zagospodaro-
wanie terenu pod zamierzonym kątem nie będzie 
możliwe, wówczas umowa dzierżawy zostanie roz-
wiązana za obustronną zgodą. Wszelka zabudowa 
półwyspu musi zostać poprzedzona uzyskaniem, 
wydawanych przez gminę, warunków zabudowy. 
Ponadto w umowie dzierżawy, dzierżawca zobli-
gowany zostanie do informowania Gminę Lipiany 
o etapach inwestycji zmierzającej do zagospoda-
rowania półwyspu. Ponieważ procedura dzierżawy 
Półwyspu Storczyków określona w uchwale Rady 
Miejskiej z 2009 roku budzi wątpliwości wśród 
mieszkańców, podjąłem decyzję, że na kolejną sesję 
Rady Miejskiej w Lipianach przygotowany zostanie 
projekt uchwały zmieniającej dotychczasową 
uchwałę. Zmianie ulegnie forma przetargu 
nieograniczonego z ustnego na pisemny. 

W przetargu pisemnym komisja bierze pod 
uwagę nie tylko zaoferowaną stawkę czynszu 
dzierżawnego, ale również inne kryteria 
wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty, 
np. sposób zagospodarowania terenu. Należy pod-
kreślić, że zarówno Radzie Miejskiej jak i burmi-
strzowi zależy na właściwym zagospodarowaniu 
tego terenu”.

List, zgodnie z życzeniem jego autorów zo-
stał w końcowej części odczytany i na tym dys-
kusję zakończono. Sygnatariuszy listu podczas se-
sji reprezentował wiceprezes Skutecznego Samo-
rządu Ireneusz Dykiert, a temat Półwyspu Storczy-
ków zgodnie z deklaracją burmistrza Lipian pod 
obrady powróci na kolejnej sesji Rady Miejskie  
w Lipianach.

RT

Półwysep
lipiańczyków
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PRAWO  I  GOSPODARKA§
Dotychczas najwięcej rezygnacji z mandatu 

radnego było w gminie Przelewice, radę gminy 
uzupełniano tam kilkakrotnie. Dziś wiemy, że i 
gminę Warnice czeka uzupełnianie, a to w związku 
z rezygnacją pani Żakliny Kwapisz z mandatu. Po-
wody tej decyzji pani Kwapisz podaje w niżej cy-
towanym piśmie : -„Prawo stanowi. że radny może 
zrzec się swojego mandatu w każdym momencie 
trwania kadencji, przewiduje to ordynacja wybor-
cza, dająca możliwość pisemnego zrzeczenia się 
mandatu przez radnego. Złożenie takiego oświad-
czenia woli, skierowanego do Przewodniczącego 
Rady Gminy, powoduje wygaśniecie mandatu. In-
formuję Państwa, że działając zgodnie z art. 190 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sej-
mików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 
1190, z 2011 r. Nr 34, poz. 172) zrzekam się man-
datu radnego Gminy Warnice z dniem 12 paździer-
nika 2017 r. Stosowne oświadczenie przesłałam do 
Biura Rady e-mailem dnia 12 października. Moja 
decyzja o zrzeczeniu się mandatu jest głęboko prze-
myślana i wynika z sumy zdarzeń, jakie miały miej-
sce w ciągu ostatnich miesięcy. Nałożyły się na nią 
nie tylko okoliczności natury osobistej, ale przede 
wszystkim okoliczności, które dalsze wykonywanie 
mandatu radnej, mającej na względzie dobro lokal-
nej społeczności czynią wręcz niemożliwym. Byli-
ście świadkami mówienia, wręcz obwieszczania na 
mój temat min. przez Panią Wójt czy też Strażnika 
Gminnego nieprawdziwych informacji, powodując 
naruszenie mojego dobrego imienia i opinii na mój 
temat wśród mieszkańców gminy. Można przywo-
łać w tym miejscu np. fakt publicznego obwieszcze-
nia, że został skierowany do sądu pozew o ukaranie 
mnie za psa, którego nie byłam właścicielką, w kon-
sekwencji otrzymałam wyrok skazujący, od którego 
się odwołałam i wygrałam sprawę. Kolejne naru-
szenie mojego dobrego imienia to przedstawienie 
przez Panią wójt, ile razy spóźniałam się na sesję, 
czy też, ile razy przedwcześnie z niej wychodziłam. 
Mówiąc, że takie zestawienie zrobione zostało na 
jej prywatny wniosek. Co to ma być Szanowni Pań-
stwo? Czy wójt ma prawo dyscyplinować radnego? 
Na jakiej podstawie prawnej to robi?  Nikt z Pań-
stwa nie pochylił się nad tym problemem (…) być 
może i któregoś z Państwa czekać będzie podobne 
traktowanie. Czas pokaże.  Przepis art. 24 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowi, 
że radny jest obowiązany brać udział w pracach 
rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji sa-
morządowych, do których został wybrany lub de-
sygnowany. Potwierdzenie zobowiązania radnego 
do udziału w pracach rady gminy zawiera rów-
nież ślubowanie, które składają radni przed przy-
stąpieniem do wykonywania mandatu. Postano-
wienia art. 23-25 ustawy o samorządzie gminnym 
wskazują, że w sprawowaniu mandatu radny gminy 
jest niezależny. To od jego woli zależy wybór spo-
sobu sprawowania mandatu. Możliwość sprawo-
wania mandatu uzależniona została wyłącznie od 
złożenia ślubowania. Ocena pracy radnego została 
przewidziana wyłącznie na płaszczyźnie politycz-
nej i przyznana wyłącznie jego wyborcom. Można 
jej zatem dokonać tylko i wyłącznie w formie odby-
wających się co cztery lata wyborów. Tym samym 
należy uznać, że ani rada gminy, ani jej przewodni-
czący, ani żaden z powołanych przez radę organów 
(komisja rady), ani też inny podmiot bądź organ nie 
mają prawa weryfikować zachowania się radnego 
w zakresie naruszania przez niego jego obowiąz-

Radna oddaje mandat

ków wynikających ze sprawowania mandatu. Moja 
rezygnacja nie ma nic wspólnego z obrażaniem się 
na radnych i Radę jako taką. Na koniec chciałabym 
tylko dodać słowa, które już w historii narodów i 
społeczeństw zostały dawno powiedziane i ogło-
szone: „Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, 
to oznacza prawo do mówienia prawdy ludziom 
tego, co nie chcą usłyszeć”. Jeszcze raz dziękuję za 
miniony czas, kiedy byłam radną gminy Warnice.

Żaklina Kwapisz
W związku z tym, że radna wypowiedziała się 

powyżej na temat relacji z wójt Anną Hackiewicz 
– Gebską, poprosiliśmy panią wójt o stanowisko w 
tej sprawie -   

„W nawiązaniu do prośby o odniesienie się do 
listu byłej radnej Rady Gminy Warnice pani Żakliny 
Kwapisz chciałabym wyrazić opinię na temat nie-
prawdziwych informacji zawartych w piśmie pani 
Radnej. To sami radni, jako pierwsi zwrócili uwagę 
na problem opuszczania sesji bez jakiegokolwiek 
usprawiedliwienia i to radni Rady Gminy Warnice 
przegłosowali opracowany na swoją prośbę pro-
jekt zmiany w statucie regulujący postępowanie w 
tym zakresie. Ciekawe jest również, że od momentu 
uchwalenia zmian pozbawiających radnych i sołty-
sów diet w razie nieusprawiedliwionego opuszcze-
nia sesji, przypadków opuszczania sesji bez uspra-
wiedliwienia nie odnotowano. Ocenę tego pozosta-
wiam Państwu.

Kolejną sprawą jest oburzenie, jakie wywołało 
u pani radnej rzekome dyscyplinowanie Radnej 
przez moją skromną osobę w związku z wykonywa-
niem przez nią mandatu. Jako przykład podała sko-
mentowaną przeze mnie podczas sesji Rady Gminy 
kwestię notorycznego opuszczania obrad komisji 
Rady Gminy oraz sesji Rady Gminy bez usprawie-
dliwiania się (w tym również nawet przed przepro-
wadzeniem jakiegokolwiek głosowania, jednak po 
pobraniu diety).  Istotnie – zabrałam w tej spra-
wie głos, do czego mam pełne prawo również jako 
mieszkanka gminy. Nie pochwalam wychodzenia 
z obrad bez usprawiedliwienia się i uważam to za 
zachowanie skandaliczne.  Szczególnie, że Statut 
Gminy Warnice uchwalony przez Radę w listopa-
dzie 2015 roku, czyli za kadencji pani radnej re-
guluje tą kwestię, §45 pkt 2 brzmi „Radny powi-
nien niezwłocznie usprawiedliwić swoją nieobec-
ność Przewodniczącemu Rady lub Komisji”. Pani 
radna bez usprawiedliwienia była nieobecna na 3 
komisjach 2 sesjach oraz opuściła obrady przed 
ich zakończeniem 12 razy. Chcę zwrócić również 
uwagę, że pani radna złożyła wniosek o wygasze-
nie mandatu w odpowiedzi na wniosek mieszkań-
ców miejscowości Dębica (z której pani Żaklina 

Kwapisz uzyskała mandat) z dnia 13 września 2017 
roku, w którym mieszkańcy zwrócili się do Woje-
wody Zachodniopomorskiego, za pośrednictwem 
wójta gminy Warnice, z prośbą o podjęcie działań 
zmierzających do wygaszenia jej mandatu. Powo-
dem wniosku podpisanego zbiorowo przez sporą 
grupę mieszkańców tej niewielkiej miejscowości 
był podnoszony przez nich fakt niezamieszkiwania 
przez panią radną na terenie sołectwa Dębica oraz 
całkowity brak zainteresowania sprawami swo-
jej miejscowości. Pismem z dnia 26 września 2017 
roku wojewoda przekazał sprawę do rozpoznania 
przez Radę Gminy. Gdyby zatem nie rezygnacja  
z mandatu – wniosek mieszkańców musiałby być 
rozpatrywany na sesji Rady Gminy, a radni po wy-
słuchaniu stron musieliby podjąć decyzję, czy wy-
gasło prawo wybieralności radnej. Przewodni-
czący Komisji Rewizyjnej wystosował pismo za-
równo do pani radnej, jak i do sołtysa i wszystkich 
członków Rady Sołeckiej z prośbą o złożenie wyja-
śnień. W odpowiedzi na pismo pani radna Żaklina 
Kwapisz złożyła rezygnację z pełnionej funkcji.  
W dniu 18.10.2017r. do urzędu gminy wpłynęło 
pismo ze stanowiskiem członków Rady Sołeckiej 
miejscowości Dębica, z którego wynika, że pani 
radna nie przebywa w miejscowości. Niemniej jed-
nak zacytuję tutaj samą panią radną: „Jeśli wol-
ność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo 
do mówienia prawdy ludziom tego, czego nie chcą 
usłyszeć”. Pani radna, jak się zdaje, pozostawia 
sobie pełne prawo krytykowania wszystkich, w tym 
również Rady Gminy, a krytykę pod swoim adre-
sem uważa za naruszenie swobody w wykonywa-
niu mandatu…. Zdecydowanie różnimy się w oce-
nie tego, co wolno każdemu obywatelowi, w tym 
również wójtowi gminy, jako mieszkańcowi gminy 
Warnice w tym zakresie. Na zakończenie jeszcze je-
den aspekt – rezygnacja z mandatu oznacza przed-
terminowe wybory uzupełniające i związane z tym 
koszty, o których pani radna zdaje się zapominać. 

Z wyrazami szacunku 
Anna Hackiewicz – Gębska”

Faktycznie, wedle ordynacji wyborczej, wy-
bory uzupełniające muszą być przeprowadzone, je-
żeli rezygnacja z mandatu nastąpi w okresie więk-
szym niż 6 miesięcy do końca kadencji i w tym 
przypadku w danym okręgu wyborczym radnego 
trzeba będzie wybrać, chyba że zgłosi się tylko je-
den kandydat, to wtedy wyborów się nie przepro-
wadza, tak zdarzało się już w Przelewicach.

PP
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Tymi słowami można byłoby podsumować 
posiedzenie sądu w sprawie korupcji wyborczej, 
które odbyło się 26 października. 

Ilość wypowiedzianych przez oskarżonych  
i świadków słów, które miały bezpośredni zwią-
zek z obecnym na obiektach Ośrodka Sportu  
i Rekreacji alkoholem powalała. Co kilka zdań 
z ust obecnych można było usłyszeć o dziesiąt-
kach butelek po alkoholu zebranych na potrzeby 
CZ.G. i jego promotora J.M.O., byłego burmi-
strza Pyrzyc, o systematycznym zbieraniu bute-
lek po alkoholu po imprezach w barze na hali, 
o zbieraniu butelek na stadionie i znoszeniu ich 
do specjalnego pomieszczenia, do którego klucz 
miał tylko CZ.G., o bańkach z alkoholem pach-
nących naftą w szafce aneksu kuchennego po-
mieszczeń biurowych na hali OSiR-u, o wyrzu-
ceniu z jednego z pomieszczeń na stadionie po-
nad 60 pustych butelek po wódce, po przegra-
nych przez J.MO. wyborach na burmistrza. Sze-
fem tej „sportowej” bimbrowni, według zeznań 
świadków, był CZ.G., były pracownik OSiR –u. 
On to przed wyborami samorządowymi w 2014 
roku zabrał, według świadków na wyłączność, 
klucz od jednego z pomieszczeń biurowych na 
stadionie i tam rozlewał coś, co niektórym, spra-
gnionym mogło przypominać alkohol. Monopol 
na klucz do tego pomieszczenia do tego stop-
nia jest nie na rękę CZ.G. i jego byłemu szefowi 
J.M.O., że w pewnym momencie podczas po-
siedzenia sądu J.M.O. oświadczył, że on, kiedy 
był dyrektorem OSiR pozwolił nauczycielom 
wychowania fizycznego z gimnazjum doro-
bić klucze. W ten sposób usiłował pokazać, że 
nieprawdą jest, że tylko CZ.G. miał klucze do 
rozlewni alkoholu, ale  mogli go mieć także na-
uczyciele z gimnazjum. Magicznym wręcz pod-
czas posiedzenia sądu stał się czerwony lejek,  
z którym CZ.G. chodził po OSiR-ze i znikał z 
nim za drzwiami zarezerwowanych dla siebie 
pokoi.  Ze wszystkich dotychczasowych wy-
powiedzi jawi się alkoholowy OSIR roku 2010 
- 2014, kiedy to na to na jego obiektach, pod 
okiem ówczesnej dyrektor, na potrzeby ów-
czesnego burmistrza rozkręcono na skalę dziś 
chyba już nie do określenia alkoholowy biznes 
wykorzystywany do tego, by wygrać pierwsze  
i kolejne wybory. „Butelki były zbierane, wszy-

Pyrzycki  OSiR
w oparach 
alkoholu

scy wiedzieli, że pan CZ.G. je zbiera, nikt się z 
tym nie krył, CZ.G. też się z tym nie krył, że są to 
butelki do rozlewania alkoholu dla pana J.M.O.” 
– zeznał jeden ze świadków. Wiedza o tym pro-
cederze była do tego stopnia powszechna, że 
pracownicy OSIR-u spotykani na mieście byli 
pytani „Jak smakuje olechówka?”. Na oma-
wiane posiedzenie sądu stawił się najważniej-
szy świadek w sprawie Mirosław Jankowski, 
były pracownik OSiR-u, któremu J.M.O. i jego 
kompani zawdzięczają, że są tu, gdzie są, czyli  
w sądzie na ławie oskarżonych. Gdyby nie ak-
tywność Jankowskiego, który zezwolił nam 
na publikację nazwiska i wizerunku, tacy jak 
J.MO., CZ.G. nigdy nie stanęliby przed sądem. 
„Ja tylko chciałem pokazać prawdziwą twarz 
J.MO. łotra, kombinatora, łobuza”- powtarzał 
kilkakrotnie Jankowski. Emocje do tego stop-
nia dały się we znaki Jankowskiemu, że pod-
czas przerwy w posiedzeniu na korytarzu zwró-
cił się do J.M.O słowami – „Teraz ty będziesz 
szukał pracy”, co zgłosiła do protokołu adwokat 
J.M.O. a Jankowski się słów nie wyparł.  Zezna-
nie Jankowskiego było bardzo obszerne, opo-
wiadał o swojej współpracy z CBA: „W styczniu 
2014 roku skontaktowali się ze mną agenci CBA 
ze Szczecina, zapytali, czy nie chciałbym przyje-
chać i porozmawiać na temat pana J.M.O. Po-
jechałem i rozmawialiśmy bardzo dużo, wtedy 
zeszliśmy na temat wyborów, powiedziałem im, 
że J.M.O. na pewno nie zmieni swoich przyzwy-
czajeń i będzie w wyborach 2014 stosował te 
same metody, czyli alkohol, przekupstwo. Byłem 
pewien, że J.M.O. będzie wstawiał swoich lu-
dzi do komisji wyborczych (…) W czwartek, po-
przedzający drugą turę wyborów, przyjechali do 
mnie dwaj agenci CBA i rozmawialiśmy o wy-
borach, od tego dnia codziennie miałem od nich 
po kilka telefonów z pytaniami (…) Pan J.M.O 
jak się do czegoś przykładał, to matkę, ojca, 
dzieci by sprzedał, ale zawsze po trupach do-
chodził do celu, to jest tego typu człowiek”. Wy-
powiedź Mirosława Jankowskiego wzburzyła 
bardzo J.M.O, który złożył protest w związku  
z takimi wypowiedziami świadka. Ale Jankow-
ski nie przejął się protestami: „OSiR w wybo-
rach w 2010 podporządkowany był jednemu ce-
lowi, który wyznaczył sobie pan J.M.O, to zna-

czy wyborom na stanowisko burmistrza Pyrzyc. 
Byliśmy zaangażowani do spraw wyborczych 
(…) Ja muszę powiedzieć, że wódą pan J.M.O. 
posługiwał się już w wyborach w 2006, kiedy  
z listy Kazimierza Lipińskiego startował do 
Rady Powiatu Pyrzyckiego, wtedy z inicjatywy 
pana J.M.O. było zorganizowane takie niby spo-
tkanie sympatyków sportu na dole hali przy ulicy 
Rolnej i wtedy serwowano wszystkim, niby rze-
komym miłośnikom sportu, wódę niewiadomego 
pochodzenia, podawana była w takich przezro-
czystych dzbankach (…). W tamtym czasie, kiedy 
J.M.O. rozpijał swoją wódką wyborców, którzy 
głosowali na niego, to na ulicy Rolnej w godzi-
nach rannych przychodziła cała pyrzycka men-
townia, alkoholicy i otrzymywali od niego alko-
hol. Dawał im go najczęściej z bagażnika swo-
jego samochodu, wtedy większość tej wódki wy-
borczej on trzymał w swojej piwnicy. Na hali 
wóda znajdowała się w różnych ilościach w za-
leżności od potrzeb, była ona wykorzystywana 
na imprezach sportowych do częstowania go-
ści i uzyskania poparcia w wyborach (…) Ta-
kim człowiekiem do czarnej roboty J.M.O. był 
CZ.G. Przed wyborami nie było dnia, żeby przy-
chodząc na halę nie pochwalił się, że dzisiaj to 
w Nieborowie, Brzesku, Żabowie lub gdzieś tam 
jeszcze rozprowadził 40, 30 butelek wódy” .

 
To tylko kilka fragmentów z zeznań świadka 

Mirosława Jankowskiego, po jego wysłuchaniu 
wydawało mi się, że nastąpi kanonada szczegó-
łowych pytań ze strony adwokat J.M.O. samego 
J.M.O. a także od oskarżonego CZ.G. Kanonady 
nie było. Wszystkie  pytania skierowane do Jan-
kowskiego i oświadczenia J.M.O. zmierzały do 
tego, żeby udowodnić, że Jankowski mści się na 
J.M.O. za zwolnienie go z pracy i ma do niego 
jakiś życiowy żal.

Kolejne posiedzenia sądu w tej sprawie wy-
znaczono na 23 i 27 listopada, będą to przesłu-
chania świadków.

                                                Ryszard Tański
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Fo t o ko m e n t a r z

KONFERENCJA PRASOWA BURMISTRZ PYRZYC

SADZENIE 
KROKUSÓW 

PRZY KAPLICY 
ŚW. DUCHA

SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
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Treść ogłoszenia

Wypełniony kupon można wysłać na adres redakcji: Dwutygodnik Puls 
Powiatu ul. Bema 22, 74-240 Lipiany lub wypełniony i zeskanowany kupon 
wysłać e-mailem: redakcja@pulspowiatu.pl. Ogłoszenie zostanie opublikowa-
ne w najbliższym wydaniu „Pulsu Powiatu”.

KUPON  NA  DARMOWE  OGŁOSZENIE  DROBNE

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

tel. 692 561 929

Kupię
Kupię mały domek w Lipianach lub okolicy, może być 

w Pyrzycach lub okolicy  tel. 530 988 284

Obowiązek składania plików JPK_VAT
 przez mikroprzedsiębiorców

Szanowni Państwo, Drodzy Przedsiębiorcy!!!

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach informuje, iż podat-
nicy VAT mikroprzedsiębiorcy, składający deklaracje VAT-7 lub VAT-7K 
od 1 stycznia 2018 r. mają bezwzględny obowiązek prowadzenia elek-
tronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupu VAT) i przesy-
łania jej jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 
1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

 Plik JPK_VAT jest zestawem informacji o zakupach i sprzedaży, 
który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_
VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przed-
siębiorstwa. Plik JPK_VAT przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej, 
w określonym układzie i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc po-
przedni, (nawet w przypadku rozliczeń kwartalnych).

Ministerstwo Finansów udostępnia Państwu bezpłatne i bezpieczne na-
rzędzia do utworzenia i wysyłania JPK_VAT, w tym celu:

● Wejdź na stronę  www.jpk.mf.gov.pl
● Pobierz tabelę w formacie arkusza kalkulacyjnego (csv).
● Wpisz do niej dane twojego rejestru VAT (ewidencja zakupu i sprze-

daży za dany okres).
● Pobierz ze strony www.jpk.mf.gov.pl  aplikację Klient JPK 2.0.
● Prześlij wypełnioną tabelę przez aplikację Klient JPK 2.0 

(przy pomocy bezpłatnego profilu zaufanego eGo albo certyfikatu 
kwalifikowanego).

●Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Ponadto, informuje się o planowanych szkoleniach w tym zakresie, 
w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pyrzycach (pok. 303), w każdy wto-
rek listopada, tj. 7.11, 14.11, 21.11, 28.11 o godz. 10.00 - ZAPRASZAMY.

Więcej informacji na stronie: www.jpk.mf.gov.pl oraz w Krajowej In-
formacji Skarbowej tel:

801 055 055 lub 22 330 03 30  

Dzień Edukacji już za nami, dyplomy wręczone 
i nagrody też, w tym roku Zarząd Powiatu Pyrzyc-
kiego zaakceptował dla podległych mu dyrektorów 
szkół nagrody pieniężne z okazji Dnia Edukacji  
w następującej wysokości: dla 3 dyrektorów po  
1800 zł netto, dla dwóch po 1500 zł. 

Na podstawie wniosków dyrektorów zatwier-
dzono też przyznanie nagród w wysokości po 1400 
zł netto ośmiu nauczycielom oraz nagród rzeczo-
wych o wartości 500 zł dla dziewięciu pracowni-
ków administracji.

Dyrektor
dyrektorowi
nierównyNa ostatniej sesji radni Rady Miejskiej w Py-

rzycach podjęli uchwałę i powołali do życia Py-
rzycką Radę Seniorów. W uzasadnieniu uchwały 
przygotowanej przez burmistrz Pyrzyc czytamy 
– „Burmistrz Pyrzyc z własnej inicjatywy chce 
utworzyć Pyrzycką Radę Seniorów. Po konsulta-
cji z przedstawicielami podmiotów działających 
na rzecz osób starszych, przedstawicielami orga-
nizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzą-
cych Uniwersytety Trzeciego Wieku, jak również  

Seniorzy będą 
doradzać burmistrz 
Pyrzyc

z przedstawicielami OPS, PDK, Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej ESKULAP, Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach, Pyrzyckiej Biblioteki 
Publicznej, 5 października 2017 r. podjęto decyzję 
o utworzeniu Pyrzyckiej Rady Seniora. Rada Se-
niorów poprzez umożliwienie jej wyrażania swoich 
opinii dotyczących potrzeb środowiska osób star-
szych, wychodzenia z inicjatywą i doradztwem po-
zwoli z pewnością zwrócić uwagę na problemy tej 
grupy społecznej. Jednocześnie pozwoli zaktywi-
zować osoby starsze w działaniach na rzecz lokal-
nej społeczności, a z drugiej strony umożliwi or-
ganom gminy  korzystanie z bogatego doświadcze-
nia życiowego i wiedzy osób starszych. Przyjęcie 
uchwały daje podstawy do powołania składu oso-
bowego Rady Seniorów, według zasad określonych 
w Statucie.” Powołana rada będzie liczyć 13 człon-
ków, a jej kadencja trwać będzie 4 lata.

PP
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20 października w Lipianach gościł Dariusz 
Rosati, eurodeputowany Platformy Obywatelskiej. 
Na spotkanie z mieszkańcami Lipian przyjechał 
zaproszony przez radnego Rady Miejskiej w Li-
pianach Piotra Rębacza, który jest szefem koła PO 
w gminie Lipiany. W spotkaniu, które odbyło się 
w Domu Kultury w Lipianach uczestniczyli człon-
kowie i sympatycy PO z Lipian, Myśliborza i Py-

rzyc, obecny był między innymi szef PO w powie-
cie pyrzyckim Wiktor Tołoczko, Burmistrz Lipian 
Krzysztof Boguszewski i profesor Edward Ry-
mar. Podczas spotkania poruszono szereg spraw 
dotyczących bieżącej polityki w Polsce a także w 
unijnej.

PP   

Rosati w Lipianach

18 października br. przewodniczącym Gmin-
nej Spółki Wodnej i Rejonowego Związku Spółek 
Wodnych w Pyrzycach został Paweł Chyt, będzie 
pełnił tę funkcję przez rok do zakończenia kaden-
cji obecnego zarządu spółki, został powołany na 
to stanowisko w związku ze śmiercią Stanisława 
Grzejszczaka, byłego przewodniczącego GSW. 

PP

GSW w Pyrzycach 
z nowym 
przewodniczącym

PAWEŁ CHYT

Droga od marszałka

W minioną sobotę dokonano uroczystego od-
dania do użytku drogi w miejscowości Giżyn. Wy-
konawcą 2,6-kilometrowej drogi o nawierzchni as-
faltowej oraz z kostki typu polbruk była firma BU-
DIMEX. Zadanie realizowane w latach 2016-2017 
odbywało się w ramach otrzymanego dofinanso-
wania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
WZ na lata 2014-2020, a jego całkowity koszt wy-
niósł 2.173.127,52,  w tym planowane dofinanso-
wanie w kwocie 1.382761,00 zł. Inwestycja zdecy-
dowanie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz 
utworzenie sprawnego połączenia  komunikacyj-
nego, podniesie również  jakość  życia  i  mobil-

ność  mieszkańców, zwiększy atrakcyjność inwe-
stycyjną miejscowości Giżyn oraz terenów wokół 
jeziora Miedwie. Uroczystego otwarcia, przecię-
cia wstęgi dokonali Marszałek Zachodniopomor-
ski Olgierd Geblewicz, Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska, obecna sołtys Giżyna Maria Kopeć, 
były sołtys Giżyna Krzysztof Oszczyk, poświece-
nia wyremontowanej drogi dokonał ksiądz Henryk 
Marczak. Po przecięciu wstęgi goście i mieszkańcy 
Giżyna spotkali się w świetlicy wiejskiej, gdzie 
była część artystyczna i poczęstunek.

PP 

4 tygodnie temu nowym prezesem Zachodnio-
pomorskiego Związku Piłki Siatkowej został py-
rzyczanin Dariusz Jagiełło – „Nie było to moim 
marzeniem, ale takie są dziś potrzeby, takie są wy-
zwania i będę starał się tym wyzwaniom jak najle-
piej sprostać. Jest sporo spraw w związku do ure-
gulowania, ale dziś na pierwszym miejscu stawiam 
na minisiatkówkę. Będę chciał, żeby to ona była 
najważniejsza, potem poszczególne kategorie, mło-
dzik, kadet, junior. Chciałbym, żeby jak najwięcej 
dzieci uprawiało piłkę siatkową jest to przepiękna 
dyscyplina sportowa” – powiedział nowy prezes 
ZZPS.

PP

Jagiełło 
prezesem

Dariusz Jagiełło
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