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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, 
NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 23/2018,  
nr  24/2018,  nr 25 /2018, nr 26 /2018, nr 27 /2018, nr 28 /2018, nr 
29 /2018, nr 30 /2018, nr 31 /2018, nr 32 /2018 przeznaczonych do 
sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub 
dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r. 
poz.1490, z późn. zm.) 

Piękny jubileusz 70-lecie istnienia obchodziła 
Ochotnicza Straż Pożarna w Przelewicach. Dru-
howie OSP Przelewice wraz z druhami z pozo-
stałych jednostek działających na terenie gminy 
i z zaprzyjaźnionego miasta Woldegk, a także  
z zaproszonymi gośćmi świętowali tę piękną 
rocznicę. 

Uroczystość rozpoczęła się przemarszem 
wszystkich jednostek OSP spod remizy do  ko-
ścioła parafialnego w Przelewicach, gdzie przez 
ksi ędza kapelana OSP RP Romana Dutko odpra-
wiona została msza święta w intencji strażaków. 

Później na placu folwarcznym w Prze-
lewicach odbył się uroczysty apel, w któ-
rym wzięli udział wszyscy w/w druhny i dru-
howie oraz poczty sztandarowe wraz z gośćmi  
z Woldegku. W uroczystości udział wzięli również 
przedstawiciele władz samorządowych wojewódz-
kich, powiatowych i gminnych, a także przedsta-
wiciele służb mundurowych Państwowej Straży 
Pożarnej i Zarządu Powiatowego OSP RP Pyrzyce.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił  
i 70-letnią historię OSP w Przelewicach przed-
stawił prezes dh Henryk Nawój. Następnie zo-
stały wręczone odznaczenia druhnom i druhom za 
służbę w OSP Przelewice. 

Po ich wręczeniu przyszedł czas na życzenia 
i gratulacje. Podziękowania i gratulacje złożyli 
również wójt Mieczysław Mularczyk, przewodni-
czący RG Marian Świderski wraz z wiceprzewod-
niczącą Anną Nowak. Wręczając list gratulacyjny 
wraz ze statuetką na ręce prezesa Henryka Nawoja 
podziękowali wszystkim strażakom za zaangażo-

Obchody 70-lecia OSP Przelewice

wanie i dotychczasowe lata społecznej działalno-
ści na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
z terenu naszej gminy.  Życzyli wszystkim druhom 
i druhnom m.in. bezpiecznej służby i szczęśliwych 
powrotów z akcji ratowniczych oraz wszelkiej po-
myślności w życiu osobistym. 

Po uroczystym apelu zaproszono wszystkich do 
Gminnego Centrum Kultury na poczęstunek i wy-
stępy artystyczne. 

Gratulujemy odznaczonym strażakom oraz ży-
czymy wszystkim druhnom i druhom bezpiecznej 
służby, a także wszelkiej pomyślności na dalsze 
życie. Niech św. Florian otacza Was swoją opieką. 

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

Ogłoszenie

W dniach 29-30.09.2018 r. w Myślenicach k. Krakowa odbyły się Mistrzo-
stwa Polski kadetek i kadetów zaliczane do Krajowego Systemu Sportu 
Młodzieżowego. Bardzo dobrze na tych zawodach zaprezentowali się mło-
dzi zawodnicy LKS Spartakus Pyrzyce zdobywając 5 medali.
   Medaliści to: II m-ce w kat. 75 kg - Adrian ORLIKOWSKI
                        III m-ce w kat. 50 kg - Klaudia DYSZKIEWICZ
                        III m-ce w kat. 60 kg -  Natalia ROZEL
                        III m-ce w kat. +65 kg - Wiktoria STASZAK
                        III m-ce w kat. +95 kg - Wojciech KUŹNICKI
       W nagrodę za doskonałe wyniki Polski Związek Sumo powołał do 
reprezentacji narodowej na Mistrzostwa Europy Kadetek Natalię Rozel  
i Wiktorię Staszak. ME odbędą się w dniach 20-21 października w Rekwere 
/Estonia/. Gratulujemy sukcesu wszystkim zawodniczkom i zawodnikom  
i czekamy na pomyślne wieści z Estoni.  Na zdjęciu: drużyna LKS Sparta-
kus wraz z trenerem. Eugeniuszem Klimczakiem.

                                                             Za Zarząd LKS Spartakus
                                                             Prezes Bolesław Kowalski

Medal i Estonia w nagrodę 
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Igrzyska Młodzieży Szkolnej 
Dziewczęta:

1 m SP Warnice   662 pkt
2 m SP Pyrzyce   623 pkt
3 m NSP Przelewice  467 pkt 
4 m ZS Lipiany   435 pkt
5 m SP z OI Pyrzyce  424 pkt 
6 m OSW Pyrzyce  57 pkt
7 m SP Okunica   47 pkt 

7 października strażacy ochotnicy z Lipian, 
przy wsparciu Cyklistów Lipiany i MGOK  za-
prosili mieszkańców miasteczka na aktywne 
pożegnanie lata. Na terenie obok domu kultury 
przygotowano konkursy rowerowe, konkursy 
strażackie, pokazy sprzętu strażackiego i poczę-
stunek z grilla.  Jak widać, po raz kolejny stra-
żacy z Lipian nie tylko ratują i gaszą, ale także 
organizują imprezy rekreacyjne. 

Pożegnanie lata z OSP Lipiany

MEMORIAŁ  LESZKA  SŁONINKI
Postać Leszka Słoninki dla młodego poko-

lenia to odległa historia. Mało kto z uczniów na-
szych szkół wie, kto to był i czym się zajmo-
wał. A zrobił wiele jako trener, organizator i ani-
mator życia sportowego na ziemi pyrzyckiej. To 
właśnie pan Leszek tworzył pierwsze struktury 
sportu szkolnego w latach 60. ubiegłego stulecia. 
Był też pierwszym dyrektorem Międzyszkolnego 
Ośrodka Sportowego. Odszedł  za szybko, ale pa-
mięć o Nim pozostała. O tym, że był postacią wy-
jątkową niech świadczy fakt, że stadion miejski w 
Pyrzycach nosi Jego imię. A w 2 lata po śmierci w 
1996 roku odbył się pierwszy  Memoriał Leszka 
Słoninki. 3 października 2018 roku odbył się ko-
lejny. Organizatorami byli Powiatowy Międzysz-
kolny Ośrodek Sportowy, Pyrzycki Klub Olimpij-
czyka, a wspierał ich Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
Honorowymi gośćmi byli Burmistrz Pyrzyc Ma-
rzena Podzińska,  zastępca burmistrza Robert Be-
tyna, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpij-
skiej Stanisław Kopeć, członek zarządu ZRO Ka-

zimierz Lipiński, wiceprezes Pyrzyckiego Klubu 
Olimpijczyka Józef Czaboćko, dyrektor OSiR 
Joanna Woźniak, dyrektor ZS nr 1 w Pyrzycach 
Robert Sójka, dyrektor ZS nr 2 CKU w Pyrzycach 
Paweł Palczyński. Gości i uczestników memoriału 
przywitał dyrektor PMOS Piotr Olech. Sylwetkę 
Leszka Słoninki przybliżył Jego przyjaciel Józef 
Czaboćko. Organizatorzy przygotowali wystawę 
zdjęć z życia patrona stadionu OSiR, a wiązankę 
kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym 
nadanie imienia złożyli młodzi sportowcy: Agata 
Pitura, Wojciech Kuźnicki i Kacper Kacprzak. 
Następnie głos zabrał prezes ZRO Stanisław Ko-
peć, który mówił o zasługach Leszka Słoninki., na-
wiązał też do ruchu olimpijskiego. Na koniec czę-
ści oficjalnej głos zabrała burmistrz Marzena Po-
dzińska, życząc wszystkim uczestnikom udanych 
zawodów i poprawy rekordów życiowych w kon-
kurencjach lekkoatletycznych zaproponowanych 
przez organizatorów. 

Nastał czas rywalizacji. Konkurencjami me-
moriałowymi był bieg na 100 metrów chłopców , 
rocznik 1999 i młodsi i pchnięcie kulą dziewcząt, 
rocznik 2003-2005. Najszybciej „stumetrówkę” 
przebiegł Błażej Mrówczyński w czasie 11:90 , 
drugi był Tomasz Socha, a trzeci linię mety minął 
Adrian Oleksy. W pchnięciu kulą najlepsza oka-
zała się Agata Dec 9,71 m, drugie miejsce zajęła 
Wiktoria Staszak, a trzecie wywalczyła Weronika 
Dyszkiewicz. Później startowali pozostali, a wybór 
konkurencji był naprawdę bogaty. Niestety pogoda 
znacznie wypaczyła przebieg zawodów. Porywisty, 
zmienny wiatr nie pozwolił na   obiektywną rywali-
zację. Jednak memoriał udało się dokończyć, a nie-
które wyniki napawają optymizmem. 

Memoriał poświęcony Leszkowi Słonince bę-
dzie kontynuowany w kolejnych latach, bo po pro-
stu warto. Kierujemy podziękowania do dyrekto-
rów szkół: ZS nr 1 i ZS nr 2 CKU w Pyrzycach za 
obsadę sędziowską młodzieżowych sędziów lek-
kiej atletyki tych zawodów. Dodatkowo pomagali 
Bożena Tołoczko i Wojciech Pardała. Do zobacze-
nia za rok.

Licealiada 
Dziewczęta:

1 m ZS nr 1 Pyrzyce  562 pkt
2 m ZS nr 2 CKU Pyrzyce  560 pkt 
3 m OSW Pyrzyce  197 pkt 

Chłopcy:
1 m SP Pyrzyce   903 pkt 
2 m SP Warnice   893 pkt 
3 m NSP Przelewice  766 pkt 
4 m ZS Lipiany   701 pkt 
5 m SP Okunica   394 pkt
6 m MOS Ryszewko  363 pkt 
7 m SP z OI Pyrzyce  331 pkt 
8 m OSW Pyrzyce  63 pkt 

Chłopcy:
1 m ZS nr 2 CKU Pyrzyce  864 pkt 
2 m ZS nr 1 Pyrzyce  811 pkt
3 m OSW Pyrzyce  412 pkt
4 m MOS Ryszewko  206 pkt

                                    
                                 Piotr Olech  

Wyniki:
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Hans Winterfeldt urodził się w 1926 r. 
w Lipianach (Lippehne  - Neumark) jako 
syn właściciela żydowskiego domu towaro-
wego.  W sobotę 1 kwietnia 1933 r. przed 
sklepem ojca pojawiły się oddziały sztur-
mowe w brązowych mundurach. Wtedy 
już  jako dziecko zrozumiał, że zbliżają się 
bardzo niedobre czasy dla miejscowej lud-
ności żydowskiej. Jedno z kolejnych nie-
miłych wspomnień dotyczy miejsca, które 
prezentuje zamieszczona obok widokówka,  
a mianowicie parku i restauracji „Eichwald”. 
Dziś to opuszczone miejsce zlokalizowane 
przy południowym wyjeździe z miasta w 
kierunku Gorzowa, po prawej stronie przed 
obwodnicą Lipian.  Kiedyś miejsce tętniące 
życiem z restauracją,  boiskiem i placem 
zabaw. Kiedy młody Hans wybrał się wraz  
z mamą na coroczny festyn dziecięcy, miej-
scowa niemiecka dentystka dr Krantz, lekko 
już wstawiona, zaczęła krzyczeć do tłumu, 
pytając, co tam robią żydowskie suki. Wraz 

O pewnym lipiańskim Żydzie

z matką w przerażeniu szybko wrócili do domu. 
Już w 1935 roku Żydzi w Lipianach nie mogli spę-
dzać czasu w miejscach publicznych.

 Nieważne czy była to restauracja w Eichwal-
dzie, publiczna plaża, restauracja na stacji kolejo-
wej (również uwieczniona na kartce), parki, nie 
wspominając już o Hitler Platz, do którego ża-
den Żyd nie odważył się wejść tylko ze względu 
na swoją nazwę. Jedyną rozrywką były sobotnie  
i niedzielne przejażdżki rowerowe z kolegami  
i koleżankami po terenach wiejskich wokół Li-
pian, gdzie nikt ich nie znał. Jedyną wycieczką, 
którą można było odbyć bez strachu był cmentarz 
żydowski, gdzie z kolei nogi nie postawiłby ża-
den Niemiec. Ostatnim okresem pobytu Hansa w 
Lipianach był rok 1937. Z powodu prześladowań 
nikt już nie robił zakupów w domu towarowym 
ojca i trzeba było go za bezcen sprzedać. Po sprze-
daży również domu rodzina wyjechała do Berlina, 
gdzie, jak wspomina, sytuacja Żydów była przez 
kilka lat dużo lepsza niż w Lipianach. W 1940 r. 
został praktykantem kucharskim i do 1944 r. prze-

bywał w Berlinie z nielegalnymi doku-
mentami tożsamości. W tym roku wraz 
z rodziną został też deportowany do Au-
schwitz. Wraz z rodzicami udało mu się 
przeżyć obóz koncentracyjny i został 
wyzwolony w 1945 r. W 1948 r. Hans 
wyemigrował do Nowego Jorku, gdzie 
rozpoczął pracę kucharza, a następnie 
został profesorem języków nowożytnych 
w Bronx Community College. 

Hans Winterfeldt zmarł 4 lipca 2015 
roku, dożywając godnych 89 lat. W arty-
kule wykorzystano wspomnienia Hansa 
Winterfeldt-a opublikowane w tekście: 
Segregation from a Child`s Point of 
View. 

Co ciekawe, prezentowana wido-
kówka również została wysłana do od-
biorcy w Stanach Zjednoczonych (Wi-
sconsin), ale jeszcze długo przed naro-
dzeniem Hansa Winterfeldt-a, bo w 1902 
roku. Wydawca: Wilhelm Schwarzen-
berg z Lipian.
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Sonda

         29 września w Nowielinie odbyła się XVI edycja Rajdu Integracyjnego „Nie Izoluj Mnie”. Po-
goda i humory dopisały zarówno uczestnikom, nauczycielom i uczniom ZS Nr 2 CKU Pyrzyce jak i orga-
nizatorom. Z wielkim zaangażowaniem nasi uczniowie wykonywali kolejne zadania wyznaczone przez 
organizatorów rajdu. Dla wytrwałych na mecie czekał ciepły poczęstunek oraz odpoczynek. Dziękujemy 
dyrekcji i pracownikom OREW Nowielin za zaproszenie. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Ilona Puzerewska

XVI Edycja Rajdu Integracyjnego 
„Nie Izoluj Mnie”

6 października 2018 r. nastąpiło uroczyste 
otwarcie świetlicy wiejskiej w Grędźcu po remon-
cie generalnym, który wykonany został w tym 
roku. Prace remontowe współfinansowane były  
z funduszy UE w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. W uroczysto-
ści uczestniczyli mieszkańcy miejscowości Grę-
dziec oraz zaproszeni goście. Po uroczystym prze-
cięciu wstęgi, świetlica została poświęcona przez 
księdza Roberta Gnycha. Rada sołecka oraz miesz-
kańcy przygotowali poczęstunek, by wspólnie spę-
dzić sobotnie popołudnie. Wyremontowana świe-

tlica została doskonale przyjęta przez zgromadzo-
nych mieszkańców. Po uroczystości otwarcia od-
były się dalsze atrakcje, m.in. pieczenie kiełbasek. 
Koszt realizacji zadania wyniósł 156 820,00 zło-
tych netto, co daje kwotę brutto 192 888,60 zło-
tych. Kwota dofinansowania wynikająca z umowy 
o przyznanie pomocy wynosi 93 703,00 zł. Do-
datkowo Gmina Warnice wybudowała z własnych 
środków przyłącze wodociągowe na potrzeby 
świetlicy w miejscowości Grędziec, koszt budowy 
przyłącza wyniósł 7 750,00 zł netto, co daje kwotę 
9 532,50 zł brutto.

OTWARCIE ŚWIETLICY W GRĘDŹCU

„ Moja TV”

Oglądam telewizję na tyle, co czas pozwoli, 
przeważnie wiadomości. Żona częściej, ma swój 
ulubiony serial na jedynce, ja to bardziej na 
działkę wolę pójść, niż przed telewizorem sie-
dzieć, bo działkowcem jestem.

Tak, często oglądam telewizję i mam swoje 
ulubione programy, przeważnie naukowe i przy-
rodnicze, bo przy okazji dużo ciekawych rzeczy 
się dowiaduję, a denerwują mnie częste powtórki 
i dużo reklam puszczanych, gdy właśnie jakiś 
ciekawy program oglądam.

Nie, nie oglądam telewizji w ogóle, bo nie 
mam na to czasu, może jedynie od czasu do 
czasu, jak chcę się dowiedzieć, co się wydarzyło 
w kraju, czy na świecie, to wiadomości obejrzę.

Mam swoje ulubione seriale, które oglądam 
regularnie: Na Wspólnej i Gliniarze, ale jakieś 
ciekawe filmy też czasem obejrzę, no i oczywi-
ście wiadomości, to też staram się oglądać.

Telewizja, to jest złodziej czasu, dlatego 
rzadko rozsiadam się przed telewizorem, no 
chyba, że jakiś ciekawy film zapowiadają, to tak 
zaplanuję swój czas, żeby obejrzeć, ale jak już 
wspomniałem, rzadko siadam przed telewizorem.
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Naczelny Sąd Administracyjny  uchylił od-
mowę wpisania aktu urodzenia dziecka z małżeń-
stwa jednopłciowego.  Mamy do czynienia z dys-
kryminacją małoletniego obywatela RP - uznał 
NSA uchylając decyzję kierownika krakowskiego 
USC, który odmówił wpisania do polskich akt 
stanu cywilnego aktu urodzenia dziecka z małżeń-
stwa jednopłciowego.  

Sprawa zaczęła się w Krakowie, gdzie ko-
bieta zwróciła się do kierownika USC o transkryp-
cję aktu urodzenia synka urodzonego w 2014 r. w 
Londynie z małżeństwa jednopłciowego, kierow-
nik USC odmówił, gdyż „transkrypcja taka byłaby 
sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku 
prawnego RP, bowiem w akcie urodzenia jako ro-
dzice figurują dwie kobiety”. Decyzję tę utrzymał 
wojewoda. Kobieta złożyła skargę do Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który 
w 2016 roku oddalił skargę, wskazując, że zgod-
nie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym nie ma 
możliwości wpisania w akcie urodzenia rodziców 
tej samej płci. Wpisując zaś w polskiej księdze uro-
dzeń brytyjski akt, kierownik USC w rubryce oj-
ciec musiałby wskazać kobietę. Zdaniem sądu, po-
jęcie „rodziców” zawsze odnosi się do rodziców 
różnej płci, o czym mowa także w art. 18 Konsty-
tucji RP.  WSA uznał, że dziecko i jego opiekunka 

prawna mogą używać zagranicznego aktu stanu 
cywilnego w Polsce. 

Kobieta zaskarżyła orzeczenie do NSA, a ten 
10 października uznał, że doszło do dyskrymina-
cji dziecka - obywatela RP i zwrócił sprawę urzę-
dowi stanu cywilnego. Jak informuje Biuro Rzecz-
nika Praw Obywatelskich, NSA orzekł, że skoro w 
obecnym stanie prawnym istnieje obowiązek do-
konania transkrypcji zagranicznego aktu urodze-
nia, aby obywatel RP mógł dostać dokument toż-
samości, to nie może być tu mowy o klauzuli „po-
rządku publicznego”. „Nie można uciekać od roz-
wiązania problemu, bo mamy do czynienia z dys-
kryminacją małoletniego obywatela RP” . Orze-
czenie jest prawomocne, a sprawa wraca do kie-
rownika USC w Krakowie. Postanowiliśmy zapy-
tać, czy poruszony powyżej problem dotyczy także 
mieszkańców gmin powiatu pyrzyckiego. Pytani 
przez nas kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego 
w Lipianach, Warnicach Przelewicach znają pro-
blem, ale z doniesień prasowych, nikt nie zgłaszał 
się do tych urzędów w sprawie, którą rozstrzygnął 
Naczelny Sąd Administracyjny. Inna sytuacja jest 
w USC w Pyrzycach, który obsługuje mieszkań-
ców gminy Bielice, Kozielice i Pyrzyce, tutaj tylko 
w tym roku było kilka zapytań o wydanie doku-
mentu niezbędnego do zawarcia związku małżeń-

skiego, a w przypadku zamiaru zawarcia związku 
małżeńskiego z osobą tej samej płci i pojawił się 
problem, ponieważ w polskim dokumencie muszą 
być wpisane dane współmałżonka, a z kolei ob-
sługujący polskie USC system informatyczny nie 
przewiduje wpisania kobiety i kobiety lub mężczy-
zny i mężczyzny.  Dziś każdy USC w Polsce posłu-
guje się centralnym programem ŻRÓDŁO, tam w 
rubrykach dotyczących rodziców, małżonków jest 
wpisane mężczyzna i kobieta. Więc nawet gdyby 
urzędnik USC bardzo chciał pomóc, to system 
nie przyjmie PESEL-u  kobiety w rubryce, gdzie 
pisze mężczyzna i odwrotnie. Dziś na bazie pro-
gramu ŻRÓDŁO nie można technicznie wykonać 
aktu urodzenia dziecka rodziców jednopłciowych. 
Tak więc kierownicy wszystkich USC w Polsce 
spoglądają na Kraków i mają nadzieję, że nikt do 
nich z takim problemem nie zapuka. Dziś, w kon-
tekście w/w wyroku NSA, kierownik USC może 
tylko za pośrednictwem wojewody wystąpić do 
ministra Spraw Wewnętrznych z zapytaniem, jak 
fizycznie wykonać wyrok NSA? A tylko patrzeć 
jak do pyrzyckich USC zawitają osoby, które za-
warły jednopłciowy związek małżeński w jednym 
z krajów Unii Europejskiej i przyjadą po niezbędne 
dokumenty.

PP 

Jednopłciowi w pyrzyckich gminach 

Już po wyborach 

Nowy parking w Pyrzycach

W najbliższą niedzielę 21 paź-
dziernika od godziny 7.00 do 21.00 
będziemy głosować i wybierać rad-
nych gmin, powiatu, sejmiku oraz 
wójtów i burmistrzów. Już dziś, co 
jest pewnym zaskoczeniem, w kilku 
gminach powiatu pyrzyckiego bez 
niedzielnego głosowania wiadomo, 
kto będzie wójtem czy radnym, zwią-
zane jest to z faktem zgłoszenia na 
dany urząd tylko jednego kandydata.

Lipiany – tu o stanowisko burmi-
strza ubiega się Bartłomiej Królikow-
ski z KWW Nowe Lipiany i Ryszard 
Podgórski z PIS, a radnymi już są – 
Michał Wieczór, Przybylski Mariusz 
Marek, Iwona Możdżeń, a łącznie o 
mandat radnego w Lipianach powal-
czy 35 chętnych.

Kozielice - radnymi już są – Le-
szek Karpiński, Marcin Kuchta, 
Magdalena Gawrysiak, Jacek Benka, 
Wacław Motułowicz. Wszyscy są 
kandydatami z KWW PIOTRA 
RYBKOWSKIEGO - PRZYJAZNA 
GMINA. Do tego należy dodać, że 
obecny wójt jest jedynym kandyda-
tem na to stanowisko, a o 15 foteli 
radnego powalczy zaledwie 29 osób.

W przypadku gminy Kozielice, 
gdzie jest tylko jeden kandydat na 
stanowisko wójta, Gminna Komisja 
Wyborcza w Kozielicach dnia 2 paź-
dziernika 2018 roku podjęła uchwałę, 
w której czytamy, że wybory mimo to 
zostaną przeprowadzone, a kandydat 
zostanie wybrany, jeżeli w głosowa-
niu otrzyma więcej niż połowę waż-
nie oddanych głosów. W przypadku, 
gdy kandydat nie otrzyma więcej niż 
połowę ważnie oddanych głosów, 

wyboru wójta dokona Rada Gminy 
Kozielice. Jeżeli chodzi o przypadki 
pojedynczych kandydatur na radnego 
w Lipianach i Kozielicach to w tych 
okręgach, gdzie taka sytuacja ma 
miejsce, wyborów się nie przeprowa-
dza, te osoby mają mandat już przed 
wyborami w kieszeni.

Bielice – tu o stanowisko wójta 
ubiega się Iwona Kochel z PIS i Eu-
geniusz Kuliś z PSL, jeżeli chodzi  
o kandydatów na radnych to na li-
stach jest 31 chętnych do walki o 15 
foteli.

Warnice – o stanowisko wójta 
gminy ubiega się aż 4 kandydatów, 
są to – Anna Hackiewicz - Gębska  
z PIS,  Bogdan Skoczek KWW Sku-
teczny Samorząd Bezpartyjny, Alina 
Werstak z KWW Aliny Werstak, Sta-
nisław Leszek Wudarczyk z KWW 
Stanisława Wudarczyka, a o 15 man-
datów radnego gminy ubiega się aż 
45 chętnych.

Przelewice – o stanowisko wójta 
w tej gminie powalczą Mieczysław 
Mularczyk i były sekretarz gminy Ja-
nusz Wójtowicz, o 15 mandatów rad-
nego gminy Przelewice rywalizować 
będzie 31 kandydatów.

Pyrzyce – w tej gminie o fo-
tel w ratuszu ubiega się aż 5 kandy-
datów - Kazimierz Lipiński KWW 
Przywróćmy Normalność, Justyna 
Łyjak KW Prawo i Sprawiedliwość, 
Agnieszka Odachowska KWW PSL, 
Marzena Podzińska KWW Marzeny 
Podzińskiej i Jan Serdakowski KWW 
Pyrzyce Naprzód. O 15 foteli rad-
nego zawalczy aż 68 kandydatów, 

średnio 4,5 kandydata na jedno miej-
sce w radzie.

Jeżeli chodzi wybory do Rady 
Powiatu Pyrzyckiego, to o prawo za-
siadania w niej ubiegać się w tym 
roku aż 128 chętnych, należy przy-
pomnieć, że ilość powiatowych fo-

teli wynosi 15, czyli średnio o je-
den mandat powalczy aż 8,5 osoby, 
skąd taki pęd do powiatowej władzy? 
Może to fakt wybierania  spośród sie-
bie starosty i członków zarządu po-
wiatu, obecnie jest to 5 osób, czyli 
szansa na 5 dobrze płatnych etatów. 

PP 

Będzie  11 miejsc parkingowych 
przy głównej arterii Pyrzyc. Po wielu 
latach postulat właścicieli sklepów 
przy tej ulicy, oddzielonych od prze-
jeżdżających samochodami przez 
Pyrzyce płotem, zostanie zrealizo-
wany. Do dziś przejeżdżający przez 
miasto i chcący zrobić zakupy rezy-
gnują i jadą dalej, bo nie ma gdzie 
w pobliżu sklepu zaparkować. Cały 
ciąg handlowy, bankowy od wielu 
lat oddzielony jest od ulicy, drogi 
wojewódzkiej ze względów bezpie-
czeństwa barierkami. Po dwóch la-
tach ustaleń między gminą Pyrzyce 
a Zarządem Dróg Wojewódzkich 
doszło do porozumienia, gmina do-
łożyła do inwestycji 150 tysięcy zł  

i po wielu problemach z wyłonie-
niem wykonawcy i przesuwaniem 
terminów, Zarząd Dróg Wojewódz-
kich rozstrzygnął przetarg i realizuje 
zadanie. Przetarg na wykonanie in-
westycji wygrała firma Maldrobud z 
Myśliborza, wartość prac 209 945,33 
zł, a wykonanie parkingów powinno 
zakończyć się w listopadzie. Należy 
dodać, że już trwają prace projek-
towe dotyczące kompleksowego roz-
wiązania drogowego na ulicy 1 Maja 
między rondami.Po wykonaniu doku-
mentacji i dokonaniu uzgodnień bę-
dzie to kolejny etap inwestycji drogo-
wej w Pyrzycach w tym rejonie.

PP
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W ubiegłym tygodniu w miej-
scowości Wołczynek gmina Lipiany 
doszło do pożaru ogrodzenia domu. 
Nie byłoby w tym nic szczególnego, 
gdyby nie to, że ów płot zbudowany 
został z setek zużytych opon samo-
chodowych. Czarny gęsty dym z pło-
nących odpadów samochodowych 
widoczny był z odległości kilkuna-
stu kilometrów. W akcji gaśniczej 
brało udział 5 zastępów Państwo-
wej Straży Pożarnej z Pyrzyc, OSP 
Lipiany i wóz operacyjny PSP. Nie-
oficjalnie wiemy, że właściciel nie-
ruchomości wypalał na swojej po-

Pożar setek opon

sesji liście i od tego zajęło się opo-
nowe ogrodzenie. Także nieoficjal-
nie wiemy, że znaczącą ilością opon 
w tym miejscu, na wniosek okolicz-
nych mieszkańców, zajmowały się 
już samorządowe służby, które pró-
bowały ocenić, czy na terenie nieru-
chomości powstało dzikie składowi-
sko. Na terenie gminy Lipiany ist-
nieje jeszcze jedna nieruchomość w 
Mielęcinku, na której składowane są 
znaczne ilości opon, gdyby tam do-
szło do pożaru, zagrożenie dla oko-
licznych mieszkańców byłoby jesz-
cze większe. Na terenie pogorzeliska 

w Wołczynku przebywali pracow-
nicy Wydziału Ochrony Środowiska 
Starostwa Powiatowego w Pyrzy-
cach. Jak nam przekazał dyrektor wy-
działu Damian Błażejewski, pismo 
w powyższej sprawie, które będzie 
przygotowane przez wydział, zo-
stanie dostarczone do Urzędu Miej-
skiego w Lipianach, właściwego do 
monitorowania problemu. Kilkana-
ście godzin wcześniej, w nocy, przy 
drodze między Lipianami a miej-
scowością Skrzynka spłonął, jak się 
dowiedzieliśmy został podpalony, 
stóg słomy o wartości ponad 30 ty-

sięcy złotych, a młodociani sprawcy 
z pobliskiej miejscowości już zostali 
ustaleni przez policję. W Polsce od 
początku roku spłonęło w niejasnych 
okolicznościach kilka dużych skła-
dowisk odpadów, nadal trwa ustala-
nie przyczyn i winnych, czy pożar 
opon w Wołczynku, to pomysł za-
czerpnięty z Polski na tanią utyliza-
cję odpadów?

PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Obywatelska inwestycja wybrana

W ubiegłym tygodniu zakończyło się gło-
sowanie nad zadaniami zgłoszonymi w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 
rok 2019. Każdy biorący udział w głosowa-
niu miał do dyspozycji 5 punktów,  którymi  
w ramach swojego głosu mógł obdzielić po-
szczególne propozycje.   

Wyniki głosowania zawiera tabela obok:
Do 24 października 2018 roku istnieje możliwość wnoszenia odwołań od wyniku głosowania, a po 

tym terminie mieszkańcy Stróżewa mogą już otwierać przysłowiowego szampana i szykować się do re-
montu świetlicy. 

Czy Kurowski ma jakieś nagrania od Sowy?
Najbardziej popularnym ptakiem 

tegorocznych wyborów samorządo-
wych jest sowa. Co pewien czas do-
wiadujemy się, że sowa ma jeszcze 
jakieś nagrania na kogoś. Ostatnio na 
swoim facebooku kandydat na rad-
nego do Rady Miejskiej w Pyrzycach 
pan Artur Kurowski zamieścił infor-
mację o tym, że do dwóch redak-
cji, Pulsu Powiatu i producenta pro-
gramu lokalnego TVK AURA Pio-
tra Ćwiklińskiego zapukają służby 
specjalne. Każdy, także i my, odbie-
ramy to jako groźbę, która widniała 
krótko, została przez Kurowskiego 
usunięta, ale w przestrzeni zaistniała. 
Kto dał panu Kurowskiemu  wiedzę 
o tym, co robią służby specjalne, do 
kogo za chwilę zapukają, kogo od-
wiedzą w trakcie kampanii wybor-
czej. Dziś, kiedy do powyższego in-
cydentu z wpisem dodamy to, że jego 
autor jest kandydatem do Rady Miej-
skiej w Pyrzycach z komitetu Prawa 
i Sprawiedliwości, który ma dziś peł-
nię władzy, to sprawa nie jest już ani 
śmieszna, ani zabawna. Ponadto au-
tor wpisu jest także prezesem Funda-
cji Oświatowej Przywróćmy Marze-
nia prowadzącej żłobek, przedszkole, 
szkołę. I jak w tym kontekście mamy 
patrzeć na osobę, która hejtuje, ob-
raża innych i jednocześnie chce wy-
chowywać dzieci. W celach statuto-
wych fundacji w punkcie 9 czytamy 
- kształtowanie postaw życiowych 
dzieci i młodzieży sprzyjających życz-
liwości, tolerancji i wrażliwości wo-
bec innych, w puncie 10 czytamy 
- przygotowaniu dzieci i młodzieży 
do życia w społeczeństwie demokra-
tycznym. Wydaje mi się, że przesła-
nie i sens tych dwóch punktów sta-
tutu są dla pana Artura Kurowskiego 
obce. Kilka dni temu mogliśmy usły-
szeć w jednej z regionalnych rozgło-

śni radiowych, że istnieją taśmy na-
grane przez kelnerów w warszaw-
skiej restauracji Sowa i Przyjaciele 
z udziałem szczecińskich polityków, 
to może idąc za ogólnopolskimi tren-
dami, już za kilka dni pan Kurowski 
napisze, że są taśmy z nagraniami 
któregoś z kandydatów na burmistrza 
Pyrzyc także od Sowy. Tuż przed 
pierwszą turą wyborów do Pyrzyc, 
tak jak do wielu miast, gmin i powia-
tów w Polsce przyjeżdżają urzędnicy 
znani nam z telewizyjnych ekranów, 
obiecują, że jak wygra ich kandydat 
to mleko i miód popłynie ulicami. 

Co będzie, jak do drugiej tury 
przejdzie kandydat PIS i ktoś z in-
nej bajki? Ilu ministrów, kto jesz-
cze przyjedzie w najbliższych tygo-
dniach do Pyrzyc i co obieca? Już dziś  
w Polsce tego typu zachowanie z ja-
kim mamy do czynienia także w Py-
rzycach, nazywane jest szantażem.  
W jednej z debat kandydatów na 
stanowisko prezydenta Szczecina, 
obecny na spotkaniu wiceprezydent 
Krzysztof Soska skwitował wyborcze 
wyścigi słowami – Nikt ci nie da wię-
cej niż polityk w kampanii wyborczej.    

W oświadczeniu telewizyjnym 
(do którego obejrzenia zapraszam na 
http://www.tvkaura.pl/inne-produk-
cje-tv-aura/251-owiadczenie-w-spra-
wie-debaty-tv-kandydatow-na-bur-
mistrza-pyrzyc) w sprawie debaty 
kandydatów na stanowisko burmi-
strza zadałem panu Arturowi Kurow-
skiemu zagadkę, kto z kim i o czym 
rozmawia w dzień drugiej tury wy-
borów samorządowych w 2014 roku. 
Poniżej jeszcze raz podajemy treść 
zagadki, którą zaczerpnęliśmy z akt 
sprawy korupcji wyborczej, w której 
zapadł już nieprawomocny wyrok,  
a poniższy tekst to stenogram podsłu-
chu służb specjalnych.   

Początek 2014.11.30    9.17.06    Ko-
niec 2014.11.30   9.18.03 - DRUGA 
TURA WYBORÓW

Dzwoniący J.M.O.  Odbierający 
A.K.

J.M.O. – Wstajesz już?
A.K. – Jeszcze nie.
J.M.O. – O której byłbyś gotowy 

powozić ludzi?
A.K. – No, chyba najpierw na 

Krzemlin pojadę tam zagłosuję.
J.M.O. – No tak.
A.K. – I wrócę się i zgłoszę. 
J.M.O. – To jak będziesz go-

towy, to daj znać, bo na 12 trzeba do 
Obojna jechać

A.K. – No dobrze, ale niech tam 
ktoś będzie kto zna ludzi.

J.M.O. – Tak, ja już tam zadzwo-
niłem, tam będzie sołtysowa, będzie 
na miejscu, będzie pilnowała.

Pan Artur Kurowski nie odpowie-
dział na naszą telewizyjna zagadkę, 
odpowiedziały za to 34 inne osoby, 
ale od razu zastrzegły sobie anonimo-
wość i nie chciały odebrać nagrody, 
może w obawie przed straszeniem  
i wizytą służb specjalnych?

Na jednym z portali społeczno-
ściowych pan Kurowski w odpowie-
dzi na pytanie o wyborczą agresję na-
pisał – „Pobożne życzenia Miłosz, ale 
po czterech latach tolerowania wy-
ciągniętego środkowego palca w kie-

runku mieszkańców przychodzi mo-
ment, by go urwać..... . Każdy robi to 
na swój sposób. Przeciwnik chciałby 
spokoju i ciszy, by w dalszym ciągu 
„dymać nas”. Ja już nie będę mil-
czał, nie spacyfikują mnie cwaniaki 
z tej kliki. Przez cztery lata wybiór-
czo, przy pomocy tych czy innych me-
diów atakowani byli porządni ludzie 
- ty również. W środę kolejne wyda-
nie lipiańskiego periodyku, w któ-
rym będą zapewne kolejne ataki na 
przeciwników obecnego układu. Dla-
czego mamy to tolerować. Nie siedź 
cicho, wyjmij głowę z piasku i walcz. 
To jest polityka, a nie nasiadówka  
u cioci Kloci”.

To jest język człowieka, który 
odpowiada za kształtowanie po-
staw życiowych dzieci i młodzieży 
sprzyjających życzliwości, tolerancji  
i wrażliwości wobec innych, przygo-
towanie dzieci i młodzieży do życia 
w społeczeństwie demokratycznym 
w placówce oświatowej, którą pro-
wadzi jego fundacja.

I jeszcze jedno pytanie do pana 
Artura Kurowskiego, kandydata na 
radnego z listy Prawa i Sprawiedli-
wości: czy pisanie o największej  
w Polsce aferze korupcji wyborczej 
wyreżyserowanej przez pana kolegę 
J.M.O. lub pisanie o słynnej ole-
chówce to atak na porządnych ludzi?

Ryszard Tański 
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Rozmowa z wójtem Zdzisławem Twardowskim 

Ryszard Tański – Kiedy przejął pan ponow-
nie obowiązki wójta?

Zdzisław Twardowski – Tuż po uchyleniu 
przez sąd decyzji prokuratury. Zapytałem sędziego, 
czy jutro mam już wracać do pracy i otrzymałem 
krótką odpowiedź, że jeżeli nie chcę mieć przy-
słowiowej bumelki, to 3 października powinienem 
normalnie pracować. By nikogo nie zaskakiwać, 
tego samego dnia zadzwoniłem do pani Iwony Ko-
chel p.o. wójta i poinformowałem ją, że zgodnie z 
decyzją sądu wracam do pracy.

R.T. – Po powrocie do pracy coś pan zmienił? 
Z.T. – Pani Iwona Kochel przekazała mi in-

formacje o bieżących sprawach, a ja je przejąłem, 
musi być jakaś ciągłość władzy na urzędzie, nie 
można robić rewolucji.

 R.T. – W jakiej decyzji upatruje pan począ-
tek problemów, z którymi dziś się pan boryka? 

Z.T. – Decyzji o zaciągnięciu kredytu w insty-
tucjach finansowych na realizację gminnych inwe-
stycji nie nazwałbym jakimś błędem, ja w tamtym 
czasie wybrałem mniejsze zło. W tamtym okresie 
rozpoczęliśmy wielkie inwestycje, rozpoczęliśmy 
ich realizacje. W tym samym czasie minister finan-
sów zmienił przepisy o finansach publicznych, co 
spowodowało zmianę wysokości zadłużenia gminy 
Bielice i stanęliśmy przed dylematem, przerwać 
inwestycje i oddać pieniądze unijne, nie kończyć 
inwestycji, czy pożyczyć pieniądze w parabanku 
i dokończyć inwestycje. Oczywiście można było 
wtedy przerwać budowę oczyszczalni ścieków, bu-
dowę dróg, chodników, na które oczekiwali miesz-
kańcy.  Uważam, że w państwie prawa nie powinno 
się zmieniać reguł gry, przepisów w trakcie trwa-
nia kadencji, kiedy rozpoczęte lub realizowane są 

To, co przeżyłem 
wybiło mi z głowy politykę

Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum uchylił 
2 października postanowienie
Prokuratury Rejonowej 
o zastosowaniu wobec wójta gminy Bielice 
Zdzisława Twardowskiego środków 
zapobiegawczych, w tym m.in.  
zawieszenia w czynnościach wójta. 
Tym samym Iwona Kochel, p.o. 
wójta, powołana  przez 
premiera na tymczasowego
zarządcę gminy pod koniec sierpnia,
zakończyła urzędowanie. 

Decyzja sądu ma związek 
z zarzutami narażenia gminy na straty 
finansowe, które prokurator postawił 
między innymi wójtowi Bielic, 
chodzi o pożyczki na gminne inwestycje
zaciągnięte przez gminę w parabankach. 

inwestycje, a zmiana ustawy o finansach publicz-
nych spowodowała problemy w wielu gminach w 
Polsce.  

R.T. – Czy dziś, biorąc pod uwagę ostatnie 
doświadczenia, podjąłby pan taką samą decyzję 
o kredycie w parabanku?

Z.T. – Panie redaktorze, jak sprawa się zakoń-
czy, to panu odpowiem ostatecznie, dziś dużo my-
ślę o tym, ale jeszcze nie odpowiem panu.

R.T. – Jak dzisiaj wyglądają pan rela-
cje z zawieszonymi w obowiązkach sekretarz i 
skarbnik?

Z.T. – Mnie sąd zwolnił z zakazu kontakto-
wania się z obiema paniami, ale ich jeszcze nie, 
za kilka dni ma się odbyć sprawa dotycząca za-
kazu pełnienia obowiązków przez panią skarbnik. 
Mimo, że nie mam zakazu, staram się nie kontak-
tować, mogłoby to być odebrane nie tak jak należy 
i komuś zaszkodzić, wszystko dziś w rękach sądu. 
Dziś, po dwóch miesiącach przerwy, mogę wresz-
cie z bratem porozmawiać, bo też miałem zakaz 
kontaktu z nim, przykre to było.

R.T. – Nie miał pan zamiaru kandydować na 
stanowisko wójta, ale radnym powiatu chciał 
pan być?

Z.T. – Bez względu na to,jak się sprawa zakoń-
czy, to to, co już przeżyłem wybiło mi całkowicie 
z głowy jakąkolwiek chęć do działania w polityce, 
samorządzie, daję panu słowo, że nie będę się już 
polityką zajmował.

R.T. – Czy ma pan żal do kogoś za to, co pan 
w ostatnich miesiącach przeżył?

Z.T. – Odpowiem panu pytaniem, które zadała 
mi córka i żona. 

Czy te czynności z aresztowaniem mnie mu-
siały odbyć się tak, jak się odbyły i dlaczego aku-

rat na 8 dni przed ogłoszeniem przez pana premiera 
terminu wyborów samorządowych?  

Dlaczego inni koledzy samorządowcy, któ-
rzy mają podobne problemy jak ja, zapraszani są 
na rozmowy, przesłuchania, a w moim przypadku 
musiało to być zrobione jak zostało?

Dlaczego przyszli do mnie o 6 rano?
Dziś za wcześnie na konkretną odpowiedź na 

pana pytanie, obiecuję, że odpowiem panu, jak to 
wszystko się zakończy.

R.T. – Kończy pan 3. kadencję i działal-
ność polityczną, samorządową, jaką gminę pan 
zostawia?

Z.T. – Zadłużenie rozpisane na 15 lat  można 
spokojnie spłacać, inwestycje, które zrealizowa-
liśmy są i służą mieszkańcom, każdy z nich sam 
oceni moją działalność. Mimo że  do końca kaden-
cji pozostał niecały miesiąc, nadał działam, po-
zyskaliśmy środki na termomodernizację urzędu  
i mój następca będzie tę inwestycję realizował, 
tylko czy będzie pamiętał, że to ta rada i ten wójt 
pozyskali ten projekt ? 

R.T. – Co pan będzie robił po zakończeniu 
kadencji?

Z.T. – Jeszcze kilka miesięcy temu miałem za-
miar kandydować do rady powiatu, by pomóc gmi-
nie Bielice, by ktoś z naszej gminy był w radzie, 
ale jak już mówiłem skończyłem z polityką i sa-
morządem. Jestem na emeryturze, moja żona też, 
dzieci są na swoim, będę może im pomagał, wnu-
kami się zajmować, chcę jak najszybciej zakoń-
czyć tę sprawę i zapomnieć o tym, co przeżyłem i 
moja rodzina także.

Ryszard Tański 
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4 października 2018 r. w Urzędzie 
Miejskim w Pyrzycach Burmistrz Py-
rzyc Marzena Podzińska dokonała 
uroczystego wręczenia Stypendium 
Burmistrza Pyrzyc – stypendium za 
szczególnie wysokie wyniki w na-
uce i zachowaniu oraz za szczególne 
uzdolnienia w różnych dziedzinach 
wiedzy.

Na spotkanie zaproszeni zo-
stali tegoroczni stypendyści, ich ro-
dzice oraz dyrektorzy szkół, do któ-
rych uczęszczają nagrodzeni ucznio-
wie. Stypendyści otrzymali z rąk pani 
burmistrz decyzję o przyznaniu sty-
pendium, zaś rodzice listy gratula-
cyjne. 

Zgodnie z zasadami, stypendium 
przyznano 37 uczniom:

Pyrzyccy policjanci, strażacy 
Państwowej Straży Pożarnej, funk-
cjonariusze Straży Miejskiej, pracow-
nicy Starostwa Powiatowego oraz 
zaproszeni goście m.in. Żandarme-
ria Wojskowa, Inspekcja Transportu 
Drogowego oraz Stowarzyszenie Po-
wiatu Pyrzyckiego przygotowali dla 
najmłodszych uczniów naszego po-
wiatu imprezę, której celem, oprócz 
dobrej zabawy, jest podnoszenie 
świadomości młodych ludzi w zakre-
sie bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym, ale i nie tylko. Dzieci w trakcie 
pogadanek prowadzonych przez po-
licjantów dowiedziały się, jak ważne 
jest posiadanie elementów odblasko-
wych na plecaku lub ubraniu oraz 
jak postępować w kontakcie z agre-
sywnymi psami. Po części edukacyj-
nej dzieci miały możliwość obejrze-
nia sprzętu, jaki w dyspozycji mają 
poszczególne służby. Można było 
wsiąść do policyjnych radiowozów 
albo przymierzyć do policyjnego mo-
tocykla. Milusińskim swoje pojazdy 
udostępniły również Straż Pożarna, 
ŻW oraz ITD. Dzieci mogły również 
zrobić odbitki swoich odcisków pal-
ców na stanowisku techniki krymina-
listycznej oraz z bliska obejrzeć i do-
tknąć elementy uzbrojenia policjan-
tów czy wyposażenie strażaków. Po-
nadto Straż Pożarna zaprezentowała 
fantomy, szkoliła pierwszaki w za-
kresie udzielania pierwszej pomocy. 

VII EDYCJA FESTYNU DLA PIERWSZOKLASISTÓW 
PT. ABY BYŁO BEZPIECZNIEJ

Żołnierze z Żandarmerii Wojskowej 
prezentowali symulator zderzeń i in-
formowali, jak ważne jest zapinanie 
pasów bezpieczeństwa podczas jazdy 
samochodem.  Nadzwyczajną atrak-
cją i sympatią cieszyła się maskotka 
zachodniopomorskiej policji - Ko-
misarz Gryfuś, z którą każdy chciał 

mieć pamiątkowe zdjęcie. To, by na-
sze pociechy potrafiły bezpiecznie 
poruszać się po zatłoczonych i co-
raz bardziej ruchliwych ulicach i dro-
gach regionu, jest jednym z najwyż-
szych priorytetów. Dlatego też edu-
kowaniem dzieci w tym zakresie zaj-
mują się na co dzień nie tylko poli-

cjanci, ale i przedstawiciele innych 
służb, nauczyciele, samorządowcy... 
Dzisiejszy festyn to kontynuacja roz-
poczętej z początkiem września ak-
cji pn. Bezpieczna Droga do Szkoły. 
Edukacja poprzez zabawę sprawia, 
że zachowanie zasad bezpieczeństwa 
stanie się dla tegorocznych pierwsza-
ków rzeczą naturalną.

mł. asp. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

Na placu przy Starostwie Powiatowym w Pyrzycach odbyła się VII już edycja festynu 
dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych powiatu pyrzyckiego pod nazwą „Aby 
było bezpieczniej”. W imprezie zorganizowanej w ramach Powiatowej Rady Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego uczestniczyło ponad 350 pierwszaków. 

STYPENDIA BURMISTRZA PYRZYC PRZYZNANE

2 uczniom ze Szkoły Podstawowej  
w Okunicy,
7 uczniom ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Brzesku,
11 uczniom ze Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Le-
onida Teligi,
8 uczniom ze Szkoły Podstawowej 
im. Mikołaja Kopernika w Żabowie,
9 uczniom ze Szkoły Podstawo-
wej w Pyrzycach z siedzibą przy ul. 
Rejtana.

Gratulujemy wszystkim uczniom 
i życzymy dalszych tak owocnych 
sukcesów w nauce. Mamy nadzieję, 
że otrzymane stypendium stanie się 
dla nich nie tylko szansą i wyróżnie-
niem, ale przede wszystkim wyzwa-
niem do dalszego działania.
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2 października 2018 roku około godz. 
15:00 pyrzycka Straż Miejska otrzymała 
zgłoszenie od jednej z mieszkanek bloku 
przy ul. Dąbrowskiego 6, iż na jednej  
z klatek budynku wyczuwalny jest zapach 
gazu. Komendant Straży Miejskiej Michał 
Maduzia natychmiast przekazał zgłoszenie 
do Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 
w Pyrzycach i niezwłocznie udał się we 
wskazane miejsce. Rzeczywiście zapach 
gazu wyczuwalny był już przed wejściem 
na klatkę schodową. Strażnicy miejscy wraz 
ze strażakami Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej zarządzili i przeprowadzili ewaku-
ację mieszkańców wspomnianej klatki scho-
dowej do czasu przyjazdu Pogotowia Gazo-
wego. Nieoficjalnie wiemy, że na w/w klatce 
schodowej nastąpiło rozszczelnienie instala-
cji gazowej. Po kilku godzinach i działaniach 
pogotowia gazowego mieszkańcy powrócili 
do swoich mieszkań. Dziś nawet trudno so-
bie wyobrazić skutki ewentualnej eksplozji 
nagromadzonego gazu, tak więc mieszkańcy 
bloku powinni być wdzięczni jednej z miesz-
kanek za czujność, a wszystkim służbom za 
szybkość i profesjonalizm reakcji. Swoją 
drogą widać, że Straż Miejska cieszy się spo-
rym zaufaniem mieszkańców, bo do nich wy-
konano pierwszy telefon w sprawie, a nie na 
112.

PP

29 września 2018 roku w Sołectwie War-
nice Przysiółek odbyło się kolejne „Święto 
Pieczonego Ziemniaka”. Jak co roku, fre-
kwencja była duża. Zespół „Biesiada” za-
szczycił nas swoją obecnością i pięknym 
występem, który został nagrodzony grom-
kimi brawami. Uczestnicy Święta Pieczo-
nego Ziemniaka mogli skosztować: gorącej 
grochówki, ciasta, kawy, herbaty, pieczonych 
ziemniaków i kiełbasy, swojskich wyrobów 
mięsnych oraz pajdy chleba ze smalczykiem 
i ogórkiem.

Gorące podziękowania kierujemy do: Ze-
społu Biesiada, Anety i Artura Pniewskich, 
Renaty i Ryszarda Staszewskich, Patrycji 
Pniewskiej,  Jana Pniewskiego, Jakuba i Ka-
roliny Gonerki oraz całej Radzie Sołeckiej za 
pomoc i dofinansowanie naszego święta.

Sołtys Agnieszka Gonerka

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

O krok od 
gazowej tragedii
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SPORT

8 października w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbyło się spotkanie ze 
sponsorami oraz działaczami, bez których I Rowerowe Grand Prix Pyrzyc nie 
miałoby miejsca. 

Krzysztof Sikora przedstawiciel Stowarzyszenia Rowerowego Pyrzyce, 
na początek spotkania zaproponował projekcję filmu, który powstał pod-
czas rowerowej imprezy. Następnie burmistrz Marzena Podzińska z panem 
Krzysztofem wręczyli   podziękowania oraz pamiątkowy medal za pomoc, 
pracę i wsparcie imprezy. 

Serdeczne podziękowania i gratulacje powędrowały również do pana 
Krzysztofa za trud i zaangażowanie, jakie  włożył w organizację tej imprezy.

75 kg: Dawid Kozłowski pokonał Bartosza Ko-
tlarskiego przez decyzję sędziów: Runda 3, 5:00

Pozostałe walki zawodowe 77 kg: 

Podsumowanie
kolarskiego wyścigu

Wielki powrót Gali MMA do Pyrzyc
Pełna hala, gość specjalny Marcin Rożalski. 

Wiadomo było już na początku września, iż po-
wrót GA po przerwie spowodowanej głębokimi 
przemyśleniami organizatora Wojciecha Antczaka, 
przyniesie sukces organizacyjny. Sprzedaż biletów 
nastąpiła na samym początku września, a po tygo-
dniu bilety się rozeszły. Mieszkańcy Pyrzyc byli 
znowu świadkami czegoś niesamowitego, było to 
największe wydarzenie tego typu w województwie 
zachodniopomorskim. 17 walk w formule MMA, 

w tym 7 walk amatorskich i 10 zawodowych. W 
zawodach udział wzięło aż 10 zawodników z Hu-
saria Fight Team podopiecznych organizatora, 
który ponownie pokazał, iż organizacja i treningi 
mogą iść w parze. Trzech zawodników reprezento-
wało filie klubu, który znajduje się w miejscowo-
ści Słubice/Rzepin a 7 z Kozielic, gdzie na co dzień 
trenują. Każdy z nich pokazał, że na ziemi pyrzyc-
kiej są jeszcze wojownicy pokoju samego organi-
zatora, który, jak wiemy, sam zaczynał przygodę z 

MMA w 2007 roku. Oprócz husarzy walczyli jesz-
cze zawodnicy z Gorzowa., Szczecina, Stargardu, 
Koszalina, Białogardu, Warszawy, Olsztyna, Kro-
sna, Pniew, którzy również przywieźli za sobą kibi-
ców i pozwiedzali Pyrzyce. Organizatorzy wraz z 
Wojciechem Antczakiem zapowiedzieli, że na na-
stępny rok, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z pla-
nem, będziemy świadkami kolejnej wspaniałemu 
gali MMA w Pyrzycach 

Wyniki gali 

77 kg: Tomasz Romanowski pokonał Pawła 
Karwowskiego przez nie jednogłośną decyzję; 
Runda 3, 5:00

77 kg: Michał Balcerczak pokonał Adriana 
Szmyda przez TKO (uderzenia) Runda 1, 0:23

93 kg: Michał Gutowski pokonał Adama Wi-
śniewskiego przez nokaut (ciosy) Runda 3, 0:13

70 kg: Adam Golus pokonał Marcina Kuczyń-
skiego przez poddanie (duszenie zza pleców) 
Runda 2, 3:09

84 kg: Damian Ostęp pokonał Piotra Drozdow-
skiego przez poddanie (odklepanie po ciosach) 
Runda 2, 1:35

70 kg: Bartosz Drabik pokonał Jakuba Nowa-
kowskiego przez poddanie (trójkąt nogami) Runda 
1, 4:11

70 kg: Patryk Kuriata pokonał Michała Wolań-
skiego przez TKO (uderzenia) Runda 3, 2:11

84 kg: Borys Borkowski pokonał Samuela 
Vogta przez jednogłośną decyzję

61 kg: Dawid Wylegała pokonał Przemysława 
Górnego przez poddanie (gilotyna) Runda 3, 4:12

Walki amatorskie 3×3 min:
61 kg: Dawid Galecki pokonał Krystiana Tyto-

nia przez TKO (ciosy) Runda 3

70 kg: Piński pokonał Dawida Balcerzaka 
przez decyzję; Runda 3, 3:00

70 kg: Łukasz Malec pokonał Michała Jarmo-
lińskiego przez TKO (kontuzja ręki) Runda 1, 0:27

68 kg: Kuba Stankiewicz pokonał Krystiana 
Grochowskiego przez poddanie (duszenie zza ple-
ców) Runda 2

84 kg: Michał Górski vs Filip Słowiński po-
konał Michała Górskiego przez TKO (uderzenia  
w parterze) Runda 2, 1:08

77 kg: Maciej Zacholski pokonał Mateusza 
Kwietnia przez decyzję sędziów; Runda 3, 3:00

82 kg: Grzegorz Krzyżak pokonał Mateusza 
Wyrwę przez jednogłośną decyzję; Runda 3, 3:00

Walki zawodowe 3 x 5 min:
Walka wieczoru o pas Gladiator Arena
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