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MURY W PYRZYCACH DOSTANĄ PO-
NAD 1,5 MILIONA ZŁOTYCH, REMONT KO-
ŚCIOŁA W LIPIANACH MUSI POCZE-
KAĆ NA REZERWĘ, A PARK W BATOWIE  
W TYM ROKU BEZ SZANS.     

Oświadczenie 
Zostaliśmy (sekretarz Gminy - Kamela 
Wilczyńska i wójt Gminy Zdzisław Twar-
dowski) fałszywie pomówieni o utrzymy-
wanie kontaktów intymnych. K. Wilczyń-
ska miała temu zawdzięczać stanowisko 
sekretarza. Powyższe informacje wyrzą-
dziły nam wielką krzywdę. 

Czytaj na str.2

Spier…j   palancie Czytaj na str.10

Fałszywe pomówienie

Czytaj na str.11
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Uderzały one w nasze dobre imię, bezpośrednio naruszyły nasze relacje z małżonkami, dziećmi, 
rodziną. Spotkaliśmy się ze zmianą nastawienia wobec nas przyjaciół i sąsiadów. Podważone zostało 
zaufanie, jakim darzyli nas mieszkańcy. Wszystkim tym osobom musieliśmy tłumaczyć, że staliśmy 
się ofiarami kłamstw i celowej kampanii skierowanej przeciwko nam. Szkalujące treści wywołały po 
naszej stronie negatywne przeżycia psychiczne. Maili było kilka, został nawet założony blog, który 
nas szkalował, znieważał, obrażał. Cały proceder zaczął się 22 października 2012 r. w dniu zwolnie-
nia bardzo bliskiej koleżanki pani Agnieszki Gancarz, Beaty C. a skończył w dniu 14 stycznia 2013r. 
- 6 dni po zwolnieniu Agnieszki Gancarz, do dnia 2 listopada tego roku nikt nas nie szkalował nie 
obrażał. Jeden z maili zawierających pomawiające fałszywie informacje, m. in. o rzekomych rela-
cjach intymnych pomiędzy nami został wysłany z adresu IP przydzielonego Agnieszce Gancarz na 
prywatny adres zamieszkania. Nie sposób zatem było nie wiązać pomawiających maili z jej osobą.  
Co więcej, Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim zamiejscowy wydział karny w Pyrzycach uznał 
za pewnik, że Agnieszka Gancarz miała świadomość wysyłania wiadomości email z obraźliwymi dla 
wójta i sekretarz tekstami (str. 10 i 12 uzasadnienia wyroku Sądu Rejonowego w Stargardzie z dnia 
22.11.2016 r.) i w 22 listopada 2016 r. uznał ją za winną popełnionego czynu określonego w art. 212 
§ 2.k.k w związku z art. 12 k.k.

Ostatecznie Sąd Okręgowy Odwoławczy w Szczecinie uznał, że brak jest podstaw do przypisania 
oskarżonej przestępstwa, a autorem maili był najprawdopodobniej jej mąż. Niemożność przypisania 
winy w rozumieniu prawa karnego nie zmienia faktu, że zostaliśmy pomówieni przy użyciu adresu 
IP przypisanego Agnieszce Gancarz. Gdyby nie udostępniła swojego adresu IP innej osobie, nie do-
szłoby do pomówienia.

Sąd Pracy w Stargardzie na posiedzeniu w dniu 2 listopada br. w ustnym uzasadnieniu wyroku po-
wiedział do pani Agnieszki Gancarz

1) Dziwię się pani, że nie poszła pani na ugodę.
2) Zdaję sobie pani sprawę, że wyrok nie jest prawomocny.
3) W dniu podjęcia decyzji o zwolnieniu pani z pracy pracodawca miał podstawy do podjęcia ta-

kiej decyzji, aby zwolnić panią w takim trybie.
Obecnie Kamela Wilczyńska sekretarz Gminy Bielice i wójt gminy Bielice Zdzisław Twardowski 

czekamy na pisemne uzasadnienie wyroku Sądu Pracy w celu podjęcia dalszych kroków prawnych.
  Jest takie polskie powiedzenie „Człowiek mierzy swoją miarą drugiego człowieka”, wierzymy, 

że Pan Bóg nie rychliwy, ale sprawiedliwy.
Zdzisław Twardowski – wójt gminy Bielice

Kamila Wilczyńska – sekretarz gminy Bielice

Oświadczenie

dokończenie ze str.1

 W województwie zachodniopomorskim 
wszczęto 38 postępowań w spr. zmiany nazw ulic 
w związku z dekomunizacją. Wojewoda przekazał 
38 gminom informacje o wszczęciu postępowań 
nadzorczych w sprawie zmiany nazw ulic, które 
kwestionuje Instytut Pamięci Narodowej. 

Urząd Wojewódzki w Szczecinie poinformo-
wał, że wojewoda zachodniopomorski Krzysztof 
Kozłowski wystąpił z pismem do IPN o podjęcie 
jednoznacznej decyzji i ponowne rozpatrzenie każ-
dej zakwestionowanej nazwy, która znalazła się na 
liście instytutu. Urząd zwrócił uwagę, że wszczę-
cie postępowania jednak nie oznacza, że wszystkie 
nazwy ulic, w stosunku do których rozpoczęło się 
postępowanie, zostaną zmienione. Wojewoda wy-
jaśnił, że wysłane pisma nie są decyzją o zmianie 
nazw ulic, a jedynie zawiadomieniem, że ulice ob-
jęte jego treścią budzą wątpliwości IPN 

Z informacji,  jakie mamy, wiadomo, że wo-
jewoda nie skierował jeszcze do Pyrzyc żadnego 
pisma w sprawie ulicy 2 Marca. Do 2 grudnia wo-
jewoda zachodniopomorski jest zobowiązany wy-
dać zarządzenia zastępcze w przypadku, gdy samo-
rządy nie wywiązały się z obowiązku zmiany nazw 
ulic w związku z wejściem w życie ustawy o zaka-
zie propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego. Czy ulica 2 Marca w Pyrzycach 
zmieni nazwę, okaże się już za kilkanaście dni.

Zmienią nazwę 
w Pyrzycach? 

Najbliższe rozprawy Olecha

W VII Zamiejscowym Wydziale Karnym z siedzibą w Pyrzycach trwa proces, w którym kilkunastu 
oskarżonym stawiane są zarzuty kupowania głosów na kandydata na burmistrza J.M.O. za butelki wódki 
oraz przekazywanie informacji na temat frekwencji z dokładnymi danymi, kto jeszcze nie głosował; 
oskarżonym zarzuca się też poświadczanie nieprawdy na upoważnieniach do głosowania za inną osobę 
w wyborach samorządowych 2010 i 2014. Głównym oskarżonym jest były burmistrz J.M.O. Kolejne po-
siedzenia sądu w tej sprawie odbędą się 23 i 27 listopada, do przesłuchania jest jeszcze kilkunastu świad-
ków. Obserwatorzy samorządowego życia Pyrzyc liczą, że choćby w pierwszej instancji uda się zakoń-
czyć prace sądu i wydać wyrok do końca roku.

PP

Mieszkańcy miejscowości Nowe Linie w 
gminie Bielice z niecierpliwością czekają na 
decyzję w sprawie przeniesienia ze Szczecina 
Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. 
Nieruchomość w Nowych Liniach o powierzchni 
170 hektarów była wcześniej obiecana rolnikom 
na poszerzenie swoich gospodarstw i oni wnie-
śli w tej sprawie protest, ale decyzja o przenosi-
nach ośrodka została wstrzymana. Na taki obrót 
sprawy swoje pismo do ministra rolnictwa skie-
rowali wójt Bielic Zdzisław Twardowski i Sta-
rosta Pyrzycki Stanisław Stępień - „Rozmawia-
łem w ubiegłym tygodniu z panią minister Ewą 
Lach, przekazała mi informację, że opinie na 
temat przeniesienia Ośrodka Badania Odmian 
Roślin Uprawnych ze Szczecina do Nowych Li-
nii i przekazania mu spornej nieruchomości są 
pozytywne, jednak ostateczna decyzja należy już 
do ministra Jurgiela” – przekazał nam starosta. 
Przypomnijmy, że budowa ośrodka w Nowych 
Liniach miała rozpocząć się w przyszłym roku, 
pochłonąć kilka milionów złotych i docelowo 
dać około 12 nowych miejsc pracy, czy tak się 
stanie zdecyduje osobiście minister.

PP

Minister Jurgiel 
zdecyduje 
o Nowych
Liniach

Fałszywe pomówienie



 3                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                             



 4                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                        23.11.2017

15 listopada Prawo i Sprawiedliwość w powiecie pyrzyckim wybrało 
nowe władze powiatu.W skład zarządu powiatowego Prawa i Sprawiedliwo-
ści weszli: Jarosław Ileczko – przewodniczący, Justyna Łyjak, Iwona Kochel, 
Elżbieta Krawczykowska, Jacek Borula. Spośród członków zarządu w ciągu 
dwóch tygodni wybrane zostaną osoby na stanowisko skarbnika i sekretarza.

PP

Mamy nowy PIS

Po raz pierwszy w historii gminy 
Pyrzyce i powiatu pyrzyckiego miesz-
kańcy mają szanse wybrać swoją in-
westycję. W tym roku do przegłoso-
wania jest 200 tysięcy złotych, nie za 
dużo, ale i nie za mało jak na pierw-
szy raz. Już od 15 listopada miesz-
kańcy gminy Pyrzyce, elektronicz-
nie i tradycyjnie papierowo decydują 
o tym, która z 11 propozycji zosta-

Pyrzycki budżet 
obywatelski
na finiszu

nie w roku przyszłym zrealizowana. 
Do dnia składu gazety głos swój na 
Budżet Obywatelski oddało już po-
nad 750 osób, a do głosowania zgod-
nie z ostatnią korektą pozostało nie-
wiele dni, zakończy się ono 28 listo-
pada. Wybrana inwestycja zostanie 
wpisana do planu inwestycji i bu-
dżetu gminy Pyrzyce na 2018 rok do 
realizacji.

Za sprawą konkursu plastycznego 
pod nazwą „Dzielnicowy, policjant, 
któremu ufam” dzielnicowi z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pyrzy-
cach odwiedzają szkoły podstawowe  
i w ramach spotkań z uczniami przy-
bliżają meandry swojej codziennej 
służby. Tym razem dzielnicowy od-
wiedził dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Warnicach.

W trakcie wizyty dzielnicowy 
sierż. szt. Kamil Pilarski opowiadał 
i uczył najmłodsze dzieci, jak pra-
widłowo i bezpiecznie przechodzić 
przez przejście dla pieszych oraz jak 
zachować się na drodze. Natomiast 
w starszych klasach przekazał mło-
dzieży najistotniejsze informacje do-
tyczące odpowiedzialności, jaką po-
noszą ci, którzy wchodzą w konflikt 
z prawem. Podczas spotkań ucznio-

wie mieli możliwość poznania spe-
cyfiki pracy policjanta oraz zapozna-
nia się z rolą dzielnicowego. Policjant 
opowiadał, z jakimi zadaniami zmaga 
się w codziennej służbie, jednocze-
śnie zachęcał najmłodszych do wzię-
cia udziału w konkursie plastycznym 
pod nazwą „Dzielnicowy, policjant 
któremu ufam”, organizowanym 
przez Komendę Wojewódzką Policji 
w Szczecinie we współpracy ze Sto-
warzyszeniem „SOS dla Rodziny”  
w Szczecinie. Celem konkursu było 
min. propagowanie zasad bezpie-
czeństwa wśród dzieci i młodzieży, 
budowanie zaufania do policji oraz 
promocja służby dzielnicowego.

sierż. szt. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

O BEZPIECZEŃSTWIE I ROLI DZIELNICOWEGO 
Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ 

ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
W WARNICACH
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BIELICE
w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz Uchwały Nr XI/48/07 Rady 
Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Bielice (Dz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2008 r. Nr 3, poz.55) zmieniona Uchwałą Nr XXIV/119/17 Rady Gminy Bielice z dnia 14 września 2017 r. (Dz. 
Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2017 r. poz.3854)

ZAWIADAMIAM

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielice na lata 2017-2023” w dniach od 28.11.2017 r. 
do 15.12.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bielicach, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice pok. nr 3 i 11 w godzinach pracy Urzędu tj. od po-
niedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Bielice www.bielice.com.pl oraz w Biuletynie In-
formacji Publicznej Gminy Bielice na stronie internetowej: www.bip.bielice.com.pl.

Konsultacje obejmą obszar 5 jednostek pomocniczych gminy Bielice: Nowe Chrapowo, Nowe Linie, Babinek, Będgoszcz, Chabówko i prze-
prowadzone będą w formie głosowań na zebraniach z mieszkańcami na terenie ww. sołectw. 

Jednocześnie Wójt Gminy Bielice informuje o terminach zebrań z mieszkańcami, które odbędą się:  
- Nowe Linie 28.11.2017 r. – godz. 15.30 MIEJSCE: kontener pełniący funkcję świetlicy wiejskiej
- Nowe Chrapowo 28.11.2017 r. – godz. 18.00 MIEJSCE: świetlica wiejska 
- Babinek 29.11.2017 r. – godz. 15.30 MIEJSCE: kontener pełniący funkcję świetlicy wiejskiej
- Chabówko 30.11.2017 r. – godz. 15.30 MIEJSCE: sala w budynku prywatnym udostępniona przez T. Stempień
- Będgoszcz 30.11.2017 r. – godz. 17.15 MIEJSCE: kontener pełniący funkcję świetlicy wiejskiej

              Wójt Gminy Bielice
                

                 Zdzisław Lech Twardowski 

Bielice, 20 listopada 2017r.

To już wieloletnia tradycja. Na 
wniosek burmistrza miasta i gminy, 
rokrocznie małżeństwa z pięćdziesię-
cioletnim, a nawet dłuższym stażem 
honorowani są medalami. Tak też 
stało się w roku bieżącym, a wszystko 
działo się 20 października w kawiarni 
„Corona”. Tym razem świętujących 
par było aż 11. Jedna z nich, pań-
stwo Henryka i Edward Długoszo-
wie obchodzili gody diamentowe, co 
oznacza, że wytrwali ze sobą 60 lat. 
Pozostali państwo to złoci jubilaci,  
a byli nimi: Maria i Krystyn Bruliń-
scy, Irena i Henryk Dzitkowscy, Wła-
dysława i Stefan Gębalowie, Regina 
i Eugeniusz Kotlarzowie, Irena i Ry-
szard Krzewiccy, Zofia i Gabriel Mir-
kowie, Czesława i Władysław Okra-
szewscy, Irena i Ryszard Pakułowie, 
Janina i Ewald Prymasowie,  Maria  
i Mieczysław Wrzoskowie.

Jak już wspomniałem, wszyscy 
odznaczeni zostali medalami „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 
przyznanymi przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę, a aktu dekoracji do-
konał Burmistrz Lipian Krzysztof 
Boguszewski. W uroczystości uczest-
niczył również Artur Lipski, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w Lipia-

nach oraz pani Jagoda Oźmińska, za-
stępca kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego. Jubilaci otrzymali też Listy 
Gratulacyjne od lipiańskiego samo-
rządu. Uroczystość, jak zawsze, umi-
lił zespół „Swojaki” pod kierunkiem 

pani Elżbiety Cichackiej. Uczestnicy 
spotkania nie byli biernymi słucha-
czami, gdy tylko zabrzmiała muzyka, 
pary ruszyły na parkiet. Było miło, 
sympatycznie, wesoło, tak jak to na 
weselu bywa. Serdecznie gratulu-

jemy wszystkim jubilatom. Życzymy 
dalszych długich lat w zdrowiu i po-
myślności oraz życzliwych ludzi wo-
kół siebie.

            P.P
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Sonda
„Czy wierzymy we wróżby?”

Nigdy nie zajmowałam się wróż-
bami i nikomu nie polecam, to nic 
dobrego i niezgodne z moją wiarą i 
nauką Boga.

Jeżeli chodzi o wróżby andrzej-
kowe, to przekładanie butów, ale ja 
w to nie wierzę, jest to tylko taka za-
bawa przy okazji imprezy, nigdy też 
nie wróżyłam sobie osobiście, bo i po 
co niby, co ma być, to i tak będzie.

Nie wierzę w żadne gusła, nie po-
winniśmy praktykować takich rzeczy, 
bo to raczej coś złego i nic dobrego w 
tym nie ma.

Dla mnie, to nie jest prawda, ni-
gdy nie wróżyłem, unikam tego, a 
andrzejkowe wróżenie to zabawa dla 
młodych, niech tam sobie wróżą i się 
bawią, nie neguję tego u młodzieży.

Z wróżb andrzejkowych, to słysza-
łam o przelewaniu wosku, nie sądzę 
jednak, aby to się sprawdziło, to raczej 
tylko zabawa taka, ja się w to nigdy nie 
bawiłam, ale innym nie bronię.

    W ostatnich dniach policjanci 
Komisariatu Policji w Lipianach za-
trzymali do kontroli drogowej po-
jazd marki Opel. W trakcie kontroli 
pojazdu ujawnili przy kierującym 
foliowe zawiniątka z białym prosz-
kiem. Mężczyzna został zatrzy-
many i przewieziony do komendy 
w celu wykonania dalszych czynno-
ści z jego udziałem. Następnie pod-
czas czynności w jednostce Policji 
przy zatrzymanym ujawniono ukryte 
kolejne woreczki z zawartością bia-
łej substancji oraz suszu roślinnego. 
Zabezpieczone substancje zważono 
i poddano badaniu testerem narko-
tykowym. Okazało się, że jest to bli-
sko 34 gramy amfetaminy oraz ponad  
4 gramy marihuany.  

Następnego dnia pyrzyccy krymi-
nalni na podstawie wcześniej zebra-
nych informacji, zatrzymali miesz-
kańca powiatu pyrzyckiego, który 
posiadał środki odurzające w postaci 
amfetaminy. W wyniku przeszukania 
w miejscu zamieszkania 25-latka po-
licjanci ujawnili i zabezpieczyli bli-
sko 127 gramów amfetaminy. Po-

PODWÓJNY ARESZT
ZA POSIADANIE NARKOTYKÓW

nadto policjanci zabezpieczyli wagę 
elektroniczną i pieniądze w kwocie 
ponad 1000 złotych.

W obu przypadkach mężczyźni 
trafili do policyjnego aresztu na-
stępnie po zebraniu materiału do-
wodowego usłyszeli zarzuty po-
siadania znacznych ilości środków 
odurzających.

Klamka zapadła, pasów na jezdni, 
przy skrzyżowaniu drogi wojewódz-
kiej (obwodnica) z droga powiatową 
– ulica Żeromskiego w Lipianach nie 
będzie. Zarząd Dróg Wojewódzkich, 
mimo sprzeciwu gminy Lipiany zli-
kwidował funkcjonujące od lat przej-
ście dla pieszych. Znaki poziome i 
pionowe były sygnałem dla kierow-
ców, a pieszym dawały choć mini-
mum gwarancji na bezpieczne przej-
ście na drugą stronę. Dziś każdy po-
trącony w tym miejscu pieszy będzie 
winny, bo przechodził przez jezdnię 
w miejscu niedozwolonym, a należy 
dodać, że jest to teren miasta i prze-

Obaj mężczyźni za popełnione 
przestępstwa odpowiedzą przed są-
dem, nim jednak to się stanie najbliż-
sze trzy miesiące spędzą w areszcie. 
Za przestępstwo, jakiego się dopu-
ścili, ustawa o przeciwdziałaniu nar-
komanii przewiduje karę do 10 lat 
pozbawienia wolności.

sierż. szt.  Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

W Lipianach przejście przez jezdnię 
na własne ryzyko

pisy są miejskie. Najbliższe przejście 
dla pieszych jest przy nieczynnym 
dworcu kolejowym, ale nie ma chod-
nika, by tą stroną jezdni dostać się 
do ulicy Żeromskiego wzdłuż płotu 
firmy Marketing. Trochę to przypo-
mina ogłoszenie z filmu Miś, gdzie 
syn odprowadzający matkę na samo-
lot, przy wejściu na taras widokowy 
lotniska Okęcie czyta: „Przepra-
szamy. Taras widokowy nieczynny. 
Najbliższy czynny taras widokowy 
dla odprowadzających we Wrocła-
wiu!”. Oj, coraz bardziej gorzki staje 
się w naszej rzeczywistości Bareja.

PP

Ogród
Dendrologiczny 
w Przelewicach 
przejmą Barzkowice 
albo 
Marszałek 
Województwa

Od kilku miesięcy Ogród Dendro-
logiczny w Przelewicach ma dwóch 
adoratorów, pierwszy chętny do prze-
jęcia ogrodu i pałacu to Zachodnio-
pomorski Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Barzkowicach, który już 
jest po rozmowach z władzami Prze-
lewic i dostał dokumentację ogrodu. 
W ubiegłym tygodniu doszło do ko-
lejnego spotkania w tym samym te-
macie, ale w Urzędzie Marszałkow-
skim, z propozycją przejęcia ogrodu i 
pałacu wystąpił do gminy Przelewice 
także Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

„Rozmowy były dobre, popro-
szono nas o przygotowanie odpo-
wiedniej dokumentacji, żeby pracow-
nicy pana marszałka mogli zapoznać 
się z sytuacją ogrodu. W tej chwili 
czekamy nadal na stanowisko w tej 
samej sprawie od dyrektora Adana 
Kalinowskiego z Barzkowic” - po-
wiedział nam wójt Przelewic Mie-
czysław Mularczyk  

PP
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W listopadzie br. w gminie 
Przelewice Jubileusz 92-urodzin 
obchodził pan Henryk Szagań-
ski. Tym razem delegacja Urzędu 
Gminy Przelewice zawitała do Kar-
ska. Wójt gminy Mieczysław Mu-
larczyk, wraz z kierownik USC 
Małgorzatą Kędziorą, złożyli Sza-
nownemu Jubilatowi gratulacje  
i najserdeczniejsze życzenia. Wrę-
czyli również list gratulacyjny  
i upominek.

Spotkanie, podczas którego pan 
Henryk wraz z małżonką Krystyną 
opowiedzieli nam wiele ciekawych 
wspomnień z ich wspólnego życia, 
upłynęło w niezwykle miłej atmos-
ferze.  Państwo Szagańscy związek 
małżeński zawarli 29 stycznia 1956 
r. Wspólnie wychowali ośmioro 
dzieci, doczekali się gromady wnu-
cząt (22), prawnucząt (32) i prapra-
wnucząt (5).

Nasz Jubilat dzieciństwo i swe 
młode lata spędził w Kole nad 
Wartą. W wieku 21 lat (1946r.) po-
wołany został do czynnej służby 
wojskowej 7-go Kołobrzeskiego 
Pułku Piechoty w Lublinie. Uczest-
niczył w Akcji „Wisła”. Na Ziemie 
Zachodnie przybył w 1948 r., gdzie 
podjął pracę leśnika i założył ro-
dzinę. Za swe zasługi na rzecz na-
szej Ojczyzny otrzymał uprawnie-
nia kombatanckie. Pomimo sędzi-
wego wieku i trudnych życiowych 
doświadczeń pan Henryk jest pełen 
ciepła i życzliwości, a co ważne - 
chęci do życia.  

Gratulujemy i życzymy Dostoj-
nemu Jubilatowi doczekania w do-
brym zdrowiu następnych wspania-
łych rocznic!

Anna Garzyńska

Jubileusz 92-urodzin 
pana Henryka Szagańskiego

Sesję otworzył przewodniczący 
Rady Powiatu Pyrzyckiego Ryszard 
Berdzik.  Następnie głos zabrał prof. 
dr hab. Andrzej Sowiński, który 
w swoim wystąpieniu wprowadził 
przybyłych w historyczne aspekty  
i rozważania dotyczące patriotyzmu 
tamtego okresu. Podczas Sesji zo-
stały wręczone statuetki NIKE – Lu-
dzie Ziemi Pyrzyckiej 2017. 

Statuetka jest symbolem zaanga-
żowania w różnych dziedzinach ży-
cia społecznego, przyczyniając się 
tym samym do promocji Ziemi Py-
rzyckiej w województwie i w kraju. 
Z okazji Święta Niepodległości statu-
etkami przyznanymi przez Kapitułę 
zostali wyróżnieni: Wojciech Ant-
czak, Danuta Bartczak, Zdzisław 
Brylski,  Edyta Gajewska,  Ewa 
Hancz,  ks. Grzegorz Harasimiak,  
Danuta Japoł,  Elżbieta Karwecka,  
Elżbieta Kowalska,  Renata Ko-
zicka,  Liliana Anna Nowak, Ja-
dwiga Świerczyńska- Raszkowska. 

Ludzie Ziemi Pyrzyckiej 
11 listopada odbyły się Powiatowe Obchody z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości zostały 

zainaugurowane uroczystą mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele pw. WNMP w Pyrzycach. Następnie po południu 
odbyła się w Zespole Szkół Nr 1 w Pyrzycach Uroczysta Sesja Rady Powiatu Pyrzyckiego. 

 14 listopada 2017 roku w Py-
rzyckim Domu Kultury uczczono 
Dzień Seniora zorganizowany przez 
Marzenę Podzińską, Burmistrz Py-
rzyc, Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Pyrzycach, Stowarzyszenie Cen-
trum Inicjatyw Edukacyjno-Spo-
łecznych oraz Pyrzycką Bibliotekę 
Publiczną. W ramach uroczysto-
ści odbyły się warsztaty dla senio-
rów „Zdrowotne zalety stosowania 
ćwiczeń izometrycznych dla osób  
w każdym wieku”, prowadzone 
przez dr Kingę Michnik. 

Oficjalne rozpoczęcie Dnia Se-
niora miało miejsce o godzinie 

PYRZYCKI DZIEŃ SENIORA 13.00 w sali kinowej Pyrzyckiego 
Domu Kultury, gdzie Burmistrz 
Pyrzyc Marzena Podzińska i prezes 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku Ze-
nobia Walczak złożyły wszystkim 
seniorom serdeczne życzenia. Na-
stępnie dr Kinga Michnik poprowa-
dziła otwarty wykład nt. zalet ćwi-
czeń biometrycznych, po którym  
dzieci z Przedszkola Publicznego 
Nr 4 i młodzież Szkoły Podstawo-
wej w Pyrzycach zaprezentowały 
piękny występ artystyczny dedyko-
wany seniorom.
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 Listopad w Lipianach przebiega 
pod znakiem rocznic. Dość szcze-
gólną, okrągłą rocznicą istnienia 
mógł się poszczycić lipiański Klub 
Seniora działający już od 30 lat przy 
Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury. 18 listopada właśnie w MGOK 
w Lipianach przy zapełnionej po 
brzegi Sali od rana do rana hucznie 
obchodzono wspomnianą rocznicę. 
Część I po trosze oficjalna, po tro-
sze artystyczna rozpoczęła się o go-
dzinie 11.00. Krótką historię i doko-
nania Klubu przedstawiła jego prze-
wodnicząca Janina Śniegula, potem 
były podziękowania, wyróżnienia  
i część artystyczna. Trudno wymie-
nić wszystkich gości, którzy za-
szczycili swoją obecnością znako-

mitą uroczystość, ale wspomnieć na-
leży o władzach miasta i powiatu na 
czele z Burmistrzem Lipian Krzysz-
tofem Boguszewskim, przewodni-
czącym Rady Miasta Arturem Lip-
skim i wicestarostą Bartłomiejem 
Królikowskim.

Radosny nastrój dobudowały 
dwa zespoły artystyczne, miejscowe 
„Swojaki” i stworzony niedawno 
przy Filharmonii Szczecińskiej w ra-
mach projektu „Seniorita w Filhar-
monii” zespół wokalny właśnie ze 
Szczecina.  Od godziny 17.00 tańce, 
hulanki, swawole! Cieszymy się  
z sukcesów Klubu, gratulujemy ak-
tywistom, podziwiamy entuzjazm se-
niorów i życzymy im wszystkim dłu-
gich pogodnych lat w zdrowiu.
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W minioną niedzielę w Pyrzyc-
kim Domu Kultury pyrzyccy dzia-
łacze Platformy Obywatelskiej i jej 
sympatycy spotkali się z posłem na 
sejm i jednocześnie szefem PO w re-
gionie Stanisławem Gawłowskim. 
„To było wewnętrzne spotkanie, je-
steśmy w trakcie procesu wyborczego 
w naszej partii, ponadto omawiali-

Pyrzycka PO 
zwiera szyki?

śmy proponowane przez PIS zmiany 
w ordynacji wyborczej, są one bardzo 
niebezpieczne dla ugrupowań opozy-
cyjnych i musimy się niestety do ta-
kiej kolejnej zmiany prawa odpo-
wiednio przygotować” – powiedział 
Wiktor Tołoczko, szef powiatowych 
struktur PO
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Takie dzień dobry usłyszał sołtys Bogdan Sawa 

od Andrzeja Urbaniaka, właściciela firmy EKO-
SAD, która od 2012 roku zajmuje się rekultywa-
cją byłego wysypiska śmieci w miejscowości Dę-
biec gmina Lipiany. W związku z tym, że według 
mieszkańców sołectwa rekultywacja nie przebiega 
zgodnie z założeniami, sołtys Bogdan Sawa zor-
ganizował 10 listopada akcję protestacyjną przed 
wysypiskiem. Protestujący oprowadzali dzienni-
karzy po obrzeżach wysypiska, by naocznie mogli 
zobaczyć, jak wygląda rekultywacja od zaplecza.  
W tym samym dniu do Lipian przyjechali pracow-
nicy wydziału ochrony środowiska z Urzędu Mar-
szałkowskiego ze Szczecina skontrolować wysypi-
sko, na wyniki kontroli przyjdzie nam jednak po-
czekać jeszcze kilka tygodni. Jeżeli podczas rekul-
tywacji wysypiska śmieci w Lipianach doszło do 
nieprawidłowości, to kto za to odpowiada? W po-
szukiwaniu „bezpieczników”, czyli instytucji, me-
chanizmów, które powinny zapobiegać takim sy-
tuacjom, dotarliśmy do dokumentu z 2014 roku, 
w którym to Starosta Pyrzycki określa dla firmy 
EKOSAD ilości i rodzaj odpadów, jakie mogą być 
na składowisko w Lipianach przywożone. Rodzi 
się pytanie, skoro starosta określa ilość i rodzaj od-
padu, to w jaki sposób jest to kontrolowane. By to 
wyjaśnić, zadaliśmy Staroście Pyrzyckiemu nastę-
pujące pytania:
1. Proszę o informację, jakie działania kontro-
lne podejmował Starosta Pyrzycki w stosunku do 
firmy EKOSAD Andrzej Urbaniak, jej działalno-
ści na terenie gminy Lipiany w miejscowości Dę-
biec związanej z rekultywacją nieczynnego wysy-
piska śmieci.  
2. Czy służby starosty kontrolowały, ile razy i z ja-
kim skutkiem, prawidłowość realizacji decyzji sta-
rosty numer OŚLiR.6233.8.6.2014 z dnia 10 sierp-
nia 2014
3. Czy do starosty wpływały informacje dotyczące 
nieprawidłowości przy rekultywacji nieczynnego 
wysypiska w miejscowości Dębiec gmina Lipiany. 
Jeżeli tak, to jakie kroki zostały w związku z tym 
podjęte.  

W odpowiedzi czytamy:
1 i 3 Organem zobowiązanym do przeprowadzenia 
rekultywacji jest Burmistrz Lipian. Starosta Py-
rzycki nie jest organem posiadającym uprawnienia 
do kontroli oraz nadzoru prawidłowości rekulty-
wacji. Z pewnością dlatego nie kierowano do tegoż 
organu żadnych informacji o możliwych nieprawi-
dłowościach związanych z prowadzeniem działal-
ności przetwarzania odpadów na składowisku od-
padów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. 
Dębiec w gminie Lipiany.
2. Przepisy powszechnie obowiązującego prawa 
nie dają starostom powiatów uprawnienia do 
kontroli i nadzoru decyzji w sprawie przetwarza-
nia odpadów. Nawet same karty przekazania od-
padów już po wydaniu decyzji kierowane są do 
urzędów gmin i urzędów marszałkowskich, staro-
stwa powiatowe nie mają więc nawet wglądu do 
dokumentów.

Dokument w powyższą odpowiedzią nie był 
podpisany przez nikogo z zarządu powiatu, z re-
guły każda odpowiedź jest sygnowana podpisem, 
ta nie była, przesłał ją nam pracownik, który ją 
przygotował.

Kolejny dokument, który analizowaliśmy pró-
bując odpowiedzieć na pytanie, kto odpowiadał za 
kontrolę lipiańskiej rekultywacji, to pismo Zachod-
niopomorskiego Inspektora Ochrony Środowi-
ska w Szczecinie, który odpowiada Zbigniewowi 
Przeździakowi, przewodniczącemu Komisji Zdro-
wia, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Ochrony 
Środowiska w Radzi Miejskiej w Lipianach:

„Odpowiadając na pismo z 4 lipca 2017 r. znak 
ROA-R.OO 12.2.07.2017 z prośbą o przeprowadze-
nie postępowania sprawdzającego w zakresie pra-
widłowości prowadzonej rekultywacji składowiska 
odpadów w miejscowości Dębiec, gmina Lipiany 
w odniesieniu do zagrożenia dla obszaru przyle-
głego do składowiska, w szczególności jeziora Wą-
dół, w związku z pismem z 26 września 2017 r. znak 
ROA-R.0012.2.07.1.2017 w tej samej sprawie oraz 
przekazanej 11 października 2017 r. dokumentacji 
zdjęciowej informuję, że kontrola przedmiotowej 
instalacji obejmująca przestrzeganie przepisów i 
decyzji administracyjnych w zakresie ochrony śro-
dowiska została zaplanowana na IV kwartał 2017 
roku. O jej wyniku poinformuję odrębnym pismem.

Ponadto informuję, iż dokonano analizy prze-
kazanych przez zarządzającego składowiskiem wy-
ników monitoringu z 18 lipca 2017 r. i ustalono, iż:
1.Wartości wszystkich badanych parametrów  
w wodach podziemnych mieszczą się w zakresie 
dopuszczalnym dla dobrego stanu chemicznego 
wód — I, II i III klasa jakości.
2.Wody odciekowe nie wykazują podwyższonych 
zawartości badanych wskaźników przekraczają-
cych dopuszczalną wartość zanieczyszczeń w ście-
kach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń 
kanalizacyjnych ani w ściekach wprowadzanych 
do wód lubdo ziemi.
3.Wartości badanych wskaźników w wodach po-
wierzchniowych (jezioro Wądół) nie wskazują na 
zmiany stanu środowiska wodnego w sąsiedztwie 
składowiska.

Pismo powyższe datowane jest na 27 paździer-
nika 2017, należy przez to rozumieć, że z wysypi-
ska nic nie przecieka i wszystko jest w należytym 
porządku według inspekcji, czyli sołtys Sawa się 
myli i mieszkańcy Dębca też się mylą?

Powyższa odpowiedź jednak nie przekonuje 
mieszkańców Dębca i 31.10.2017 kierują do bur-
mistrza Lipian pismo: „Rada Sołecka Sołectwa 
Dębiec wnioskuje o natychmiastowe spowodowa-
nie wstrzymania składowania komunalnych od-
padów ściekowych (szlamu ściekowego) na tere-
nie byłego składowiska odpadów w miejscowości 
Dębiec gm. Lipiany. Pomimo zakończenia pro-
cesu rekultywacji i braku zezwolenia przez dzier-
żawcę składowiska odpady ściekowe, są nadal 
przywożone z terenu oczyszczalni ścieków w wo-
jewództwie zachodniopomorskim i składowane w 
sposób niezgodny z obowiązującymi uregulowa-
niami prawnymi. Ponadto w oficjalny sposób pra-
gniemy Pana Burmistrza poinformować, że zwo-
żone odpady po ściekowe i inne śmieci nie miesz-
czą się już na terenie składowiska i  poprzemiesz-
czały się miejscami nawet po kilkadziesiąt me-
trów poza obszar wysypiska, natomiast odcieki z 
wylewanego szlamu ściekowego spływają szero-
kim nurtem wprost do jeziora Wądół, informujemy 
również, że stworzona hałda odpadów na wysypi-
sku narusza nie tylko przepisy ochrony środowiska, 
ale również przepisy prawa budowlanego, prawa 
wodnego i prawa geologicznego. Poprzez składo-
wanie odpadów wysokość terenu na obszarze wy-
sypiska miejscami wzrosła nawet kilkanaście me-
trów; a poprzez znaczne ilości substancji ciekłych 
doszło do. zachwiania właściwego przepływu wód 
gruntowych. Nadmieniamy ponadto, że proces re-
kultywacji od początku był prowadzony nieprawi-
dłowo, o czym na podstawie wielokrotnych zgło-
szeń był Pan poinformowany. Teren był źle przy-
gotowany i nie spełniał warunków do prowadze-
nia rekultywacji, zgodnie z przepisami obszar wy-

Spier…j   palancie
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Prawie 40 mln zł z funduszy Regionalnego 
Programu Operacyjnego przeznaczy Urząd Mar-
szałkowski na przedsięwzięcia związane ochroną 
dziedzictwa kulturowego na Pomorzu Zachod-
nim. Z unijnych funduszy dofinansowane zostaną 
prace konserwatorskie i restauratorskie przy 20 za-
bytkach. Nabór wniosków uwzględniał pulę fun-
duszy dla kościołów i związków wyznaniowych 
oraz pulę dla samorządów, instytucji kultury czy 
NGO’s.  Konkurs w działaniu 4.1 RPO WZ 2014-
2020, który właśnie rozstrzygnął Zarząd Woje-
wództwa, miał na celu wsparcie działań związa-
nych z ochroną rodzimego dziedzictwa kulturo-
wego o unikatowej wartości historycznej i kulturo-
wej, a także zwiększenie potencjału turystycznego 
województwa zachodniopomorskiego. Dla ko-
ściołów i związków wyznaniowych przeznaczono 
w naborze prawie 24,3 mln zł, a dla jednostek 
samorządu terytorialnego, instytucji kultury, 
organizacji pozarządowych, przedsiębiorców czy 
jednostek sektora finansów publicznych blisko 
14,9 mln zł. Z powiatu pyrzyckiego do marszał-
kowskich pieniędzy wystartowało 3 podmioty: 
Gmina Pyrzyce na „Zabezpieczenie murów obron-
nych i czatowni między Basztami Sowią i Lodową 
w Pyrzycach Etap II, Medvest Robert Pieruta 
„Rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego  
w Batowie - gmina Lipiany” jest to podmiot prowa-
dzący Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy Pałac 
w Batowie, oraz Parafia Rzymsko-Katolicka pod 
wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny w Lipianach na „Remont elewacji zewnętrz-
nych, wieży, oraz więźby dachowej wraz z wymianą 
pokrycia dachowego”

Z całej trójki wnioskodawców, dziś może cie-
szyć się już burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska, 
Medvest Robert Pieruta ze swoim wnioskiem upla-
sował się w ocenie Urzędu Marszałkowskiego na 
ostatnim 20 miejscu i raczej na jakąś zmianę nie 
ma co liczyć. Jest jednak szansa dla kościoła w Li-
pianach, ten wniosek zlazł się na kościelnej liście 
na 13 miejscu na 11 dofinansowanych projektów. 

Istnieje więc szansa, że któryś z obdarowanych be-
neficjentów z jakiś przyczyn zrezygnuje z inwe-
stycji i wtedy opuszczone pieniądze otrzymuje ko-
lejny oczekujący na dofinansowanie. Parafii w Li-
pianach zabrakło do miejsca z dotacją zaledwie 
1,74 punktu.  Koszt całkowity projektu remontu 
kościoła to kwota 3 148 725,50 zł, planowane do-
finansowanie 2676 416,67 zł, jak widać kwoty ol-
brzymie dziś oczekują na liście rezerwowej. 

„Oczywiście bardzo się cieszę, nasz projekt 
„Zabezpieczenie murów obronnych i czatowni 
między Basztami Sowią i Lodową w Pyrzycach 
Etap II” oceniony został aż na 3 miejsce listy pro-
jektów, które uzyskały najwyższą liczbę punktów 
i zostały wybrane do dofinansowania. Całkowita 
wartość projektu to 1.863.570,28 zł, w tym wartość 
przyznanego dofinansowania – 1.584.034,68 zł z 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachod-
niopomorskiego. Jesteśmy konsekwentni w dzia-
łaniu, wyremontowaliśmy w ramach pierwszego 
etapu cześć murów od Baszty Sowie do Lodowej, 
dokonaliśmy porozumienia z Zarządem Ogródków 
Działkowych na likwidację ogródków przymur-
nych. Mamy już pieniądze na zakończenie remontu 
murów w tym miejscu i dodam z satysfakcją, że 
mamy już decyzję o dofinansowaniu zagospoda-
rowania fosy przy wy-
remontowanych mu-
rach, gdzie mamy 
już skonsultowany z 
mieszkańcami plan 
zagospodarowania. Z 
Lokalnej Grupy Dzia-
łania otrzymamy do-
finansowanie na ten 
cel w wysokości ponad 
190 tysięcy złotych. 
Mamy już dotacje, za-
bieramy się teraz do 
planowania prac” – 
powiedziała burmistrz 
Marzena Podzińska. 

Mury w Pyrzycach dostaną ponad 1,5 miliona złotych, 
remont kościoła w Lipianach musi poczekać na rezerwę, 
a park w Batowie w tym roku bez szans 

Dofinansowanie poszczególnych inwestycji, 
które powinny zakończyć się do października 2018 
roku, waha się od 823 tys. zł do 3 mln zł. Wspar-
cie Urzędu Marszałkowskiego otrzymało w sumie 
z obu list 18 beneficjentów. Pomoc przeznaczą na 
prace konserwatorskie przy zabytkach nierucho-
mych oraz prace restauratorskie przy historycz-
nych zespołach budowlanych. Unijne fundusze 
trafią np. do Bierzwnika na przywrócenie świet-
ności klasztoru cysterskiego, przebudowę północ-
nej części bazyliki archikatedralnej w Szczecinie, 
remont kaplicy p.w. św. Gertrudy i murów obron-
nych wokół Starego Miasta, w tym przy Baszcie 
Kaszanej w Trzebiatowie, renowację kościoła św. 
Jana Kostki w Korytowie, dostosowanie dla tury-
stów kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Koszalinie, zabezpieczenie Bramy Pyrzyckiej  
i Baszty Prochowej w Myśliborzu, rewitalizację 
zabytków rodu Borków w gminie Resko, kolejny 
etap ochrony murów obronnych oraz czatowni 
między Basztą Sowią i Ludową w Pyrzycach 
czy odtworzenie walorów historycznych murów  
w Barlinku.

RT

sypiska powinien być ogrodzony i odizolowany 
od pozostałego terenu, również powinna być wy-
konana izolacja podłożą wysypiska, tak żeby od-
cieki nie trafiały do wód gruntowych i nie przele-
wały się poza teren wysypiska, w tym przypadku 
przelewając się wprost do jeziora. Nad rekultywa-
cją ze strony gminy od samego początku nie było 
właściwego nadzoru, dzierżawca terenu przywo-
ził, co chciał w nieustalonych do dzisiaj ilościach 
i rodzaju odpadów i pomimo braku jakichkolwiek 
zezwoleń nadal przywozi. Poprzez niewłaściwą re-
kultywację doszło do rozległego zanieczyszczenia 
środowiska, substancje niewiadomego pochodze-
nia przeniknęły do wód gruntowych oraz wpłynęły 
do jeziora, widoczne jest również skarżenie ob-

szaru przyległego do wysypiska poprzez uschnięte 
drzewa i wymarłą roślinność. Ze względu na waż-
ność sprawy, proszę o natychmiastowe spowodo-
wanie zaprzestania składowania odpadów!!!!!!!!”

Burmistrz Lipian pismo Rady Sołectwa Dębiec 
kieruje kilka dni później do pyrzyckiej prokura-
tury, by ta sprawdziła czy firma EKOSAD na wy-
sypisku nie popełniła przestępstwa, jak podejrzewa 
Rada Sołecka. Na dzień składania gazety wiemy, 
że na temat wysypiska będą dyskutować radni po-
wiatu pyrzyckiego, spotkają się na nadzwyczajnej 
sesji zwołanej na wniosek 4 radnych i zapewne po 
jakiejś dyskusji podejmą przygotowana uchwałę, 
która na dziś dla problemu w Lipianach nie ma 
żadnego znaczenia. Zastanawiam się tylko, po co 
ta sesja, starostwo nie ma żadnej kompetencji, żeby 

dyscyplinować burmistrza Lipian. Jak napisali po-
wyżej, starostwo nie może też niczego kontrolo-
wać, to po co ta sesja? Czym innym będzie dysku-
sja na temat wysypiska podczas zaplanowanej na 
28 listopada sesji Rady Miejskiej w Lipianach, w 
tym przypadku 4 radnych gminy Lipiany i Rada 
Sołecka Dębca złożyli na ręce przewodniczącego 
Rady wniosek, by wprowadził on do porządku ob-
rad planowanej sesji punkt dotyczący śmierdzą-
cego tematu i zaprosił przedstawicieli wszystkich 
instytucji, które cokolwiek na temat lipiańskiego 
problemu mogą coś powiedzieć lub coś wyjaśnić. 

Dziś czekamy także na protokół pokontrolny 
służb marszałka, może on coś wyjaśni.

RT

dokończenie ze str.10
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18 listopada w Zespole Szkół w Lipianach od-
były się Mistrzostwa Gier Planszowych „Wszystko 
GRA!” organizowane wspólnie z Fundacją na 
Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Mło-
dość” oraz Szkolnym Klubem Gier Planszowych 
„Kostek”. W imprezie wzięło udział blisko 100 
zawodników z Lipian i okolic, którzy zmagali się 
w kategoriach indywidualnych i drużynowych. 
Wśród gier turniejowych na miłośnków planszó-
wek czekały m.in. gry: Mistakos, Scrabble, Rum-
mikub, Superfarmer, Dobble, Spaghetti. Nie za-
brakło też klasycznych gier takich jak szachy  
i warcaby.

W kategorii indywidualnej mistrzami zostali: 
Adam Grudziński- kat. klas 1-2, Majka Wierzbow-
ska- kat. klas 3-4, Michał Sobolewski- kat. klas 5-7, 
Sebastian Narolski- kat. klas gimnazjum  i liceum. 
W kategorii drużynowej zawodnicy brali udział  
w parach. Wielu z nich stanowiły duety rodziców 
z dziećmi, co sprawiło, że turniej miał odzew mię-
dzypokoleniowy. Wśród drużyn najlepsi okazali 
się Hubert Szpakowski oraz jego wujek Marcin 
Kukiel, którzy odebrali złoty puchar z rąk burmi-
strza Lipian Krzysztofa Boguszewskiego. Statuetki 
ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Pyrzy-
cach dla najmłodszego i najstarszego uczestnika 
turnieju otrzymali Szymon Szopa oraz pan Jacek 
Adamski. Ponadto wszyscy uczestnicy zostali na-
grodzeni pamiątkowymi medalami ufundowanymi 
przez Fundację „Moja Młodość” oraz pana Marka 
Boguszewskiego. Wyróżnieni gracze otrzymali 
również upominki w postaci gier planszowych 
ufundowanych przez Wydawnictwo GRANNA.

Podczas turnieju nie zabrakło również innych 
atrakcji. Można było podziwiać partię żywych sza-
chów, którą rozegrało 32 uczniów szkoły podsta-
wowej pod opieką pań: Beaty Kaniewskiej i Beaty 
Fras. Pojedynek przyciągnął duże grono oglądają-
cych i stanowił prawdziwą ucztę nie tylko dla mi-
łośników tej królewskiej gry. 

Mistrzostwa gier planszowych to projekt, który 
był realizowany przez Fundację „Moja Młodość” 
w ramach projektu „Społecznik- zachodnipomor-
ski system wspierania inicjatyw oddolnych” pod 
patronatem Marszałka Województwa – Olgierda 
Geblewicza i współfinansowanego przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Zachodniopomor-
skiego. Jak powiedziała dyrektor Zespołu Szkół w 
Lipianach pani Dorota Chrobrowska: Mistrzostwa 
gier planszowych to wspaniała integracja środo-
wiska lokalnej społeczności ze szkołą oraz dosko-
nały przykład spędzania wolnego czasu dla całych 
rodzin.

Organizatorzy serdecznie dziękują wolontariu-
szom oraz ich opiekunom zaangażowanym w prze-
prowadzenie imprezy: pani Marcie Szpakowskiej, 

Aleksandrze Kowalskiej, Elwirze Kowalczyk, 
Małgorzacie Muzyk, Renacie Łukowskiej, Ro-
bertowi Łukowskiemu, Jolancie Schmach, Dariu-
szowi Chrobrowskiemu, Marzenie Tańskiej, Re-
nacie Zawadzkiej, Annie Dacko, Joannie Sulżyc, 
Małgorzacie Michalczyk, Walentemu Siemaszko. 
Dziękujemy za wsparcie: Burmirzowi Lipian 
Krzysztofowi Boguszewskiemu, Staroście Pyrzyc-
kiemu Stanisławowi Stępniowi, wicestaroście Py-
rzyckiemu Bartłomiejowi Królikowskiemu, rad-
nemu Sejmiku Wojewódzkiego Olgierdowi Ku-
stoszowi, firmie Bestsub- panu Szymonowi Stani-

szewskiemu, dyrektorowi Prignitz Meble Pomor-
skie Sp. z o.o.- panu Maciejowi Szymczakowi, fir-
mie CJS Tłumaczenia Myślibórz, pani Elżbiecie 
Kowalińskiej - Biuro Rachunkowe w Lipianach, 
panu Adamowi Białczewskiemu- Projektowanie 
Elektryczne, sklepowi Lewiatan w Lipianach, wła-
ścicielom Baru pod Semaforem w Lipianach. 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Mło-
dzieży „Moja Młodość” działa w Lipianach od 7 
lat, aktywnie wspomagając działania szkoły. Fun-
dacją na co dzień kieruje pani Iwona Tomczak.

Aleksandra Przybylska
Koordynator projektu
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SESJA RADY MIEJSKIEJ 
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11 listopada w Gminnym Centrum 
Kultury odbyły się piękne obchody 
Dnia Niepodległości. Podczas przygo-
towanej przez Bibliotekę GCK w Prze-
lewicach „Ogród Kultury” w partner-
stwie ze Stowarzyszeniem Ludzi Kre-
atywnych Jutrzenka w Przelewicach 
uroczystości spotkały się wszystkie 
pokolenia. Po mszy świętej, przemar-
szu pocztu sztandarowego kontynuacja  
obchodów rocznicowych miała miej-
sce w GCK-u.  Śpiewały i tańczyły ma-
luchy. Młodzież recytowała wiersze, 
aż wreszcie wszyscy wspólnie (przy 
akompaniamencie zespołu Jutrzenka) 
śpiewali pieśni patriotyczne.

11 listopada odbyły się gminne 
uroczystości związane z obchodami 
99. rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. W kościele pw. 
NMP Matki Kościoła w Warnicach 
o godz. 12.30 rozpoczęła się msza 
święta patriotyczna w intencji Ojczy-
zny, którą odprawił ks. wikariusz Ra-
fał Szutra. W nabożeństwie wzięły 
udział poczty sztandarowe OSP War-
nice, OSP Obryta i OSP Wierzbno, 
Wójt Gminy Warnice Anna Hackie-
wicz-Gębska, radni Powiatu Pyrzyc-
kiego, radni Gminy Warnice, sołtysi 
oraz przedstawiciele jednostek organi-
zacyjnych, a także mieszkańcy. Wspa-

 Poloneza czas zacząć! - chciało się 
krzyknąć z widowni MGOK w Lipia-
nach 11 listopada, gdy na scenie grupa 
5-letnich artystów z naszego Przed-
szkola Miejskiego im. Kubusia Pu-
chatka przyjęła postawę wyjściową. 
Bo właśnie polonezem przedszkolaki 
rozpoczęły część artystyczną obcho-
dów 99. rocznicy  odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Przedstawienie 
przygotowane i dopracowane w naj-
drobniejszych szczegółach, scenogra-
fia, muzyka, stroje, wspaniałe układy 
choreograficzne do patriotycznych pie-
śni, słowem profesjonalizm w każdym 
calu. Widownia była pełna zachwytu 
dla kunsztu aktorskiego, jakim wyka-

11 listopada 2017 roku w Pyrzy-
cach odbyły się obchody 99. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości. W ko-
ściele Wniebowzięcia Najświętszej 
Maryi Panny w Pyrzycach odbył się 
koncert patriotyczny Ottonutek – py-
rzyckiego chóru młodzieżowego oraz 
msza święta w intencji Ojczyzny. Na-
stępnie uczestnicy obchodów, z pocz-
tami sztandarowymi na czele, masze-
rowali pod Pomnik Pamięci, gdzie po-
przez złożenie wiązanek kwiatów od-
dano hołd wszystkim, którzy walczyli 
o wolną Polskę. Podczas uroczystości 
pod Pomnikiem Pamięci głos zabrała 
Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska, 
a Hymn Polski zaśpiewała młodzież ze 

OBCHODY NIEPODLEGŁOŚCI W POWIECIE
PATRIOTYCZNIE, A JEDNAK RADOŚNIE zały się dzieci, co jest niezaprzeczalnie 

owocem doskonałego i precyzyjnego 
przygotowania przez panie Alicję Sie-
niuć i Dorotę Ostrowską. Serdecznie 
gratulujemy i mamy nadzieję, że zoba-
czymy jeszcze wielokrotnie efekty ich 
ciężkiej pracy. 

Przedszkolaki podbiły serca 
wszystkich dorosłych widzów. Jed-
nomyślnie stwierdzono, że tak wła-
śnie powinniśmy obchodzić nasze na-
rodowe święta, radośnie, z uśmiechem  
i śpiewem na ustach, bez kłótni i spo-
rów politycznych, bez bufonady, na-
dęcia i patosu. Serdecznie dziękujemy  
i jeszcze raz gratulujemy.

LIPIANY

niałą oprawę artystyczną uroczystości 
zapewniły dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej w Warnicach, pod kierownictwem 
p. Izabeli Nahorskiej i Renaty Macią-
żek. Bardzo wzruszające i sugestywne 
inscenizacje, m. in. „rozrywanie” Pol-
ski przez zaborców oraz pieśni i wier-
sze patriotyczne były doskonałym do-
pełnieniem Narodowego Dnia Niepod-
ległości. Po mszy św. delegacje wraz z 
uczestnikami uroczystości przeniosły 
się na plac przy kościele, aby pod krzy-
żem złożyć kwiaty i znicze wszystkim 
poległym za naszą Ojczyznę. 

NIEPODLEGŁOŚĆ W WARNICACH 

Projekt dofinansowano ze środ-
ków Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 2017-2021 w ra-
mach Programu Dotacyjnego „Nie-
podległa” oraz w ramach Programu 
Społecznik z budżetu Województwa 
Zachodniopomorskiego.

W sprawnej organizacji uroczysto-
ści, oprócz pracowników GCK-u, po-
mogli również: Stowarzyszenie „Bo Jak 
Nie My To Kto” Przelewice, OSP Prze-
lewice, panie Justyna Osipowicz i Kata-
rzyna Ptak oraz p. Waldemar Klemenski.

Anna Garzyńska

OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI W PRZELEWICACH

OBCHODY 99. ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
Szkoły Podstawowej w Pyrzycach. Ob-
chody Narodowego Dnia Niepodległo-
ści zakończyły się spektaklem muzycz-
nym „Niepodległość to wolność, bez 
której nie można żyć, wolność  w tańcu, 
bez której się nie zatańczy”, który od-
był się w sali kinowej Pyrzyckiego 
Domu Kultury. W obchodach roczni-
cowych udział wzięły władze samorzą-
dowe, delegację szkół oraz jednostek 
organizacyjnych, zespoły działające na 
terenie gminy Pyrzyce, stowarzysze-
nia, związki, poczty sztandarowe oraz 
mieszkańcy gminy Pyrzyce. 

Dziękujemy wszystkim za udział  
w uroczystościach.
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11 listopada 2017r. w Choszczeńskim Domu 
Kultury rozegrano II Otwarte Mistrzostwa 
Choszczna w Szachach Szybkich, które jednocze-
śnie były pierwszym turniejem inauguracyjnym w 
nowy cyklu 5 turniejów Grand Prix uruchomionym 
przez Zarząd Zachodniopomorskiego Związku 
Szachowego. Organizatorami turnieju byli UKSz 
SKOCZEK i Choszczeński Dom Kultury. Był to 
trzeci z czterech zaplanowanych wyjazdowych tur-
niejów szachowych projektu pn. „Ale wkoło jest 
szachowo”, który realizowany jest w ramach za-
dania publicznego Gminy Przelewice „Propago-
wanie kultury fizycznej, zdrowego trybu życia, upo-
wszechniania sportu wśród mieszkańców gminy 
poprzez organizację lub uczestniczenie w impre-
zach, zawodach, zajęciach sportowych, w tym rów-
nież dla osób niepełnosprawnych”, realizowanego 
przez Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne 
„Wyrównajmy Szanse”. 

Frekwencja w turnieju urosła do rekordowego 
poziomu 109 uczestników reprezentujących kluby 
nie tylko z całej Polski, ale również z zagranicy: 
15 niemieckich zawodników z klubu „Schachfre-
unde” z Groß Schönebeck, 2 Białorusinów – świet-
nie znany na turniejach w Zachodniopomorskiem 
mistrz międzynarodowy Nikolai Aliavdin oraz 
po raz pierwszy grający w Choszcznie Dmitrij 
Aniskevycz. Wystarczył pobieżny rzut oka na li-
stę startową, aby stwierdzić, że z naszego woje-
wództwa pojawiła się prawie w komplecie abso-
lutna czołówka najlepszych szachistów, uzupeł-
niona liczną obsadą juniorów i seniorów z wiodą-
cych klubów. 

Turniej szachowy został rozegrany na dystan-
sie 9 rund. Tempo gry P-13 (13 minut dla zawod-
nika + 3 sekundy za każde posunięcie na rozegra-
nie całej partii dla zawodnika bez zapisu) – system 
kojarzenia szwajcarski. Zawodnicy zagrali w jed-
nym turnieju szachowym. Turniej szachów szyb-
kich został zgłoszony do oceny rankingowej Mię-
dzynarodowej Federacji Szachowej FIDE.

II Otwarte Mistrzostwa Powiatu Choszczeńskiego  
w Szachach
Szybkich

Wyniki naszych szachistów:
Zaborowski Kacper 4,0 pkt  miejsce 75 Gimnazjum im. OZP w Przelewicach
Jaworski Szymon 3,5 pkt  miejsce 86 NSP w Przelewicach
Zaborowski Jakub 3,5 pkt  miejsce 84 Gimnazjum im. OZP w Przelewicach
Kalinowski Patryk  3,0 pkt  miejsce 87 NSP w Przelewicach
Kwaśniewski Filip  3,0 pkt  miejsce 99 Gimnazjum im. OZP w Przelewicach
Mazur Jakub  2,0 pkt  miejsce 104 NSP w Przelewicach

Nasi zawodnicy zagrali bardzo dobrze jak na 
swoje możliwości rywalizowania z czołowymi 
szachistami i wyniki ich są lepsze, w porównaniu 
do turnieju ubiegłorocznego. 

Kolejny etap rozgrywek szachowych to: IV 
Międzyszkolny Turniej Szachowy w Przele-
wicach (25.11.2017r.) i Finał Wojewódzkich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Szachach Druży-
nowych (grudzień 2017r.) w Szczecinie. 

Koordynator projektu
Bogusław Pecuch

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 26/2017, nr 
27/2017, nr 28/2017, nr 29/2017, nr 30/2017, nr 31/2017, 
32/2017, nr 33/2017, nr 34/2017, nr 35/2017, przeznaczo-
nych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczy-
ste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. zm.) 

Egzamin 
teoretyczny 
na prawko
w Barlinku 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie informuje, że 
z dniem 20 listopada br. rozpoczyna przeprowadzanie egzaminów teore-
tycznych w Oddziale Terenowym w Barlinku przy ul. Jeziornej 8, w za-
kresie prawa jazdy kategorii: B. B1, A, A1, A2, AM. Kierownikiem od-
działu został Ryszard Grzesiak, od lat związany z działalnością WODR  
w Szczecinie. 

Szczegółowe informacje w sprawie egzaminów można uzyskać pod 
numerem telefonu: +48 95-78-414-00. 

W celu wyznaczenia terminu egzaminu teoretycznego zapraszamy 
do siedziby Oddziału Terenowego WORD w Barlinku - pokój nr 7 w go-
dzinach 08:00 – 15:00. Dla mieszkańców Przelewic, Lipian może to być 
atrakcyjniejsze miejsce na zaliczenie egzaminu niż jazda do Szczecina.
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Rocznica 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego to doniosła chwila, która 
budzi wzruszenie, uznanie i szacu-
nek nie tylko najbliższej rodziny, ale 
także nas wszystkich. W dniu 7 listo-
pada 2017 roku na zaproszenie wójta 
Gminy Bielice do świetlicy wiejskiej 
do Nowego Chrapowa przybyli za-
proszeni goście, pary obchodzące 
„Złote Gody” oraz ich bliscy. Meda-
lami za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie zostali odznaczeni: Teresa i Ka-
zimierz Golczyk, Helena i Jan Cie-

sielscy, Danuta i Mikołaj Łastowscy, 
Jadwiga i Czesław Sudoł.

Wójt Zdzisław Twardowski cie-
płymi słowami powitał jubilatów i 
pogratulował im wspólnie przeży-
tych 50-lat małżeństwa. Podkreślił, 
że ich wspólne życie rodzinne jest 
powodem do dumy i radości dla naj-
bliższych, a także wzorem i przykła-
dem godności, lojalności i wierności 
– wartości, które stanowią fundament 
życia rodzinnego. W dowód społecz-
nego uznania dla trwałości małżeń-

stwa i rodziny uhonorowano mał-
żonków Medalami za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Aktu dekoracji dokonał Wójt 
Gminy Zdzisław Twardowski w asy-
ście przewodniczącego Rady Gminy 
Bielice Piotra Wilczyńskiego, wice-
przewodniczącej Teresy Kwiatkow-
skiej i sekretarz Gminy Kameli Wil-
czyńskiej. Jubilatom odśpiewano sto 
lat, wręczono również kwiaty, pa-
miątkowe dyplomy, upominki oraz 

przygotowano słodki poczęstunek. 
Dopełnieniem uroczystość był wy-
stęp dzieci ze Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Bielicach oraz 
dziewczynek z chórku pana Broni-
sława Wójcika. Wszystkim parom 
małżeńskim życzymy dobrego zdro-
wia, nieustającej pogody ducha, spo-
koju i zadowolenia z każdego dnia, 
przeżywanego we wzajemnej życzli-
wości i miłości, w otoczeniu najbliż-
szej rodziny.


