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23 października odbyła się 
gala, na której poznaliśmy laure-
atki konkursu „Zachodniopomor-
skie Lady D”.  Szczególnie doce-
niono: Agnieszkę Hajdukiewicz  
z Czaplinka, Małgorzatę Konecką 
ze Szczecina oraz Krystynę Nawój 
z Przelewic. Przyznano także sześć 
wyróżnień. 

Celem konkursu Lady D. jest 
uhonorowanie kobiet z niepełno-
sprawnościami z województwa za-
chodniopomorskiego, które na co 
dzień angażują się w działania kultu-
ralne, społeczne i sportowe, udzielają 
się w organizacjach i instytucjach. 

W tegorocznej edycji paniom 
przyznano nagrody w trzech kate-
goriach: „Kultura i Sztuka”, „Życie 
Społeczne” i „Życie Zawodowe”. 
Uczestniczki otrzymały pamiątkowe 
dyplomy oraz nagrody rzeczowe. 

W kategorii „Życie Społeczne” 
zwyciężyła Agnieszka Hajdukiewicz 
z Czaplinka. Za osiągnięcia na polu 
zawodowym (kategoria „Życie Za-
wodowe”) doceniono Małgorzatę 
Konecką ze Szczecina, a Krystyna 
Nawój z Przelewic została nagro-
dzona w kategorii „Kultura i Sztuka”.

– Trzy kobiety: Krystyna Nawój, 
Małgorzata Konecka, Agnieszka Haj-
dukiewicz. Co je łączy? Sympatia dla 
ludzi, troska o słabszych i niesamo-
dzielnych, chęć niesienia pomocy. 
Pewność, że skoro one potrafią żyć 
aktywnie, pomimo swoich słabości, 
to mogą także inni. I przekonują do 
tego skutecznie. Zarażają radością 
życia. Każda edycja plebiscytu Lady 
D. jest inna i każda jest taka sama. 
Spotykamy różne, ale zawsze wspa-
niałe kobiety. Lady D od angielskiego 
disabled - niepełnosprawność? Ależ 
skąd- Lady D. od polskiego dzielna, 

Lady Krystyna Nawój

a także Lady, bo arystokratka ży-
cia. Dobrze Was znać Dziewczyny. 
Dodajecie nam wszystkim wiatru  
w skrzydła. –  napisała w liście do 
wyróżnionych pań posłanka Magda-
lena Kochan, która objęła konkurs 
honorowym patronatem.

W konkursie, oprócz nagród 
głównych, przyznano także wy-
różnienia szczeciniankom: Lilianie 
Chudzik, Annie Gellert, Magdalenie 
Maksymowicz, Ewie Marcinkiewicz 
oraz Izabeli Jakubowskiej z Bobolic  
i Katarzynie Leończyk z Mieszkowic.

 Krystyna Nawój z Przelewic zo-
stała nagrodzona w kategorii „Kul-
tura i Sztuka”. Laureatka tworzy od 
1999 r. pod pseudonimem „Poetka 

Michalina”. Jest autorką czterech to-
mików: „Miłość, nadzieja i wiara…”, 
„Przystanki mojego życia”, „Mi-
łość a wojna” oraz „Zielona Gąsie-
niczka”. Jej wiersze czytane są w 
Polsce i za granicą, stają się tekstami 
utworów muzycznych oraz zdoby-
wają wyróżnienia m.in. Minister-
stwa Obrony Narodowej. Pani Kry-
styna jest niezwykle zaangażowana 
społecznie - pełniła funkcję przewod-
niczącej komisji społecznej Rady 
Gminy Przelewice, a obecnie działa 
jako prezes Stowarzyszenia „Otwarte 
Okno”. Organizuje Turnieje Rugby 
osób na wózkach i spotkania z wete-
ranami wojskowymi, a także wystę-

puje ze szczecińskim zespołem śpie-
waczym „Melodia”.

Warto wyjaśnić, że nazwa kon-
kursu Lady D. pochodzi od angiel-
skiego wyrażenia Lady Disabled, ale 
także nawiązuje do działalności cha-
rytatywnej księżnej Diany. Hono-
rowy patronat nad konkursem spra-
wują posłanka na Sejm VIII kaden-
cji Magdalena Kochan oraz Marsza-
łek Województwa Zachodniopomor-
skiego Olgierd Geblewicz. Organi-
zatorem konkursu Lady D. na zlece-
nie Województwa Zachodniopomor-
skiego jest „4C Centrum Ekonomii 
Społecznej” Sp. Z o.o.

PP

Blisko 2 tygodnie temu na ulicy 
Sienkiewicza 21 w Lipianach doko-
nałem pomiaru na prośbę mieszkań-
ców. Okazało się, iż na korytarzu, 
na parterze i pierwszym piętrze pro-
mieniowanie jest bardzo wysokie. 
Dawki, którym są tam poddawani lu-
dzie, idą w tysiące mikrowatów/metr 
kwadrat! Z pewnością ma to związek 
z antenami umieszczonymi na tym 
bloku, które swoim wyglądem bar-
dzo przypominają anteny operatorów 
sieci GSM. 

Czy to kolejny raz, kiedy miesz-
kańcy Lipian niczego nieświadomi, 
są ponownie wystawiani na zagroże-
nie, którego nie widać? Proszę sobie 
samemu odpowiedzieć. 25 paździer-
nika w Pyrzycach, odbyła się komisja 
budżetu, gospodarki, wsi, rolnictwa i 

Sienkiewicza 21 bije na alarm.
Brak konkluzji w sprawie 

PEM w Pyrzycach.
ochrony środowiska Rady Powiatu 
Pyrzyckiego. W punkcie 4 posiedze-
nia poruszona została kwestia pro-
blemu związanego z oddziaływaniem 
pól elektromagnetycznych emitowa-
nych przez urządzenia telefonii ko-
mórkowej na terenie powiatu pyrzyc-
kiego. Zaproszenie, poza moją osobą, 
otrzymali również Ireneusz Dykiert i 
Jacek Drewniak. Do tego mieli poja-
wić się przedstawiciele wszystkich 6 
gmin w powiecie pyrzyckim, na ko-
misję przyszedł tylko wójt gminy 
Bielice, który przyznał, iż znana mu 
jest problematyka dotycząca PEM. 
Jak stwierdził, miał okazję doświad-
czyć jej negatywnego działania także 
na sobie! Właśnie takich osób nam 
trzeba. Mieliśmy też okazję zapre-
zentować obecnym na spotkaniu film 

14-minutowy, gdzie wypowiadali się 
pan mecenas inż. Zbigniew Gelzok 
oraz inżynier Marian Dziworski. 

Reakcje obecnych na komisji 
były jednoznaczne, gdyż nie sądzili, 
że sprawa jest aż tak poważna. No-
wotwory, bezpłodność, bezsenność, 
choroby skórne, nadpobudliwość, na-
pady agresji to jedynie wierzchołek 
góry lodowej! Jako że było to ostat-
nie spotkanie komisji rady powiatu  
w starym składzie, nie udało się wy-
pracować żadnych wniosków. 

Pozostaje, póki co, poczekać  
i przedstawić ten problem osobom, 
które będą odpowiedzialne za powiat 
pyrzycki przez następne 5 lat. 

Ciąg dalszy nastąpi.

- Rafik Ennaoui
Rafik Ennaoui
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12 października 2018 r. w Py-
rzyckim Domu Kultury zainauguro-
wano Rok Kulturalny 2018 / 2019. 
Na uroczystość przybyli współgo-
spodarze wydarzenia Burmistrz Py-
rzyc Marzena Podzińska, wicebur-
mistrz Pyrzyc Robert Betyna, prze-
wodniczący Rady Miejskiej Paweł 
Chyt, zastępca przewodniczącego 
Iwona Ksel, skarbnik Gminy Py-
rzyce Danuta Bartków oraz prze-
wodniczący komisji oświaty, kul-
tury i sportu Waldemar Lemiesz. Na 
te artystyczne popołudnie zdecydo-
wali się przybyć również przyjaciele 
domu kultury w Pyrzycach. Uroczy-
stość rozpoczęła Natalia Piska, wy-
konując Love Your Self Justina Bi-
bera. Natalia jest uczennicą Izabeli 
Strychalskiej, która od tego roku pro-
wadzi zajęcia w Pyrzyckim Domu 
Kultury. Kolejnymi wykonawcami 
byli uczniowie Agnieszki Urbańskiej, 
instruktorka przygotowała wraz ze 
swoim podopiecznymi kilka od lat 
lubianych hitów. Po części muzycz-
nej nadszedł czas na podsumowanie 
roku minionego. Dyrektor Rafał Ro-
guszka w telegraficznym skrócie wy-
punktował te najważniejsze działania 
minionego roku i to, co przed nami. 
Kolejny stały punkt Inauguracji Roku 
Kulturalnego to – NAJLEPSI z NAJ-

ROZPOCZYNAMY 
NOWY ROK

LEPSZYCH/Nagrody. W tym roku 
decyzją Kapituły przyznano Nagrodę 
Artystyczną Gminy Pyrzyce Zespo-
łowi Wokalnemu CANTUS DELI-
CIUM. Stypendium Artystyczne tra-
fiło na ręce uczennicy Pyrzyckiej 
Szkoły Muzycznej Kai Giergiel,  
a Wyróżnienie Artystyczne PDK 
otrzymał Regionalny Zespół Śpie-
waczy KRESOWIANKA. Na zakoń-
czenie wydarzenia mocny akcent, na 
scenie pojawili się uczniowie Izabeli 
Strychalskiej, absolwentki Akademii 
Sztuki w Szczecinie, finalistki Mię-
dzynarodowego Konkursu Piosenki 
Francuskiej i Włoskiej w Krakowie 
obecnie instruktorki PDK. Jedna z 
uczennic -Wiktoria Sobczak wyko-
nała utwór „Zakryj” SARSY oraz 
„Pół kroku stąd” Natalii Nykiel. Pa-
trycja Kucharczyk zaśpiewała dwa 
utwory z repertuaru Adelle, a kon-
cert zamknęła instruktorka młodych 
wokalistek Izabella Strychalska.  
W jej wykonaniu usłyszeliśmy La 
vie en Rose oraz Angel - Annie Len-
nox. Żegnając się, dyrektor Rafał Ro-
guszka zaprosił na projekcję wideok-
lipu „Murem za Folklorem”, jedno-
cześnie dziękując tym, dzięki którym 
Pyrzycki Dom Kultury w minionym 
roku odnosił sukcesy – pracownikom 
PDK.

PP

Pyrzyce z lotu ptaka, zabytki, Geotermia, 
mury obronne, miejsca szczególne można dziś 
obejrzeć w internecie i to na dodatek w tech-
nologii 360 stopni. Niektóre prezentacje posze-
rzone są o opis w wykonaniu lektora. Dzięki tej 
produkcji, wykonanej na zlecenie pyrzyckiego 
ratusza, każdy, kto ma dostęp do internetu może 
odbyć ciekawą wycieczkę po Pyrzycach będąc 
daleko stąd.  Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Polecamy stronę http://www.pyrzyce360.
pl/

PP

Pyrzyce w 360 stopni

25 października około godziny 
19.00 na ulicy Mickiewicza w Lipia-
nach został potrącony przez samo-
chód i w wyniku odniesionych obra-
żeń zmarł w wieku 86 lat, Jan Rola. 
     Jak dowidzieliśmy się od rzecz-
nik pyrzyckiej policji, obecnie pro-
wadzone jest postępowanie pod nad-
zorem prokuratury, bezpośrednio po 
zdarzeniu przesłuchano świadków 
wypadku. Zbadano także  trzeźwość 
kierowcy samochodu, według prze-

kazanej nam informacji kierujący pojazdem był trzeźwy. Na dzień składu ga-
zety nie mieliśmy jeszcze informacji, kiedy odbędzie się pogrzeb Pana Jana 
Roli.

Ryszard Tański 

Nie żyje
Jan Rola 

Honorowego  Obywatela Lipian, 
zasłużonego trenera,

 nauczyciela, wychowawcy, 
wielkiego formatu człowieka 

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęlismy wiadomość o śmierci 

Czas najlepszym lekarstwem na smutek 
a wspomnień nikt nam nie odbierze zawsze będą z nami.

Jana Roli

Kondolencje i wyrazy współczucia 
dla 

Rodziny i Bliskich

składa
Redakcja

Dwutygodnika Puls Powiatu
    

Sienkiewicza 21 bije na alarm.
Brak konkluzji w sprawie 

PEM w Pyrzycach.
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Na konferencji przedstawione zo-
stały tematy w zakresie pozyskania 
środków zewnętrznych, rozpoczę-
tych inwestycji oraz remontów pla-
nowanych, zakończonych i innych.

Pozyskano środki na:
- termomodernizację budynku Szkoły 
Podstawowej w Mielęcinie. Plano-
wany całkowity koszt zadania, zgod-
nie z wnioskiem aplikacyjnym wy-
nosi 1.018.942,03 zł w tym dofinan-
sowanie 85% tj. 951.100,72 zł obej-
muje między innymi modernizację 
CO., częściowe ocieplenie budynku, 
wymianę okien, wymianę źródeł 
oświetlenia,
- budowę infrastruktury turystycz-
no-rekreacyjnej na obszarze związa-
nym z działalnością rybacką w parku 
Burgerpark w Pyrzycach. Planowany 
koszt zadania 99.933,36 zł w tym do-
finansowanie do 85 %,
Bieżące i planowane remonty oraz 
inwestycje:
- przebudowa kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej wraz z przebudową na-
wierzchni ulicy Głowackiego w Py-
rzycach. Całkowity planowany koszt 
zadania 7.300.000,00 zł w tym roboty 
budowlane 7.144.620,51 zł. i nadzór 
inwestorski 149.445,00 zł,
- budowa kompleksu sportowo-re-
kreacyjnego przy Szkole Podstawo-
wej w Żabowie. Koszt robót budow-
lanych 271.310,68 zł.
- remont drogi wewnętrznej ulicy 
Staromiejskiej od Nr 45 do 47/1. 
Koszt zadania 88.990,50 zł.
- przebudowa drogi i wymiana chod-
nika przy ulicy 2 Marca w Pyrzycach 
– I etap remont chodnika. Koszt za-
dania 135.938,58 zł.
- zagospodarowanie terenu poprzez 
budowę pięciu miejsc postojowych 

Konferencja Burmistrz Pyrzyc

w Brzesku. Całkowity koszt zadania 
15.033,00 zł w tym wartość gruntu 
10.000,00 zł.
- przebudowa nawierzchni odcinka 
drogi ulicy Podgrodzie w Pyrzycach. 
Koszt zadania 27.060,00 zł.
- wykonanie instalacji centralnego 
ogrzewania i ciepłej wody w Świe-
tlicy wiejskiej w miejscowości Nie-
borowo w trybie zaprojektuj i wybu-
duj. Koszt zadania 65.000,00 zł.
- przebudowa odcinka ulicy Rey-
monta w Pyrzycach w trybie za-
projektuj i wybuduj. Koszt zadania 
156.825,00 zł w tym Fundusz Sołecki 
33.031,40 zł,
- przebudowa ulicy Słowackiego  
w Pyrzycach Etap II. Na realizację 
zadania zaplanowano środki w wyso-
kości 819.100,72 zł,
- modernizacja placu zabaw zloka-
lizowanego miedzy ul. Kilińskiego  
i ul. 1 Maja  na działce nr 234 obręb 
8 miasta Pyrzyce. Wykonawcą jest 
Firma PLAY SYSTEMS Sp. z o.o.               
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Cał-
kowity koszt zadania 149 937,00 zł 
brutto. Termin zakończenia prac do 
dnia 31 października 2018 r.

W ramach zadania wykonano:
- zabezpieczenie murów obronnych 
pomiędzy Basztą Sowią i Lodową. 
Etap II –  obejmuje również promocję 
obiektu, w ramach której wykonano 
wirtualny spacer dostępny na stro-
nie www.pyrzyce360.pl polegający 
na prezentacji w internecie pyrzyc-
kich zabytków w panoramie 360º, 
zdjęć drona obejmujących centrum 
Pyrzyc ukazujących przebieg murów 
obronnych na tle miasta oraz Sanktu-
arium w Brzesku,  a także wykona-
nia folderu w formie papierowej za-
wierającego informacje o zabytkach 

i murach obronnych ze szczególnym 
uwzględnieniem realizowanego od-
cinka w ramach RPO WZ.

Rozstrzygnięcie Budżetu Obywa-
telskiego na 2019 rok: 14 paździer-
nika br. zakończyło się głosowanie 
nad Budżetem Obywatelskim na rok 
2019.

W budżecie głosowano nad 
dwoma zadaniami:
1. „Remont świetlicy wiejskiej  
w Stróżewie (w tym adaptacja po-
mieszczenia na łazienki) i po-
mieszczenia gospodarczego”. Za-
danie otrzymało 978 punktów waż-
nych i 30 nieważnych.
2. „Nowoczesne Pyrzyce o histo-
rii miasta” zadanie otrzymało 232 
punkty ważne i 1 nieważny.

W okresie od 16-24 października 
br. istnieje możliwość wnoszenia od-
wołań, które należy kierować do bur-
mistrza Pyrzyc w formie pisemnej.

Sprzedaż działek na rzecz Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego  
i nabycie przez Gminę Pyrzyce:
- w dniu 27 września 2018 r. Rada 
Miejska w Pyrzycach podjęła 

uchwałę w sprawie sprzedaży w dro-
dze bezprzetargowej za symboliczną 
1 zł dz. nr 40/6 i 40/8 położonych 
przy ulicy A. Mickiewicza z przezna-
czeniem dla Wojewódzkiej Stacji Po-
gotowia w Szczecinie.
- Rada Miejska wyraziła zgodę na na-
bycie za symboliczną złotówkę dzia-
łek nr 246/1 i 346/2 przy ulicy Jana 
Pawła II z przeznaczeniem na usługi 
opieki społecznej, ogólnodostępny 
parking oraz drogę wewnętrzną.

Dotacja dla Szpitala Powiato-
wego w Pyrzycach:
- w dniu 27 września 2018 r. 
Rada Miejska podjęła uchwałę nr 
LIV/460/18 w sprawie udzielania do-
tacji celowej dla Szpitala Powiato-
wego w Pyrzycach w kwocie 22.000 
zł.

Całą konferencję można obejrzeć 
w TVK Aura http://tvkaura.pl/inne-
-produkcje-tv-aura/253-konferencja-
-prasowa-burmistrz-pyrzyc-marze-
ny-podzinskiej-16-10-2018

PP

16 października  sali USC w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbyła 
się kolejna w tym roku konferencja prasowa Burmistrz Pyrzyc Marzeny 
Podzińskiej,  uczestniczyła w niej skarbnik Gminy Pyrzyce Danuta Bart-
ków, zostały też zaproszone lokalne i regionalne media.

19 października odbyło się prze-
kazanie wyposażenia i urządzeń 
współfinansowanych ze środków 
Funduszu Sprawiedliwości i Gminy 
Warnice dla jednostek OSP z terenu 
gminy. O godz. 17-ej przy Domu 
Strażaka w Warnicach zebrali się 
strażacy z OSP Warnice oraz przed-
stawiciele pozostałych 4 jedno-
stek: OSP Obryta, OSP Wierzbno, 
OSP Stary Przylep oraz OSP Za-

Sprzęt strażacki 
dla Warnic

borsko. Każdy przedstawiciel jed-
nostki OSP podpisał razem z wójt 
Anną Hackiewicz-Gębską umowę 
użyczenia zakupionego sprzętu. 
Przekazane wyposażenie pozwoli 
zwiększyć skuteczność działania 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Warnice w niesieniu pomocy 
ofiarom wypadków lub przestępstw.
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W roku 1871 liczba członków 
żydowskiej gminy w Pyrzycach 
osiągnęła wartość maksymalną w 
całej historii miasta i wynosiła 327 
osób. Ponadto, we wsiach powiatu 
pyrzyckiego ludność żydowska 
również była bardzo liczna. 

Statystyki wskazują na nazwy 
27 miejscowości zamieszkałych 
przez Żydów. Ogółem było to 187 
osób. Co najmniej od 1750 roku 
w niewielkiej wiosce Wierzbno 
(Werben) w powiecie pyrzyckim 
mieszkało kilka rodzin żydow-
skich. Wprawdzie już trzy lata 
później urzędnik Hille opowiadał 
się za przeniesieniem tych rodzin 
do takich miejscowości jak Łobez 
(Labes) czy Czaplinek (Tempel-
burg), gdzie wówczas nie miesz-
kali żadni Żydzi, do tego jednak 
nie doszło. W roku 1764, w zamian 
za przywileje ochronne, mieszka-

O pyrzyckich Żydach: 
od sielskości po piekło

jący w Wierzbnie Joel Abraham za-
płacił 14 talarów, a Simon Abraham 
11 talarów i 12 groszy. W swych go-
spodarstwach zatrudniali oni nato-
miast Levina Joela i Kallmanna Si-
mona. W roku 1871 w Wierzbnie, 
które nadal było niewielką wioską 
pozbawioną praw miejskich miesz-
kało sześciu Żydów.  

Większość zamożniejszych i naj-
bardziej szanowanych rodzin żydow-
skich mieszkała w Pyrzycach w oko-
licach rynku, dzielnica ta często za-
tem zwana była „dzielnicą żydow-
ską” („niem. Judenviertel”), nato-
miast wąską uliczkę prowadzącą do 
rynku nazywano „żydowskim przej-
ściem” („Judengang”). 

Istnieje list napisany przez jedną 
z członkiń gminy, Gertrud Krombach 
z domu Grünberg, która w 1936 roku 
wyemigrowała z mężem do Izraela. 
Nosi on datę 1957 i pełen jest opisów 

spokojnej, wręcz sielskiej egzystencji 
Żydów w Pyrzycach w okresie zanim 
rozpoczęły się prześladowania. 

Przed wybuchem wojny więk-
szość z pyrzyckich Żydów wyjechała 
za granicę, albo zginęła w obozach. 
Część starszych osób odrzuciła myśl 
o ucieczce w złudnym przekonaniu, 
że jako wieloletni i szanowani oby-
watele nie mają się czego obawiać. 
W latach 1936-1938 działania mające 
na celu wyalienowanie ludności ży-
dowskiej z reszty społeczeństwa były 
nasilone najbardziej. Mieszkańcom 
miasta zakazano kupowania w ży-
dowskich sklepach. Punktem kulmi-
nacyjnym okazały się być wydarze-
nia Nocy Kryształowej (9/10 listo-
pada 1938 roku), kiedy to zniszczono 
wszelką własność żydowską, spa-
lono synagogę  i aresztowano głowy 
rodzin. Ci z Żydów, których wów-
czas oszczędzono, byli począwszy od 

roku 1940 stopniowo deportowani 
na wschód, gdzie większość z nich 
zginęła. Ze spisu ludności przepro-
wadzonego w Pyrzycach w maju 
1939 roku wynika, że w mieście 
pozostały 32 osoby pochodzenia 
bądź też wyznania żydowskiego. 
Dodatkowo w latach 1942-1943  
z Berlina deportowanych zostało 
15 dawnych mieszkańców Pyrzyc.

Wykorzystano materiały Mu-
zeum Historii Żydów Polskich 
POLIN. 

Obok widokówka przedsta-
wiająca  widok na centralna część 
miasta: Viktoriapaltz oraz Bramę 
Szczecińską, a w tle budynek przy 
Viktoriaplatz 13 i sklep towarów 
manufakturowych i sprzedaży futer 
Żyda Bernharda Grünberga.  Wy-
dawca Walter Breymann z Pyrzyc.
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Sonda
„ 100 ROCZNICA 

ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI”

18 października 2018 roku  pyrzyccy seniorzy 
licznie stawili się na obchodach ich święta zorga-
nizowanego pod patronatem Burmistrz Pyrzyc Ma-
rzeny Podzińskiej przez Pyrzycką Bibliotekę Py-
rzycką i Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach.

 Tegoroczny Gminny Dzień Seniora był nie-
jako podwójnym świętem – drugim były obchody 
25-lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów Oddziału Rejonowego w Pyrzycach. 
Tradycyjnie już dla seniorów wystąpiły przed-
szkolaki z Przedszkola Publicznego „Bajkowa 
Kraina” wzbudzając ogromny entuzjazm wśród 
publiczności. 

Na scenie mogliśmy podziwiać również ze-
społy śpiewacze: „Pyrzyczanka”, „Kresowianka” 
i „Wrzos”. Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Pyrzycach mogliśmy podziwiać w tańcu, 
słuchając wesołych tekstów oraz najmłodszą for-
mację wokalną – chór UTW. 

W holu przed biblioteką umieszczono wystawę 
malarstwa pani Barbary Zakrzewskiej.

Ze sceny popłynęły życzenia dla senio-
rów, a miłe popołudnie trwało przy torcie, kawie  
i wspomnieniach.

Pyrzycki Dzień Seniora

Setuchnę obchodzić będziemy, jak nasza ojczy-
zna niepodległość odzyskała. Ja jedenaście lat po 
tym się urodziłem, ale wiem z opowiadań rodziców, 
jakie to były ciężkie czasy dla Polaków.

Setna rocznica, ale nie są to wesołe wspomnie-
nia, mój dziadek walczył w Bitwie Warszawskiej,  
a później na Sybir wszystkich wywieziono, tam 
koszmar przeżyli, dlatego wszyscy Polacy powinni-
śmy godnie uczcić tę okrągłą rocznicę odzyskania 
przez nasz kraj niepodległości.

Dokładnie już niedługo setną rocznicę bę-
dziemy obchodzili, trzeba to święto godnie uczcić  
i cieszyć się, że po latach niewoli Polska stała się 
krajem niepodległym. 

Jako Polacy powinniśmy pamiętać o tym wy-
darzeniu, godnie uczcić, zwłaszcza, że to już setna 
rocznica, no i oczywiście cieszyć się wspólnie z tego 
wydarzenia. Ja starsza już jestem, więc na nasze ob-
chody się nie wybieram, ale w telewizji główne uro-
czystości chętnie obejrzę.

To piękna rocznica, okrągłe sto lat, jak nasz kraj 
cieszy się wolnością, powinniśmy to uszanować  
i choć wiąże się to z tragicznymi wydarzeniami, to 
powinniśmy się wspólnie cieszyć i świętować.

Naczelny Sąd Administracyjny poparł stano-
wisko wójta Płużnicy, że od 2017 r. zmieniły się 
zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych  
i gmina od tej pory miała prawo pobierać podatek 
od wartość całej elektrowni wiatrowej, a nie tylko 
jej części budowlanej. 

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił w tej 
sprawie skargę spółki będącej operatorem wiatra-
ków na terenie gminy Płużnica. NSA wystosował 
jednocześnie postanowienie sygnalizacyjne, w któ-
rym wskazał Prezesowi Rady Ministrów, że prawo 
tworzone w Polsce powinno być bardziej precy-
zyjne i zwrócił uwagę na mankamenty procesu le-
gislacyjnego w kwestii opodatkowania wiatraków. 

Sprawa dotyczyła sporu między spółką-wła-
ścicielem farmy wiatrowej a wójtem gminy Płuż-
nica. Według wójta, jako organu podatkowego, na 
skutek zmiany przepisów od 2017 r. gmina miała 

Kozielice i Bielice
będą bogatsze

prawo obłożyć podatkiem od nieruchomości całość 
elektrowni wiatrowej - jej fundament, wieżę i część 
techniczną wraz z turbiną. Operator nie zgodził się 
z taką interpretacją twierdząc, że podatek należy 
się jedynie od części budowlanej wiatraka. W wy-
niku sporu sprawa trafiła do WSA, który orzekł na 
korzyść gminy. Firma odwołała się do NSA. 

Gdyby interpretacja NSA była niekorzystna dla 
samorządów, mogłoby to oznaczać konieczność 
zwracania operatorom wiatraków podatku nadpła-
conego za 2017. 

Najważniejsze w tym wyroku NSA jest to, że 
sąd uznał, iż większy podatek się gminie należał, 
a inną sprawą jest to, czy dana gmina naliczała go 
w wysokości wyższej czy niższej, teraz te gminy, 
które wyceniały podatek wyższy nie muszą go za 
2017 rok zwracać, a te które wyceniły podatek ni-
żej mogą się domagać różnicy.

PP 
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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

24.10.2018 r. odbyło się przeka-
zanie dla Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Lipianach sprzętu ratującego 
zdrowie i życie ludzkie.  Zadanie re-
alizowane było ze środków Mini-
sterstwa Sprawiedliwości w ramach 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 
Fundusz Sprawiedliwości. Lipiańska 
Straż wzbogaciła się o następujący 
sprzęt: piła ratownicza do szyb kle-
jonych, zabezpieczenia poduszki po-
wietrznej kierowcy i pasażera, osłona 

Przekazanie sprzętu jednostce OSP w Lipianach
sfinansowanego ze środków
Funduszu Sprawiedliwości

zabezpieczającej poszkodowanego, 
uniwersalne podpory i kliny do sta-
bilizacji pojazdów, detektor napię-
cia, bosak dielektryczny, parawan do 
osłony miejsc wypadku i zasłaniania 
ofiar wypadku.

W przekazaniu sprzętu udział 
wziął Burmistrz Lipian Krzysztof 
Boguszewski, który podpisał z pre-
zesem OSP w Lipianach Zygmuntem 
Ziajką  umowę darowizny przekazy-
wanego sprzętu, druh z  OSP w Lipia-
nach  i pracownik UM w Lipianach.

Szkoła Podstawowa im Jana 
Pawła II w Brzesku otrzymała grant 
pieniężny od Polsko-Amerykańskiej 
Fundacji Wolności w ramach pro-
gramu English Teaching,  jego fun-
datorem jest Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności, a realizatorem 
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. 
Grant został przeznaczony na dodat-
kowe zajęcia języka angielskiego, w 
których uczestniczą trzy klasy: piąta, 
szósta i siódma oraz na niezbędne 
pomoce naukowe. Projekt ma na celu 
zachęcić młodzież do nauki języka 

Szkoła z amerykańskim grantem
angielskiego poprzez gry (planszowe 
i multimedialne), literaturę, muzykę 
i kino angielskojęzyczne. Młodzież 
bardzo chętnie uczestniczy w zaję-
ciach, ponieważ jest to dla nich bar-
dzo ciekawa forma poznania języka 
w zupełnie innej formie, poprzez 
zabawę i wykorzystania go w prak-
tyce. Projekt zakłada również szko-
lenia metodyczne dla nauczyciela 
prowadzącego projekt – powiedziała 
nam o sukcesie szkoły Aleksandra 
Marek-Pajor.

PP

Na ostatniej w tej kadencji Se-
sji Rady Powiatu Pyrzyckiego radny 
Kazimierz Lipiński w interpelacjach 
zapytał, o finał prośby Zarządu Po-
wiatu Pyrzyckiego, skierowanej do 
Ministerstwa Infrastruktury, w któ-
rej władze powiatu zwracają się  
z prośbą o przekazanie prze mini-
sterstwo 10 milionów złotych na sze-
roko rozumianą infrastrukturę dro-
gową. Radny zapytał na w/w sesji, 
choć sprawa dotyczy początku roku, 
bo pismo zarządu powiatu datowane 
jest na 13 luty 2018 r.,  a odpowiedź 
ministra infrastruktury na 26 marca 
2018, możemy się tylko domyślać, 
że pytanie Lipińskiego miało zwią-
zek z niedawną wizytą ministra in-
frastruktury Jerzego Kwiecińskiego, 
który opowiadając się w wyborach za 
kandydatką na burmistrza Pyrzyc Ju-
styną Łyjak, obiecywał pieniądze na 
pyrzyckie inwestycje. W odpowie-
dzi tego samego ministra, który obie-
cywał dwa tygodnie temu Pyrzycom 
po wyborach kasę, czytamy stresz-
czając, że resort 10 milionów na pro-
blemy drogowe powiatu nie da i że 
nie będzie ingerował w sprawy sa-
morządu. Trudno nie odnieść wraże-

10 milionów
dla powiatu
nie będzie

nia, że coś tu, mówiąc delikatnie, nie 
współgra. Skoro władza w powiecie 
jest w rękach PIS, czyli swoja, to dla-
czego, skoro deklaruje, że da, pan mi-
nister nie daje pieniędzy na drogowe 
bolączki powiatu. Na tej i wcześniej-
szej sesji Lipiński pytał też ironicz-
nie, czemu powiat prosił tylko o 10 
milionów, bo przecież na stulecie nie-
podległości mógł prosić o 100. Na in-
terpelacje Lipińskiego odpowiedział 
starosta Stanisław Stępień – „wiosną  
zrobiliśmy  bardzo dokładną inwen-
taryzację dróg powiatowych, przy-
gotowaliśmy określone pismo z foto-
grafiami i cała dokumentacja została 
przesłana do Ministerstwa Infra-
struktury z prośbą o ewentualne 10 
milionów na rok bieżący.  Oczywiście 
spodziewaliśmy się, że tych pieniędzy 
w tym roku nie dostaniemy, niemniej 
jednak wskazaliśmy na problem, jaki 
istnieje na drogach powiatowych i to 
nam się udało…” 

Jakże sprawdza się w praktyce 
obiegowe powiedzenie „Nikt wam 
tyle nie da, ile wam naobiecują 
przed wyborami”.

PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Jazda na łyżwach to niewątpli-
wie wspaniała zabawa, ale także se-
zonowa alternatywa dla fitnessu. 
Fantastycznie wzmacnia wszystkie 
grupy mięśniowe a szczególnie mię-
śnie nóg. Poprawia krążenie i  wydol-
ność organizmu. Nie wspominając  
o doskonałym modelowaniu syl-
wetki. Jazdę na łyżwach śmiało po-
równać można do biegania czy aero-
biku. Nie obciąża jednak kolan i sta-
wów. Oczywiście nieporównywal-
nym argumentem jest fakt, z jaką 
przyjemnością wiąże się ta nieco-
dzienna forma rozrywki. 

W Gorzowie możemy cieszyć się 
profesjonalnym, zadaszonym lodowi-
skiem bez względu na pogodę.  Sło-
wianka zaprasza przez cały tydzień 
klientów indywidualnych a także 
grupy zorganizowane. Dla rodzin lo-
dowisko ma specjalną ofertę promo-
cyjną. Poza tym honoruje Karty Du-
żej Rodziny i Karty Seniora. Przypo-
minamy, że na lodowisku Słowianki 

Lodowisko 2018 ślizgać się można we własnych ły-
żwach lub skorzystać z wypoży-
czalni, która wyposażona jest także 
w kaski ochronne oraz pingwinki dla 
najmłodszych, którzy nie czują się 
jeszcze pewnie na lodzie. Dla tych, 
którzy chcą nauczyć się jeździć na ły-
żwach lub udoskonalić swoje umie-
jętności Słowianka organizuje w se-
zonie trzy weekendowe kursy jazdy 
na łyżwach. Natomiast podczas Ferii 
zimowych Słowianka organizuje pół-
kolonie dla dzieci, podczas których 
feriowicze  nie tylko uczą się jeździć 
na łyżwach, ale także każdego dnia 
uczestniczą w zajęciach nauki i do-
skonalenia pływania. 

W sezonie 2018/2019 Lodowi-
sko „Słowianki” przygotowało także 
mnóstwo konkursów i upominków, 
których tradycyjnie nie zabraknie nie 
tylko na lodzie, ale również na Fan-
page FB.  

Zapraszamy!

To nam burak 
wypromował 
miasto 
Cz. 2

Nigdy bym nie pomyślał, że po 4 latach do artykułu poświęconego bieżą-
cym zdarzeniom,  pasować będzie jak ulał tytuł sprzed lat, a  dziś wystarczy 
tylko dodać  cz. 2. 

W marcu 2014 były burmistrz Jerzy Marek Olech wręczył swoim pracownicom  
z okazji Dnia Kobiet laurki z życzeniami zawierającymi obsceniczne treści 
urągające paniom, a już na pewno świadczące o braku kultury człowieka pia-
stującego  bądź co bądź poważny urząd.

Wtedy temat poruszali na swoich 
portalach, antenach i łamach dzienni-
karze TVN, TVN 24, PANORAMA, 
WYDARZENIA, POLSAT, POL-
SAT NEWS, Radio Zet, Radio RMF 
FM, Onet PL, Wirtualna Polska itd. 
sprawą zajęła się także Pełnomoc-
niczka Rządu ds. Równego Trakto-
wania, do której były burmistrz pisał 
wyjaśnienia. 

Dziś uczeń, kolega byłego bur-
mistrza postanowił chyba prześci-
gnąć swojego mistrza i zadziałał. Na 
radość z wygranej w Warszawie Ra-
fała Trzaskowskiego zamieszczoną 
na facebooku przez jedną z internau-
tek zareagował słowami - „Głupia 

ci..a na emigracji (...) pozdrów imi-
grantów z Afryki, którzy na twój wi-
dok się ucieszą”, później było jeszcze 
bardziej w las i wpisał - „nie każda 
kobieta jest kobietą”, a do jednego 
z uczestników dyskusji zwracał się 
słowami „chętnie tobie też naj..bię, 
strzel mi w mordę, leszczu. Poszukać 
cię?” itd., itd.  

Zdolnego następcę Olecha szybko 
zauważyły ogólnopolskie media:

Nasz Dziennik - Wyczyn rad-
nego PiS. Jeszcze nie ma oficjalnych 
wyników wyborów, a on już zdążył 
się skompromitować.

Wprost - Działacz PiS komen-
tuje wyniki wyborów. „Głupia c**a”, 
„Strzel mi w mordę, leszczu”.

Wirtualna Polska - Kandydat 
PiS do internautki: „Ty głupia ci..!” 
Został radnym 

natemat.pl - Napisała o wygranej 
Trzaskowskiego. Radny PiS nie wy-
trzymał. „Głupia c*pa na emigracji”.

GS24.pl - Pyrzyce. Obraźliwe  
i wulgarne wpisy radnego PiS. Inter-
nauci są oburzeni.

wMeritum.pl - Pyrzyce. Obraź-
liwe i wulgarne wpisy radnego PiS. 
Internauci są oburzeni.

Szczecin Gazeta Wyborcza 
– Obrażał kobiety, był agresywny  
i wulgarny. Ciężki wyborczy wieczór 
radnego PiS.

FAKT - Radny PiS przegiął. To 
niepojęte, jak potraktował kobietę

Interia.pl – Skandaliczny wpis 
kandydata PIS o internautce

Głos Szczeciński - Pyrzyce. Ob-
raźliwe i wulgarne wpisy radnego 
PiS. Internauci są oburzeni.

Radio Szczecin - Popierany 
przez PiS wulgarnie o kobiecie.

Radio Eska - „Głupia c**a na 
emigracji”, „Tobie też na***ię!”. 
Radny z Pyrzyc dał popis hejtu na 
Facebooku.

 Kurowskim zajął się także Ośro-
dek Monitorowania Zachowań Rasi-
stowskich i Ksenofobicznych, gdzie 
odnotowano już 4349 udostępnień, 
wiele stron i blogów zajmujących 
się głębszą analizą takich zachowań 
jak Kurowskiego, już wpisało sobie 
jego komentarze do komputerowych 
katalogów.

Reasumując, radny gminy Py-
rzyce Artur Kurowski, wybrany pod 
flagą PiS-u już ma swój niebagatelny 
udział w „promocji” gminy Pyrzyce, 
według mnie za ten wyczyn należy 
mu się przewodniczenie komisji kul-
tury i sportu w Radzie Miejskiej, 
której obecnie nie ma, ale dla Ku-
rowskiego za taki sukces medialny 
chyba da się ją utworzyć. Dzięki ta-
kiej „reklamie” o Pyrzycach ponow-
nie jest głośno i na takie teksty jak 
Olecha, czy teraz Kurowskiego o ko-
bietach inni będą reagować „coś ty  
z Pyrzyc?”

Jasio Kobuszewski mawiał swego 
czasu do Wiesia Gołasa w skeczu ka-
baretowym: „Chamstwu w życiu, 
należy się przeciwstawiać siłom,  
i godnościom osobistom” .

                                                           R.T.
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Fo t o ko m e n t a r z

Połówka debaty telewizyjnej
Po raz kolejny pyrzyckie media 

podjęły się organizacji debaty kan-
dydatów na stanowisko burmistrza 
Pyrzyc, po raz pierwszy w historii 
pyrzyckiego samorządu taka telewi-
zyjna debata odbyła się w 2010 roku, 
w 2014 roku było już ich aż dwie. 

W tym roku, mimo że doszło do 
spotkania technicznego kandydatów 
na stanowisko burmistrza Pyrzyc  
i ich pełnomocników, do debaty 
przed pierwszą turą wyborów nie do-
szło i nie ma sensu dziś już do tego 
wracać. 

Zgodnie z deklaracją złożoną 
mieszkańcom Pyrzyc przez redakcje 
TVK Aura i Dwutygodnika Puls Po-
wiatu podjęta została kolejna próba 
organizacji debaty przed turą drugą. 
By uniknąć jakichkolwiek insynuacji 
dotyczących stronniczości podczas 
proponowanej debaty, w nowej pro-
pozycji jej przebiegu zaplanowano 
dwa bloki programu. Pierwszy, to po 
dwa pytania od trzech dziennikarzy, 
w tym jeden zaproszony przez pa-
nią Justynę Łyjak, drugi dziennikarz 
to Iwona Mazurek Orłowska z Two-
jego Radia i trzeci Ryszard Tański  
w imieniu TVK AURA i Dwutygo-
dnika Puls Powiatu, czas na odpo-
wiedź 3 minuty. Drugi blok to po 6 
pytań kandydata do kandydata i od-
wrotnie, czas odpowiedzi 3 minuty, 
plus riposta 30 sekund. Taką propo-
zycję wysłaliśmy mailowo do obu 
kandydatek i żadna nie wniosła uwag 
do naszej propozycji. Od pani Ju-
styny Łyjak otrzymaliśmy tylko od-
powiedź następującej treści – „Dzię-
kując za zaproszenie na debatę tele-
wizyjną, informuję, że nie wyrażam 
zgody na mój udział w, w/w deba-
cie. Prowadzę swoją kampanię wy-
borczą bezpośrednio komunikując się 
z wyborcami i ten sposób rozmowy 
z mieszkańcami Pyrzyc cenię sobie 
najbardziej. Pozdrawiam Justyna Ły-
jak” W odpowiedzi do kandydatki 
piszemy – „W związku z informa-
cją dotyczącą rezygnacji z udziału 
w debacie telewizyjnej, jaką opubli-
kowała pani Justyna Łyjak, kandy-
datka na stanowisko burmistrza Py-
rzyc informujemy, że nie przerywamy 
przygotowań do debaty telewizyjnej. 
Kilka słów komentarza do stanowi-
ska pełnomocnika pani Justyny Łyjak 
Mariusza Szymkowicza, powtórzmy: 
Ilość pytań do zadania w planowanej 
debacie to:
- 6 od pani Łyjak do pani Podzińskiej 
i odwrotnie (każdy przynosi swoje 
pytania)

- dwa od dziennikarza pani Łyjak, 
dwa od Radia Stargard i dwa łącznie 
od Aury i Pulsu

 Tak wygląda debata od strony 
matematycznej, pani Łyjak i pan 
Szymkowicz nie wnieśli do niej żad-
nych uwag. Wyszukiwanie dziś na siłę 
argumentów na NIE, uważamy w sy-
tuacji tak ważnej jak wybór burmi-
strza za niepoważne traktowanie wy-
borców, nadal liczymy na zmianę sta-
nowiska i udział w debacie”.

Kolejne stanowisko Justyny Ły-
jak z 28.10.2018 roku. 

„Podtrzymuję swoją decyzję  
o niebraniu udziału w debacie. Od 
samego początku kampanii, prowa-
dzę ją w formie bezpośrednich spo-
tkań ze społeczeństwem gminy Py-
rzyce. Do redaktorów R. Tański i P. 
Ćwikliński - proszę nie wprowadzać  
w błąd mieszkańców z moim i Mariu-
sza Szymkowicza rzekomym udziałem 
w ustaleniach zasad debaty”.

Nie rozumiem, o jakim wpro-
wadzaniu w błąd mieszkańców pi-
sze pani Justyna Łyjak, nigdzie nie 
napisaliśmy, że mamy potwierdze-
nie jej i Szymkowicza udział w de-
bacie. Natomiast, tak jak wielu 
mieszkańców Pyrzyc, wyrażali-
śmy nadzieję, że zmieni zdanie  
i zada Podzińskiej bardzo trudne py-
tania w debacie pod tytułem Poroz-
mawiajmy o Pyrzycach. Ponadto 

w przestrzeni publicznej mogliśmy 
przeczytać uwagi osób związanych  
z Justyną Łyjak uzasadniające od-
mowę udziału w debacie. Jedną  
z nich,  Mariusza Szymkowicza, peł-
nomocnika Łyjak, przytaczam: „ De-
bata byłaby miarodajna, gdyby nie 
fakt, że organizatorzy są „ukierun-
kowani” na jedną z kandydatek. Jak 
pewnie wiesz, uczestniczyłem w kam-
paniach 8 i 4 lata temu. Wiem, jak 
wygląda „tworzenie” debaty pod 
konkretnego kandydata oraz prze-
ciwko konkretnemu kandydatowi. 
Wiem, że „wybraniec” wcześniej 
otrzymuje pytania. Wiem, że można 
działać również zabiegami socjotech-
nicznymi (w poprzedniej kampanii, 
podczas debaty, na której kandydaci 
stali przy mównicach jeden z nich 
miał wyższą - przypadek?). To tylko 
przykłady, których byłem świadkiem 
- mógłbym ich wymienić dużo wię-
cej”.  Szymkowicz mógłby jeszcze 
napisać, że w 2010 i 2014 tempera-
tura powietrza była zróżnicowana dla 
obu kandydatów, że mikrofony miały 
różną- niesprawiedliwą moc, że … no 
nie będę już kpił, bo znów będę posą-
dzony o coś tam.  Cieszymy się, że 
przynajmniej wyjaśniła się w inter-
necie sprawa wysokości i losowania 
stolików w 2014 roku, bo padły i ta-
kie zarzuty, że stoliki były nierówne. 
O tym, że wszystko było w porządku 

zaświadczył uczestnik tamtej debaty 
i wykonawca stolików. Justynę Ły-
jak przed debatą telewizyjną broni 
Szymkowicz, Kurowski i nawet jej  
tato, który pisze –„….Zastanawiam 
się, niby na jaki temat mają debato-
wać?..” . Odpowiem panie Budynek: 
na temat przyszłości Pyrzyc, miesz-
kańcy Pyrzyc mają prawo posłuchać, 
co poza partyjnymi wyuczonymi na 
pamięć sloganami ma dopowiedzenia 
pana córka, przecież jak wygra wy-
bory, to będzie musiała się odezwać. 
Ponadto pani Justyna Łyjak pisze, że 
woli bezpośrednio spotykać się ze 
społeczeństwem niż brać udział w de-
bacie telewizyjnej. Trudno to zrozu-
mieć, przecież  nikt nie zabrania kan-
dydatce rozmawiać z mieszkańcami,  
a debata dotarłaby do szerszego 
grona, bo nie wierzę, aby kandy-
datka, przy najszczerszych chęciach 
dotarła do wszystkich pyrzyczan. 

 Sama debata telewizyjna wraz  
z przygotowaniem zajęłaby Pani Ły-
jak 2 godziny, nie lada okazja do 
przedstawienia swoich wizji rozwoju 
miasta i gminy Pyrzyce. Szkoda, że 
była to debata tylko w połówce, dys-
kusja obu kandydatek mogłaby być 
bardzo ciekawa, no ale nikt nikogo 
do niej zmusić nie może.

Ryszard Tański 
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Nowa 
samorządowa

władza 
w powiecie

 Zasadnicza tura wyborów samo-
rządowych już za nami, radni gmin, 
powiatu i sejmiku wybrani. W dwóch 
gminach: Warnice i Pyrzyce czeka 
nas druga tura wyborów na stano-
wisko wójta i burmistrza. W Pyrzy-
cach 4 listopada mieszkańcy zdecy-

dują, czy burmistrzem na kolejna ka-
dencję zostanie Marzena Podzińska, 
czy zastąpi ją Justyna Łyjak, w gmi-
nie Warnice obecnie urzędująca wójt 
Anna Hackiewicz Gębska zmierzy 
się z Aliną Bożeną Werstak.

W gminie Przelewice wójtem  
w pierwszej turze i na druga kadencję 
został wybrany Mieczysław Mular-
czyk, podobnie w Kozielicach Piotr 
Rybkowski, który nie miał w starciu 
o fotel wójta żadnej konkurencji. 

W Lipianach odchodzącego ze 
stanowiska burmistrza Krzysztofa 
Boguszewskiego zastąpi na pięcio-
letnią kadencję Bartłomiej Królikow-
ski, obecny wicestarosta pyrzycki,  
w Bielicach w pierwszej turze z kan-
dydatem PSL wygrała Iwona Kochel 
z PiS.   

 Jeżeli chodzi o radę powiatu to ma ona, oczy-
wiście po zaprzysiężeniu, jeszcze za zadanie wy-
brać zarząd powiatu, w tym starostę na kolejną 
kadencję. Dziś trwają intensywne rozmowy, kto  
z kim i za co, są one powiązane z rozmowami ko-
alicyjnymi w Sejmiku Zachodniopomorskim, do 
którego z naszego powiatu dostał się tylko Olgierd 
Kustosz z PSL.

Do 7 listopada niezadowoleni z wyborów mogą 
wnosić protesty, Państwowa Komisja Wyborcza 
będzie sprawdzać szczegółowo dokumentacje wy-

Radni Gminy Bielice – MOCARSKI 
Edward, Wiesław MARSZAŁEK, GELD-
NER Jan Kazimierz, WCISŁO Artur, GRZE-
GOREK Danuta, WDÓWKA Bogdan Wie-
sław, ADAMSKI Jan Stefan, KOŁOBYCZ 
Andrzej, MORDAL Krzysztof, TUMASZ Ce-
zary, KULIG Stanisław, KUKIEŁKA Robert 
Witold, PLUTA Radosław, ZEMBAL Leoka-
dia Jolanta, SKIBA Andrzej.

Radni gminy Warnice – STASZEW-
SKI Ryszard Stanisław, KUSY Michał, BA-
NICKI Maciej, PAKUŁA Iwona, BRODOW-
SKI Marek, STĘPIEŃ Paulina Barbara, SIAT-
KOWSKA Natalia, JANCZARSKA Kata-
rzyna, OWCZAREK Edward, RUCHLICKA 
Marzena, PIWONI Piotr, PIWONI Paweł, 
SROKA Urszula, BARYŁA Zenon Paweł, 
BRZĄKAŁA Małgorzata. 

Radni gmina Przelewice – PAPLICKI 
Grzegorz, ŚWIDERSKI Marian, MIGDAL-
SKA Ewa Jadwiga, POKORSKI Bogusław 
Artur, CZOGAŁA Agnieszka Barbara, PEN-
DER Waldemar, NAWÓJ Henryk, MARGIEL 
Krzysztof, ŻYWICKI Krzysztof Grzegorz, 
BENKA Anna Magdalena, DURKA Zyta 
Olga, SKWAREK Emilian, POŁCZYŃSKA 
Ewa, SWAT Józef, TRZASKOWSKI Zenon 
Franciszek.

Radni gmina Kozielice – POSYNIAK 
Łukasz, SÓJKA Robert, WNUK Jolanta Bar-
bara, GAWRYSIAK Magdalena, BENKA Ja-
cek, BARAN Waldemar Stefan, JANOWSKA 
Monika, KUCHTA Marcin, KARPIŃSKI Le-
szek, POCURAJ Wioletta Ewa, MIKOŁAJ-
CZYK Paulina Ewa, ZYBAŁA Dariusz Józef, 
MICHALCZYK Ewelina, KARPIŃSKI Lech 
Kazimierz, MATUŁOWICZ Wacław.

Rada gminy Lipiany - SAWA Bogdan, 
PLASKOTA Ewa Teresa, WIECZÓR Michał 
Tadeusz, GOŁĘBIOWSKA Danuta Urszula, 
GOLINOWSKI Józef, JANIK Dariusz, CI-
SZEWSKA Marta Urszula, SAWA Paulina, 
KOTLARZ Magdalena Daria, PRZYBYL-
SKI Mariusz Marek, GÓRECKA Joanna, KO-
WALSKA Elżbieta, HIPPMANN Marta Mag-
dalena, BIERNACKI Mirosław Zbigniew, 
MOŻDŻEŃ Iwona Maria.

Rada gminy Pyrzyce – MAJAK Ma-
riusz Józef, GOLCZYK Przemysław, SZYM-
KOWICZ Mariusz, BŁAŻEJEWSKI Damian 
Zygmunt, KUROWSKI Artur Józef, SŁOD-
KOWSKA Grażyna, PAJOR-KUBICKI Re-
migiusz, ŁUSZCZYK Hubert, OGRODNIK 
Mariusz Jarosław, STASIAK Mirosław, PIO-
TROWSKA Małgorzata, KSEL Iwona, RE-
TECKI Paweł, WROŃSKI Jerzy, POSYNIAK 
Tomasz 

Rada powiatu pyrzyckiego – MACIĄG 
Przemysław Daniel, TOŁOCZKO Wiktor, 
STĘPIEŃ Stanisław, BOCHAN-BOCHA-
NOWICZ Renata, BUDYNEK Janusz Zenon, 
PROKOP Jan Jakub, BETYNA Robert, GĄ-
SIOROWSKA-NAWÓJ Ewa, KIBAŁA Ma-
rek Wojciech, JAWORSKI Jan Dominik, ŁA-
PECIŃSKI Marcin, DYKIERT Ireneusz Pa-
weł, PAWLUS Jacek Mariusz, CHMIELEW-
SKI Jan Marek, PNIEWSKI Artur.

borczą w tych komisjach, w których niezgodność 
w kartach do głosowania przekroczyła 10 sztuk. 
Tymczasem zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o samo-
rządzie gminnym, pierwszą sesję nowo wybranej 
rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień 
przypadający w ciągu siedmiu dni po upływie ka-
dencji dotychczasowej rady, która upływa 16 listo-
pada, do tego czasu rządzi stara władza.

PP 
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Zakończenie Programu Społecznik w Lipianach
Po raz drugi członkowie Funda-

cji na Rzecz Rozwoju Dzieci i Mło-
dzieży „Moja Młodość” oraz na-
uczyciele, rodzice i dzieci z Zespołu 
Szkół w Lipianach realizowali pro-
jekt w ramach programu „Społecz-
nik 2018”. Projekt pod nazwą Koło 
Teatralne „Artyści ze Spalonego Te-
atru” uzyskał dofinansowanie na re-
alizację inicjatywy lokalnej, finanso-
wanej przez Urząd Marszałkowski, 
a jego celem jest wspieranie działań 
aktywizujących mieszkańców Pomo-
rza Zachodniego. Dzięki tegorocz-
nej edycji programu udało się stwo-
rzyć grupę pasjonatów, którzy po-

W tym okresie ul. Cmentarna bę-
dzie ulicą jednokierunkową na od-
cinku od skrzyżowania  z ul. Mic-
kiewicza w kierunku ul. Kościuszki. 
Dodatkowo wprowadza się ruch jed-
nokierunkowy na ul. Basenowej od 
ul. Cmentarnej do wjazdu na osie-
dle domków jednorodzinnych przy 
ul. Adama Mickiewicza. Ponadto zo-
stanie wyznaczony i wprowadzony 
ciąg pieszych wzdłuż ul. Cmentarnej. 
Z parkingu przy ul. Cmentarnej do 
ciągu pieszych wyznaczone zostanie 
tymczasowe przejście dla pieszych. 
Wzdłuż ul. Cmentarnej na wysokości 
„starego cmentarza” zostanie ograni-
czony postój pojazdów.  

O wszelkich zmianach informo-
wały będą odpowiednie znaki dro-
gowe, a w dniu 1 listopada ruchem 
kierować będą policjanci. 

Zmiany te wprowadzone zostaną 
w związku ze spodziewanym znacz-
nym zwiększeniem natężenia ruchu 
w rejonie cmentarzy. Nowa organiza-
cja ruchu ma poprawić drożność jak 
i  zapewnić większe bezpieczeństwo 
pieszym. 

Informujemy również, że na tere-
nach zielonych przy ul. Basenowej i 
ul. Cmentarnej wyznaczone zostaną 
parkingi, na których należy pozosta-
wiać pojazdy. Podobnie jak w roku 
ubiegłym w celu zapewnienia moż-
liwości zaparkowania pojazdów wy-
znaczone zostają dodatkowe miejsca 
postojowe.

AKCJA  POLICYJNA  ZNICZ  2018
Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach informuje, że w dniach 

związanych z obchodami ŚWIĘTA ZMARŁYCH tj. od dnia 31.10.2018r. 
godz. 8:00 do dnia 05.11.2017r. godz. 12:00 w rejonie cmentarza komu-
nalnego w Pyrzycach ulegnie zmianie istniejąca organizacja ruchu. 

1. Parking Starostwa Powiato-
wego w Pyrzycach przy ul. Lipiań-
skiej –  40 miejsc

2. Miejsca postojowe przy ul. 
Mickiewicza (miejsce zielone dla 
cyrku) – 40 miejsc

3. Parking ul. Sportowa przy sta-
dionie OSiR – 10 miejsc

4. Parking ul. Sportowa przy ZUS 
– 20 miejsc

5. Miejsca postojowe przy ul. 
Sportowej na terenie PZM – 40 
miejsc

6. Miejsca postojowe ul. Base-
nowa – teren utwardzony przy wjeź-
dzie na były basen i strzelnicę – 10 
miejsc

7. Miejsca postojowe ul. Cmen-
tarna prywatna działka państwa Du-
dziak – 40 miejsc

Jednocześnie informujemy rów-
nież, iż w przypadku niesprzyjają-
cych warunków atmosferycznych 
(opady deszczu), które mogą spowo-
dować podmokłość terenu przezna-
czonego na miejsca postojowe po-
dobnie jak w ubiegłym roku mogą 
one zostać wyłączone z korzystania  
tj. Miejsca postojowe ul. Basenowa 
– teren utwardzony przy wjeździe 
na były basen i strzelnicę,  Miejsca 
postojowe ul. Cmentarna prywatna 
działka państwa Dudziak, Miej-
sca postojowe przy ul. Mickiewicza 
(miejsce zielone dla cyrku).

Ponadto apelujemy do tych 
wszystkich zmotoryzowanych, któ-
rzy cmentarze mają blisko aby w dniu  

1 listopada nie korzystali z pojazdów 
i na groby udawali się pieszo. Stoso-
wanie się do naszych zaleceń i infor-
macji zmniejszy znacznie ruchu w 
rejonie samych cmentarzy, a tym sa-
mym ułatwi mieszkańcom dojście do 
grobów. 

Wszelkie te zmiany mają służyć 
jednemu celowi, tj. poprawieniu bez-
pieczeństwa nam wszystkim. 

Jeszcze raz prosimy wszystkich 
zmotoryzowanych i pieszych uczest-
ników ruchu drogowego  o rozwagę 
i przestrzeganie przepisów drogo-
wych, dla bezpieczeństwa własnego 
oraz innych.

mł. asp.  Marcelina Pałaszewska 
KPP w Pyrzycach

stanowili połączyć swoje teatralne 
zamiłowania bez względu na wiek i 
charakter wykonywanej przez siebie 
pracy. Dofinansowanie pozwoliło za-
kupić profesjonalne stroje, elementy 
kostiumów oraz niezwykle bajkowe 
dekoracje. W ramach inicjatywy od-
były się m.in. warsztaty teatralno - 
wokalne oraz zabawy na świeżym 
powietrzu przeprowadzone przez li-
piańskich animatorów. Członkowie 
Fundacji „Moja Młodość” dziękują 
wszystkim zaangażowanym w prze-
prowadzenie projektu. 

Aleksandra Przybylska
 koordynator projektu
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W Pyrzyckim Domu Kultury miała miejsce ko-
lejna inauguracja. Tym razem Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Pyrzycach rozpoczął swój 14. rok 
akademicki. „Trzeba umieć iść słoneczną stroną 
życia” to hasło przewodnie tegorocznej ceremonii. 

Uroczystość uświetniły władze Gminy Pyrzyce 
z Burmistrz Pyrzyc Marzeną Podzińską, delegacje 

PYRZYCKI UNIWERSYTET W NOWY ROK
zaprzyjaźnionych uniwersytetów, członkowie py-
rzyckiego UTW i nowi „studenci” oraz zaproszeni 
goście. Jak na tego typu imprezę przystało, były 
podsumowania, podziękowania i bukiety kwiatów. 
Spotkanie uświetnił występ Chóru Uniwersytec-
kiego pod dyrekcją Klaudii Szczepkowskiej. 

Na zakończenie zgromadzeni wysłuchali wy-
kładu inauguracyjnego prof. dr hab. Tomasza Szut-
kowskiego pt. „Niedaleko pada kokos od palmy, 
czyli o kreatywności językowej polskich internau-
tów słów kilka”.

Do Lipian przyjechało ponad 110 zuchów  
i harcerzy z Hufca Myślibórz. Gościliśmy Gro-
madę Zuchową „Odkrywcy” z Myśliborza oraz 
„Bursztynki” z Wałcza. 20 DH „Lotna” z Myślibo-
rza, 6 DH „Wszędobylska” z Myśliborza, 2 WDH 
„ Złota Szekla” z Wałcza, 10 DH „Rosomaki”  
z Renic, 3 DH „Wędrowny Traper” z Nowogródka 
Pomorskiego. 

Rajd rozpoczął uroczysty apel, po którym 
wszyscy harcerze i zuchy ustawili się do zdjęcia  
z latarkami w kolorze bieli i czerwieni, a następnie 
zrobiliśmy zdjęcie przedstawiające naszą flagę na-
rodową. Wieczorem zuchy miały warsztaty na ma-
łej sali gimnastycznej, a harcerze udali się na trasę 
nocną, poznając nasze miasto i zawierając nowe 
znajomości.  

W sobotę zuchy odwiedziły lipiańską piekar-
nię, kuźnię i miały warsztaty w cukierni Ciuciu-
babka, natomiast drużyny wyruszyły na trasę 
dzienną, na której wykonywały zadania takie jak: 
zatańczenie poloneza, ułożenie polskiego godła  
i flagi, przygotowanie przyjęcia dla Niepodległej, 
odnalezienie właściwej postaci historycznej itp. 
Musiały wykazać się sprawnością fizyczną i traf-
nością do celu. 

Rywalizacja była zacięta i po podliczeniu 
wszystkich punktów 1. miejsce zajęła 42 DH „Wę-
drowcy” (Brawo MY), drugie 3 DH „Wędrowny 
Traper” z Nowogródka Pomorskiego, Na miejscu 
trzecim uplasowałą się – 2 WDH „Złota Szekla”  
z Wałcza. Dziękujemy wszystkim drużynowym, 
zuchom i harcerzom za przybycie a pani dyrektor 
Zespołu Szkół w Lipianach Dorocie Chrobrow-
skiej za gościnę. 

Do zobaczenia w Lipianach za rok!
PP

Harcerski i Zuchowy 
Rajd Niepodległościowy

19 i 20 października 2018 r. w Zespole Szkół w Lipianach odbył się rajd poświę-
cony 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.



 15                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                            

SPORT

12 października w miejscowości Wołczynek 
gmina Lipiany doszło do pożaru ogrodzenia go-
spodarstwa zbudowanego ze zużytych opon sa-
mochodowych. Po zakończeniu akcji strażaków 
na teren pogorzeliska weszli urzędnicy wydziału 
ochrony środowiska ze Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach. Sporządzoną na okoliczność pożaru 
notatkę przekazali burmistrzowi Lipian.  

Treść notatki i ustalenia - W dniu 12 paździer-
nika 2018 r. ok. godziny 11.15 otrzymałam infor-
mację dotyczącą pożaru ogrodzenia wykonanego z 
zużytych opon samochodowych na działce stano-

Nielegalne składowisko w gminie Lipiany

wiącą własność prywatną nr 11/1 obręb ewiden-
cyjny Wołczyn, gmina Lipiany. W związku z zaist-
niałą sytuacją pracownicy wydziału Ochrony Śro-
dowiska, Leśnictwa i Rolnictwa przeprowadzili 
wizję terenową. W trakcie wizji stwierdzono: Na 
działce nr 11/1 obręb Wołczyn, gmina Lipiany na-
leżącej do osoby prywatnej na odcinku ok 100 m 
doszczętnie spalone ogrodzenie wykonane z opon 
samochodowych. Na drugiej części działki stwier-
dzone nielegalne składowisko opon, plastików.  
W momencie wizji terenowej jednostka Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pyrzycach, Ochotnicza 

Straż Pożarna Przelewice, Ochotnicza Straż Po-
żarna Brzesko, Ochotnicza Straż Pożarna Lipiany 
dogaszali pogorzelisko. Z wizji terenowej sporzą-
dzono dokumentację fotograficzną.

Z notatki wynika wprost, że w miejscu pożaru 
prowadzone jest, lub było nielegalne składowisko 
odpadów, a jakie mogą tego być skutki już można 
było zobaczyć.

PP

19 października 2018r. przy remizie OSP Prze-
lewice odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu 
ratującego zdrowie i życie ludzkie jednostkom  
z OSP: Przelewice, Jesionowo, Kluki, Lubia-
towo i Płońsko. Zadanie realizowane było ze środ-

Przekazanie sprzętu OSP Przelewice
ze środków Funduszu Sprawiedliwości

ków Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa 
Sprawiedliwości. 

W przekazaniu sprzętu udział wzięli prezesi 
i druhowie z poszczególnych jednostek z terenu 
gminy oraz kpt. Komendy Powiatowej PSP Py-

rzyce Tomasz Radecki, wójt gminy Mieczysław 
Mularczyk i inspektor UG Leszek Jonczak. Łączna 
wartość przekazanego sprzętu wynosi 100.009,19 
zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Spra-
wiedliwości 98.028,81 zł. W skład przekazanego 
sprzętu weszły: defibrylatory, torby r-1, szyny kra-
mera, zestaw narzędzi hydraulicznych, piła ra-
townicza do szyb klejonych, nóż do pasów bez-
pieczeństwa, zabezpieczenie poduszki powietrz-
nej kierowcy i pasażera, zestaw podpór i klinów 
do stabilizacji pojazdów, detektor napięcia, sprzęt 

do oznakowania terenu akcji oraz 
parawan i osłony do zabezpiecze-
nia miejsca wypadków. Na mocy 
podpisanych umów użyczenia 
sprzęt ten przekazano wszystkim 
w/w jednostkom OSP. 

Podczas spotkania wójt 
Gminy przekazał również po-
dziękowania za współpracę  
w upływającej kadencji 2014-2018  
w zakresie poprawy stanu bez-
pieczeństwa mieszkańców na-
szej gminy prezesom: dh. Wal-
demarowi Wiśniewskiemu, dh. 
Grzegorzowi Cepie i dh. Jerzemu 
Zabraniakowi. Natomiast preze-
som: dh. Henrykowi Nawojowi  
i dh. Lechowi Skawińskiemu po-
dziękowania wręczone zostały 
16.10.2018 r. podczas uroczystej 
Sesji Rady Gminy.



 16                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                            31.10.2018

Piękny jubileusz swych 92. uro-
dzin obchodził w październiku br. 
pan Edmund Mroczkowski, miesz-
kaniec Przelewic. Z tej okazji sza-
cownego Jubilata odwiedził wójt 
gminy Mieczysław Mularczyk. Wrę-
czając list gratulacyjny wraz z upo-
minkiem życzył Dostojnemu Jubi-
latowi pogody ducha, pomyślności, 
dni pełnych słońca oraz wszystkiego, 
co najpiękniejsze i najmilsze w ży-
ciu. Do życzeń dołączyła się również 
p. Dioniza Ogłoza pielęgniarka śro-

Jubileusz 92. urodzin 
pana Edmunda Mroczkowskiego

dowiskowa. Była to również okazja 
do wręczenia podziękowania i gra-
tulacji dla p. Marii Mroczkowskiej 
z okazji niedawno obchodzonego 
25-lecia Związku Emerytów, Inwa-
lidów i Rencistów w Pyrzycach za 
zaangażowanie w latach wcześniej-
szych na rzecz emerytów i rencistów 
przez p. Marię Mroczkowską. Ży-
czymy zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności oraz aby chwile spędzane w 
gronie najbliższych upływały w at-
mosferze miłości i wsparcia!

22 października, po zakończeniu 
prac konserwatorskich, na wieżę ko-
ścioła parafialnego w Lipianach po-
wrócił krzyż. Wraz z nim do kuli, 
która zamontowana została pod krzy-
żem, włożono po poświęceniu dwie 
kapsuły czasu. 

Znaczna ilość dokumentów, tych 
wydobytych ze starej kapsuły, a także 
wytworzonych współcześnie spowo-
dowała, że w kuli znalazły się aż dwa 
metalowe pojemniki zawierające  
w większości powojenną, dzisiejszą 
historię parafii i miasteczka. W uro-
czystości poświecenia kapsuł uczest-

Krzyż w Lipianach powrócił na wieżę

niczyli: obecnie urzędujący bur-
mistrz Krzysztof Boguszewski i jego 
następca Bartłomiej Królikowski wy-
brany na to stanowisko w ostatnich 
wyborach samorządowych. 

Przed kościołem nastąpiło po-
święcenie krzyża i kuli, w której 
ksiądz proboszcz Andrzej Stolarski 
i ksiądz wikary Krzysztof Żuk umie-
ścili kapsuły czasu, które zapewne 
ktoś za sto lub więcej lat otworzy  
i będzie studiował umieszczone  
w nich dokumenty tak, jak uczynili-
śmy to my.

PP 


