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cd.na str.4

Czytaj na str. 10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie na 
posiedzeniu w dniu 22 marca 2018 roku w punkcie 1 
wyroku uchylił w całości Zarządzenie Zastępcze Nr 
5/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 
grudnia 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy, zmie-
niające dotychczasową nazwę ulicy położonej w Py-
rzycach z „2 Marca” na „Rodziny Ulmów”. 

Mieszkańcy 
Pyrzyc
wygrali 
w sądzie
z wojewodą

Kościelny z Lipian
ujawnił niewybuch

Czytaj na str. 3

W powiecie PSL 
oddał władzę
PiS-owi
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Policjanci z pyrzyckiej ko-
mendy włączyli się do działań Zima 
2018/2019. Sprawdzają miejsca,  
w których mogą przebywać osoby 
bezdomne. Możliwe spadki tempe-
ratur oraz zbliżająca się zima stano-
wią poważne zagrożenie dla życia  
i zdrowia tych osób. 

Pamiętajmy, że jeden telefon 
może uratować czyjeś życie. Poli-
cjanci z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pyrzycach w trakcie codziennej 
służby systematycznie sprawdzają 
pustostany, altany, parki oraz wszyst-
kie inne miejsca, gdzie mogą przeby-
wać osoby bezdomne. Funkcjonariu-
sze starają się docierać wszędzie tam, 
gdzie mogą przebywać osoby bez-
bronne wobec zimna. Niskie tempe-
ratury mogą spowodować, że ich ży-
cie i zdrowie może być zagrożone 
poprzez wychłodzenie organizmu. 

W dniach 16 i 17 listopada na Hali Sportowo Rekreacyj-
nej odbyły się Mistrzostwa i Puchar Województwa Zachod-
niopomorskiego Związku Tańca Sportowego w Lipianach.

Organizatorem turnieju tańca była Szkoła Tańca Sporto-
wego „Fuzja” Myślibórz, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury 
w Lipianach i Zachodniopomorski Związek Tańca Sporto-
wego. W dwudniowej imprezie wzięło udział 132 pary tanecz-
nych reprezentujących zachodniopomorskie kluby. Zmaga-
nia tancerzy oceniała komisja w składzie - sędzia główny To-
masz Konury (Szczecin), Monika Zamorska (Jelenia Góra), 
Galina Smirnow (Warszawa), Grzegorz Kowalski (Kraków), 
Karolina Urban (Gdańsk), Łukasz Grzęski (Toruń), Grze-
gorz Gargula (Kraków), Patryk Mierzwa (Lubin), sędzio-
wie skrutinerzy turnieju to Krzysztof Cedro (Gorzów Wlkp)  
i Paweł Kozłowski (Szczecin). 

Puchar okręgu odbywa się w Lipianach po raz drugi  
z rzędu, w roku przyszłym lipiańska impreza taneczna po-
wróci do tradycyjnej nazwy Polsko - Niemieckie Spotka-
nia Taneczne o Kwiat Lipy, będzie to impreza jednodniowa  
z terminem listopadowym, a zorganizowana zostanie przez 
Domu Kultury w Lipianach, Szkoła Tańca Sportowego „Fu-
zja” Myślibórz i Stowarzyszeniem Tanzclub Tollensetal 
2012 e.V. z Neubrandenburga.

PP

Taneczny weekend w Lipianach

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY
WOBEC BEZDOMNYCH!
REAGUJ!

Szczególnej uwagi wymagają także 
osoby starsze, które mieszkają sa-
motnie oraz osoby nietrzeźwe. Dziel-
nicowi współpracują w tym zakresie 
ze Strażą Miejską oraz ośrodkami po-
mocy społecznej. Jednak, aby dotrzeć 
do wszystkich osób potrzebujących 
pomocy, potrzebna jest reakcja nie 
tylko służb, ale każdego człowieka. 
Dlatego funkcjonariusze podkreślają, 
jak ważne jest zaangażowanie i infor-
mowanie ośrodków pomocy społecz-
nej o osobach bezradnych, samot-
nych i bezdomnych potrzebujących 
pomocy. Jeśli zauważymy człowieka 
leżącego na chodniku, czy śpiącego 
na ławce, zareagujmy. Zwróćmy 
uwagę na sąsiadów, zwłaszcza tych 
samotnych i starszych, czy w sposób 
właściwy są przygotowani do zimy. 
Mogą oni otrzymać doraźną pomoc 
w placówkach pomocy społecznej. 

Pamiętajmy, nie bądźmy obojętni 
wobec tych, którzy zwłaszcza teraz 
mogą potrzebować naszej pomocy. 
Wystarczy tylko jeden telefon pod 
numer 112 lub 997, by uchronić ko-
goś od wychłodzenia i uratować czy-
jeś życie. Jeśli posiadamy informację 
o miejscach, gdzie przebywają osoby 

bezdomne możemy je również za-
znaczać za pomocą Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, a każde 
zgłoszenie będzie zweryfikowane 
przez policjantów.

mł. asp. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

W minioną sobotę na hali pyrzyckiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji odbyła się  piąta edycja Pyrzyckiej Senioriady. Na 
zaproszenie burmistrz Marzeny Podzińskiej, OSiRU i Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku do Pyrzyc przyjechały senior-
skie reprezentacje z Barlinka, Nowogardu i Goleniowa. Te-
goroczna edycja Senioriady miała, w związku z setną rocz-
nica odzyskania niepodległości przez nasz kraj, wyjątkowy, 
narodowy charakter, co podkreślały stroje uczestników i re-
pertuar. Po wielu prezentacjach sportowych i artystycznych 
po raz kolejny organizatorzy uznali, że zwyciężyli wszyscy 
uczestnicy imprezy i wszystkim tego sukcesu pogratulowali. 

PP

Wygrali
 seniorzy
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9 listopada w meczu Pogoń 
Szczecin - Legia Warszawa 25 
uczniów Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej z Przelewic miało zaszczyt 
wyprowadzać na boisko zawodni-
ków obu klubów piłkarskich. Była 
to nagroda w konkursie SKO, orga-
nizowanym przez Bank PKO. Dzię-
kujemy pani Beacie Szulc-Ogun-
biyi - opiekunowi SKO w NSP Prze-
lewice za zgłoszenie do konkursu 

Dzieci z Przelewic w eskorcie 
piłkarzy Pogoni i Legii

oraz ogromny wkład pracy w wy-
graną. Dla dzieci były to niesamo-
wite emocje i ogromna radość. A wy-
grana Pogoni była wisienką na torcie 
szczęścia. Pogoń Szczecin potwier-
dziła świetną dyspozycję z ostat-
nich tygodni i pewnie pokonała mi-
strza Polski, Legia dopiero w doli-
czonym czasie gry zdobyła bramkę.  

W listopadzie br. w naszej gminie 
Przelewice jubileusz 93-urodzin ob-
chodził pan Henryk Szagański. Z tej 
okazji wójt gminy Mieczysław Mu-
larczyk wraz z kierownik USC Mał-
gorzatą Kędziorą i radnym RG Józe-
fem Swatem, złożyli Szanownemu 
Jubilatowi gratulacje i najserdecz-
niejsze życzenia. Wręczyli również 
symboliczny upominek. Spotkanie 
przebiegało w sympatycznej, pełnej 
wspomnień i ciepła atmosferze. Pań-
stwo Szagańscy związek małżeński 
zawarli 29 stycznia 1956 r. Wspólnie 
wychowali ośmioro dzieci, doczekali 
się gromady wnucząt (22), prawnu-
cząt (32) i praprawnucząt (5). Nasz 

Jubileusz 93-urodzin Pana Henryka
Jubilat dzieciństwo i swe młode lata 
spędził w Kole nad Wartą. W wieku 
21 lat (1946r.) powołany został do 
czynnej służby wojskowej 7-go Ko-
łobrzeskiego Pułku Piechoty w Lu-
blinie. Uczestniczył w Akcji „Wi-
sła”. Na Ziemie Zachodnie przybył w 
1948 r., gdzie podjął pracę leśnika i 
założył rodzinę. Za swe zasługi otrzy-
mał uprawnienia kombatanckie. Po-
mimo sędziwego wieku i trudnych 
życiowych doświadczeń p. Henryk 
jest pełen energii i radości do życia.  
Gratulujemy i życzymy naszemu Ju-
bilatowi doczekania w dobrym zdro-
wiu następnych wspaniałych rocznic!

Anna Garzyńska

10 listopada o godzinie 12.23 kościelny z parafii pw. Wniebowzięcia Naj-
świętszej Marii Panny w Lipianach poinformował pyrzyckich policjantów  
o tym, że na terenie kościoła podczas trwającego remontu znalazł niewybuch. 

Na miejsce skierowany został policjant z komisariatu w Lipianach, który 
wstępnie ustalił, że może to być głowica bojowa. Jednocześnie powiado-
miono patrol saperski z jednostki w Stargardzie, do czasu jego przybycia nie-
bezpiecznego znaleziska pilnowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Lipianach. O godzinie 15.45 tego samego dnia, niewybuch został podjęty 
przez patrol saperski drugiej brygady saperskiej w Stargardzie, który opisał w 
raporcie znalezisko kościelnego z Lipian jako pocisk artyleryjski. 

PP 

Rozpoczęły się prace związane z budową infrastruktury turystyczno-
-rekreacyjnej na obszarze historycznie związanym z działalnością rybacką  
w parku Burgerpark w Pyrzycach, realizowane w ramach programu operacyj-
nego RYBACTWO i MORZE, na które Gmina Pyrzyce otrzymała dofinanso-
wanie. Projekt obejmuje remont i wykonanie chodnika na terenie wokół stawu 
Złotej Rybki, montaż małej architektury (ławki, kosze, tablice informacyjne). 

PP

Złota Rybka
z nowym chodnikiem

Kościelny z Lipian
ujawnił niewybuch

W kawiarni „Corona” w Lipia-
nach w dniu 8 listopada 2018 r. zor-
ganizowano uroczystość 50  i 56-le-
cia pożycia małżeńskiego. Jubile-
usz 56-lecia świętowali państwo 
Wanda i Lech Osmolak, a 50-le-
cia świętowali państwo: Anna i Je-
rzy Brzezowscy  Halina i Wojciech 
Bułacińscy, Łucja i Stanisław Ci-
szewscy Krystyna i Bogusław Joń-
czyk, Barbara i Mieczysław Maślani                                                                                                                                          
Zofia i Aleksander Prymus. Swój ju-
bileusz świętują także państwo Wie-
sława i Kazimierz Kowalczykowie, 

Uroczystość 50 i 56-lecia
pożycia małżeńskiego

którym medale zostaną wręczone  
w domowym zaciszu.

Tradycyjnie medale wręczył 
pan burmistrz Krzysztof Boguszew-
ski  w towarzystwie przewodniczą-
cego Rady Artura Lipskiego. Piękne 
rocznice uczczono lampką szampana. 
Był też tort i inne słodkości. Uroczy-
stość nie mogła się odbyć bez udziału 
zespołu śpiewaczego „Swojaki”. 
Przy dźwiękach piosenek w ich wy-
konaniu radośnie się bawiono, może 
nie do białego rana, ale kilka pięk-
nych godzin tak.
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6 listopada odbyły się uroczystości pogrzebowe wybitnego społecznika, 
trenera, Honorowego Obywatela Lipian, wychowawcy wielu pokoleń, dumy 
ziemi lipiańskiej pana Jana Roli,. Tragicznie zmarłego żegnali przedstawiciele 
władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich, licznych instytucji i organi-
zacji, poczty sztandarowe, wychowankowie, członkowie i zawodnicy Klubu 
Sportowego Stal Lipiany, uczniowie Zespołu Szkół w Lipianach, mieszkańcy 
Lipian, rodzina. 

Ostatnie 
pożegnanie
Jana Roli

Nieprawomocny wyrok WSA w 
Szczecinie Wojewoda Zachodnio-
pomorski zaskarżył do Naczelnego 
Sadu Administracyjnego, gdzie 15 
listopada zapadł ostateczny wyrok 
w pyrzyckiej sprawie o sygnaturze 
akt II OS/C 1854/18, sąd w War-
szawie oddalił skargę kasacyjną 
Wojewody Zachodniopomorskiego 
od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Szczecinie 
z dnia 22 marca 2018 o sygnatu-
rze akt II SA/SZ 170/18 w sprawie 
skargi Gminy Pyrzyce na zarządze-
nie zastępcze Wojewody Zachod-
niopomorskiego z dnia 13 grud-
nia 2017 r. nr 5/2017 w przedmio-
cie nadania nazwy ulicy. Powyższe 

oznacza, iż nazwa ulicy w brzmie-
niu „2 Marca” została prawomoc-
nie utrzymana w mocy.  „Cieszę 
się bardzo z wyroku, w tej sprawie 
zwyciężyli mieszkańcy Pyrzyc, któ-
rzy protestowali przeciwko dziwnie 
rozumianej przez służby Instytutu 
Pamięci Narodowej i wojewody 
dekomunizacji. Zwyciężył zdrowy 
rozsądek i myślę, że dziś mogą ża-
łować te samorządy, które nie pod-
jęły walki o lokalną historie i od-
puściły temat, bo, jak widać na na-
szym przykładzie i kilku innych, w 
Polsce warto było się sprzeciwić” 
– powiedziała burmistrz Marzena 
Podzińska. 

PP

Mieszkańcy Pyrzyc
wygrali 
w sądzie z wojewodą

Trwają prace związane z budową 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego 
przy Szkole Podstawowej w Żabo-
wie. Zadanie obejmuje wykonanie 
kompletnie wyposażonego boiska 
ze sztuczną nawierzchnią trawiastą 
przy szkole podstawowej. Pierwot-
nie w tym miejscu planowano wy-
budowanie boiska „Orlik”, niestety, 
plany te nie zostały zrealizowane,  
a w miejscu planowanego Orlika po-

Pierwszy budżet obywatelski 
w realizacji 

wstał jedynie plac zabaw dla dzieci. 
Do zagospodarowania pozostał więc 
ogromny teren, na którym może po-
wstać kompleks sportowo-rekre-
acyjny, który wybudowany zosta-
nie w ramach realizacji pierwszego 
w gminie Pyrzyce budżetu obywa-
telskiego. Planowany termin zakoń-
czenia prac 15.12.2018 roku.

PP   

dokończenie ze str.1



 5                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 15                                            

.

Ze względu na bogactwo ziem 
już w XII w. Pyrzyce stały się 
wielkim ośrodkiem Pomorza. Pol-
sce ziemię pyrzycką, podobnie jak 
całe Pomorze Zachodnie, podpo-
rządkował Bolesław Krzywousty. 
Jako znaczący ośrodek kasztelań-
ski, a później wójtostwo Pyrzyce 
były nie tylko wielkim ośrod-
kiem produkcji zbóż, ale także 
piwowarstwa! Prezentowana wi-
dokówka przedstawia ujęcie py-
rzyckich rajców miejskich degu-
stujących się miejscowym piwem 
(takie przynajmniej złożenie)…  
a było z czego wybierać! Poni-
żej lista pyrzyckich browarników 
działających przed wojną. Wido-
kówka została nadana w Żabowie 
(30 kwietnia, rok nieznany) a pre-
zentuje uroczystość z miejscowo-
ści Giżyn (Giesenthal).

S.Kerk/Siegfried Kerck
Brauerei/Fritz Kerck Brauerei  
Pyrzyce/Pyritz Browar, okresowo 

Pyrzyccy browarnicy 

także wytwórnia wody mineralnej. 
Według M. Friedricha pod firmą 
Kerck działał w latach 1880-1940. 
Adresy: Bahner Straße 5 (1902-
1928), Adolf-Hitler-Str. 60 (1941) 

Paul Burde Brauerei Pyrzyce/ 
Pyritz  Browar. Według Manfreda 
Friedricha pod tą nazwą działał w la-
tach 1910-1925. Adres: Gr. Papenstr. 
48 

August Friedrich Brauerei Py-
rzyce/Pyritz Browar. Według M. 
Friedricha pod tą nazwą działał  
w latach 1880-1905. Adres: Stettiner-
straße 20 (1902) 

Hermann Blaesing Pyrzyce/Py-
ritz Handel towarami kolonialnymi, 
okresowo także handel winem i inne 
towary. Potwierdzona działalność 
1898-1941. Adres: Stettinerstraße 9 

Erich Döring Pyrzyce/Pyritz 
Wytwórnia wody mineralnej i wy-
twórnia octu. Potwierdzona dzia-
łalność 1929-1941. Adres: Bahnho-
fstraße 14 

Moses Hanh Pyrzyce/Pyritz Wy-
twórnia wody mineralnej, wytwór-
nia octu i likierów, także handel zbo-
żem. Potwierdzona działalność 1898-
1937. Adres: Stettinerstraße 60 

Isidor Hochberger Pyrzyce/Py-
ritz Browar. Według M. Friedricha 
pod tą nazwą działał w latach 1898-
1910. Adres: Große Papenstraße 42 

H. Janson Pyrzyce / Pyritz Sklep 
kolonialny i wytwórnia wody mine-
ralnej, okresowo także inne towary. 
Potwierdzona działalność 1898-
1915, w tym 1913-1915 dla wy-
twórni wody mineralnej. Adres: Kle-
ine Wollweberstraße 11 (1906) 

Wilhelm Krüger Pyrzyce/Pyritz 
Restauracja, okresowo także wytwór-
nia wody mineralnej, sprzedaż piwa 
i hotel. Potwierdzona działalność: 
1898-1913 dla wytwórni wody mi-
neralnej, 1906- 1926 dla restauracji. 
Adres: Viktoriaplatz 6 

Gustav Moeller Pyrzyce/Pyritz 
Drogeria i wytwórnia wiody mineral-
nej. Potwierdzona działalność 1898-

1941, w tym 1913-1930 dla wy-
twórni wody mineralnej. Adresy: 
Heiligegeistraße 17 (1906-1926), 
Stettinerstraße 56 (1935-1941) 

Gustav Schmidt Pyrzyce/ 
Pyritz Sklep kolonialny, destyla-
cja i wytwórnia likierów, okre-
sowo także inne towary. Potwier-
dzona działalność 1906-1926.  
Adres: Stettinerstraße 5 

C. W. Schönfeldt Pyrzyce/ 
Pyritz Destylacja i wytwórnia li-
kierów, okresowo także sprzedaż 
piwa i inne towary. Potwierdzona 
działalność 1898-1941, w tym od 
1913 wytwórnia wody mineralnej. 
Adres: Pelzerstraße 2 

Wykorzystano materiały: http://
www.zachodniopomorskie.porce-
lanki.net/
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Sonda

Jedną z ostatnich uchwał, jakie podjęli radni na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach, była 
uchwała w sprawie zawarcia umowy dzierżawy 
w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat, części 
działki nr 65/14 o pow. 2,00 ha, położonej w obrę-
bie 0006 Żabów gmina Pyrzyce z przeznaczeniem 
na strzelnicę sportową, na rzecz prowadzącego 
działalność gospodarczą pod nazwą Strzelnica Mi-
litary Area. 

W uzasadnieniu do w/w uchwały czytamy mię-
dzy innymi – „…Obecnie na utworzonej strzel-
nicy, odbywają się regularnie zawody strzeleckie. 
Korzystają z niej klasy mundurowe jak również: 
policja, koła łowieckie, stowarzyszenia strzelec-
kie, osoby fizyczne itp., co stanowi swoistą formę 
promocji gminy Pyrzyce. Jest to jedyny tego typu 

Burmistrz Lipian 23 października 2018 roku 
wystąpił z pismem do Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach, w którym 
czytamy – „Na podstawie art. 81 ust. 1 pkt 1 
lit. b, w związku z art. 66 ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 1202 ze zm.), w sprawie złego stanu tech-
nicznego obiektu budowlanego w Lipianach, po-
wodującego swym wyglądem oszpecenie oto-
czenia, a przede wszystkim zagrożenie życia lub 
zdrowia ludzi, a także bezpieczeństwa mienia. 
W związku z powyższym zwracam się z prośba 

W Lipianach ulica znowu zwężona
zgodną z kompetencjami organu  
o interwencję dotyczącą obiektu wy-
mienionego poniżej i zajęcie stano-
wiska w powyższej sprawie. Obiekt 
usytuowany przy ul. Jedności Naro-
dowej 63 na działce o nr ewid. gr. 
294 obręb 2 Lipiany, gmina Lipiany. 
W ostatnich dniach nastąpiło za-
walenie się części ścian wewnętrz-
nych (uwidoczniono to na zdjęciach)  
i dalsze wychylenie konstrukcji bu-
dynku w stronę drogi publicznej. Do 
przedmiotowego budynku bezpo-
średnio przylega chodnik, ruchliwa 
droga powiatowa Nr 1608Z.” 

Jak można już zauważyć, skut-
kiem w/w pisma było ograniczenie przez po-
wiatowe służby drogowe szerokości jezdni przy 
rozpadającym się zabytkowym budynku, po raz 
kolejny prywatna własność powoduje zagroże-
nie nie tylko z powodu katastrofalnego stanu 
budowlanego, ale i sposobu zabezpieczenia bu-
dynku. Budynek już był otaczany płotem wy-
chodzącym w pas ulicy Jedności Narodowej  
i wielokrotnie dochodziło tam do otarć, stłuczek 
przejeżdżających w tym miejscu samochodów. 
Zapewne tym razem będzie tak samo, a zimą na 
śliskiej kostce szczególnie. 

PP

Szansa dla strzelnicy
podmiot działający na terenie gminy Pyrzyce, pro-
wadzący ogólnodostępną działalność na rzecz 
ludności. Dzierżawca, w celu urządzenia strzel-
nicy, poniósł nakłady finansowe z własnych środ-
ków. Przedmiotowa działka do chwili oddania jej 
w dzierżawę, była nieużytkowana, porośnięta krze-
wami i chwastami. Z uwagi na możliwość pozyska-
nia dofinansowania na rozbudowę strzelnicy dzier-
żawca wnioskuje o zawarcie umowy dzierżawy na 
okres 10 lat, co dałoby mu gwarancję i zasadność 
dalszego inwestowania w przedmiot dzierżawy…”. 

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, strzelnica 
może dalej się rozwijać i pozyskiwać środki unijne 
na działalność.

PP
                        

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 24/2018, nr 
25/2018, nr 26/2018, nr 27/2018, nr 28/2018, nr 29/2018, nr 
30/2018, nr 31/2018, nr 32/2018, nr 33/2018, nr 34/2018,  
nr 35/2018, nr 36/2018, nr 37/2018, nr 38/2018, przeznaczonych 
do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub 
dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania prze-
targów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r. 
poz.1490, z późn. zm.) 

„Czy wierzymy we wróżby”

Nigdy nie wierzyłem w żadne wróżby, uważam 
to za sprzeczne z ludzkim rozumowaniem i nawet 
odważę się powiedzieć, że we wróżbach tkwi zło, 
dlatego też nie praktykowałem tego.

Cyganka mi kiedyś wróżyła, że wyjdę za mąż 
za mundurowego i tak też się sprawdziło. Ale druga 
część wróżby mówiła, że będę miła trójkę dzieci i to 
już się nie spełniło, bo mam tylko jedno. 

Absolutnie nie wierzę w żadne wróżby, 
wszystko trzeba brać na zdrowy rozsądek, a nie tam 
na wymyślone zabobony wróżbiarskie. Owszem, 
jak młodzi bawią się we wróżenie w Andrzejki, to 
niech tam się bawią, ale nie należy wierzyć, że to, 
co wywróżą, to się spełni.

Ja osobiście wierzę we wróżby, kiedyś dawno 
temu żona mi powróżyła z kart i ta wróżba się speł-
niła, dlatego wierzę, a jeżeli chodzi o wróżby an-
drzejkowe, to najpopularniejsze jest chyba przele-
wanie wosku przez klucz.

We wróżby nigdy nie wierzyłem i nie wierzę, to 
tylko zabawa taka, zwłaszcza w wieczory andrzej-
kowe, młodzież sobie wróży wosk przelewając, kar-
teczki z imionami chłopców dziewczyny pod po-
duszkę chowają, i jak się przyśni, to jej ukochanym 
zostanie, buty też się ustawiało, ale to tylko zabawa, 
i nie trzeba brać tego na poważnie.
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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

Sukces
Puchatka
Przedszkole Miejskie im. Ku-

busia Puchatka w Lipianach stawia 
na innowacyjność – stale poszuku-
jemy rozwiązań, dzięki którym bę-
dziemy w stanie coraz lepiej reali-
zować cele i zadania edukacji przed-
szkolnej. Dzięki Stowarzyszeniu 
„Dobre Przedszkole” wspierającemu 
działalność naszego przedszkola sta-
liśmy się posiadaczami tablicy inte-
raktywnej, z której korzystają dzieci. 
Stowarzyszenie w odpowiedzi na in-
tensywny rozwój społeczeństwa in-
formacyjnego złożyło wniosek o do-
finansowanie zakupu tablicy inte-
raktywnej przystępując do konkursu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 
„Mikrodotacje, lokalne przedsię-
wzięcia dla regionu stargardzkiego”. 
Projekt „Interaktywne Okno Przed-
szkolaka otwiera nowe możliwości” 
zdobył I miejsce i otrzymał dotację 
w wysokości 4 400,00 zł. W ramach 
projektu realizowane są codzienne 
zajęcia z dziećmi z użyciem tablicy 
interaktywnej oraz warsztaty prowa-
dzone przez wolontariuszkę. Kolej-
nym projektem naszego przedszkola 
było zgłoszenie inicjatywy „Tablica 
interaktywna dla Przedszkola Miej-
skiego w Lipianach” w związku  
z ubieganiem się o przyznanie grantu 
w konkursie „Lokalni Herosi – 100 

Już wiemy, że ulica 2 Marca w Pyrzycach zgodnie z wyrokiem Naczel-
nego Sądu Administracyjnego pozostanie ulicą 2 Marca i na dodatek w ra-
mach tegorocznych, gminnych inwestycji, ulica otrzyma nowy chodnik. Wła-
śnie trwają prace budowlane polegające na wymianie chodnika w ciągu ul. 
2-go Marca, długo oczekiwana inwestycja zakończy się 7.12.2018 roku

inicjatyw przedsiębiorców na 
100-lecie niepodległości”. 

Zaprosiliśmy wszyst-
kich mieszkańców Lipian do 
włączenia się w głosowanie, 
które trwało od 15 sierpnia 
do 14 października. Dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu 
Rady Rodziców, pracowni-
ków przedszkola, ich rodzin 
i znajomych, rodziców na-
szych przedszkolaków oraz 
mieszkańców Lipian w rankingu po-
nad 400 inicjatyw zajęliśmy 17 miej-
sce i tym samym znaleźliśmy się  
w gronie zwycięzców. Dzięki udzia-
łowi w obu konkursach dwie grypy 
5-latków będą miały możliwość ko-
rzystania z nowoczesnych pomocy 
dydaktycznych.

 Tablica interaktywna, to świetna 
pomoc podnosząca atrakcyjność za-
jęć z dziećmi. Służy ona do malowa-
nia obrazów, układania puzzli, prze-
chodzenia przez labirynty, poznawa-
nia instrumentów muzycznych, two-
rzenia melodii, poznawania różnych 
kontynentów i podróży w czasie, za-
równo w przeszłość jak i przyszłość. 
Przedszkolaki będą miały szansę po-
znania kosmosu albo morskich głę-
bin. To tylko niektóre z możliwo-
ści, jakie daje tablica interaktywna.  

To nowoczesne osiągnięcie technolo-
gii jest nieocenioną pomocą dydak-
tyczną, która pozwala dzieciom po-
znać to, czego nie mogą zobaczyć  
w rzeczywistości. Współcześnie 
trudno wyobrazić sobie już życie bez 
korzystania z technologii informacyj-
nych. Naszym zadaniem jest wspiera-
nie dzieci w jak najpełniejszym wy-
korzystywaniu ich potencjału przy 

pomocy wszelkich dostępnych środ-
ków i pomocy dydaktycznych odpo-
wiadających wyzwaniom współcze-
snego świata. 

    
             Renata Kostkiewicz 
 Dyrektor Przedszkola 

Miejskiego im. Kubusia 
Puchatka w Lipianach

Wymiana chodnika 
przy ul. 2 Marca w Pyrzycach

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
"Waldix" 

z 25-letnim doświadczeniem związanym 
z utrzymaniem terenu zieleni 

zatrudni pracowników na stanowiska:

• ogrodnik - kierowca kategorii B, B+E, C
• ogrodnik - kierowca (traktorzysta) kategorii T
• ogrodnik - pilarz - operator piły spalinowej 

Oferujemy:
atrakcyjne wynagrodzenie, miłą atmosferę 
w miejscu pracy, bezpłatny dojazd z Pyrzyc do pracy  
(i z powrotem do miejsca zamieszkania).

Telefon kontaktowy: 91 48 56 175, 607 359 654

Biuro firmy: ul. Ku Słońcu 22c/1 Szczecin
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9 maja odbyło się podsumowa-
nie roku dla Niepodległej. Tego dnia, 
w naszej szkole odbył się finał Kon-
kursu Historycznego o tytuł „Mistrz 
Niepodległej”. W bibliotece szkolnej 
odbyła się debata oksfordzka „Patrio-
tyzm wczoraj i dziś”, w której uczest-
niczył kombatant pan Eugeniusz Ma-
zur. Na terenie całej szkoły miała 
miejsce „Historyczna Gra Szkolna”, 
a na małej sali gimnastycznej ucznio-
wie klas edukacji wczesnoszkolnej 
uczestniczyli w konkursie „Kocham 
Cię Polsko”. 

O godz.10.00 rozpoczął się uro-
czysty apel, na którym został od-
słonięty mural z napisem „Wieczna 
chwała bohaterom walki z zabor-
cami o odzyskanie niepodległości 
Polski”. Następnie wszyscy ucznio-
wie ustawili się w pary i w takt polo-
neza dostojnym krokiem przeszli uli-
cami naszego miasta pod ratusz. Tam 
dokładnie o godz. 11.11 cała szkoła 
włączyła się w akcję organizowaną 
przez MEN i wszyscy uczniowie ra-
zem odśpiewali cztery zwrotki na-
szego hymnu narodowego. Następnie 
w górę wypuszczono kilkadziesiąt 
gołębi jako symbol pokoju. Później 
głos zabrał pan burmistrz Krzysz-
tof Boguszewski i pani dyrektor Ze-
społu Szkół Dorota Chrobrowska. Na 
końcu przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego złożyli symboliczną 

100-lecie niepodległości w Zespole Szkół w Lipianach
wiązankę kwiatów pod obeliskiem 
Józefa Piłsudskiego. Po uroczysto-
ściach na palcu ponownie wszyscy 
uczniowie ustawili się w pary i kro-
kiem poloneza powrócili do szkoły. 
Przez cały  październik trwały róż-
nego rodzaju konkursy i akcje pro-
mujące 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości przez Polskę. Dzień 
9 listopada był finałem i podsumo-
waniem tych wydarzeń. O 13.00 od-
był się apel, na którym wręczono 
nagrody:

● W konkursie Historycznym I 
miejsce i tytuł „Mistrz Niepodległej” 
zdobył Dawid Kościelny uczeń klasy 
3 B gimnazjum, II miejsce Nikodem 
Feist, uczeń klasy 7 b SP i III Jakub 
Wiechciński z klasy 4 c.

● W Historycznej Grze Szkolnej 
zwyciężyła klasa 5 a, II miejsce klasa 
7 b, III  klasa 6 a.

● W konkursie na najpiękniej 
udekorowaną w biało-czerwone 
barwy klasopracownię wygrała: na 
poziomie klas edukacji wczesno 

-szkolnej klasa 3 a, wśród klas 4-6, 
klasa 4 d, zaś w klasach starszych 
zwyciężyła 8 c.

● W konkursie na okoliczno-
ściową pocztówkę z Lipian zwycię-
żył Jakub Olkowicz z klasy 8 c.

● W konkursie Piosenki Patrio-
tycznej I miejsce ex aequo  zajęły 
Kinga Polaszczyk z 5 c i Aurelia Py-
tel z 6 b.

● Ponadto odbył się konkurs re-
cytatorski „Moja Ojczyzna”.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Przewodniczący Rady Powiatu
Jacek Mariusz Pawlus

Starosta powiatu pyrzyckiego
Stanisław Stępień

   Wicestarosta powiatu pyrzyckiego
             Ewa Gąsiorowska Nawój

    Etatowy członek Zarządu Powiatu                                                                        
        Marek Kibała

Nieetatowy 
                   członek Zarządu Powiatu                                                                        
      Jan Jaworski

Nieetatowy 
                   członek Zarządu Powiatu                                                                        
                               Marek Łapeciński  

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Jan Chmielewski

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Jan Prokop

Rada Powiatu Pyrzyckiego  
w rozpoczynającej się kadencji 
składa się z następujących politycz-
nych „komponentów”: Polskie Stron-
nictwo Ludowe - 3 mandaty, Prawo  
i Sprawiedliwość - 5 mandatów, Sku-
teczny Samorząd - 2 mandaty, Plat-
forma Obywatelska – 2 mandaty, Po-
wiat na Plus – 2 mandaty i Nieza-
leżni dla Ziemi Pyrzyckiej – 1 man-
dat, łącznie 15 radnych. Żadna z w/w 
opcji nie ma większości do rządzenia 
powiatem i strony w jakiejś konfigu-
racji muszą się dogadać. Po deklara-
cjach i słowach wypowiedzianych na 
szczytach politycznej władzy w trak-
cie kampanii wyborczej można było 
się spodziewać, że na pewno w Pol-
sce nie dojdzie do samorządowych 
koalicji PSL z PiS. Przypomnijmy,  
w połowie października tego roku 
Beata Mazurek rzecznik prasowy 
Prawa i Sprawiedliwości powie-
działa: „PSL podejmowało działania 
przeciwko polskiej wsi i przeciwko 
Polakom, powinien zostać wyelimi-
nowany z życia publicznego”. W tym 
samym czasie lider Polskiego Stron-
nictwa Ludowego Władysław Kosi-
niak-Kamysz zapowiedział – „ PSL 
nie wejdzie w samorządach w żadną 
koalicję z Prawem i Sprawiedliwo-
ścią” i dodał – „Nie da się wejść  
w koalicję z tymi, którzy obdarli sa-
morząd z kompetencji”. Wypowiedź 
Kosiniaka Kamysza była katego-
ryczna i jednoznaczna, ale w poli-
tyce, jak widzimy dość często, to co 
wydaje się zwykłym ludziom jedno-
znaczne i kategoryczne, to politykom 
po wyborach już nie. Dziś Beata Ma-
zurek nie używa już takiego języka,  
a i Kosiniak Kamysz mówi, że jego 
zastrzeżenie dotyczyło tylko koalicji 
w sejmikach wojewódzkich. 

Do chwili zakończenia składu 
gazety w Polsce powstały trzy po-
wiatowe koalicje PSL i PiS, ostatnia  
w Sieradzu, gdzie PSL miało wy-
bór koalicjanta, wybrało jednak kie-
runek na PiS. W Pyrzycach stało się 
podobnie jak w Sieradzu, pyrzyccy 
ludowcy na ostatniej sesji wybrali 
jako partnera do rządzenia powia-
tem Prawo i Sprawiedliwość, a mieli 
wybór, bo mogli zawiązać koalicję 
z radnymi PO, Skutecznym Samo-
rządem (ale pewnie bez Janusza Bu-
dynka, bo temu bliżej się zrobiło do 
PiS) i radni Powiat na Plus, co dałoby 
większość do rządzenia powiatem 
pyrzyckim, starostą w tym układzie 
koalicyjnym miałaby zostać Ewa Gą-
siorowska Nawój a przewodniczą-
cym rady powiatu Wiktor Tołoczko. 
Dziś wiemy, że PSL idąc w objęcia 

W powiecie PSL oddał władzę PiS-owi

PiS dobrowolnie zrezygnował ze sta-
nowiska starosty, na rzecz Stanisława 
Stępnia z PiS, którego zastępcą bę-
dzie Ewa Gąsiorowska Nawój PSL, 
na przewodniczącego Rady Powiatu 
został wybrany Jacek Mariusz Paw-
lus, a jego zastępcami zostali Jan Ma-
rek Chmielewski z PiS i Jan Prokop 
z Niezależni dla Ziemi Pyrzyckiej. 
Członkami nieetatowymi zarządu 
powiatu w tajnym wyborze zostali 
Jan Jaworski z PiS i Marcin Łapeciń-
ski z PSL. Największym zaskocze-
niem było zaproponowanie przez sta-
rostę na etatowego członka zarządu 
powiatu Marka Kibałę z Platformy 
Obywatelskiej, która nie chciała  
w tej kadencji koalicji z PiS.  „Pew-
nie mnie wykopią z partii” – usłysza-
łem w odpowiedzi Marka Kibały na 
pytanie o zdradę partyjnych ideałów. 

cd. str.11
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Fo t o ko m e n t a r z

15 listopada odbyła się ostatnia 
sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach, 
podczas której radni podjęli ostat-
nie uchwały, a także podsumowali 4 
lata pracy. W mijającej kadencji Rada 
Miejska w Pyrzycach obradowała na 
56 sesjach, z czego 10 sesji zostało 
zwołanych na wniosek burmistrza. 
Podczas obrad sesji przez cały okres 

Prawie dwa lata 
nie chodzili na sesje

Stara rada 
obniżyła 
nowy 
podatek

Radni gminy Pyrzyce na ostatniej 
w tej kadencji sesji przyjęli projekt 
uchwały przedłożony przez burmistrz 
Pyrzyc, który dotyczył wysokości 
podatku rolnego w 2019 roku. Poda-
tek rolny od 1 ha przeliczeniowego 
za rok podatkowy wynosi równowar-
tość 2,5 żyta obliczoną według śred-
niej ceny skupu żyta za okres jedena-
stu kwartałów, 18 października 2018 
roku prezes Głównego Urzędu Staty-
stycznego ogłosił średnia cenę skupu 
żyta za okres 11 kwartałów będących 
podstawą do ustalenia podatku rol-
nego na rok podatkowy 2019, którą 
przyjmuje się jako podstawę do ob-
liczenia podatku rolnego na 2019 rok 
w kwocie 54,36zł. Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska zaproponowała, 
by w związku z trudną sytuacją rol-
ników na terenie Gminy Pyrzyce 
spowodowaną klęską suszy obniżyć 
cenę 1q żyta ustalonej przez prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego do 
kwoty 52,49 zł. i w takiej wysokości 
będzie obowiązywał podatek rolny  
w gminie Pyrzyce w 2019 roku. Na-
leży dodać, że wysokość podatku rol-
nego na 2019 rok będzie identyczna 
jak w roku 2018.

PP

Wraz z dużym obowiązkiem  
i wyzwaniem jakie na nich spadło, 
wszyscy radni otrzymają dietę, któ-
rej wysokość uzależniona jest od tak 
zwanej kwoty bazowej, od której się 
ją nalicza, a także od wielkości gminy 
czy powiatu i funkcji jaką będą w tej 
radzie pełnić.  

W 2019 roku kwota bazowa, od 
której zależy dieta, wyniesie 1 789,42 
zł., dieta radnego w 2019 r. wynie-
sie maksymalnie 2 684,13 zł mie-
sięcznie, obok diet radnym przysłu-
guje zwrot kosztów podróży służbo-
wych. Na zasadach ustalonych przez 
radę gminy sprawującemu swój man-
dat radnemu przysługują diety oraz 
zwrot kosztów podróży służbowych.  
Wysokość diet radnego nie może 
przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie 
półtorejkrotności określanej w usta-
wie budżetowej kwoty bazowej dla 

Kasa dla radnego
osób zajmujących kierownicze stano-
wiska państwowe. 

Z informacji przekazanej przez 
resort finansów wynika, że w przy-
szłym roku kwota bazowa zostanie 
na obecnym poziomie - 1 789,42 zł. 
Diety do maksymalnej przewidzia-
nej przepisami wysokości (2 684,13 
zł) przysługują w ciągu miesiąca rad-
nym w największych gminach - po-
wyżej 100 tys. mieszkańców. W gmi-
nach od 15 tys. do 100 tys. mieszkań-
ców będzie to najwyżej 75 proc. tej 
kwoty (2 013,10 zł). 

Natomiast w gminach poniżej 15 
tys. mieszkańców – radni będą mo-
gli otrzymywać świadczenie, które 
nie przekroczy 50 proc. maksymalnej 
wysokości diety (1 342,07 zł). Re-
guluje to rozporządzenie w sprawie 
maksymalnej wysokości diet przy-
sługujących radnemu gminy. Rów-
nież w przypadku powiatów, w ana-

logicznym rozporządzeniu, przewi-
dziano widełki. Radnemu przysłu-
gują w ciągu miesiąca diety w wyso-
kości do 100 proc. maksymalnej wy-
sokości diety (2 684,13 zł) w powia-
tach powyżej 120 tys. 

W powiatach, w których liczba 
ludności mieści się w przedziale 60 
tys. - 120 tys., dieta ta nie może być 
wyższa niż 85 proc. kwoty maksy-
malnej (2 281,51 zł). W powiatach 
poniżej 60 tys. mieszkańców próg 
ustanowiono na poziomie 70 proc., 
co oznacza, że świadczenie nie może 
tam przekroczyć 1 878,89 zł. Po-
nadto, zgodnie z przepisami ustaw 
ustrojowych, rady gmin, powiatów 
i sejmiki województw ustalając wy-
sokości diet radnych, powinny wziąć 
pod uwagę pełnione przez nich funk-
cje. Te same przepisy stanowią, że 
oprócz diety radnym przysługuje 
zwrot kosztów podróży służbowych. 

Natomiast na mocy art. 21 ust. 
1 pkt 17 ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, wolne 
od podatku dochodowego są diety 
oraz kwoty stanowiące zwrot kosz-
tów, otrzymywane przez osoby wy-
konujące czynności związane z peł-
nieniem obowiązków społecznych  
i obywatelskich – do wysokości nie-
przekraczającej miesięcznie kwoty  
3 000 zł. 

W tym tygodniu zaprzysiężeni zostali radni pyrzyckich gmin i powiatu. 

Nowa koalicja w Radzie Powiatu 
Pyrzyckiego podczas w/w głosowań 
mogła liczyć na minimum 11 głosów 
przy 14-osobowej frekwencji. Na sali 
obrad nie było Roberta Betyny, który 
po raz kolejny zrezygnował z man-
datu radnego powiatu pyrzyckiego  
i wybrał pracę wiceburmistrza Py-
rzyc. Dziś każdy z obserwujących 
powiatowe życie polityczne w staro-
stwie pyrzyckim zastanawia się, dla-
czego PSL oddał na talerzu władze 
PiS-owi, w dotychczasowej historii 
powiatu pyrzyckiego PSL był zawsze 
na dostawkę, w tej kadencji ludowcy 
mogli wziąć władzę, mieć swojego 
starostę - po raz pierwszy w historii 
powiatu pyrzyckiego - a nie wzięli. 
Według naszej wiedzy, w PSL nie 
było komu objąć stanowiska starosty 
i wziąć odpowiedzialności za powiat, 
sytuacja byłaby z góry odmienna, 
gdyby jednym z radnych powiatu był 
Bartłomiej Królikowski, wtedy pew-
nie on byłby naturalnym kandydatem 
ludowców na stanowisko szefa po-
wiatu, ale w sensie samorządowym 
jest on już zajęty, bo został wybrany 
w pierwszej turze wyborów na stano-
wisko burmistrza Lipian, a następcy 
jego nie znaleziono. Dziś, po pierw-
szej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego 
wiemy na pewno, losy powiatu i jego 
rozwój w rękach PiS i PSL, czy jest 
to trwały związek na 5-letnią kaden-
cje, okaże się na kolejnych sesjach.

RT      

dokońćzenie ze str.10

trwania VII kadencji Rada podjęła 
488 uchwał. Ciekawostką pyrzyckiej 
rady jest to, że jeden z radnych na 56 
odbytych sesji, nie uczestniczył aż  
w 24, drugi rekordzista olał  22 sesje, 
na tej ostatniej sesji też tych radnych 
nie było.

PP
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W minioną sobotę na tere-
nie zakładu BPI Polska Sp. z o. o.  
w Lipianach odbyły się powia-
towe ćwiczenia jednostek Państwo-
wych i Ochotniczych Straży Pożar-
nych.   

Zasadniczym celem strażac-
kich manewrów było sprawdze-
nie prawidłowości postępowania 
SKKP PSP, alarmowanie sił ratow-
niczych i służb, sprawdzenie mo-
bilności i gotowości bojowej jed-

Manewry w Lipianach 

nostek Państwowej Straży Pożar-
nej oraz Ochotniczej Straży Po-
żarnej, organizacja i prowadze-
nia działań ratowniczo-gaśniczych  
w przypadku pożaru składowiska 
europalet. A także sprawdzenie 

umiejętności w zakresie ewaku-
acji osób, organizacja zaopatrzenia 
wodnego, sprawdzenie organizacji 
łączności na poziomie kierowania 
interwencyjnego i taktycznego oraz 
doskonalenie umiejętności współ-

działania pomiędzy służbami 
i instytucjami, jednostkami 
PSP, OSP oraz pracownikami 
funkcyjnymi zakładu. 

W ćwiczeniach wzięły 
udział jednostki OSP z gminy 
Pyrzyce, Bielice, Kozielice, 
Przelewice, Warnice i oczy-
wiście OSP Lipiany, łącz-
nie 12 jednostek, 80 straża-
ków.  

Podczas ćwiczeń obecni 
byli komendant PSP w Py-
rzycach st. bryg. Jacek Mar-
chlewicz, prezes zarządu 
OSP Janusz Świercz, ma-
newrami dowodził st. kpt. 
Robert Dębczak, a za szkle-
nie odpowiadał st. kpt. To-
masz Radecki z wydziału 
operacyjno-szkoleniowego.   

PP 
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11 listopada obchodziliśmy uro-
czyście 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości, z tej okazji w Pyrzy-
cach i Lipianach odbyły się oficjalne 
uroczystości. W Lipianach obchody 
rozpoczęła uroczysta msza święta w 
kościele pw. Wniebowzięcia NMP  
w Lipianach. Po zakończeniu uro-
czystości kościelnych, wszyscy zgro-
madzeni przeszli w asyście pocz-
tów sztandarowych na plac Wolności  
w Lipianach, gdzie o godz.12.00 
zgromadzeni wspólnie odśpiewali 
polski hymn. Okolicznościowe prze-
mówienia wygłosili Burmistrz Lipian 
Krzysztof Boguszewski i wicestaro-
sta pyrzycki Bartłomiej Królikow-
ski. Burmistrz Lipian wręczył też list 
gratulacyjny panu Eugeniuszowi Ma-
zurowi, przewodniczącemu Związku 
Kombatantów w Lipianach. Kolej-
nym punktem uroczystości było zło-
żenie kwiatów pod obeliskiem Jó-
zefa Piłsudskiego. Wiązanki złożyli: 
burmistrz Lipian z przewodniczącym 
Rady Miejskiej oraz wicestarosta py-
rzycki.  Po zakończeniu uroczystości 
na placu Wolności, wszyscy zgroma-
dzeni przeszli na halę sportowo - re-
kreacyjną w asyście muzyków Ze-
społu Instrumentów Dętych z Myśli-
borza, na przygotowane przez Małgo-
rzatę i Bartka Michalczyków przed-
stawienie słowno-muzyczne. Miesz-
kańcy miasta bardzo wysoko oce-
nili występy dzieci, młodzieży i do-
rosłych, których połączyło wielkie 
święto.

Uroczyste Obchody 100 lat niepodległości 
w Lipianach i Pyrzycach 

 W Pyrzycach 11 listopada także 
uroczyście rozpoczęto spotkanie 
mieszkańców przed pomnikiem pa-
mięci, gdzie po okolicznościowym 
przemówienie Burmistrz Pyrzyc Ma-
rzeny Podzińskiej delegacje instytu-
cji, stowarzyszeń złożyły pod pomni-
kiem wiązanki kwiatów. Następnie 
sprzed pomnika ruszył w kierunku 
katedry I Pyrzycki Marsz Niepod-
ległości zorganizowany przez mło-
dzież działającą przy parafii św. Ot-
tona w Pyrzycach, który poprowa-
dzili wspólnie z pyrzycką radą Ryce-
rzy Kolumba pod hasłem „Dla siebie, 
dla dzieci, dla wnuków”. Msza w in-
tencji Ojczyzny rozpoczęła się o go-
dzinie 12.00, tak jak w całej Polsce 
odśpiewaniem „Mazurka Dąbrow-
skiego” - hymnu Polski. Zwieńcze-
niem pyrzyckich obchodów 100. 
rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Polskę był koncert w PDK, któ-
rego organizatorami byli: Pyrzycka 
Szkoła Muzyczna, Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, Pyrzycki Dom Kultury 
i Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddzia-
łami Integracyjnymi.  Jak można było 
zauważyć na wielu plakatach z okazji 
jubileuszu, odbywały się imprezy już 
na kilka dni przed świętem niepod-
ległości. W Pyrzycach – Słowa Nie-
podległe, Mali Patrioci Jutra, Nie-
podległościowy Rajd Turystyczny,  
a w Lipianach w Zespole Szkół – Ży-
czenia dla Ojczyzny, Konkursy recy-
tatorskie i 100 kilometrów na 100-le-
cie w wykonaniu Cyklistów z Lipian.

PP

Pyrzyce

Lipiany
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W dniach 16-18.11.2018r. w Krotoszynie obyły 
się Mistrzostwa Polski w Zapasach Młodzików z 
roczników 2004-2006.

Krotoszyn, patrząc na lata wstecz, był szczęśliwym 
miejscem dla Husaria Fight Team, ponieważ medale 
przywożone z tego miejsca były zawsze, to w 
turniejach ogólnopolskich, międzywojewódzkich 
mistrzostwach młodzików czy ogólnopolskiej 
olimpiadzie młodzieży. I tym razem Mistrzostwa 
Polski Młodzików okazały się szczęśliwe gdzie 
HFT zdobyło 3 medale na 4 zawodników. Najlepszy 
wynik w historii klubu wśród chłopców zrobił 
Kacper Krawczak walczący w kategorii 68 kg, który 
doszedł aż do finału MP. Sam finał Kacper przegrał 
i został pierwszym wicemistrzem Polski w zapasach 
wśród chłopców w Klubie. Kolejnym zawodni-
kiem, który wywalczył tym razem brązowy medal, 
jest Eryk Pacyna, gdzie dopiero poniósł porażkę z 
późniejszym mistrzem Polski w półfinale i z auto-
matu walczył w małym finale. Po emocjonującej 
walce wygrywa poprzez położenie przeciwnika na 
plecy. Eryk występował w kategorii 62 kg. Ostat-

Kolejne medale Mistrzostw Polski w Zapasach
nim, który zdobył również medal brązowy jest 
Bartosz Ochroński walczący w kategorii wagowej 
57 kg. Bartek był jednym z zawodników, którzy 
przed MP był brany po uwagę przez trenera na Mi-
strza Polski, niestety plan z mistrzem się nie udał, 
gdzieś w drugiej walce Bartek zbyt mocno się roz-
luźnił i musiał uznać wyższość przeciwnika, zaś 
po tej walce, 
walcząc ko-
lejne cztery, 
nie dał szans 
przeciwni-
kom i na otar-
cie łez Bartek 
jako jedyny 
do tej pory 
zdobywa 
drugi medal z 
rzędu na MP 
młodzików, 
również brą-
zowym zdo-

był rok temu w Brzegu Dolnym. Oskar Nowakow-
ski walczący w 52 ostatecznie zajął 12 miejsce  
w kraju. 

Zapasy stoją już na wysokim poziomie w klu-
bie Husaria Fight Team, gdzie oprócz Kozielic 
dzieci trenują jeszcze w Warnicach i Przelewicach, 
trenerem wszystkich grup jest Wojciech Antczak. 
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SPORT

    W dniach 10-11.11.2018 w Warszawie został rozegrany Puchar Polski mło-
dzików i kadetów w sumo. Po raz kolejny bardzo dobrze spisali się zawod-
nicy LKS Spartakus Pyrzyce zdobywając trzy medale.

Na zdjęciu od lewej: Krystian Sitarski, Wiktoria Staszak i Oliwia Sitarska.

Medalowe sumo 

SPRZEDAM MIESZKANIE  45,5 m2 
PYRZYCE UL. DĄBROWSKIEGO 10C/1

Mieszkanie po kapitalnym remoncie, wymieniona w mieszkaniu 
została instalacja elektryczna, gazowa i sanitarna. Zamontowano nowy 
piec gazowy, kompletnie wyposażona łazienka, położono nowe pod-
łogi, zamontowano nowe okna i drzwi wewnętrzne. Do lokalu należy 
piwnica. 

kontakt: 502 627 855

SPRZEDAM

   Oliwia SITARSKA w grupie mło-
dziczek w kat. wagowej 35 kg wy-
walczyła złoty medal, a jej brat Kry-
stian SITARSKI uplasował się na 
2 miejscu w wadze 40 kg. Oboje są 
mieszkańcami Parsowa, uczniami SP 
w Bielicach, a trenerem jest Leszek 
Domszy. 
   Brązowy medal w grupie kade-
tek w wadze +65 kg zdobyła tego-
roczna brązowa medalistka ME Wik-
toria STASZAK, uczennica Gimna-
zjum Publicznego w Pyrzycach, pod-
opieczna Danuty Kuźnickiej.
    Gratulujemy udanego występu za-
wodnikom i ich trenerom pod kie-
rownictwem Eugeniusza Klimczaka.

                     Za Zarząd LKS Spartakus
 Pyrzyce

          Prezes Bolesław Kowalski

10 listopada 2018 r. w sali Ze-
społu Szkół w Lipianach został roze-
grany turniej badmintona pod nazwą 
„Przez sport do niepodległości”. W 
ten sposób liczna grupa dzieci i osób 
dorosłych z Akademii Badmintona 

„Olimpionik” chciała uczcić tę jakże 
ważną rocznicę. Już na wejściu do  
sali można było stwierdzić, że turniej 
będzie miał uroczysty przebieg. Pięk-
nie przystrojona sala w kolory biało-
-czerwone, banery, flagi, łańcuchy, 

balony, kotyliony oraz profesjonalnie 
przygotowany kort to zasługa organi-
zatorów: Marty Polaszczyk i Krzysz-
tofa Trojanowskiego. 

Na wstępie Julia Kuczyńska i Na-
talia Okraszewska w krótkiej prelek-

cji przedstawiły jak ważny wpływ 
miał sport na odradzający się nasz 
kraj. Sport pełnił w państwie pol-
skim istotną funkcje, stał się „bro-
nią” w walce z okupantem. Jego za-
daniem było szerzenie idei patrio-
tycznych, krzewienie tężyzny fizycz-
nej, przygotowanie Polaków do walki  
o niepodległość. Kluby i organizacje 
sportowe szerzyły działalność kultu-
ralną i oświatową będąc aktywnymi 
ośrodkami polskości pod zaborami. 
Natomiast sportowcy jak Bronisław 
Czech, Janusz Kusociński, Halina 
Konopacka inspirowali Polaków do 
walki o niepodległość.

W dalszej części Aneta Binkow-
ska - wicedyrektor Zespołu Szkół 
w Lipianach, dokonała uroczystego 
otwarcia turnieju, po czym wspólnie 
wszyscy zebrani odśpiewali hymn 
narodowy. Po hymnie zaprezento-
wano film przedstawiający zasady 
gry w badmintona - dyscypliny olim-
pijskiej od IO w Barcelonie 1992 r.  

W części właściwej rozegrano 
mecze w 3 kategoriach dziecięcych 
oraz 2 seniorskich. W swoich kate-
goriach dziecięcych wygrali: Ka-
rol Baj, Patrycja Ulanowska i Piotr 
Trojanowski. W kategorii żeńskiej 
wygrała Julia Kuczyńska, a w mę-
skiej Filip Łukowski. Cały protokół 
z turnieju zamieszczony jest na stro-
nie www.olimpionik.pl. Wszystkie 
dzieci otrzymały pamiątkowe me-
dale upamiętniające 100. rocznicę 
niepodległości.

Miły akcent miał miejsce także na 
początku turnieju, dzieci oraz osoby 
dorosłe otrzymały od sponsora Firmy 
Auto Pol-Kap przewozy osobowe 
pana Marka Polaszczyka wysokiej 
klasy koszulki z nadrukiem imien-
nym i logo Akademii Badmintona.  
To nie jest pierwsza pomoc i wspar-
cie, za co serdecznie dziękujemy.

Dziękujemy również wszystkim 
uczestnikom, rodzicom i kibicom za 
to, że wspólnie mogliśmy uczcić to 
nasze narodowe święto.

Akademia Badmintona
 „Olimpionik”

www.olimpionik.pl
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