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Radni z Kozielic
inwestują 
w Lipianach

Chlewnia 
na 26 tysięcy sztuk 
w Myśliborkach
powraca?

Kto parafianom
ze św. OTTONA
robi na złość?
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27 grudnia 2018 roku minął ter-
min rejestracji Kół Gospodyń Wiej-
skich przez Agencję Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa. Moż-
liwość taką dała uchwalona w roku 
ubiegłym ustawa, która ma na celu 
nadanie osobowości prawnej ko-
łom gospodyń wiejskich, zapewnie-
nie możliwości szybkiej ich rejestra-
cji oraz wsparcie ich działalności na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości na 
terenach wiejskich oraz kultywowa-
nia folkloru i polskiej tradycji. 

Zgodnie z ustawą, Koło Gospo-
dyń Wiejskich to dobrowolna, nie-
zależna od administracji rządowej  
i jednostek samorządu terytorialnego, 
samorządna społeczna organizacja 
mieszkańców wsi. Ma reprezentować 
interesy i działać na rzecz poprawy 
sytuacji społeczno-zawodowej ko-
biet wiejskich oraz ich rodzin, a także 
wspierać rozwój terenów wiejskich. 
Koło mogło założyć dziesięć osób, 
Krajowy Rejestr Kół Gospodyń 
Wiejskich prowadzić będzie Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa. Z chwilą wpisu do tego reje-
stru Koło Gospodyń Wiejskich na-
bywa osobowość prawną. Na terenie 
jednej wsi może mieć siedzibę jedno 
koło. To ograniczenie nie będzie 
miało zastosowania do Kół Gospo-
dyń Wiejskich działających na pod-
stawie przepisów dotychczasowych. 

12 kół gospodyń
w powiecie pyrzyckim

Członkiem tej organizacji może być 
każda osoba, która ukończyła 18 lat 
i której miejscem zamieszkania jest 
wieś będąca terenem działalności 
koła. Jednocześnie ustawa stanowi, 
iż za zgodą przedstawicieli ustawo-
wych w działalności koła mogą brać 
także udział osoby, które ukończyły 
13 lat. Osoby te mogą również two-
rzyć młodzieżowe i dziecięce orga-
nizacje wspomagające realizację ce-
lów koła.

Nadzór nad działalnością koła 
będzie sprawował prezes Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa we współpracy z pełno-
mocnikiem rządu do spraw małych  
i średnich przedsiębiorstw. Wysokość 
rządowej dla KGW jest uzależniona 
od liczby członków w dniu złożenia 
wniosku o płatność. Stawki pomocy 
dla KGW wynoszą: 3 tysiące złotych, 
jeśli koło gospodyń liczy nie więcej 
niż 30 osób, 4 tysiące złotych dla kół 
od 31 do 75 członków 5 tysięcy zło-
tych - powyżej 75 osób w kole. Pie-
niądze można wydać tylko na cele 
statutowe. W powiecie pyrzyckim 
do 22 stycznia zarejestrowało się 
12 kół, w gminie Warnice 2, Kozie-
lice 2, gminie Bielice 1, najwięcej 
kół powstało w gminie Pyrzyce aż 7,  
w gminach Przelewice i Lipiany nie 
powstało żadne koło.
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Dzień Babci i Dziadka to wielkie 
wydarzenie rozpoczynające każdy 
kalendarzowy rok w szkole i przed-
szkolu. To też świetna okazja do tego, 
by wszystkim Babciom i Dziadkom 
podziękować za trud włożony w wy-
chowanie swych wnuków. 

W Przelewicach w dniach 24  
i 25 lutego br. Dzień Babci i Dziadka 
świętowano uroczyście. Nasi mali ar-
tyści wystąpili z ciekawym przedsta-
wieniem artystycznym, za co otrzy-
mały gromkie brawa od zgromadzo-
nej widowni. 

Były to dzieci z: 
z Oddziału Przedszkolnego przy SP 
Kłodzino (Remiza) – pod opieką pań: 
Małgorzaty Mierzwy, Aleksandry 
Kowalewskiej, Justyny Osipowicz, 
Klaudii Kasperkiewicz i Agnieszki 
Wilczak,
z Punktu Przedszkolnego przy SP 
Kłodzino (Gimnazjum) - pod opieką 
pań: Iwony Gąsiorowskiej i Moniki 
Hinc.

W programie znalazły się m.in. 
wiersze i piosenki, które dzieci  
z wielkim przejęciem recytowały 
przy akompaniamencie muzycznym 
pracowników GCK-u. Artystyczne 

Dzień Babci i Dziadka w naszych przedszkolach

PODZIĘKOWANIE
Panu Konradowi Przybyszowi, 

za szybką interwencję w sytuacji zagrożenia 
zdrowia i życia mieszkańców, spowodowanej pożarem

dziękują
mieszkańcy Józefina

dokonania dzieci podziwiała licznie 
zgromadzona publiczność. Nasi go-
ście byli dumni ze swych małych po-
ciech. Na zakończenie dzieci prze-
kazały swoim kochanym babciom  
i dziadkom przygotowane przez sie-
bie specjalnie na tę okazję upominki.

Słodki poczęstunek na spotkanie 
przygotowali rodzice. Za piękny wy-
stęp młodym artystom podziękował 
wójt gminy Mieczysław Mularczyk. 
Przekazał również wszystkim bab-
ciom i dziadkom najserdeczniejsze 
życzenia. Swoje życzenia i podzię-
kowania wyrazili również dyrektor 
SP Kłodzino Lucjan Kowalczyk i wi-

cedyrektor Anna Komada. Podzięko-
wali również rodzicom za zaangażo-
wanie w przygotowanie tych wyjąt-
kowych uroczystości. 

Najserdeczniejsze życzenia bab-
ciom i dziadkom przekazała także p. 
Beata Woźniak.

Anna Garzyńska

W miniony poniedziałek, 4 lutego 
swoje urzędowanie w lipiańskim ra-
tuszu rozpoczęła wiceburmistrz Li-
pian Anna Hackiewicz Gębska. Przez 
dwie kadencje była wójtem gminy 
Warnice, w ostatnich wyborach nie-
wielką różnica głosów w drugiej tu-
rze przegrała z Aliną Werstak. Będzie 
to pierwsza w historii Lipian osoba na 
tym stanowisku, w dotychczasowych 
kadencjach samorządu nieformalnym 
zastępcą burmistrza Lipian był aktu-
alny sekretarz gminy. Podobna sytu-
acja jest od kilku lat w gminie Przele-
wice i Kozielice, gdzie nie ma osoby 
na stanowisku sekretarza, a jest za-
stępca wójta. Od początku tej ka-
dencji podobnie jest także w gminie 
Warnice.

PP

Lipiany mają 
wiceburmistrza
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W powiecie pyrzyckim bez ofiar
Jesteśmy w trakcie sezonu grzew-

czego, czyli w wielu przypadkach pa-
lenia czym się da, w byle jakich pie-
cach, z byle jakimi kominami. Skut-
kiem takiej bylejakości i zaniedbań są 
zagrożenia dla zdrowia i życia tlen-
kiem węgla i pożary. Do artykułu za-
łączyliśmy tabelę z danymi Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pyrzycach,  
z których wynika, że mimo szeroko 
dostępnej wiedzy nie wyciągamy do 
końca właściwych wniosków.

20 pożarów kominów świadczy 
ewidentnie o tym, że palimy byle 
czym, albo administrator, właści-
ciel budynku zaniedbuje swoje obo-
wiązki, dlatego jeszcze raz informu-
jemy i przestrzegamy.

Co jest główną przyczyną 
zaczadzeń?

Głównym źródłem zatruć w bu-
dynkach mieszkalnych jest nie-
sprawność przewodów kominowych: 
wentylacyjnych, spalinowych i dy-
mowych. Prawo budowlane zobo-
wiązuje zarządców oraz właścicieli 
obiektów budowlanych, w tym m.in. 
budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych oraz jednorodzinnych, do 
przeprowadzenia kontroli przewo-
dów kominowych co najmniej raz w 
roku.

Jak uniknąć zaczadzenia?
Nie bagatelizuj następujących ob-

jawów: duszności, bólów i zawrotów 
głowy, nudności, wymiotów, oszo-
łomienia, osłabienia, przyśpieszenia 
czynności serca i oddychania, po-

Materiał przygotowano we współpracy z Komendą Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pyrzycach 
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nieważ mogą być sygnałem, że ule-
gasz zatruciu czadem. W takiej sytu-
acji natychmiast przewietrz mieszka-
nie, w którym się znajdujesz, wyjdź 
na zewnątrz, zadbaj o bezpieczeń-
stwo swojej rodziny, wezwij straż po-
żarną i zasięgnij porady lekarskiej. 
Przeprowadzaj kontrole techniczne, 
w tym sprawdzaj szczelność przewo-
dów kominowych, systematycznie je 
oczyszczaj i sprawdzaj ciąg powie-
trza. W trosce o własne bezpieczeń-
stwo rozważ zamontowanie w domu 
także czujek dymu i gazu. Koszt wy-
posażenia mieszkania w takie czujki 
jest niewspółmiernie niski do korzy-
ści, jakie daje ich zastosowanie. 

Jak działa autonomiczna 
czujka dymu?

Jeżeli do jej wnętrza wniknie 
dym, natychmiast uruchomi się gło-
śny alarm dźwiękowy oraz alarm 
optyczny. Urządzenie, mimo że nie 
zapobiegnie powstaniu pożaru, sku-
tecznie może zaalarmować Cie-
bie i Twoich najbliższych o powsta-
łym pożarze, co umożliwi szybkie 
opuszczenie zagrożonego mieszka-
nia lub domu. Ma to istotne znacze-
nie zwłaszcza w porze nocnej, kiedy 
wszyscy śpią.

Po co ci czujnik tlenku węgla?
Wykrywa on już minimalne,  

a nadal bezpieczne dla życia stężenie 
tlenku węgla (czadu) w powietrzu i 
natychmiast sygnalizuje to przez gło-
śny alarm. Dzięki temu masz czas, by 
zapobiec zatruciu czadem, zwanym 
potocznie „cichym zabójcą”. Rozważ 

zamontowanie takiej czujki w po-
mieszczeniu, w którym znajduje się 
kominek, a także w pobliżu podgrze-
wacza gazowego, tzw. junkersa. 

Przed czym chroni czujka 
gazu?

Jeżeli w twoim mieszkaniu, np. 
w kotłowni lub łazience, znajduje się 
instalacja gazowa, zastanów się nad 
zamontowaniem czujki gazu ziem-
nego. W przypadku rozszczelnienia 
się instalacji, zasygnalizuje ci po-
jawienie się w twoim mieszkaniu 
palnej mieszaniny gazów (grożącej 
wybuchem).

Skąd się bierze czad i dlaczego 
jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla, czyli czad, po-
wstaje podczas procesu niepełnego 
spalania materiałów palnych, w tym 
paliw, który zachodzi przy niedo-
statku tlenu w otaczającej atmosferze.

Niebezpieczeństwo zaczadzenia 
wynika z faktu, że tlenek węgla: jest 
gazem niewyczuwalnym przez zmy-
sły człowieka (bezwonny, bezbarwny 
i pozbawiony smaku), blokuje dostęp 
tlenu do organizmu – zajmuje jego 
miejsce w czerwonych ciałkach krwi, 
powodując przy długotrwałym nara-
żeniu (w większych dawkach) śmierć 
przez uduszenie.

Statystyka zdarzeń za okres od 01.10.2018 r. do 30.01.2019 r. 
na terenie powiatu pyrzyckiego

Kolejny sklep sieci DINO w powiecie pyrzyckim zostanie otarty w Warni-
cach. Jak widać na załączonym zdjęciu, prace rozpoczęte. Biorąc pod uwagę 
technologię i wprawę wykonawców można sądzić, że w drugiej połowie roku 
pierwsi klienci zrobią zakupy w nowym sklepie. Jak widać po dotychczaso-
wych lokalizacjach, DINO wybiera siedziby gmin lub duże wioski i nie da się 
ukryć, że ich powstanie stanowi duże zagrożenie dla już istniejących od lat 
sklepów. Istotna na wsi różnica między DINO a wiejskim sklepem jest i bę-
dzie taka, że w DINO będzie można zapłacić kartą lub gotówką, a w starych 
sklepikach wiejskich także na zeszyt. 

PP 

W Warnicach będzie DINO 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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Nie wiem, czy ktoś obiecywał 
przed wyborami radnym gminy Py-
rzyce, że rządzić będzie łatwo i przy-
jemnie, że budżet gminy jest pełen 
kasy, tylko jest ona źle wydawana 
i wystarczy, że przyjdą oni, spraw-
dzą, skontrolują, gdzie jest coś nie 
tak, zabiorą, dadzą tam, gdzie trzeba 
i wszyscy będą zadowoleni. To zda-
nie tak naprawdę mógłbym przypi-
sać każdej nowej radzie w powie-
cie, a przynajmniej ich pierwszokla-
sistom. Wracając do pierwszoklasi-
stów w pyrzyckiej radzie, nie można 
odmówić im zapału, energii i ak-
tywności, są wszechobecni prawie  
w każdym temacie i dość często dzi-
wią się, że ich wyborcze wyobraże-
nie o samorządzie dalece odbiega od 
obowiązujących realiów i przepisów. 
Ostatnia sesja była dla nich dość bo-
lesnym uderzeniem w realia budżeto-
wej ściany, a jej zasadniczym powo-
dem była informacja burmistrz Py-
rzyc o możliwości pozyskania przez 
gminę Pyrzyce 1,1 miliona złotych 
na przebudowę albo właściwie bu-
dowę drogi gminnej w miejscowości 
Rzepnowo. Piszę, że to budowa, po-
nieważ droga ta pamięta jeszcze nie-
mieckich gospodarzy miejscowości, 
którzy, jak ją odwiedzają, to przy-
pominają sobie każdy kamień w tej 

drodze i co na niej robili. Na zada-
nie Gmina Pyrzyce złożyła wniosek o 
dofinansowanie do Urzędu Marszał-
kowskiego w ramach PROW. Kilka 
dni temu, w trakcie rozpoczętych po-
siedzeń komisji rady miejskiej, przed 
planowanym posiedzeniem sesyj-
nym, do Urzędy dotarła informacja, 
że w/w wniosek może uzyskać do-
finansowanie w wysokości 63,63% 
wartości inwestycji, czyli około 1,1 
miliona złotych, informacja ta zo-
stał przekazana w formie ustnej na 
posiedzeniach komisji. Do informa-
cji dołączona została prośba, by radni 
wyrazili w formie głosowania swoją 
opinię, czy burmistrz ma brać 1,1 mi-
liona złoty i budować drogę w Rzep-
nowie, czy ma tej kasy nie brać. Po-
wód takiego pytanie jest prosty, brak 
kasy w gminnym budżecie na udział 
własny i duże obciążenie już roz-
poczętymi inwestycjami. Propozy-
cja burmistrz była następująca: brać 
kasę od marszałka, odłożyć kontynu-
ację remontu ulicy Słowackiego na 
czas późniejszy, a środki planowane 
z własnego budżetu na ten cel w wy-
sokości 819 tysięcy złotych prze-
znaczyć na udział własny do inwe-
stycji w Rzepnowie, zabranie środ-
ków z innych inwestycji już rozpo-
czętych, według magistratu, nie jest 

możliwe. Należy dodać, że realizacja 
zadania w Rzepnowie wymaga wy-
łożenia przez gminę pełnej kwoty, 
czyli 1.759.418,22 zł i oczekiwanie 
na zwrot 63,63% po zrealizowaniu 
inwestycji.  Na komisjach konkretna 
odpowiedź na pytanie brać dofinan-
sowanie, przesunąć w kolejce inwe-
stycje Słowackiego, czy robić za wła-
sne pieniądze Słowackiego i nie brać 
1,1 miliona złotych od marszałka nie 
padła. Na sesji w wolnych wnioskach 
trudne pytanie powtórzył zastępca 
burmistrz Robert Betyna i rozpoczęły 
się wypowiedzi, które streszczając 
w większości brzmiały mniej wię-
cej tak – „Mieszkańcom Rzepnowa 
droga się należy, ale czemu kosztem 
ulicy Słowackiego?”, „Oczywiście 
należy korzystać z dotacji, ale może 
zabrać innym?”, „Czemu tak późno 
nam to pytanie zadano?”, „Propo-
nuję zabrać z tego lub tamtego pa-
ragrafu, albo jakby tamtego nie było 
to by starczyło”, „Owszem droga na-
leży się dla Rzepnowa i Słowackiego 
też się należy, ale kiedy będzie re-
mont mojej drogi?, „Dlaczego, jak 
były pisane wnioski to nikt nie prze-
widział, że możemy dostać dofinanso-
wanie?”. Widać było, że niektórych 
radnych odpowiedzialność za dobro 
gminy przerosła i jeszcze nie dotarło 

do nich, że bycie radnym zobowią-
zuje do podejmowania takich wła-
śnie decyzji. Niektórzy zdesperowani 
radni, by wywinąć się od zadecydo-
wania, byli nawet skłonni podjąć te-
mat zaciągania przez gminę kredytu 
i emisji obligacji. Luksusu rozdawa-
nia pieniędzy nigdy nie było w gmi-
nie Pyrzyce ani w żadnej innej gmi-
nie, a dar dofinansowania w tym 
przypadku dla radnych pierwszokla-
sistów stał się problemem. Mimo ta-
kiej, czasami śmiesznej dyskusji, 12 
radnych dało burmistrz zielone świa-
tło do przygotowania umowy na do-
finansowanie i odpuszczenie w tym 
roku remontu ulicy Słowackiego, od 
decyzji wstrzymał się tylko radny 
Mariusz Golczyk. Co będzie, jak 
ziszczą się kolejne złożone wnio-
ski na dofinansowania w gminie Py-
rzyce? A przecież czeka w kolejce 
na decyzję wniosek na termomo-
dernizację 3 szkół: Szkoły Muzycz-
nej, SP.Okunica, SP z Oddziałami 
Integracyjnymi Pyrzyce, całkowity 
koszt 4.281.961,75, dofinansowanie 
3.463.929,79 ( 85 % kosztów kwa-
lifikowalnych), wtedy będzie trzeba 
wybierać między obiecanymi wybor-
com chodnikami a dotacją i dopiero 
podniesienie ręki zaboli, a może le-
piej zakazać pyrzyckim urzędnikom 
pisać wnioski?.

RT    

Radni gminy Pyrzyce 
chcieliby zjeść ciastko 
i mieć ciastko  

„Moment głosowania nad zapytaniem burmistrz, na końcu sali widać radość sołtysa Rzepnowa Alberta Furmanika”
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Budownictwo mieszkalne 
Pomorza Zachodniego, w ostat-
niej dekadzie XIX wieku i pierw-
szej połowie XX wieku, należy, 
wbrew pozorom, do jednego  
z ciekawszych. Spotykamy tu 
zarówno budowle ryglowo-sza-
chulcowe, mur pruski, czy po 
prostu domy murowane. Nie jest 
to jednak zamknięty zbiór obiek-
tów spotykanych w miejscowym 
ludowym budownictwie. W po-
łudniowej części prowincji Po-
mmern, tj. w powiatach: gryfiń-
skim, pyrzyckim, chojeńskim, 
myśliborskim i choszczeńskim 

Zachodniopomorskie domy podcieniowe – Ryszewo.

napotkać można również domy wą-
sko-frontowe (przeważnie o kon-
strukcji ryglowej). 

Dom podcieniowy (niem. Vor-
laubenhaus) – to chyba najbar-
dziej reprezentacyjny typ budyn-
ków wiejskich, występował przede 
wszystkim na Żuławach, ale kilka 
takich obiektów można było odna-
leźć na Zachodnim Pomorzu, m.in. 
w okolicach Pyrzyc, np. w Rysze-
wie.  Były to budynki mieszkalne, 
w których do szczytu lub ściany 
bocznej przylega wsparta na słu-
pach zamknięta sporych rozmiarów 
wystawka. Wspomniane „podcie-

nie” przez większość swojej histo-
rii pełniły głównie funkcję repre-
zentacyjną, w praktyce wykorzy-
stywane były jako pokoje letnie, 
miejsca spotkań modlitewnych lub 
podręczny magazyn, czy warsz-
tat. Często też podcień dostawiano 
wtórnie aby podkreślić status spo-
łeczny właściciela. 

Prezentowana widokówka 
przedstawia zabudowania miejsco-
wości Ryszewo (kiedyś Groß Ri-
schow), powiat pyrzycki. W gór-
nej części karty pocztowej uwi-
doczniono właśnie dom w zabudo-

wie podcieniowej pochodzący aż  
z 1790 roku!

Omawiana widokówka zo-
stała nadana na poczcie w Brzeź-
nie (Briesen) w 30.06.1930 roku 
i przedstawia, obok widoku 
domu podcieniowego, również 
widok na miejscową świątynię 
(dziś w ruinie), a także ujęcie 
sklepu kolonialnego: Kolonial-
waren u. Bierausschank v. E. Le-
etz (czyli inaczej piwo z kranu).

Wydawca kartki nie jest 
znany, a jej sama korespondencja 
została przekazana do odbiorcy 
w Szczecinie (kiedyś Stettin). 
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, 
NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 1/2019, nr 2/2019, 
nr 3/2019 nr 4/2019, nr 5/2019, nr 6/2019, nr 7/2019, nr 8/2019, nr 
9/2019 przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytko-
wanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. zm.) 

31 stycznia 2019 roku pan Wła-
dysław Sadłoń, Honorowy Obywatel 
Gminy Pyrzyce obchodził swoje 103 
urodziny. 30 stycznia 2019 roku Bur-
mistrz Pyrzyc Marzena Podzińska, 
Janusz Przepiórka ze Stowarzyszenia 
„Polskiego Związku Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów”, Barbara Ma-
tuszewska reprezentująca „Związek 
Kombatantów Rzeczpospolitej Pol-
skiej i Byłych Więźniów Politycz-
nych”, Pani Urszula Łosiniecka oraz 

103. URODZINY PANA 
WŁADYSŁAWA SADŁONIA

22 stycznia podpisano umowy  
z wykonawcą wyłonionym w prze-
targu nieograniczonym na opraco-
wanie dokumentacji projektowej dla 
zadania: „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Lipiany”, 
oraz prowadzenie nadzoru autor-
skiego przy jego realizacji, wartość 
umowy to 58 900,00 zł. Na realizację 
inwestycji Gmina Lipiany pozyskała 
dofinansowana ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020. 
Wykonanie dokumentacji otwiera 
drogę do realizacji jednej z waż-
niejszych inwestycji w tym zakresie  
w Lipianach. 

Należy przypomnieć, że obecna 
oczyszczalnia ścieków, lata świet-
ności ma już za sobą, jeden z cią-
gów technologicznych jest z 1991 
roku, drugi oddany został do użytku 
w 1998 roku. W ramach projektu nie 
będzie zmieniona biologiczno-me-
chaniczna technologia oczyszczania 
ścieków, zmieni się część urządzeń 
na urządzenia nowszej generacji, wy-
konany zostanie nowy zbiornik na 
ścieki w najstarszym ciągu technolo-
giczny z 1991 roku. Realizacja mo-
dernizacji oczyszczalni ścieków w 
Lipianach planowana jest do 2022 
roku.

PP    

Modernizacja oczyszczalni 
w Lipianach 

Iwona Ksel z klubu radnych „Pra-
cujmy Razem” została na ostatniej se-
sji Rady Miejskiej w Pyrzycach wy-
brana na trzecią wiceprzewod-
niczącą Rady. Na stan 13 obec-
nych na sesji radnych, głos za jej 
kandydatura oddało 8 radnych, 
5 było przeciw. W ten sposób 
większość radnych naprawiła de-
mokratyczny błąd reprezentacji 
wszystkich klubów w prezydium 
rady. Przypomnijmy, że na pierw-
szej sesji obecnej kadencji na wi-
ceprzewodniczących wybrano 
Mariusza Szymkowicza z klubu 
„Prawo i Sprawiedliwość” oraz 

Mirosława Stasiaka z klubu „Bezpartyjne Pyrzyce”. Kilka chwil wcze-
śniej także z klubu "Bezpartyjne Pyrzyce" na przewodniczącego rady 
wybrano Mariusza Majaka, koalicja większościowa zignorowała wtedy 
kandydaturę Iwony Ksel, „Serdecznie dziękuję za oddane głosy, te za i te 
przeciw również. Natomiast bardzo się cieszę, że w dniu dzisiejszym na 
tej sali obrad wśród takiego kworum zagościł dobry obyczaj” – powie-
działa dziękując za wybór nowa wiceprzewodnicząca Iwona Ksel. Aktu-
alnie w Radzie Miejskiej w Pyrzycach funkcjonują trzy kluby radnych: 
„Prawo i Sprawiedliwość” – 4 radnych, „Bezpartyjne Pyrzyce” – 7 rad-
nych, „Pracujmy Razem” – 3 radnych, jedna radna jest niezrzeszona. Od 
tej sesji każdy z nich posiada swojego reprezentanta w prezydium rady.

PP

Radni wracają
na demokratyczne
tory? 

Beata Krawczyk, sołtys Mechowa 
odwiedzili jubilata w rodzinnym 
domu, wręczono list gratulacyjny, 
prezent oraz „Order 1939-1945 
zwycięzcom” życząc kolejnych lat  
w zdrowiu, szczęściu i radości. Spo-
tkanie odbyło się w bardzo miłej at-
mosferze. Panu Władysławowi ży-
czymy kolejnych wielu lat życia 
oraz zdrowia i gratulujemy pięknego 
jubileuszu.  

PP
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Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Pyrzycach radny Mariusz Ogrod-
nik złożył na ręce burmistrz Pyrzyc 
interpelację w sprawie przebudowy 
ul. 1 Maja w Pyrzycach pomiędzy 
ulicami Ks. Barnima I i Zabytkową, 
gdzie powstał parking dla pojazdów 
samochodowych o następującej tre-
ści – „Ulica 1 Maja jest w Zarządzie 
Dróg Wojewódzkich, kto wystąpił  
z wnioskiem o przebudowę tej drogi? 
Z jakich środków projekt ten został 
zrealizowany? Jeżeli Urząd Gminy 
Pyrzyce współfinansował ten projekt, 
to w jakiej kwocie, z jakiego działu 
budżetu? Jaki to był udział procen-
towy tej inwestycji? Czy Urząd Gminy 
Pyrzyce brał udział w opiniowaniu 
tego projektu? Jeżeli tak, to czy wno-
sił uwagi i czy zostały one uwzględ-
nione, czy też przyjął projekt bez żad-
nych uwag? Kto był odpowiedzialny 
za jego opiniowanie i kto podpisał 
właściwy dokument z ramienia gminy 
na realizację tego projektu? Czy od 
samego początku w projekcie było 
uwzględnione postawienie barierek 
ograniczających dostęp do placu przy 
kościele św. Ottona? Czy postawienie 
barierek było opiniowane przez Straż 
Pożarną, Ratownictwo Medyczne i 
Policję z uwagi na zachowanie bez-
pieczeństwa i szybki dostęp służb do 
budynku kościoła? Czy projekt ten 
miał na celu utrudnić mieszkańcom 
uczestnictwo w uroczystościach ko-

Kto parafianom ze św. OTTONA

robi na złość?
ścielnych jak również działalności 
Caritas? Czy normalnym jest, że gdy 
droga była o statusie krajowym, czyli 
wyższym niż wojewódzka i wówczas 
barierek nie było, a gdy spadła w ka-
tegorii, barierki powstały. To chyba 
jakaś aberracja. Czy postawienie ba-
rierek było konsultowane z zaintere-
sowanymi tj. Radą Parafialną i księ-
dzem proboszczem? Czy normalnym 
jest, że udogodnienie dla jednych jest 
ograniczeniem swobodnego porusza-
nia się dla drugich, gdzie nie wyma-
gane jest strategiczne uwarunkowa-
nie? Jeżeli te barierki miały przyczy-
nić się do poprawy bezpieczeństwa, 
to proszę przedłożyć wyniki przepro-
wadzonych badań to uzasadniające. 
Miasto nie jest dla pojazdów, ale dla 
jego mieszkańców i swobodnego po-
ruszania się. Nie można zgodzić się, 
że jedna grupa społeczna poprawia 
swój byt kosztem drugich”. 

Nie za bardzo rozumiem, jak ba-
rierki mogą ograniczyć dostęp wier-
nym do kościoła i utrudniać działal-
ność Caritas, bo przecież nie cho-
dzi chyba radnemu o to,  by wierni 
chodzili do kościoła przez drogowy 
płot. Wedle mojej wiedzy, a radny 
jako mieszkaniec Pyrzyc i były po-
licjant wie, że barierki ograniczające 
przechodzenie przez jezdnię w ciągu 
ulicy 1 Maja od urzędu do Domu To-
warowego, także na wysokości głów-
nego wejścia do kościoła, były i są 

od kilku lat i nikt dotychczas o ogra-
niczeniu swobód religijnych nic nie 
mówił. W trakcie budowy parkingu 
dla utrzymania obecnego poziomu 
bezpieczeństwa przeniesiono je na 
druga stronę, co w przypadku ruchu 
pieszych w tym rejonie nic nie zmie-
niło. Radny Ogrodnik z jednej strony 
twierdzi, że miasto nie jest dla pojaz-
dów, a z drugiej w podtekście skarży 
się, że barierki stanęły przed wej-
ściem głównym do kościoła, co jedy-
nie ograniczyło dojazd samochodów, 
który jest teraz tylko od ulicy Kiliń-
skiego. I jeszcze fragment z interpe-
lacji radnego Ogrodnika - „Miasto nie 
jest dla pojazdów, ale dla jego miesz-

kańców i swobodnego poruszania 
się. Nie można zgodzić się, że jedna 
grupa społeczna poprawia swój byt 
kosztem drugich. Czyli właściciele 
pojazdów w Pyrzycach nie są miesz-
kańcami Pyrzyc, przepisy o bezpie-
czeństwie są nieważne i wiemy już, 
że w Pyrzycach może nie ma kiboli, 
ale jest grupa mieszkańców z samo-
chodami czyhająca na swobody py-
rzyczan bez samochodów.

PS. Gwoli przypomnienia: 
Aberracja - odchylenie od stanu nor-
malnego; nieprawidłowość, nienor-
malność, dewiacja; 

RT
  

Na jednej z ostatnich sesji Rady Gminy Kozielice w roku ubiegłym zdecy-
dowali o zmianie nazwy jednego z gminnych akwenów, „jezioro Czerńsko” 
będzie się teraz nazywać „Jezioro Czarne”.

Przedmiotowe jezioro ma powierzchnię 31 ha, zlokalizowane jest w gmi-
nie wiejskiej Kozielice, na nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyj-
nym gruntu jako działka nr 190 obręb 0001 Czarnowo. Powodem podjęcia pro-
cedury zmiany nazwy obiektu fizjograficznego (jeziora) położonego na tere-
nie gminy Kozielice była potrzeba uporządkowania rozbieżności urzędowego 
nazewnictwa obiektów fizjograficznych, które wynikły po zweryfikowaniu 
owego nazewnictwa przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz zgłosze-
niu konieczności jego uporządkowania przez Zachodniopomorski Urząd Wo-
jewódzki pismem z dnia 19 września 2018 r. które wpłynęło do Urzędu Gminy 
Kozielice  20 września 2018 roku, decyzję w sprawie zmiany nazwy kozielic-
kiego jeziora podjął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

PP

Gmina Kozielice
ma nowe jezioro?
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Od pięciu lat przebywam już na 
emeryturze, spełniając funkcję ka-
pelana w dawnym szpitalu „Kolejo-
wym”, a obecnie św. Karola Borome-
usza w Szczecinie. Pomimo upływu 
czasu, mieszkańcy Brzeska, Letnina 
i Mechowa nie zapomnieli o swoim, 
byłym proboszczu z lat: 1988 - 2013  
i zaprosili mnie, bym wspólnie, po-
śród nich, obchodził swój jubile-
usz… 80 rocznicy urodzin. Skorzy-
stałem więc z ich zaproszenia i w 
sobotę 5 stycznia br. odwiedziłem 
Brzesko. Najpierw w kościele na 
mszy św. o godz. 12,00, a następnie  
o 13,00 na sali wiejskiej - składa-
nie życzeń przy wyborowym po-
siłku. Jako chrześcijanie pamiętamy 
od dzieciństwa, że sam Jezus od-
czuł wielki żal i przykrość, gdy z 10 
uzdrowionych z trądu, tylko jeden 
wrócił się, aby Mu podziękować, na-
tomiast 9 nie okazało żadnych oznak 
wdzięczności, szybko zapomina-
jąc o doznanej łasce uzdrowienia. 
Aby uniknąć podobnego zarzutu, ze 
strony moich byłych parafian - ko-
rzystając z życzliwości naczelnego 
redaktora „Pulsu Powiatu” - chciał-
bym tą drogą przesłać słowa najser-
deczniejszego podziękowania, za ich 
pamięć o mnie i włożony trud, by do-
szło do tegoż   spotkania. Dlatego 
obecnie wyrażam słowa wdzięczno-

ści za modlitwę w kościele, zorga-
nizowanie poczęstunku na świetlicy, 
kwiaty i prezenty oraz uznanie mego 
trudu na rzecz wzbogacenia historii 
obecnego Brzeska o znaczące wyda-
rzenia z jego przeszłości. A po dru-
gie, miło mi było usłyszeć stwier-
dzenia - za co dziś także dziękuję! 
- iż przez to zaproszenie, moi byli 
parafianie jako mieszkańcy wiosek  
i chłopskich rodzin, chcieli mi wy-
razić wdzięczność, również jakby 
„chłopskiemu księdzu”, iż solidary-
zowałem się z nimi i … nigdy nie 
wyjeżdżałem na żaden urlop, przez 

25 lat pobytu w ich parafii! Odrębne 
podziękowanie muszę jeszcze skiero-
wać do pana Kazimierza Lipińskiego, 
byłego burmistrza Pyrzyc, który sam 
nie był obecnym, lecz przysłał mi bar-
dzo miłe życzenia. Oto pewne myśli, 
z których się bardzo uradowałem …
Były burmistrz przypomniał mi, iż to 
moje imię i nazwisko jako konkret-
nej osoby - z woli Opatrzności Bo-
żej - przyszło na świat 80 lat temu 
/5.I.1939 r./ w biednej nadwiślańskiej 
wsi Trzebica Mała, w dawnym woj. 
kieleckim. Podobnie jak wielu by-
łych parafian z Brzeska, tak i pan Ka-

zimierz, także wyraża swoją radość  
z faktu, że jako mieszkańcy ziemi py-
rzyckiej mogliśmy się najpierw zapo-
znać - poprzez zaistnienie brzeskiego 
sanktuarium i pierwszego chrztu nad 
strumykiem Jordan - a później do-
rzucić swoją, symboliczna cegiełkę  
w rozszerzaniu kultu Maryjnego i św. 
Ottona, jako patrona tej ziemi! Toteż 
po dwudziestu latach od tamtych wy-
darzeń, potwierdzam jako prawdę, iż 
pan Kazimierz, będąc burmistrzem 
w Pyrzycach, rzeczywiście dużo mi 
wówczas pomagał! Dlatego obecnie 
nadarza się odpowiednia okazja, aby 
i jemu za owe duchowe i materialne 
wsparcie, obecnie… podziękować. 
Panie Kazimierzu; Zgodnie z Ewan-
gelią, w niektórych okolicznościach  
i te -„kamienie wołać będą”! 
    
   

Do swojej wdzięczności, wobec 
byłych parafian z Brzeska, Letnina  
i Mechowa, dołączam także i przyrze-
czenie o pamięci w moich, codzien-
nych modlitwach, szczególnie przed 
ołtarzem Pańskim, przed którym  
w latach 1941 - 43, modlił się „święty 
ze Szczecina”, obecnie błogosła-
wiony męczennik - Karl Lampert.

 Ks. January Żelawski 
- obecnie emeryt 

i kapelan szpitalny 

Moje podziękowanie wobec byłych parafian: z Brzeska, Letnina i Mechowa
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Spotkanie inwestora z mieszkańcami i władzami gminy Przelewice i Pyrzyce 5 września 2018

W ubiegłym tygodniu do Urzędu 
Gminy w Przelewicach wpłynęła po-
zytywna decyzja Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska dotycząca 
budowy fermy do hodowli i chowu 
trzody chlewnej na działce nr 4/22  
w obrębie Myśliborki, obszar opraco-
wania obejmuje łącznie 158,4542 ha. 
Na fermie planowana jest hodowla  
około 26 tys. sztuk trzody chlewnej. 
Planowana inwestycja wzbudziła  
w ubiegłym roku protesty mieszkań-
ców Myśliborek, gminy Przelewice, 
do protestu aktywnie włączyli się 
także mieszkańcy Brzeska z gminy 
Pyrzyce, gdyż oni także nie chcą  
w bliskim sąsiedztwie fermy przemy-
słowej na tak dużą skalę. 

W czasie trwania ubiegłorocz-
nych konsultacji społecznych do 
Urzędu Gminy w Przelewicach 
wpłynęło 559 formularzy konsulta-
cyjnych, a pod petycjami sprzeciwia-
jącymi się budowie fermy podpisało 
się 679 osób. Pomoc Przelewicom 
w sprawie niechcianej fermy zade-
klarowała gmina Pyrzyce, a polega-

Chlewnia na 26 tysięcy sztuk 
w Myśliborkach powraca?

łaby ona na udzieleniu pomocy fi-
nansowej i merytorycznej w trakcie 
opracowywania planu zagospodaro-
wania przestrzennego, dotyczącego 
tego przedsięwzięcia. Gmina Pyrzyce 
skutecznie obroniła się zmianą planu 
przestrzennego, kiedy to kilka lat 
temu podjęta została próba budowy 
hodowli norek na terenie pyrzyckich 
sadów. Dziś inwestor fermy trzody 
chlewnej w Myśliborkach, i to zgod-
nie z obowiązującym w Polsce pra-
wem, posiada dla planowanej inwe-
stycji następujące decyzje:
Sanepid – decyzja pozytywna 
Państwowe Gospodarstwo Wody 
Polskie – decyzja pozytywna 
Marszałek województwa zachodnio-
pomorskiego – decyzja pozytywna
Zachodniopomorska Izba Rolnicza – 
decyzja negatywna
Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska – od tygodnia decyzja 
pozytywna

Obecnie inwestor czeka tylko na 
decyzję gminy Przelewice – „Liczy-
liśmy, że RDOŚ uwzględni nasze za-

strzeżenia i wyda dla inwestycji de-
cyzję negatywną, niestety zostaliśmy 
na placu boju sami, mamy już pra-
wie gotową decyzję odmawiającą 
ustalenia środowiskowych uwarun-
kowań dla przedsięwzięcia polega-
jącego na budowie fermy do hodowli  
i chowu trzody chlewnej w miejsco-
wości Myśliborki. Liczymy się z tym, 
że inwestor Centus-Agro zaskarży 
naszą decyzję do Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego, ale nie 
możemy postąpić inaczej, obiecali-
śmy to protestującym mieszkańcom 
z naszej gminy i gminy Pyrzyce. Pi-
smo o ewentualnych konsekwencjach 
dla nas za odmowę, skierował już do 
naszego urzędu inwestor. Ostrzega 
w nim nas nie tylko przed skargą do 
SKO, ale także ewentualnymi rosz-
czeniami z tytułu poniesionych strat. 
Obecnie zmierzamy do zmian w pla-
nie zagospodarowania przestrzen-
nego dla tego terenu, procedury już 
trwają, w tej sprawie wspiera nas 
burmistrz Pyrzyc Marzena Podziń-
ska, która już w ubiegłym roku zade-

klarowała w imieniu samorządu po-
moc finansową i wsparcie prawne”. 
– powiedział nam wójt gminy Przele-
wice Mieczysław Mularczyk

Według prawników redakcji, 
sprawa jest przesądzona i ferma  
w Myśliborkach powstanie, Samo-
rządowe Kolegium Odwoławcze 
zwróci decyzję wójta do ponownego 
rozpatrzenia, wójt będzie mógł jesz-
cze raz spróbować odmówić, ale to 
już będzie większe ryzyko roszczeń 
finansowych ze strony Centus-A-
gro. Szkoda, że gmina Przelewice nie 
przystąpiła jeszcze w roku ubiegłym 
do zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu wskaza-
nego na inwestycję, bo mógłby to być 
argument przy spieraniu się z SKO, 
a tak dziś jeszcze planu nie ma i w 
najbliższych dniach nie będzie, a ter-
miny administracyjne biegną.

PP
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Kilkanaście dni temu na jednym 
z portali internetowych ukazała się 
informacja o tym, że Fundacja Poko-
lenia TETYŃ 62, mająca swoją sie-
dzibę w gminie Kozielice, dokonała 
zakupu nieruchomości zabudowanej 
po byłej Fabryce Armatur w Lipia-
nach, na której znajduje się dwupię-
trowy biurowiec połączony łączni-
kiem ze stołówką i przynależnym do 
niej zapleczem kuchennym. 

W Krajowym Rejestrze Sadowym 
widzimy, że fundacja z Kozielic roz-
poczęła działalność 31 stycznia 2018 
roku, a jej władze to Waldemar Baran 
- prezes zarządu, radny gminy Kozie-
lice i prezes zarządu gminnego PSL 
w gminie Kozielice, drugą osobą za-
rządzającą fundacją jest Dariusz Zy-
bała, członek zarządu fundacji i także 

Radni 
z Kozielic
inwestują 
w Lipianach

radny gminy Kozielice, który w śro-
dowisku pyrzyckim znany jest przede 
wszystkim jako przedsiębiorca, pro-
ducent wędlin tradycyjnych.

O plany fundacji, dotyczące zaku-
pionej nieruchomości, zapytałem jej 
prezesa – „Nie jest prawdą, że fun-
dacja zakupiła nieruchomość w Li-
pianach, jej właścicielem jest pan 
Dariusz Zybała i jego proszę pytać  
o plany z nią związane, on jest założy-
cielem fundacji, a ja nie chciałbym na 
razie zdradzać”. – odpowiedział pre-
zes Waldemar Baran.

Ryszard Tański – Rozumiem, że 
cały zakup to jest sprawa przedsię-
biorcy pana Dariusza Zybały i funda-
cja nie ma z tym nic wspólnego?

Waldemar Baran – Najpraw-
dopodobniej cała nieruchomość zo-

stanie wniesiona do fundacji, ale  
o szczegóły proszę pytać pan Zybałę.

Ryszard Tański – Z nieoficjal-
nych informacji wiemy, że chcecie 
na bazie tej nieruchomości utworzyć 
dom opieki?

Waldemar Baran – Proszę o te 
sprawy pytać pana Dariusza Zybałę.  

Oczywiście próbowałem skon-
taktować się z Dariuszem Zybałą, 
ale bezskutecznie, próbowałem się 
także dowiedzieć się czegoś o do-
tychczasowej działalności fundacji, 
lecz poza kilkoma wzmiankami w in-
ternecie o udziale w lokalnych impre-
zach, nic więcej nie znalazłem.

Działka zakupiona przez przed-
siębiorcę z Kozielic to teren, który lo-
kalizujemy idąc od budynku portierni 
w kierunku dawnego wydziału me-

chanicznego (dziś Biedronka) i tuż 
przed dawnym warsztatem mecha-
nicznym skręcając w prawo do ulicy 
Jedności Narodowej, na tym tere-
nie są tylko dwa budynki, biurowiec 
i stołówka.  Może niebawem część 
zrujnowanej fabryki przestanie stra-
szyć i szpecić. 

Jeżeli chodzi o pozostałą nieru-
chomość po byłej Fabryce Armatur, 
to według informacji udzielonej nam 
przez syndyka masy upadłościowej, 
obecnie trwa na tym terenie „wyry-
wanie złomu”, po czym stojące jesz-
cze budynki magazynowe, montażu  
i dawnej odlewni zostaną zrównane  
z ziemią i działka będzie wyglądać 
jak dziś dawny Lipkon.  

R.T.

W ostatnich dniach stycznia po-
wiatowy lekarz weterynarii w Py-
rzycach skierował do pyrzyckich 
gmin pismo o następującej treści - 
„Uprzejmie informuję, że działalność 
polegająca na produkcji i wprowa-
dzaniu do obrotu żywności z produk-
tów pochodzących z własnego gospo-
darstwa np. jaja, ciasta, miody itp., 
podlega rejestracji w Inspekcji Sani-
tarnej i Inspekcji Weterynaryjnej jako 
rolniczy handel detaliczny (RHD) lub 
sprzedaż bezpośrednia (SB)”. 

Tym samym poinformował nie 
tylko tych, co sprzedają w/w pro-
dukty, ale i tych, co kupują na chod-
niku lub straganie, że taki dokument 
sprzedający powinni posiadać. Jak się 
dowiedzieliśmy, obowiązkiem reje-
stracji objęte są również produkty ja-
jeczne, mleczne, mięsne, miody, pro-

Rejestracja sprzedaży jaj
dukty rybołówstwa, gotowe posiłki z 
produktów pochodzenia zwierzęcego 
(wędliny, kiełbasy, salcesony, pasz-
tety itp.) jak również gotowe posiłki 
mieszane, czyli roślinno-zwierzęce 
- zawierające środki spożywcze po-
chodzenia niezwierzęcego i produkty 
pochodzenia zwierzęcego (pierogi  
z serem, pierogi z mięsem, krokiety  
z mięsem, ciasta i inne wyroby cu-
kiernicze itp.) 

Rejestracja sprzedaży w/w pro-
duktów, czyli prowadzenie działalno-
ści pod nazwą „Rolniczy handel de-
taliczny”, jest dość prosta, a koszt re-
jestracji 10 zł. Prowadząc sprzedaż w 
ramach RHD należy pamiętać o obo-
wiązku dokumentowania ilości zby-
wanej żywności.  

W praktyce jest to zeszyt, w któ-
rym rejestrujemy, co i ile tego sprze-

dajemy.  Nowością w przepisach 
obowiązujących od tego roku są 
zmiany w prawie, w celu ułatwienia 
sprzedaży żywności przez rolników 
do sklepów i restauracji. 

Celem ustawy jest poszerzenie 
możliwości zbywania żywności wy-
produkowanej w ramach rolniczego 
handlu detalicznego do sklepów, re-
stauracji, stołówki i innych placówek 
o podobnym charakterze. Ponadto 
ustawa ma stworzyć zachęty podat-
kowe w celu zwiększenia liczby pro-
ducentów rolnych uzyskujących do-
datkowe przychody z przetwarza-
nia sposobem domowym produktów 
rolnych.

 Ustawa umożliwia korzystanie 
ze zwolnienia podatkowego do 40 
tys. zł., a po przekroczeniu tej kwoty 
sprzedaż będzie opodatkowana 2 

procentowym podatkiem obroto-
wym. Możliwa będzie sprzedaż za-
równo produktów przetworzonych, 
jak i nieprzetworzonych. Producen-
tów obowiązuje też zakaz wykorzy-
stywania do produkcji mięsa zwierząt 
kopytnych z uboju dokonywanego 
poza rzeźnią zatwierdzoną przez po-
wiatowego lekarza weterynarii (np.  
z uboju w celu produkcji mięsa na 
użytek własny). 

Czy w najbliższym czasie zauwa-
żymy na pyrzyckich stoiskach i tar-
gowiskach tabliczki z napisem „Rol-
niczy handel detaliczny” trudno po-
wiedzieć, nawet tak uproszczone pro-
cedury nie muszą być zachętą do re-
jestracji, skoro i tak nie ma kto tego 
kontrolować.

                                                                                                             PP  
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W styczniu br. piękny jubileusz 
swych 90. urodzin obchodził p. Hen-
ryk Grabowski, mieszkaniec Przele-
wic. Z tej okazji szacownego Jubi-
lata odwiedził wójt gminy Mieczy-
sław Mularczyk wraz z kierownik 
USC Małgorzatą Kędziorą i sołty-
sem Krzysztofem Marglem. Wręcza-
jąc list gratulacyjny życzył Dostoj-
nemu Jubilatowi zdrowia, radości  
i siły do pokonywania codziennych 
trudów oraz aby dalsze lata płynęły 
w spokoju, życzliwości, miłości ro-
dziny i przyjaciół. Do życzeń dołą-
czyli się wszyscy pozostali uczest-
nicy uroczystości.

    Spotkanie przebiegało w sym-
patycznej i pełnej ciepła atmosferze. 
Nie zabrakło też urodzinowego tortu. 
To jubileuszowe spotkanie stało się 

również okazją do przypomnienia 
historii życia naszego Jubilata. Pan 
Henryk wraz z rodzicami przybył 
na ziemie zachodnie z m. Zakrzewo 
pow. Gostynin. Tu podjął pierwszą 
pracę jako listonosz, a później przez 
wiele lat pracował w Ogrodzie Den-
drologicznym. Był także pracowni-
kiem Gminnej Spółdzielni „SCH” 
Warnice  i Zakładu Rolnego Przele-
wice KPGR Kłodzino. W 1953 r. oże-
nił się Czesławą Grabowską, z którą 
przeżył 65 wspaniałych lat, o czym 
wspomina z wielkim sentymentem. 
Wspólnie wychowali syna i docze-
kali się czworo wnucząt. 

Gratulujemy i życzymy na-
szemu Jubilatowi doczekania w do-
brym zdrowiu następnych wspa-
niałych rocznic!

Jubileusz 90. urodzin Pana Henryka

Zgodnie z ust. 2 art. 35 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświa-
towe, obowiązek szkolny dziecka 
rozpoczyna się z początkiem roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym kończy ono 7 lat i trwa do 
ukończenia szkoły podstawowej, nie 
dłużej jednak niż do ukończenia 18 
roku życia. Niespełnianie obowiązku 
szkolnego „podlega egzekucji w try-
bie przepisów o postępowaniu egze-
kucyjnym w administracji”, co spro-
wadza się do nałożenia grzywny w 
celu przymuszenia na przedstawi-
cieli ustawowych dziecka. Należy 
bowiem podkreślić, że to obowiąz-
kiem rodziców/opiekunów jest zgło-
szenia dziecka do szkoły, zapewnie-
nie jego regularnej obecności na za-
jęciach oraz stworzenie dziecku ta-
kich warunków, które umożliwiają 
mu przygotowywanie się do zajęć. W 
celu przymuszenia może być nakła-
dana wielokrotnie w tej samej bądź w 
wyższej kwocie, ale łącznie nie może 
przekroczyć 50 tysięcy złotych, a 
jednorazowo – 10 tys. złotych. Przy 
czym grzywny mogą zostać umo-
rzone, jeżeli dziecko zacznie regu-
larnie chodzić do szkoły. Kontrolą 

spełniania obowiązku szkolnego 
zajmują się dyrektorowie szkół. By 
sprawdzić, jak w gminnej rzeczywi-
stości powiatu pyrzyckiego realizo-
wane jest prawo, skierowaliśmy do 
poszczególnych gmin zapytanie o na-
stępującej treści – „Proszę o podanie 
ilości przypadków wydanych decy-
zji naliczenia kary i ich wysokości za 
niespełnianie obowiązku szkolnego 
przez uczniów szkół podstawowych w 
Państwa gminie w latach 2014. 2015. 
2016. 2017, 2018”
W odpowiedziach z gmin czytamy:
►Pyrzyce - 2014 rok - wydano 3 po-
stanowienia o nałożeniu grzywny w 
celu przymuszenia na kwotę 990 zł, 
w 2015 rok - wydano 1 postanowie-
nie o nałożeniu grzywny w celu przy-
muszenia na kwotę 330 zł, w 2016 
rok - wydano 9 postanowień o na-
łożeniu grzywny w celu przymusze-
nia na kwotę 3.900 zł. w 2017 i 2018 
roku - nie wydano postanowień.
►Kozielice - W latach 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, w związku z tym, 
że nie odnotowano przypadków nie-
spełniania obowiązku szkolnego 
przez uczniów szkoły podstawo-
wej nie były wydawane przez wójta 

Kary za wagary

W grudniu 2018 podpisana zo-
stała umowa na dofinansowanie 
zadania, na które Gmina Pyrzyce 
złożyła wniosek o dofinansowanie 
w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w 
ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” 
objętego PROW na lata 2014 – 
2020. Zadanie będzie obejmowało 
wymianę nawierzchni alejki na wale, 
wymianę lamp oświetleniowych, 
montaż stolików do szach, elementy 
małej architektury, nasadzenia. 

190 tysięcy 
na pyrzyckie wały jest

gminy Kozielice decyzje i nie były 
naliczane kary. Obecnie prowadzone 
jest postępowanie dotyczące jednego 
ucznia szkoły podstawowej.
►Lipiany - Informujemy, iż w 2014 
i 2015 r. nie wydane zostało żadne 
postanowienie o nałożeniu grzywny 
w celu przymuszenia do wykona-
nia obowiązku szkolnego. W 2016 
roku wystawiono 7 postanowień na 
łączną kwotę 1.600 zł (6 postanowień 
na kwotę 200 zł; jedno postanowie-
nie na kwotę 400 zł), w 2017 r. wy-
stawiono 4 postanowienia na łączną 
kwotę 800 zł (grzywna po 200 zł), a 
w 2018 r. wystawiono 1 postanowie-
nie na kwotę 200 zł
►Warnice - Informuję, że w la-
tach 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 
w szkołach podstawowych na te-
renie naszej gminy nie wystąpiły 
przypadki wydania decyzji, nalicze-
nia kary za niespełnianie obowiązku 
szkolnego przez uczniów.
►Bielice - W latach 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 nie wydano żadnej 
decyzji, nie naliczono kar za niespeł-
nienie obowiązku szkolnego przez 
uczniów szkół podstawowych.

►Przelewice - W 2017 r. wydano 1 
postanowienie o nałożeniu grzywny 
w celu przymuszenia za niespełnie-
nie obowiązku szkolnego w kwocie 
200 zł. W pozostałych latach nie wy-
dano takich decyzji.

Jak widać z powyższych danych, ro-
dzice za zbytnie pobłażanie swoim 
dzieciom muszą płacić.

PP

W styczniu pyrzyccy radni, na 
wniosek burmistrz, wprowadzili już 
do budżetu kwotę dofinansowania 
190 771,00 zł. Obecnie przygotowy-
wana jest dokumentacja przetargowa 
celem wyłonienia wykonawcy robót, 
planowany termin zakończenia prac 
na pyrzyckich wałach to lipiec 2019, 
czyli jeszcze tego lata będzie można 
zagrać w szachy w cieniu pyrzyckich 
murów.

PP
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Punkt „wolne wnioski” w ob-
radach sesji rady  to miejsce, gdzie 
każdy może gadać co chce, na każdy 
temat, w dowolnej formie, a prze-
wodniczącemu rady raczej trudno ko-
goś przystopować, by nie zostać po-
sądzonym o cenzurowanie. Podczas 
ostatniego wydania „wolnych wnio-
sków” na sesji Rady Miejskiej w Py-
rzycach, radny Mirosław Stasiak za-
aplikował radnym sprawozdanie ze 
spotkania, które odbyło się w ubie-
głym tygodniu podczas posiedzenia 
komisji rolnictwa na temat pyrzyc-
kiego monitoringu. Żeby ogarnąć 
prawie 9-minutowe wystąpienie rad-
nego postanowiłem podzielić je na 
tematyczne bloki:

Fragment pierwszy wypowie-
dzi radnego Stasiaka - „W tym spo-
tkaniu uczestniczyli przedstawiciele 
5 podmiotów, które tworzą monito-
ring, które z niego korzystają i usły-
szeliśmy wiele pochwał, wiele przy-
kładów, które przemawiają, żeby ten 
monitoring był. Tak jak kij ma zawsze 
dwa końce i moneta ma dwie strony, 
tak i sprawa monitoringu budzi wiele 
emocji”.

Nie rozumiem pana radnego, 
użytkownicy chwalą, nikt z nich nie 
wnosi uwag, nawet z ust szefa policji 
można usłyszeć, że monitoring jest 
jak dodatkowy policjant, a z danych, 
jakie posiadamy, wynika, że w latach 
2017 – 2018 monitoring dokonał 873 
zgłoszeń do policji. Na dodatek kilka 
tygodni temu Stowarzyszenie Ratow-
nictwa Powiatu Pyrzyckiego, które 
trudno posądzić o jakąkolwiek stron-
niczość, zorganizowało sondę na te-
mat monitoringu w Pyrzycach zada-
jąc następujące pytania:
„Czy uważasz, że monitoring mia-

sta jest potrzebny?”
Liczba oddanych głosów – 651, od-

powiedzi TAK - 566 (86,9 %), odpo-
wiedzi NIE - 85 (13,1 %)

„Czy kiedykolwiek korzystałeś  
z monitoringu miasta?”
(np. podczas uszkodzenia pojazdu, 
kradzieży itp.)
Liczba oddanych głosów – 651, od-
powiedzi TAK - 130 (20 %), odpo-
wiedzi NIE - 521 (80 %)

„Czy uważasz, że należy rozwijać 
monitoring o nowe kamery?”
Liczba oddanych głosów – 651, od-
powiedzi TAK - 556 (85,4 %), odpo-
wiedzi NIE - 95 (14,6 %)

Pytanie czwarte było pytaniem 
dodatkowym a odpowiedzi miały 
formę opisową – „Czy masz ja-
kieś dodatkowe uwagi, jeśli chodzi  
o monitoring miasta?”

Komu i o co chodzi z tym monitoringiem?
Zdecydowana większość sugestii 

ze 104 wpisanych do sondy dotyczy 
większej ilości kamer, większej ilo-
ści miejsc z kamerami, jeszcze lep-
szej jakości sprzętu czy obsługi, choć 
przeczytamy też kilka uwag krytycz-
nych, takich jak – „na ch….. te ka-
mery i tak tu się nic nie dzieje”, „mo-
nitoring powinien objąć okolice obok 
kościoła”, „Pyrzycka policja mo-
głaby zacząć rozglądać się po mie-
ście zamiast grać w gry na komór-
kach na parkingu” itd. 

Zachęcam naszych czytelników 
do lektury wyników sondy przygoto-
wanej przez stowarzyszenie i przej-
rzenia wszystkich wpisów. Stowa-
rzyszenie dało możliwość wypowie-
dzenia się w temacie każdemu i wy-
niki są takie jakie są, więc nie rozu-
miem, w jakim celu radny Stasiak ob-
raca kijem.

Fragment drugi wypowiedzi Sta-
siaka – „I żeby rzetelnie podejść do 
sprawy monitoringu to trzeba spoj-
rzeć na to z drugiej strony i żeby być 
rzetelnym i obiektywnym pozwoliłem 
sobie poszperać w internecie na te-
mat monitoringu i dotarłem do arty-
kułu fundacji Panoptykon. W tym ar-
tykule przeprowadzone jest badanie 
naukowe przez doktora Uniwersy-
tetu Warszawskiego Pawła Paszkie-
wicza. Ten pan doktor przeprowadził 
eksperyment naukowy, wybrał cztery 
skrzyżowania, w Warszawie, które 
dobrał w pary.... Na dwóch nich za-
mieścił monitoring, dwa były bez mo-
nitoringu i co się okazało? Przez ba-
dany czas ten pan doktor zauważył, 
że nie ma żadnej różnicy, jeśli chodzi 
o przestępczość na skrzyżowaniach z 
monitoringiem czy bez monitoringu”.

W tym miejscu nie rozumiem ani 
pana doktora, ani cytującego go Sta-
siaka. Przecież kamera na skrzyżo-
waniach służy najczęściej do wykry-
cia bez cienia wątpliwości sprawcy 
np. zdarzenia drogowego. Co prawda 
nawet najlepsza kamera i obsługa 
monitoringu nie wyeliminują zda-
rzeń i wypadków, ale w zdecydowa-
nej większości jest w stanie pomóc 
policji wskazać, kto ponosi winę za 
zdarzenie. Możemy przytoczyć przy-
kład z Pyrzyc z ostatniego wypadku 
na skrzyżowaniu ks. Barnima i ul.  
1 Maja, kiedy obaj kierowcy (uczest-
nicy zdarzenia) utrzymywali, że to 
nie oni byli sprawcami, bo każdy  
z nich twierdził, że jechał na zielo-
nym świetle, nagranie z monitoringu 
pokazało policji, jak było na prawdę. 

Czy przestępcy to kierowcy, czy 
jacyś przestępcy kryminalni, któ-
rzy napadają na ludzi na skrzyżowa-

niach? Z zasady monitoring nie po-
winien rzucać się w oczy, wystarczy 
zobaczyć monitoring w Pyrzycach, 
jest on umieszczony na dużych wyso-
kościach, elewacjach, co daje więk-
sze możliwości obserwacyjne.

Fragment trzeci wypowiedzi Sta-
siak – „Monitoring załatwia sprawę 
obserwacji, czyli społeczeństwo prze-
staje reagować na to, co się dzieje 
wokół. Przestaje reagować na zło, bo 
przecież jest monitoring, jest szklane 
oko. I tam za tym szklanym okiem ktoś 
jest, kto powinien reagować, czyli ja 
nie muszę”.

Z tej wypowiedzi można zrozu-
mieć, że mieszkańcy miast, w któ-
rych zamontowany jest monitoring 
dziczeją, także i w Pyrzycach każda 
postawiona nowa kamera powoduje, 
że będziemy gorszymi ludźmi, to 
znaczy, że 5 podmiotów finansują-
cych pyrzycki monitoring przyczy-
nia się od lat do znieczulicy. Przypo-
mnijmy, że 8 kamer utrzymywanych 
jest przez Gminę Pyrzyce, 2 kamery 
utrzymywane są przez Powiat Py-
rzycki, 1 kamera refundowana przez 
Powiat Pyrzycki na rzecz parafii, 2 
kamery parafia, 4 kamery Spółdziel-
nia Mieszkaniowa, 1 kamera AURA.

Rozumiem, że za rosnącą (we-
dług radnego Stasiaka) znieczulicę 
obwinia wszystkie wymienione po-
wyżej podmioty?

Ostatni fragment, od którego 
radny Stasiak chyba powinien zacząć 
i na nim skończyć – „W sprawie mo-
nitoringu najważniejsza jest świado-
mość społeczna, ja to rozumiem, że 
świadomość społeczna jest to świa-
domość kosztów tegoż monitoringu”.

W dalszej części radny wyli-
czył koszty utrzymania monitoringu 
przez Gminę Pyrzyce i wskazał, na 
co można by te pieniądze wykorzy-
stać. W tym roku kończy się umowa 
z AURĄ na prowadzenie monito-
ringu dla gminy i radni, mimo po-
zytywnej opinii policji, wynikom 
sondy przeprowadzonej przez Sto-
warzyszenie Ratownictwa Powiatu 
Pyrzyckiego, mogą podjąć decyzję 
upoważniającą burmistrz do likwi-
dacji 8 gminnych kamer, a co z ka-
merami parafii, powiatu, spółdzielni 
mieszkaniowej? Tam też są pieniądze 
mieszkańców Pyrzyc, a w przypadku 
3 kamer starostwa, więc to cały po-
wiat się na nie składa, czy w ramach 
ochrony przed egoistycznymi zacho-
waniami i rosnącą (według radnego 
Stasiaka) znieczulicą także należy je 
zlikwidować?

    Akcja daje reakcję, jak dowi-
dzieliśmy się nieoficjalnie, Zarząd 
Spółki Aura podjął decyzję o zawie-

szeniu dofinansowania pyrzyckiego 
monitoringu z własnych środków. 
Firma Aura planowała w 2019 roku 
przeznaczyć na rozwój monitoringu 
dodatkowe środki w wysokości ok. 
60 000 zł, które nie wynikają z za-
wartych umów, a są w znacznej mie-
rze efektem uwag dysponenta Moni-
toringu Miejskiego, którym jest Ko-
menda Powiatowa Policji. Na w/w 
decyzję wpływ miały   publiczne wy-
powiedzi niektórych radnych na se-
sjach Rady Miejskiej w Pyrzycach 
oraz w mediach społecznościowych. 
Z tego, co udało się nam ustalić, pla-
nowano między innymi wymianę 
dwóch kamer o jakości SD na ka-
mery w jakości HD, dodanie nowego 
punktu monitoringu kamerą HD na 
terenie miasta Pyrzyce oraz inne 
drobniejsze inwestycje, które miały 
być przeprowadzone w roku 2019. 
Zapewne do tematu powrócimy.

R.T.

Radny Rady Miejskiej
 w Pyrzycach Mirosław Stasiak
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SPORT

Rada Gminy Pyrzyce na ostat-
niej sesji wyraziła zgodę na zawarcie  
z Gminą Miasto Szczecin porozumie-
nia na rok 2019 dotyczącego powie-
rzenia realizacji zadania publicznego, 
polegającego na objęciu programem 
interwencyjno-motywacyjnym osób 
z terenu gminy Pyrzyce dowiezio-
nych w stanie nietrzeźwym do Szcze-
cińskiego Centrum Profilaktyki Uza-
leżnień w Szczecinie. Działania po-
dejmowane przez Szczecińskie Cen-
trum Profilaktyki Uzależnień polegać 

W Pyrzycach tylko pięciu 
może się spokojnie nachlać 

będą na przyjęciu z terenu gminy Py-
rzyce pięciu osób nietrzeźwych, do-
prowadzeniu ich do wytrzeźwienia 
z zapewnieniem opieki medycznej 
oraz, po ich wytrzeźwieniu, przepro-
wadzeniu rozmów profilaktyczno-
-motywujących, a także informowa-
niu o instytucjach i organizacjach na 
terenie gminy Pyrzyce zajmujących 
się leczeniem i problemami osób uza-
leżnionych od alkoholu. 

PP

Tak na ostatniej sesji Rady 
Gminy Warnice spuentowała dysku-
sję o stanie dróg powiatowych wójt 
Alina Werstak. Dyskusja, a właści-
wie frontalny atak na radnych powia-
towych reprezentujących gminę, roz-
począł się od jednego wniosku o na-
prawę powiatowej drogi, a skończył 
się na tytułowym zdaniu. 

Wypowiedzi, jakie można było 
usłyszeć z ust radnych, to między 
innymi – „Jak będą siedzieć cicho, 
to nic nie dostaną”, „Chyba zarząd 
powiatu nie prześpi dotacji”, „Czy 
z drogami powiatowymi będzie tak, 
jak było”, „Remonty były ciągnięte 

Wszystkie drogi powiatowe zgłosimy
do innych gmin, teraz czas na War-
nice”, „Z działalnością radnych po-
wiatu było nie za bardzo”. Wszyst-
kie pretensje i żale na klatę musiał 
przyjąć jedyny obecny na sali obrad 
radny powiatowy Jan Marek Chmie-
lewski, który ze spokojem odpowie-
dział radnym z Warnic, że pieniędzy 
w powiecie na remonty dróg nie ma, 
że rozmawiał na te tematy z dyrek-
torem Markiem Kibałą i że temat się 
ciągnie i ciągnie. Jak widać i słychać 
było na sesji, cierpliwość radnych  
z Warnic w temacie dróg powiato-
wych chyba się powoli kończy.

PP

Wyniki:
Dziewczęta:
1 m SP z OI Pyrzyce  opiekun Krzysztof Kędziora, Józef Czaboćko
2 m SP Pyrzyce  opiekun Józef Czaboćko 
3 m ZS Lipiany  opiekun Kamil Podgórski 
4 m PSP Jesionowo  opiekun Michał Diaków 
5 m SP Mielęcin  opiekun Edyta Antosik 
Chłopcy:
1 m SP Pyrzyce  opiekun Andrzej Kępka
2 m ZS Lipiany  opiekun Przemysław Mierzwa 
3 m SP z OI Pyrzyce  opiekun Robert Toboła 
4 m SP Mielęcin  opiekun Edyta Antosik 

Piotr Olech 

SIATKARSKIE 
POTYCZKI

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pyrzycach zorgani-
zował kolejną imprezę powiatową, tym razem w ramach Igrzysk Mło-
dzieży Szklonej (rocznik 2003 – 2005). 

24 stycznia 2019 roku w hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Py-
rzycach odbyły się mistrzostwa po-
wiatu w siatkówce dziewcząt i chłop-
ców. W protokole odnotowano 5 dru-
żyn dziewcząt i 4 chłopców. Zawody 
rozgrywano na 3 boiskach jednocze-
śnie, dlatego na odprawie technicznej 
postanowiono rozegrać zawody sys-
temem „każdy z każdym”. Wszyst-
kie 16 meczów rozegrano w ciągu 
3 godzin. Sędziami byli zawodnicy 
„Żaka – Espadon” Pyrzyce oraz sę-
dzia związkowy Elżbieta Nowacka, 
uczennica ZS nr 1 w Pyrzycach, która 
ma zadatki na sędziowanie meczów 
najwyższych klas rozgrywkowych. 
W kategorii chłopców zdecydowa-
nym faworytem byli chłopcy z SP w 
Pyrzycach przy ul. Rejtana, z których 

większość to zdobywcy VIII miejsca 
Mistrzostw Polski Młodzików. Nie 
zawiedli, a turniej pozwolił trenerowi 
na wystawienie części graczy rezer-
wowych. Natomiast wśród dziewcząt 
faworytkami były ich koleżanki z tej 
samej szkoły, jednak uczennice SP z 
OI w Pyrzycach okazały się od nich 
lepsze. Ale Józef Czaboćko, trener 
siatkarek z ulicy Rejtana wcale się 
tym nie martwił, gdyż zdecydowana 
większość zawodniczek zwycię-
skiej drużyny trenuje na co dzień pod 
jego kierunkiem. W związku z tym 
pan Józef spokojnie może patrzeć 
na perspektywiczny rozwój swoich 
podopiecznych.  

Dyrektor PMOS dziękuje dyrek-
cji i pracownikom OSiR za pomoc  
w przygotowaniu zawodów. 
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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

SPORT
W Lipianach nastała moda na 

badmintona. Prawie 50 osób uczest-
niczy regularnie w zajęciach badmin-
tona, które są prowadzone na 9 kor-
tach w lipiańskiej hali. 

Odbijają wszyscy: przedsię-
biorcy, nauczyciele, księgowe, poli-
cjanci, handlowcy, elektrycy, mecha-
nicy, kierowcy, studenci, uczniowie, 
emeryci … może grać każdy i można 
dołączyć w dowolnej chwili. 

W zajęciach uczestniczą osoby z 
Lipian, ale są też osoby przyjezdne z 
okolicznych miejscowości m.in. Bar-
linek, Banie, Sitno, Krzemlin, Der-
czewo czy Krasne. Są osoby, które ry-
walizują między sobą, grając zacięte 
mecze, walcząc o każdy mały punk-
cik, ale i są też osoby, które przycho-
dzą, aby czerpać przyjemność z od-
bijania lotki dla celów zdrowotnych, 
bez udziału w rywalizacji. Rozpię-

W Lipianach sportowy ton nadaje badminton
tość wieku jest ogromna, od małych 
5-letnich dzieci, które odbijają z ro-
dzicami, po osoby dojrzałe, grubo po 
60-tce. Zajęcia odbywają się 3x w ty-
godniu (poniedziałek, środa i piątek)  
w godzinach 18.00 – 20.00. Do-
datkowo liczna grupa dzieci (ok 40 
dziewcząt i chłopców) w Zespole 
Szkół w Lipianach uczestniczy w 
zajęciach z badmintona w ramach 
Szkolnego Klubu Sportowego. 

Te wszystkie działania składają 
się na liczne sukcesy dzieci na arenie 
powiatu, województwa oraz medale 
w turniejach międzynarodowych, co 
się przekłada na pozytywną promo-
cję gminy Lipiany w regionie. Za-
praszamy chętne osoby na zajęcia  
z badmintona – jest to sport dla 
wszystkich, niezależnie od umiejęt-
ności czy wieku. Więcej informacji 
o zajęciach można uzyskać na stronie 
internetowej www.olimpionik.pl.

UKS Olimpionik Lipiany

Taką kwotę dofinansowania za-
twierdzili, na wniosek burmistrz 
Pyrzyc, radni gminy dla każdego 
dziecka uczęszczającego do żłobka i 
klubu dziecięcego. Celem i potrzebą 
podjęcia uchwały było określenie 
przez Radę Miejską w Pyrzycach 
wysokości i zasad ustalania oraz roz-
liczania dotacji, która ma być przeka-
zywana z budżetu gminy podmiotom 
prowadzącym żłobek lub klub dzie-
cięcy na każde dziecko objęte opieką 
w żłobku lub klubie dziecięcym. Po-
nadto (czytamy dalej w uzasadnie-
niu) podjęcie niniejszej uchwały po-
może wesprzeć rodziców w proce-
sie organizowania opieki dla dzieci 

300 zł na dziecko 
w żłobku i klubie

w wieku do lat 3. To propagowanie 
polityki prorodzinnej gminy jest rów-
nież zachętą dla innych podmiotów 
do tworzenia kolejnych miejsc opieki 
nad dziećmi w wieku do lat 3. Przy-
jęta uchwała przewiduje dotację ce-
lową na każde dziecko zamieszkałe 
w gminie Pyrzyce, objęte opieką w 
żłobku lub w klubie dziecięcym w 
wysokości 300,00 zł miesięcznie. 
Jest to spowodowane zmianą zapi-
sów w ustawie o opiece nad dziećmi 
do lat 3, które wskazują znikome róż-
nice dotyczące zasad funkcjonowa-
nia żłobków i klubów dziecięcych.

PP

POSZUKUJĘ DOJAZDU DO PRACY DO STARGARDU
PRACUJĘ W GODZINACH OD   7-15
PYRZYCE-STARGARD-PYRZYCE

Proszę o kontakt: tel. 792 620 112

Starosta pyrzycki poinformował, 
że z dniem 28 stycznia 2019 roku zo-
stało wygaszone zezwolenie na wy-
konywanie regularnych przewozów 
osób w krajowym transporcie dro-
gowym na linii komunikacyjnej Py-
rzyce – Batowo – Bylice, w związku 
z rezygnacją świadczenia usługi na 
tej trasie przez przewoźnika. Na-

Wioski bez komunikacji
dzieja, że znajdzie się podmiot, który 
zechce wozić mieszkańców na w/w 
trasie jest niewielka, zapewne gdyby 
któryś z samorządów zdecydował się 
na dofinansowanie przewozu, sytu-
acja mieszkańców w/w wiosek ule-
głaby zmianie. Dziś muszą jeździć do 
Lipian albo Pyrzyc na tak zwanego 
stopa.

PP

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

         Niestraszna im ani zimna 
woda, ani ujemne temperatury. Morsy 
Lipiany, bo o nich mowa, w ostatnim 
czasie znacznie poszerzyły grono 
swoich członków. Jeszcze nieofi-
cjalna grupa, z planami poszerze-
nia działalności, dziś liczy ponad 40 
osób. Władze miasta ułatwiają mor-
sowanie poprzez umożliwienie do-
stępu do szatni oraz włączenie oświe-
tlenia. Z reguły morsuje blisko 20 
osób, chętnych wciąż przybywa. In-
formacje o terminie oraz godzinie za-
nurzeń są dostępne na portalu Face-
book „Morsy Lipiany”. „Świeżaki” 
(tak nazywane są osoby, które pierw-
szy raz morsują) zawsze uzyskują in-

formację, jak przygotować się do ką-
pieli i wspierane są przez wyjadaczy 
tej coraz bardziej popularnych formy 
aktywności fizycznej.

Grupa LIPIAŃSKICH MOR-
SÓW co prawda liczy już sporo 
członków, ale w węższym gronie za-
częła morsowanie 3 lata temu, 3 lu-
tego spotykali się na lipiańskiej plaży 
po raz kolejny. Wierząc w siłę inter-
netu można przypuszczać, że wkrótce 
sezon plażowania będzie trwał okrą-
gły rok. W najbliższym czasie, 17 lu-
tego, jakby Im było mało jeziora, wy-
bierają się nad morze. Miejsca w au-
tobusie do Międzyzdrojów jeszcze 
są.

Morsowanie w Lipianach
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