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Strajk 
pyrzyckiej 
oświaty

Pyrzyccy 
rolnicy 
na apelacji

Kąpieliska
w Lipianach, 
Warnicach
i Kozielicach

Módlmy się 
za radnego
Ogrodnika

15 tys. w Lipianach,  
w Pyrzycach 6, 2 tys. 
na rodzinę
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Nowa usługa dla podatników 
„Twój e-PIT”.

Korzystając z Twój e-PIT nie spóźnisz się, unikniesz pomyłki, zyskasz 
czas wolny i szybszy zwrot podatku w terminie 45 dni. Warto sprawdzić 
samemu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach informuje, że już od 
15.02.2019 r. na stronie: podatki.gov.pl czeka na Państwa przygotowane ze-
znanie podatkowe za rok 2018. Wystarczy wejść i sprawdzić. W tym celu na-
leży w serwisie podatki.gov.pl wybrać Twój e-PIT, wpisać dane autoryzujące:

PESEL albo NIP i datę urodzenia,
kwotę przychodu z zeznania za 2017 rok,
kwotę przychodu z jednej z informacji PIT-11 za 2018 rok
kwotę nadpłaty lub kwotę podatku do zapłaty z zeznania za 2017 rok
lub skorzystać z profilu zaufanego.
Usługa Twój e-PIT zawiera przygotowane przez Krajową Administrację 

Skarbową rozliczenie  PIT-37 lub PIT-38 za 2018 rok w zakresie uwzględnie-
nia informacji od Państwa pracodawców, danych z ubiegłorocznych zeznań 
takich jak numer Państwa rachunku bankowego, ulga na dzieci czy dane Or-
ganizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Po zalogowaniu proszę sprawdzić swoje dane. Wyświetlone zeznanie mo-
żecie Państwo uaktualniać, zmieniać (np. wybrać formę rozliczenia wspól-
nie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, dodać inne 
odliczenia, zmienić lub wskazać inną Organizację Pożytku Publicznego). Ta-
kie zeznanie można zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru 
(UPO) lub odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. Możecie też Państwo nie ro-
bić nic, wówczas 30 kwietnia br. przygotowane przez administrację skarbową 
rozliczenie zostanie uznane za złożone.

Jeśli macie Państwo pytania proszę dzwonić pod numery telefonów: 
801-055-055, (22) 3300330.

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje ponadto, że w Sali Obsługi 
Klienta tut. Urzędu przygotowane zostało do Państwa dyspozycji stanowisko 
komputerowe, na którym istnieje możliwość zapoznania się z przygotowanym 
zeznaniem podatkowym. W celu szybkiego i sprawnego jego zweryfikowania 
prosimy o posiadanie przy sobie ww. danych autoryzujących.

Zapraszamy.

W lutym i marcu br. aktywne pa-
nie z miejscowości: Jesionowo, Przy-
wodzie, Ukiernica i Żuków posta-
nowiły założyć w swoich miejsco-
wościach koło gospodyń wiejskich, 
by móc się integrować i współdzia-
łać na rzecz rozwoju tych miejsco-
wości. Nadzór nad nimi będzie spra-
wowała Agencja Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa.  Nowo po-
wstałe KGW, rozpoczynając swoją 
społeczną działalność, są otwarte na 

W Gminie Przelewice powstały
nowe Koła Gospodyń Wiejskich

wszelkie ciekawe inicjatywy i współ-
pracę. Wiele z tych pań posiada różne 
talenty np. kulinarne czy rękodzielni-
cze, które tutaj będą mogły wykorzy-
stać oraz wspólnie działać. 

W założeniu w/w KGW pomo-
gli: Anna Garzyńska - ze strony wójta 
Gminy Przelewice i Wojciech Spychała 
- z Ośrodka Wsparcia Ekonomii 
Społecznej w Szczecinie.  

Anna Garzyńska

Już od połowy czerwca zmierzający chodnikiem wzdłuż ulicy Kilińskiego 
przy budynkach mieszkalnych od strony usług numer 11, 13 i 15 będą mogli 
iść spokojnie i bezpiecznie. Pyrzycka Spółdzielnia Mieszkaniowa z własnych 
środków wykonuje tu remont chodnika, koszt zaplanowanej inwestycji to 75 
tysięcy złotych, a wykonawcą remontu jest firma KSEL z Pyrzyc.

PP

Spółdzielcza Kilińskiego 

 6 marca o godzinie 23.31 do 
Państwowej Straży Pożarnej w Py-
rzycach wpłynęła informacja o za-
dymieniu w budynku wielorodzin-
nym przy ul. Okrzei w Lipianach. Na 
miejsce zostały zadysponowane 3 za-
stępy z JRG Pyrzyce i OSP Lipiany. 
Mieszkańcy tego budynku ewaku-
owali się przed przybyciem straży. 
W budynku paliło się pomieszczenie 
kotłowni urządzone jak pomieszcze-
nie zamieszkałe: w meble, materace, 
łóżko i sprzęt. W trakcie akcji gaśni-

czej wewnątrz kotłowni odnaleziono 
ciało ofiary pożaru, kiedy pożar zo-
stał opanowany, w bliskiej odległości 
pieca znaleziono ciało drugiej ofiary 
pożaru. Na miejsce zdarzenia obecny 
był burmistrz Lipian, komendant KP 
PSP Pyrzyce, zastępca komendanta 
policji i prokurator, który kierować 
będzie postępowaniem wyjaśniają-
cym przyczyny pożaru i śmierci męż-
czyzn w wieku 50 i 66 lat, którzy 
mieszkali w tym budynku.

Tragiczny pożar 
w Lipianach.
Nie żyją dwie osoby



 3                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 4                                            

14 marca obchodzony jest Świa-
towy Dzień Liczby Pi. Najsłynniej-
sza liczba na świecie świętowała 
także w naszej szkole.

Uczniowie klasy 4 a i 4 b lipiań-
skiej szkoły podstawowej, na swo-
jej lekcji matematyki poznali jedną  
z najbardziej fascynujących liczb. 
Dowiedzieli się m. in. o tym, kto miał 
największego pecha z powodu Pi, kto 
z pamięci wyrecytował jej najwiecej 
cyfr, a także dlaczego Pi nazywa się 
Pi.

Dużo radości sprawiło uczniom 
poszukiwanie własnej daty urodze-
nia w ciągu kolejnych cyfr liczby Pi 
oraz tworzenie słów zawierających 
cząstkę „pi”. To był bardzo odkryw-
czy dzień!

Karolina Jurkiewicz
nauczyciel
SP Lipiany

Dzień Liczby Pi w lipiańskiej szkole

Zgodnie z decyzję Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej 10 kwiet-
nia ma rozpocząć się egzamin gim-
nazjalny, a 15 kwietnia egzamin 
ósmoklasisty. Na 8 kwietnia Zwią-
zek Nauczycielstwa Polskiego zapo-
wiada początek strajku i nie wyklu-
cza, że nałoży się on na czas egza-
minów. Informacje o tym, jak na dwa 
tygodnie przed planowanym straj-
kiem wygląda sytuacja strajkowa w 
pyrzyckich szkołach przekazał nam 
prezes oddziału Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego w powiecie py-
rzyckim Radosław Mierzwiak: „Do 
dnia 17.03.2019 roku, na 21 placó-
wek oświatowych w powiecie, 17 we-
szło w spór zbiorowy z pracodawcą, 
referendum zakończyło 14 placówek 
(to placówki, w których są człon-
kowie ZNP), 7 placówek już prze-
kazało wyniki i uzyskały one ponad 
50% głosów za strajkiem, najsłabszy 
wynik głosowania to 66,67%, pozo-
stałe: 70,59%; 92,10%; 92,16%; 
93,55%, dwie szkoły 100%, przy fre-
kwencji powyżej 75% biorąc pod 
uwagę całą kadrę w danej placówce, 
czyli łącznie z tymi, co przebywają 
na zwolnieniach i urlopach. Pozo-
stałe 3 placówki nie mają związkow-
ców, ale złożyły wnioski o reprezen-
towanie ich interesów wobec praco-
dawcy przez ZNP i są na III etapie 
rozmów. Termin zakończenia refe-
rendum wyznaczony przez ZG ZNP 
to 24 marca, myślę, że uda się za-
kończyć procedury na czas” – prze-
kazał Radosław Mierzwiak.  Co robi 
drugi nauczycielski związek w te-

Strajk 
pyrzyckiej oświaty

macie strajku? – „Międzyzakładowa 
Organizacja Związkowa NSZZ Soli-
darność Pracowników Oświaty i Wy-
chowania jest w sporze zbiorowym  
z placówkami oświatowymi w po-
wiecie pyrzyckim: Zespół Szkół w 
Lipianach, Publiczne Przedszkole 
NR 3 w Pyrzycach, Publiczne Przed-
szkole NR 4 w Pyrzycach, Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Pyrzycach, Zespół Szkół 
NR 2 RCKU w Pyrzycach, Ośrodek 
Szkolno – Wychowawczy w Pyrzy-
cach, Szkoła Podstawowa w Bieli-
cach, Szkoła Podstawowa w Żabo-
wie, Szkoła Podstawowa w Warni-
cach” – przekazała nam Beata Ka-
niewska, przewodnicząca związku 
w powiecie pyrzyckim. Widać, że 
ZNP stoi już w blokach strajkowych 
i chyba można się spodziewać, że z 
pozostałych placówek oświatowych 
także wyjdzie sygnał do strajku od 8 
kwietnia.  

Na zbliżający się strajk szykują 
się samorządowcy, którzy pośred-
nio także oberwą za decyzje mi-
nister. Rząd widząc zbierające się 
czarne chmury próbuje uratować eg-
zamin gimnazjalny i ósmoklasisty.    
W związku z planowanym strajkiem 
nauczycieli MEN chce zmienić za-
sady powoływania zespołów egzami-
nacyjnych w szkołach. Nowe prze-
pisy miałyby obowiązywać już na 
tegorocznych kwietniowych egza-
minach. Na stronie Rządowego Cen-
trum Legislacji ukazały się projekty 
rozporządzeń w sprawie w sprawie 
szczegółowych warunków i sposobu 

przeprowadzania egzaminu ósmokla-
sisty oraz w sprawie szczegółowych 
warunków i sposobu przeprowadza-
nia egzaminu gimnazjalnego i egza-
minu maturalnego. Resort edukacji 
proponuje w nich zmiany, które „po-
zwolą dyrektorowi szkoły na większą 
elastyczność działania w momencie 
powoływania zespołu egzaminacyj-
nego i zespołów nadzorujących”.

 Obecne regulacje stanowią, że do 
przeprowadzenia egzaminu ósmokla-
sisty oraz egzaminu gimnazjalnego i 
maturalnego jest powoływany zespół 
egzaminacyjny, którego przewodni-
czącym jest dyrektor szkoły, w któ-
rej jest przeprowadzany egzamin. 
Spośród członków zespołu egzami-
nacyjnego przewodniczący powołuje 
zespoły nadzorujące przebieg egza-
minu w poszczególnych salach eg-

zaminacyjnych. W skład każdego ze-
społu nadzorującego wchodzi co naj-
mniej dwóch nauczycieli, z tym, że 
chociaż jeden nauczyciel jest zatrud-
niony w szkole, w której jest przepro-
wadzany ww. egzamin, oraz co naj-
mniej jeden nauczyciel zatrudniony 
w innej szkole lub w placówce. MEN 
proponuje, aby w skład zespołu egza-
minacyjnego oraz zespołów nadzoru-
jących, w sytuacji, gdy nie ma możli-
wości powołania nauczycieli zatrud-
nionych w szkole, w której jest prze-
prowadzany egzamin, mogli być po-
woływani inni nauczyciele (spoza tej 
szkoły).

Zgodnie z projektem takie roz-
wiązanie będzie mogło być zastoso-
wane już w bieżącym roku szkolnym 
przy przeprowadzaniu egzaminu 
ósmoklasisty w kwietniu 2019 roku.

PP
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Międzynarodowe Święto Kobiet 
obchodzone 8 marca jest momen-
tem, w którym każda dziewczynka 
i kobieta powinna poczuć się na-
prawdę wyjątkowo. Z tej okazji w so-
botnie popołudnie 9 marca 2019 r. w 
sali sportowej Szkoły Podstawowej  
w Bielicach odbyły się uroczyste i ra-
dosne obchody Święta Kobiet. Orga-
nizatorem spotkania było Stowarzy-
szenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bie-
lice oraz Urząd Gminy Bielice. Na 
spotkanie przybyło liczne grono za-
proszonych Pań. Na wstępie nastą-
piło przywitanie gości przez wójta 
Gminy Bielice – Iwonę Jolantę Ko-
chel, przewodniczącego Rady Gminy 
Bielice – Jana Adamskiego oraz soł-

Kobietom w Bielicach

tysa wsi Bielice – Stanisława Wądo-
łowskiego. Męska część Stowarzy-
szenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bie-
lice wręczyła wszystkim przybyłym-
Paniom symboliczny kwiat. Przygo-
towanie wydarzenia dla tak licznego 
grona gości wymagało ogromnego za-
angażowania i współdziałania wielu 
osób, którym serdecznie dziękujemy, 
m.in.: paniom Marzenie Zięcina i Mo-
nice Jóźwiak, które przygotowały 
uczniów do pięknego występu, o któ-
rym szybko nie zapomnimy, uczniom 
Szkoły Podstawowej w Bielicach, któ-
rzy pomimo wielu zajęć związanych 
z edukacją znaleźli czas najpierw na 
próby, a później na występ, Nel Zeuge  
i Małgorzacie Bednarek oraz ich ta-

necznym partnerom, którzy swoimi 
tańcami na scenie namalowali prze-
piękny obraz, na który chcielibyśmy 
patrzeć każdego dnia, panu Pawłowi 
Bednarek – prezesowi Stowarzysze-
nia na Rzecz Rozwoju Gminy Bie-
lice za zaangażowanie i pomoc w or-
ganizację święta, panu Bronisławowi 
Wójcikowi, który zadbał o oprawę 
muzyczną, naszym cudownym męż-
czyznom-mieszkańcom gminy Bie-
lice – panom: Marcinowi Budziń-
skiemu, Rafałowi Pawlikowi, Marci-
nowi Zięcinie, Radosławowi Plucie, 
Zbigniewowi Ociepie, Kamilowi Ko-
łobyczowi, Kacprowi Sołtysowi, któ-
rzy pomimo swojego niekomforto-
wego stroju na scenie, z niezwykłą 

gracją wykonali balet „Jezioro Łabę-
dzie”, przyjęty entuzjastycznie przez 
widownię, oraz pracownikom Urzędu 
Gminy Bielice. 

Atmosfera na sali zrobiła się bar-
dzo ciepła, a wydarzenie z pewno-
ścią było okazją do miłego spędze-
nia czasu, wspaniałej zabawy i zara-
zem umocnienia więzi oraz integracji 
środowiska lokalnego. Bardzo dzię-
kujemy Paniom za tak liczny udział  
w wydarzeniu z okazji Międzynaro-
dowego Święta Dnia Kobiet, które na 
stałe wpisze się w kalendarz imprez 
kulturalnych Gminy Bielice.

Kontynuując temat świadcze-
nia 500+ postanowiliśmy zapytać 
Ośrodki Społeczne w gminach po-
wiatu pyrzyckiego o wysokość naj-
wyższych świadczeń tego typu po-
branych przez jedną rodzinę od mo-
mentu wejścia w życie tej pomocy 
państwa. 

Poprosiliśmy także o informa-
cje czy rodzina, która pobiera to naj-
wyższe w danej gminie świadczenie 
z tytułu 500+ korzysta z innych form 
wsparcia OPS i jak była jego najwyż-
sza kwota. Podane kwoty pomocy są 
najwyższymi kwotami wypłaconymi 
w jednym miesiącu i nie są kwotami 
wypłacanymi w sposób stały.

Pyrzyce
1.Najwyższe świadczenie wycho-
wawcze z programu 500+ na jedną 
rodzinę zostało pobrane w wysoko-
ści 3000 zł.
2. Rodzina pobierająca ww. świad-
czenie objęta jest inną pomocą w 
wysokości (najwyższa dotychczas 
kwota) 3199,87 zł (luty 2019r.) z 
tego: świadczenia rodzinne - 1095 
zł, zasiłek okresowy - 1236,03 zł, 
program rządowy - 300 zł, dodatek 
mieszkaniowy - 568,84 zł.

Najwyższe świadczenie w tej rodzi-
nie łącznie punkt 1 i punkt 2 wypła-
cone w jednym miesiącu wyniosło – 
6 199,87 zł

Kozielice 
1. Najwyższe świadczenie wycho-
wawcze z programu 500+ na jedną 
rodzinę, zostało pobrane w wysoko-
ści - 3.500,00 zł
2. Rodzina pobierająca ww. świad-
czenie objęta jest inną pomocą w 
wysokości (najwyższa dotychczas 
kwota) - 2.263,26 zł
Najwyższe świadczenie w tej rodzi-
nie łącznie punkt 1 i punkt 2 wypła-
cone w jednym miesiącu wyniosło – 
5 763,26 zł

Przelewice
1. Najwyższe świadczenie wycho-
wawcze z programu 500+ na jedną 
rodzinę zostało pobrane w wysokości 
2 500,00 zł.
2. Rodzina pobierająca ww. świad-
czenie objęta jest inną pomocą w 
wysokości (najwyższa dotychczas 
kwota) 1 943,00 zł (składa się na nie: 
zasiłek okresowy, zasiłek na zakup 
posiłku oraz świadczenia rodzinne).
Najwyższe świadczenie w tej rodzi-
nie łącznie punkt 1 i punkt 2 wypła-

cone w jednym miesiącu wyniosło – 
4 443,00 zł

Warnice
1. Najwyższe świadczenie wycho-
wawcze z programu 500+ na jedną 
rodzinę zostało pobrane w wysokości 
2.000,00 złotych.
2. Rodzina pobierająca ww. świad-
czenie objęta jest inną pomocą w 
wysokości (najwyższa dotychczas 
kwota) 1446,60 złotych 
Najwyższe świadczenie w tej rodzi-
nie łącznie punkt 1 i punkt 2 wypła-
cone w jednym miesiącu wyniosło – 
3 446,60 zł

Lipiany
1. Najwyższe świadczenie wycho-
wawcze z programu 500+ na jedną 
rodzinę, zostało pobrane w wysoko-
ści 4 000,00 zł 
2. Rodzina pobierająca ww. świad-
czenie objęta jest inną pomocą w 
wysokości (najwyższa dotychczas 
kwota) 11 445,40 zł
Najwyższe świadczenie w tej rodzi-
nie łącznie punkt 1 i punkt 2 wypła-
cone w jednym miesiącu wyniosło – 
15 445,40 zł

Bielice
1. Najwyższe świadczenie wycho-
wawcze z programu 500+ na jedna 

rodzinę, zostało pobrane w wysoko-
ści 2.500 zł 
2. Rodzina jest objęta również innymi 
formami wsparcia: zasiłek rodzinny 
na dzieci, zasiłek pielęgnacyjny, sty-
pendium socjalne, rządowy program: 
posiłek w szkole i w domu najwyższa 
wypłacona z tego tytułu (najwyższa 
dotychczas kwota) – 1 000,00 zł
Najwyższe świadczenie w tej rodzi-
nie łącznie punkt 1 i punkt 2 wypła-
cone w jednym miesiącu wyniosło – 
3 500,00 zł

Jak widać z przekazanych nam 
danych wynika, że najwyższe wspar-
cie w jednym miesiącu jakie otrzy-
mała jakakolwiek rodzina w gminach 
powiatu pyrzyckiego zostało wypła-
cone w gminie Lipiany i wyniosło 
15 445,40 zł. Przypomnimy, że jest to 
kwota łączna wynikająca z programu 
500+ a także innych form pomocy 
rodzinie takich jak zasiłek okresowy, 
zasiłek na zakup posiłku, świadcze-
nia rodzinne, programy rządowe, do-
datek mieszkaniowy i inne. Wszyst-
kie zamieszczone w materiale dane 
dotyczą okresu od momentu wejścia 
w życie programu 500+ do końca lu-
tego 2019 roku.

PP 

15 tys. w Lipianach, w Pyrzycach 6, 2 tys. na rodzinę
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Ostatnimi przed wojną wła-
ścicielami Mielna była 

rodzina von Massow. Przeję-
cie majątku na początku XIX 
w było skutkiem małżeństwa 
Walentego von Massow (1752-
1817), pochodzącego z Łozic z 
Szarlotą, hrabianką von Blu-
menthal (wywodzącą się z ro-
dziny poprzednich właścicieli).  

Od tego czasu rodzina 
Massow była właścicie-

lem majątku Groß Möllen 
(Mielno), Loist (Łozice), Ste-
inhöfel, a od 1823 roku rów-
nież właścicielem majątku 
Demnitz. Walenty von Mas-
sow był również naczelnym 
marszałkiem Królestwa Pru-

Pozdrowienia z Mielna Pyrzyckiego! 

skiego, a jego matka Charlotte Au-
guste Joh. Luise (1766-1835), córką 
pruskiego ministra stanu Joachima 
Christiana Grafa von Blumenthal.

Jego syn Ludwig von Massow 
był szambelanem na dwo-

rze pruskim. W 1834 r. został za-
rządcą powiatu Niederbarnim. Rok 
później był już marszałkiem dworu 
księcia koronnego, później Fryde-
ryka Wilhelma IV. Od 1837 r. Mas-
sow był dyrektorem ogrodów kró-
lewskich, a od 1840 r. sprawował 
również  nadzór nad grobowcami 
królewskimi. Od 1843 r. Massow 
był członkiem Rady Państwa.

W 1868 r. majątek Masso-
wów obejmował 2922 

morgi, 14 domów mieszkalnych, 

4 przemysłowe (w tym gorzelnię), 
17 gospodarczych i 161 mieszkań-
ców, a wieś posiadała 2532 morgi 
oraz parafię, wiatrak, karczmę, 40 
budynków mieszkalnych 3 przemy-
słowe, 45 gospodarczych, łącznie 
322 mieszkańców. Fryderyk von 
Massow w 1904 r. przebudował pa-
łacyk w wielką rezydencję z 36 po-
mieszczeniami mieszkalnymi i go-
spodarczymi uwidocznionymi na 
fotografii. W 1939 r. Mielno liczyło 
440 mieszkańców. 

Ostatni właściciel majątku, 
Werner von Massow, 

zmarł w 1944 roku. Wdowa Ma-
ria Ludwika opuściła Mielno wraz 
z mieszkańcami w początkach lu-

tego 1945 roku, a pałac został 
spalony przez Rosjan po zaję-
ciu wsi. 

Prezentowana wido-
kówka przedstawia 

nieistniejący już majątek ro-
dziny von Massow w Miel-
nie Pyrzyckim. Widokówka 
z obiegiem pocztowym, na-
dana na poczcie w Kozielicach 
27.02.1905 roku, czyli prezen-
tuje ujęcie pałacu tuż po jego 
przebudowie. Wydawca kartki 
był zakład: Photographie und 
Verlag von Franz Conradt,  
z Barlinka. Rok produkcji 
1904.   
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Chlewnia 
w Myśliborkach?

O ciąg dalszy inwestycji zapyta-
liśmy Tomasa Wehlinga, właściciela 
firmy Centus-Agro.

R.T. - Czy coś się zmieniło w po-
dejściu inwestora do protestu?

Thomas Wehling – Cały czas re-
agowaliśmy na obawy mieszkańców  
i dołożyliśmy parę rzeczy do projektu.

R.T. – Ale gdy pan zapyta 
mieszkańców, to to, co państwo ro-
bicie nie zadowala ich.

T.W. – Mam wrażenie, że miesz-
kańców to, co my robimy nie zado-
wala z zasady, tak to odbieram, no 
bo jak mieszkańcy stwierdzili, że oba-
wiają się tych zapachów, to my po-
prawiliśmy wniosek i dołożyliśmy 
specjalne biofiltry, ale nikt nie chciał 
na ten temat z nami rozmawiać, nie 
było zainteresowania, ani ze strony 
mieszkańców, ani ze strony gminy. Że 
może zobaczymy, co to za urządzenia, 
jak to działa, dowiemy się trochę, ja-
kie to ma skutki, nikogo to nie inte-
resowało. Jeżeli chodzi o rozwożenie 
gnojowicy po polach, to przedłożyłem 
szczegółowy plan, gdzie wyłączyłem 
tereny koło wioski, koło lasu, oczka 
wodne, ujęcia wodne i inne tereny, 
co nie jest wymagane prawem. Ge-
neralnie z naszej strony dołożyliśmy 
dużo, by uzyskać jakąś akceptację. 
Ja odnoszę wrażenie, że tu nie chodzi 
o rozmowę, mieszkańcy z zasady są 
przeciw. I dlatego cała sytuacja nie 
jest prosta. W Polsce niema ustawy 
odorowej, ja sam szukałem przepisów 
w krajach unijnych, jakiejś regulacji, 
którą będę mógł tutaj zastosować.  
Ja na inwestycję dostałem wszystkie 
wymagane pozwolenia, a wójt, który 
mnie rok temu zachęcał do inwesty-
cji, odmawia mi teraz, mnie brakuje 
już dziś argumentów, ale może to taka 
gmina. Z drugiej strony mam pisma, 
szkoła prosi o wsparcie, inni proszą  
o wsparcie od tych samych ludzi i co 
ja mam teraz zrobić, niech pan zapyta 
ludzi, co mam robić?

R.T. – Ma pan wszystkie pozwo-
lenia, rozpocznie pan inwestycję?

T.W. – Gmina robi teraz kruczki 
prawne, zmiany w planie zagospo-
darowania przestrzennego, czy ma 
to doprowadzić do sporu w sądzie, 

Do dziś nie wiadomo, co zrobi 
inwestor planujący budowę fermy 
na około 26 tys. sztuk trzody chlew-
nej w miejscowości Myśliborki 
gmina Przelewice. Zgodę na inwe-
stycję firmie Centus-Agro dał Sa-
nepid, Państwowe Gospodarstwo 
Wody Polskie, Marszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, 
Regionalna Dyrekcja Ochrony Śro-
dowiska. Ne wyraziła zgody na in-
westycję Zachodniopomorska Izba 
Rolnicza i gmina Przelewice, od tej 
ostatniej decyzji inwestor mógł od-
wołać się do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego i, wedle na-
szej wiedzy, SKO przyznałoby mu 
rację i wróciło decyzję wójta gminy 
Przelewice do ponownego rozpa-
trzenia, ale inwestor tego nie zrobił. 

Zdjęcia wykonano podczas spotkania inwe-
stora i władz gminy Przelewice z mieszkańcami

komu to potrzebne? Po co mi to, ja 
mam tutaj inną robotę niż rozmawiać 
z prawnikami i jechać do sądu. To 
jest po prostu śmieszne, teraz gmina 
robi zmiany planu na jedną działkę, 
bo na więcej jej nie stać, bo to kosz-
tuje i jak ja składam teraz papiery 
na działki z drugiej strony, to co, to 
znowu nam będą robić plan na jedną 
działkę ?

R.T – Czy będzie pan realizo-
wał inwestycję?

T.W. – Już raczej nie mam na-
dziei, że dotrze coś do gminy, ja-
kieś moje racje, że dadzą mi w ogóle 
szanse. Ja obawiam się teraz, że jak 
zaczną robić zmiany w planie, to tak 
te działki zablokują, że tam nawet 
płyty na kiszonkę nie będzie można 
wybudować, albo żadnej zabudowy 

tam nie będzie można zrobić. Pi-
szą w pismach do mnie, że tam nie 
może być coś uciążliwego, a co to jest 
uciążliwe? To co ja mam we wnio-
sku, według wszystkich decyzji, które 
mam, nie jest uciążliwe.   

R.T. – Czy będzie pan rozma-
wiał jeszcze z mieszkańcami na te-
mat inwestycji?

T.W. – My chcemy się rozwi-
jać, ale widzę, że społeczeństwo nie 
chce tego, przynajmniej takie mam 
wrażenie.

R.T. – Czy bierze pan pod 
uwagę przeniesienia tej inwestycji 
w inne miejsce?  

T.W. – Jeżeli mielibyśmy się po-
żegnać z tą gminą, to będzie to na 
pewno miało jakieś konsekwencje 
dla gminy, nie możemy ziemi wywo-
zić, ale nie będziemy już inwesto-
wać. Rok temu spotkaliśmy się, był 
wójt, byli radni, była sołtysowa. My 
przedstawiliśmy pomysł inwestycji  
i wszyscy mówili, że to jest fajna 
rzecz. Będą ludzie pracować, będą 
podatki, było wszystko fajnie, jak 
składam papiery, dokumenty dla in-
westycji robi się wielki szum. Ja wy-
dałem mnóstwo pieniędzy na doku-
mentację, plany, bo nikt nie robi tego 
za darmo i co teraz? Wszystko poszło 
na marne, mogli mi od razu powie-
dzieć, że się nie zgadzają. Na dziś dla 
inwestycji żadnej koncepcji nowej nie 
mam, czy problem z tą działką, inwe-
stycją skończy się  sporem sadowym, 
też nie wiem, zobaczymy.

O aktualne stanowisko w sprawie 
planów budowy fermy trzody chlew-
nej zapytałam Monikę Papaj, jedną  
z osób organizujących mieszkań-
ców w proteście przeciwko inwesty-
cji - „To jest zdecydowanie za duża 
liczba planowanej trzody chlewnej, 
za blisko miejscowości, nie wierzymy  
w proponowane przez inwestora 
ograniczenia w wylewaniu gnojo-
wicy na pola, on musi ją wylać. In-
westor ma tutaj 400 ha i musi to spo-
żytkować, musi przynajmniej na 70% 
tej ziemi wylać gnojowicę. Jesteśmy 
nadal przeciwni inwestycji o takiej 
skali”.

Jak widać z powyższej rozmowy 
z inwestorem, może jakaś już decy-
zja w sprawie fermy jest podjęta, ale 
jeszcze nie jest podana do wiadomo-
ści publicznej. Jaka ona będzie, pew-
nie niebawem się dowiemy.

R.T. 

Na zdjęciu z mikrofonem Monika Papaj
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We wtorek 12 marca 2019 roku 

w świetlicy wiejskiej w Rzepnowie 
została podpisana umowa na „Prze-
budowę drogi gminnej w miejsco-
wości Rzepnowo” z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 typu budowa lub moder-
nizacja dróg lokalnych w ramach 
pod-działania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepsza-
niem lub rozbudową wszystkich ro-
dzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną  
i w oszczędzanie energii” w ramach 
działania „Podstawowe usługi i od-
nowa wsi na obszarach wiejskich”.  
Dokumenty podpisywali: z ramie-
nia Samorządu Województwa Za-
chodniopomorskiego Marszałek Ja-
rosław Rzepa oraz Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska reprezentująca 
Gminę Pyrzyce. Całkowity koszt za-
dania 1.989.418,22 zł w tym koszty 
kwalifikowalne 1.759.418,22 zł z 
tego dofinansowanie 63,63%, co sta-
nowi 1.119.518,00 zł. W tym samym 
dniu w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Pyrzycach, w ramach tego 
samego programu przedstawiciele 

Będą drogi w Rzepnowie 
i Dębicy

Zarządu Powiatu Pyrzyckiego: Stani-
sław Stępień – Starosta Pyrzycki oraz 
Ewa Gąsiorowska–Nawój – Wicesta-
rosta Powiatu Pyrzyckiego, w obec-
ności Wicemarszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego Jarosława 
Rzepy oraz radnych Sejmiku Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego Ol-
gierda Kustosza i Zbigniewa Chojec-
kiego, podpisali umowę na dofinan-
sowanie ze środków Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, na lata 
2014 - 2020 zadania pn. „Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 1713Z Ko-
szewo-Dębica-Warnice na odcinku 
przebiegającym przez miejscowość 
Dębica”, całkowita wartość tej inwe-
stycji to 490 319,56 PLN, w tym do-
finansowanie 63,63 % co daje kwotę 
w wysokości: 311 990,00 PLN. Obie 
inwestycje czekają obecnie przetargi 
na wykonawców, którzy miejmy na-
dzieję nie zaskoczą ofertami opiewa-
jącymi na kwoty wyższe niż zaplano-
wały na inwestycje oba samorządy.

PP

14 marca w Sądzie Apelacyj-
nym w Szczecinie odbyło się posie-
dzenie w sprawie 32 pyrzyckich rol-
ników, którzy sprzeciwiali się sprze-
daży ziemi przez Agencję Nieru-
chomości Rolnych i kupowaniu jej 
przez spółki z kapitałem obcym na 
tak zwane słupy. Dwa lata temu za-
rzucono im, że utrudniali przetargi 
na sprzedaż lub dzierżawę ziemi rol-
nej na terenie powiatu pyrzyckiego. 
Na w/w sprawę stawiło się kilkuna-
stu rolników, którzy liczyli na zakoń-
czenie procesu i oczyszczenie z za-
rzutów. Niestety, w związku z ape-
lacją złożoną przez pełnomocnika 
oskarżyciela posiłkowego (rolnika 
z gminy Lipiany) sprawa utknęła. 
Obrońcy pozwanych wnioskowali  
o nierozpatrywanie przez sąd ape-
lacji od wyroku uniewinniającego  
z tego powodu, że wniesiona została 
przez osobę nieuprawnioną niema-
jącą  statusu osoby pokrzywdzonej. 
Rolnik z Lipian został włączony do 

Pyrzyccy rolnicy 
na apelacji

sprawy w związku z innym wątkiem, 
pobiciem, którego historia wypłynęła  
w wyniku działań operacyjnych CBA, 
a sprawa ta została wyłączona do od-
rębnego postępowania i prowadzenia 
przez sąd w Myśliborzu i z tego, co 
nieoficjalnie wiemy, zakończona wy-
rokiem.  Nawet pełnomocnik składa-
jącego apelację uznał na sali sądowej, 
że rolnicy z Pyrzyc mają rację twier-
dząc, że jego klient do apelacji nie ma 
prawa. Zaś obrońcy pyrzyckich rolni-
ków stwierdzili, że sąd popełnił błąd 
przyjmując apelację od osoby nie-
uprawnionej i wszyscy zawniosko-
wali o pozostawienie sprawy bez roz-
patrzenia. Należy dodać, że ani pro-
kuratura, ani Agencja Nieruchomo-
ści Rolnych w Szczecinie nie wnosili  
o apelację od wyroku i wznowie-
nia postępowania od początku. Naj-
bliższe posiedzenie Sadu Apelacyj-
nego w Szczecinie 3 kwietnia i wtedy 
prawdopodobnie dowiemy się, czy 
sprawa dobiegła końca.

PP

W styczniu tego roku gmina Py-
rzyce otrzymała decyzję o przyzna-
niu dotacji na termomodernizację 
budynku Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Broniewskiego w Mie-
lęcinie. Na realizację zadania Gmina 
Pyrzyce otrzymała dofinansowanie 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Planowany całkowity 
koszt zadania, zgodnie z wnioskiem 
aplikacyjnym, wynosi 1 018 942,03 
zł w tym dofinansowanie 85% tj. 
Prace obejmują m.in. modernizację 
centralnego ogrzewania, częściowe 
ocieplenie budynku, wymianę okien, 
wymianę źródeł oświetlenia. Nie mi-
nęło dwa miesiące i kolejne dofinan-
sowanie dla pyrzyckiej oświaty, 1 
marca br. Gmina Pyrzyce otrzymała 
informację z Instytucji Zarządzają-
cej Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego 2014-2020 o wyborze 
do dofinansowania projektu „Termo-
modernizację obiektów użyteczno-
ści publicznej: Szkoły Podstawowej  

w Okunicy, Szkoły Podstawowej  
z oddziałami Integracyjnymi im L. Te-
ligi w Pyrzycach i Pyrzyckiej Szkoły 
Muzycznej I stopnia”. Wniosek ten 
złożony był w 2016 roku, przeszedł 
pozytywną weryfikację, jednakże  
z uwagi na niewystarczającą alokację 
środków został umieszczony na liście 
rezerwowej projektów. Zarząd Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
podjął uchwałę w sprawie zatwier-
dzenia zaktualizowanej listy ocenia-
nych projektów i przyznania dofi-
nansowania projektom umieszczo-
nym na liście rezerwowej, w tym dla 
Pyrzyc. Planowany całkowity koszt 
zadania, zgodnie z wnioskiem apli-
kacyjnym, wynosi 4.281.961,75 zł 
w tym dofinansowanie w wysokości 
3.463.929,79zł. 

Łącznie na termomodernizację 
oświata gminy Pyrzyce w pierwszych 
miesiącach 2019 roku otrzymała już 
dotacje ponad 4,5 miliona złoty. 

PP 

Prawie 3,5 miliona
dla Pyrzyc
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 Jesteśmy lokalną grupą działania, która realizuje dwufunduszową strategię rozwoju współfinansowaną przez Unię Europejską 
na lata 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Obszar naszego 
działania  to 14  gmin województwa zachodniopomorskiego, położonych w trzech powiatach - powiat stargardzki: Chociwel, Dobrzany, 
Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań;  powiat pyrzycki: Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice; 
powiat gryfiński: Stare Czarnowo. 

	26 lutego odbyły się konsultacje zmian w strategii i warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR i działań LGD.

W celu analizy procesu wdrażania i  efektów oraz zmian w otoczeniu odbyły się konsultacje w zakresie zmian w Lokalnej Strategii 
Rozwoju. Ponadto przeprowadzony został warsztat refleksyjny na temat realizacji LSR, działań LGD oraz planowania strategicznego 
i ewaluacji strategii. Głównym celem warsztatu było lepsze zrozumienie osiąganych rezultatów, zmian otoczenia oraz przewidywanie 
zagrożeń związanych z realizacją wskaźników a poprzez to całej Strategii. 
	W najbliższym kwartale planujemy ogłoszenie konkursu w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz 

podejmowania działalności gospodarczej.
Wysokość premii na podjęcie działalności gospodarczej   na obszarze Stowarzyszenia „WIR” wynosi 50 000 zł.
O pomoc finansową może ubiegać się  pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na obszarze objętym LSR, ponadto:
	podmiot, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, 
	podmiot, który w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności 

gospodarczej (nie posiada wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej),
	 podmiot, któremu nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie. 

	W kwietniu zapraszamy na  szkolenia  z zakresu „Podejmowania działalności gospodarczej” i „Rozwijania działalności 
gospodarczej”. Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami wypełniania wniosku oraz podstawami sporządzania biznesplanu.

Prosimy śledzić stronę Stowarzyszenia www.wir-lgd.org.pl.,  oraz kontaktować się z biurem Stowarzyszenia tel. 91 578 43 78.

UWAGA: Zmieniliśmy lokalizację biura. Obecnie jesteśmy w Stargardzie na ul. Śląskiej 9

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie informuje
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

W tegorocznym Pulsie nr 2 w ar-
tykule „Kto parafianom ze św. OT-
TONA robi na złość?” opisałem i sko-
mentowałem interpelację Mariusza 
Ogrodnika, radnego Rady Miejskiej 
w Pyrzycach, dotyczącą zamontowa-
nia barierek odgradzających chodnik 
od jezdni wzdłuż ulicy 1 Maja, przy 
głównym wejściu do kościoła. 

Przypomnę zestaw pytań rad-
nego  Ogrodnika zawarty w interpe-
lacji na w/w temat: „Czy projekt ten 
miał na celu utrudnić mieszkańcom 
uczestnictwo w uroczystościach ko-
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 ja-
kaś 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?”(cyt. bez poprawek ). Interpela-
cję radny podsumował następująco: 
„Miasto nie jest dla pojazdów, ale 
dla jego mieszkańców i swobodnego 
poruszania się. Nie można zgodzić 
się, że jedna grupa społeczna popra-
wia swój byt kosztem drugich”.  

Na jednej z sesji radny Ogrodnik 
podczas dyskusji o stanie dróg woje-
wódzkich odniósł się do mojego arty-
kułu i do użytych tam sformułowań 
– „Ja byłem w Straży Pożarnej i roz-
mawiałem i uzyskałem informację, że 
zaopiniowali negatywnie, gdyż zdają 
sobie sprawę, że dostęp służb ratow-
niczych w tym momencie, jeżeli będą 
barierki będzie bardzo utrudniony.  
I nigdzie to nie zostało ujęte. Wydaje 
się, że dlatego, że było niewygodne, 
to jest moja taka opinia. Bezpieczeń-
stwo jednych, zastępujemy czy ogra-
niczamy bezpieczeństwo drugich, to 
chyba coś nie fair. Z drugiej strony 
adres kościoła, nie wiem czy ktokol-
wiek się zwrócił, bo tam jest 1 Maja 
7, wszelkie informacje na temat do-
jazdu do kościoła będzie podany ad-
res 1 Maja 7 i teraz przy jakiejkolwiek 
interwencji służb robi się problem”… 
I jeszcze tylko mam, bo tutaj uka-
zały się jakieś informacje w prasie, 
że napisałem w swojej interpelacji że 
utrudnianie mieszkańcom uczestnic-
twa w uroczystościach kościelnych 

zostało przekłamane na ograniczenie 
swobód religijnych. Jeżeli ktoś nie ro-
zumie takich różnic to tylko mogę się 
za niego modlić” (cyt. dosłownie ) – 
zakończył pobożnie radny Ogrodnik.

W związku z tym, że każdy te-
mat brany na tapetę zawsze staram 
się oprzeć na faktach, wiedziałem już 
przed pisaniem pierwszego artykułu 
na temat barierek, że nikt nie zwracał 
się do Państwowej Straży Pożarnej 
o opinię na temat barierek, a i sama 
PSP takiej analizy nie wykonała. Ale 
skoro radny Mariusz Ogrodnik po-
wiedział publicznie, że opinia jest  
i nie została nigdzie ujęta, bo była 
według niego niewygodna, to po-
stanowiłem jeszcze raz sprawdzić 
i zadałem PSP w Pyrzycach pyta-
nie: „Czy PSP w Pyrzycach wydało 
do dnia dzisiejszego tj. 1.03.2019 r. 
oficjalną opinię na temat montażu 
barierek wzdłuż ulicy 1 Maja w Py-
rzycach, przy głównym wejściu do 
kościoła?”

„W odpowiedzi na Pańskie zapy-
tanie informuję, że do dnia 1 marca 
2019 roku nie była wydawana opi-
nia w trybie art.23 ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1204 z póź. zm.), dotycząca montażu 
barierek wzdłuż ul. 1-go Maja w Py-
rzycach”. – odpowiedział st. bryg. 
Jacek Marchlewicz Komendant Po-
wiatowy Państwowej Straży Pożarnej  
w Pyrzycach. Jak to wyjaśnienie ma 

się do zacytowanej powyżej wypo-
wiedzi pana radnego? Ano tak, że nie 
jest ona zgodna z prawdą, bowiem 
wyjaśnienie komendanta jest dla 
mnie (i dla czytelników chyba rów-
nież) wiarygodna.   No to teraz, jeżeli 
pan radny na najbliższej sesji nie po-
każe tej opinii, to ja, jak w tytule, sam 
się za niego pomodlę i poproszę czy-
telników o to samo, bo moje paciorki 
mogą nie wystarczyć. Ale zostawmy 
już radnego Ogrodnika, poczekajmy 
do sesji rady i jeszcze raz przypo-
mnijmy, kto zdecydował o tym, że 
barierki odgradzające zostały za-
montowane, dlaczego nie wykonano  
w odgrodzeniu bramy przy wejściu 
do kościoła - „Ponieważ na etapie 
realizacji inwestycji pojawiły się za-
strzeżenia co do wygrodzenia chod-
nika od strony kościoła, został zgło-
szony wniosek przez ZZDW w Ko-
szalinie do Komisji Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego przy Marszałku 
Województwa Zachodniopomor-
skiego w sprawie przerwania ogro-
dzenia U-12a i zastąpienia jego czę-
ści otwieraną bramą na wysokości 
kościoła przy ul. 1 Maja w Pyrzycach 
w ciągu drogi wojewódzkiej nr 119. 
Ww. wniosek został rozpatrzony wraz 
z przeprowadzoną wizją lokalną w te-
renie przez wzmiankowaną Komisję 
BRD w dniu 23 10. 2019 r. Poniżej 
przedkładamy treść ustaleń Komisji 
wynikającej z zaakceptowanego pro-
tokołu z posiedzenia Komisję BRD: 

„Komisja zapoznała się z wnioskiem 
i przeanalizowała istniejące wa-
runki drogowe. Na odcinku pomię-
dzy skrzyżowaniem z placem Ratu-
szowym a skrzyżowaniem z ul. Za-
bytkową droga wojewódzka wyposa-
żona jest w chodniki po obu stronach 
jezdni. Po zachodniej stronie jezdni 
umiejscowione są miejsca postojowe. 
Chodnik po wschodnie stronie jezdni 
oddzielony jest od jezdni ogrodze-
niem U-12a. Wniosek dotyczy prze-
rwania ogrodzenia U-12a i zastąpie-
nie jego części otwieraną bramą na 
wysokości kościoła. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami nie istnieje 
możliwość oddzielenia chodnika od 
jezdni jakąkolwiek bramą lub furtką. 
Komisja zwróciła uwagę na fakt ist-
nienia dojazdu na plac przed kościo-
łem od ul. J. Kilińskiego.” Pragniemy 
zaznaczyć, iż o takim stanowisku zde-
cydowali przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego oraz Policji” 
czytamy dalej - „Na etapie uzgod-
nień Projekt Stałej Organizacji Ru-
chu uzyskał opinię ZZDW w Kosza-
linie, Komendanta Wojewódzkiego 
Policji, Starosty Pyrzyckiego oraz 
uzyskał zatwierdzenie przez Organ 
zarządzający ruchem na drodze wo-
jewódzkiej tj. Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego (czyn-
nik decydujący). Nie jest wymagane 
uzyskanie dla ww. projektu innych 
opinii lub konsultacji” – czytamy  
w odpowiedzi Waldemara Wejnerow-

Módlmy się 
za radnego Ogrodnika
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skiego, zastępcy dyrektora ZZDW  
w Koszalinie. Na koniec dodam, że 
nie jestem ani za tym, żeby barierki 
zostały, ani żeby zostały usunięte, ani 
też za tym, żeby zamontować tam 
bramę, uważam, że są do takiej ro-
boty fachowcy i oni biorą odpowie-
dzialność za swoje decyzje, a nasze 
bezpieczeństwo. Radny Ogrodnik 
podczas sesji, mówi, że jest opinia 
Państwowej Straży Pożarnej, której 
nie ma, że ta opinia, której nie ma, 
została nieujęta, nie wiadomo przez 
kogo, bo była niewygodna, też nie 
wiadomo dla kogo. Konstrukcja wy-
powiedzi trochę pokręcona, ale jak 
ktoś się dokładnie przyjrzy, to można 
znaleźć w niej sens. Po pierwsze, 
radny robi przekaz o ukrytych gdzieś 
opcjach, które planują, opiniują in-
westycje tak, by utrudnić życie Ko-
ścioła. Radny Ogrodnik nie wskazuje 
kto to robi, dlaczego, i dla kogo opi-

dokończenie ze str.10

Do końca lutego samorządy 
miały czas na przekazanie Wodom 
Polskim projektów uchwał z wyka-
zami kąpielisk na terenie gmin. 

Wraz z projektami uchwał, gminy 
powinny przekazać także wnioski or-
ganizatorów kąpielisk o umieszcze-
nie w gminnym wykazie kąpielisk 
wydzielonych fragmentów wód po-
wierzchniowych, na których plano-
wane jest utworzenie kąpielisk. Do 
takiego wniosku należy zamieścić: 
kopię zgłoszenia wodnoprawnego 
oraz zaświadczenie o niezgłoszeniu 
sprzeciwu; informacje dotyczące pla-
nowanego kąpieliska (aktualny pro-
fil wody w kąpielisku, status kąpie-
liska w poprzednim sezonie kąpielo-
wym lub informacja, że wniosek do-
tyczy nowego kąpieliska, ocena jako-
ści wody i klasyfikacja wody w po-
przednim sezonie kąpielowym, udo-
godnienia i środki podjęte w celu pro-
mowania kąpieli); zgodę na utworze-
nie kąpieliska uzyskaną przez organi-
zatora kąpieliska od właściciela wód 
oraz od właściciela gruntu przyle-
gającego do kąpieliska. Ponadto na-
zwę i adres kąpieliska oraz opis jego 
granicy na aktualnej mapie topogra-
ficznej albo ortofotomapie lub wy-

Kąpieliska w Lipianach, 
Warnicach i Kozielicach

nia, której nie ma była niewygodna. 
Taka konstrukcja wypowiedzi daje 
możliwość rzucenia cienia podejrze-
nia na każdego, kto miał jakiś udział 
w sprawie i jest tak zagmatwana, że 
słuchacz na sali obrad i przed telewi-
zorem TVK AURA nie jest w stanie 
ocenić, co w tym, co mówi radny jest 
prawdą, a co kłamstwem. 

Dziś o pyrzyckich barierkach 
przed kościołem dzięki radnemu 
Ogrodnikowi jest głośno i pewnie 
trudno będzie nakłonić policję, sta-
rostę i marszałka do zmiany wyda-
nej o barierkach opinii, bo byłoby to 
przyznaniem się do wcześniejszego 
błędu, ale może radny pomodli się w 
intencji policji, starosty, marszałka, 
bramy przed kościołem i komisja 
BRD zmieni zdanie.

RT

kaz współrzędnych punk-
tów załamania granicy ką-
pieliska; wskazanie długo-
ści linii brzegowej kąpieli-
ska; wskazanie przewidy-
wanej maksymalnej liczby 
osób korzystających dzien-
nie z kąpieliska; wskaza-
nie terminów otwarcia i za-
mknięcia kąpieliska; opis 
infrastruktury kąpieliska,  
w tym urządzeń sanitar-
nych; wskazanie sposobu 
gospodarki odpadami.  

Zgodnie z Prawem 
wodnym, kąpielisko to wy-
znaczony przez radę gminy 
wydzielony i oznakowany 
fragment wód powierzch-
niowych, wykorzystywany 
przez dużą liczbę osób ką-
piących się, pod warun-
kiem, że w stosunku do 
tego kąpieliska nie wydano 
stałego zakazu kąpieli.

 Mogłoby się wydawać, że w po-
wiecie pyrzyckim kąpielisk mamy 
kilka: w gminie Kozielice nad jezio-
rem Czarnym, w gminie Warnice nad 
Miedwiem, w Lipianach nad jezio-
rem Wądół i Chłop. 

Okazuje się, że żaden z samorzą-
dów tych gmin nie podjął uchwały 
i nie złożył wniosku do Wód Pol-
skich o utworzenie kąpieliska w w/w 
miejscach, nigdzie nie znajdziemy 
wzmianki, że tam są nawet plaże. 
Jak dowiedzieliśmy się w urzędach 
tych trzech gmin, miejsca nad jezio-
rami, o których piszemy powyżej, są 
miejscami rekreacji, ale nikt tam nie 
zachęca do korzystania z uroków je-
ziora, nawet stawiane są tablice o za-
kazie pływania. Powód jest bardzo 
prosty, gminy nie mają pieniędzy na 
spełnienie wymogów przypisanych 
dla kąpieliska. 

Tworzy się nam taka nowa Polska 
tradycja, z jednej strony samorządy 
chcą wyjść naprzeciw turystom, bu-
dują infrastrukturę nad jeziorami, a z 
drugiej strony chowają głowę w pia-
sek, gdy ktoś pyta, czy jest w waszej 
gminie gdzie popływać.

 Informujemy, że w tym roku na 
terenie powiatu pyrzyckiego nad żad-
nym jeziorem nie będzie oficjalnego 
kąpieliska ani plaży, pływanie tylko 
na własną odpowiedzialność.

PP 

Jezioro Wądół w Lipianach
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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 3/2019, nr 4/2019, 
nr 5/2019, nr 6/2019, nr 7/2019, nr 8/2019, nr 9/2019, nr 10/2019 
przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowa-
nie 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.) 

Niedawno minęło 100 dni urzę-
dowania nowej władzy gminy Py-
rzyce, 15-osobowa rada i burmistrz 
mają już na swoim koncie sporo 
uchwał, zarządzeń i decyzji. By pod-
sumować ten okres, redakcja Pulsu 
Powiatu i Telewizji Kablowej AURA 
zaprosiła do studia telewizyjnego 
przedstawicieli poszczególnych klu-
bów radnych i burmistrz Pyrzyc do 
dyskusji o pierwszej setce pięciolet-
niej kadencji. 

Do studia na nagranie programu 
przyszli: radny Mariusz Szymkowicz 
reprezentujący Klub Radnych Prawa 
i Sprawiedliwości, radna Małgorzata 
Piotrowska Klub Radnych Pracujmy 
Razem, radny Remigiusz Pajor Ku-
bicki z Klubu Radnych Bezpartyjne 
Pyrzyce i burmistrz Marzena Podziń-
ska. Zaproszonych gości poprosili-

rządzenia Pyrzycami

śmy o wypowiedź na temat dwóch 
sukcesów minionych 100 dni i dwóch 
porażek, każdy z obecnych w studio 
mógł podzielić się swoją opinią i spo-
strzeżeniami a także skomentować 
wypowiedzi innych. Nie będziemy 
streszczać programu, ale zapraszamy 
do jego obejrzenia. 

Na kanale lokalnym TVK AURA 
dostępny jest on już od 15 marca, 
zgodnie z ramówką, a w internecie 
na stronie www.tvkaura.pl. Obie re-
dakcje cieszy fakt, że program w in-
ternecie tylko w dwa pierwsze dni 
obejrzało już ponad 330 widzów. Ko-
lejny Kalejdoskop Pyrzycki, program 
Redakcji Dwutygodnika Puls Po-
wiatu i Telewizji Kablowej AURA w 
kwietniu.

Redakcja

100 dni 
W poprzednim wydaniu Pulsu pi-

saliśmy o budowie sklepu sieci DINO 
w Warnicach, a dziś informujemy, że 
w/w sieć sklepów otrzymała w lu-
tym pozwolenie na budowę dyskontu 
przy ulicy Stargardzkiej 22 w Pyrzy-
cach. Nowy sklep zostanie wybudo-
wany w miejscu dawnej paluszkarni, 
której pierwotnym właścicielem było 
Przedsiębiorstwo Przemysłu Cukier-
niczego „Gryf” S.A., producent słyn-

DINO w Pyrzycach 
nych półproduktów czekoladowych. 
W Pyrzycach firma miała swój od-
dział -Wytwórnię Pieczywa Cukier-
niczego, produkującą paluszki z ma-
kiem w opakowaniu, jak poniżej. 
Biorąc pod uwagę tempo prac przy 
budowie sklepów należących do tej 
sieci, można się spodziewać, że już 
na tegoroczną gwiazdkę mieszkańcy 
północnej części Pyrzyc będą robić 
zakupy w DINO.

Kilka dni temu na odnowionych pyrzyckich murach można było ujrzeć na-
pisy i rysunki nieznanego autora. Poza kilkoma wulgaryzmami i rysunkami, 
można było zobaczyć coś o podłożu religijnym i antysemickim. Czy ten, kto 
to rysował, wiedział, co rysuje i o co w ogóle mu chodzi? 

Urząd Miejski w Pyrzycach w sprawie dewastacji i antysemickich napi-
sów złożył już zawiadomienie na policję, czy policja znajdzie durnego artystę?

PP

Antysemickie pisaki



 13                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 4                                            

REDAKCJA: Dwutygodnik PULS POWIATU 74-240 Lipiany ul. Bema 22 e-mail: redakcja@pulspowiatu.pl; www.pulspowiatu.pl;  Redaktor naczelny: Ryszard 
Tański tel: 510 185 777. Stali współpracownicy:  Wojciech Kuźmiński. Dział  reklamy tel. 507199093 e-mail: reklama@pulspowiatu.pl, Wydawca: FHU SKANER. 
Druk: AKSEL, www.akseldruk.pl. Za treść ogłoszeń, reklam i listów redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

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

PYRZYCE - GIŻYN - sprzedam działkę o pow. 1950m2 z warunkami za-
budowy dla budynku jednorodzinnego w Giżynie - 12 km od Pyrzyc, 40 km od 
Szczecina. Działka bezpośrednio nad kanałem Ostrowica łączącym jez. Mied-
wie z Jeziorem Będgoszcz, możliwość dopłynięcia z działki wprost do jeziora 
- ok 1 km. Piękna, cicha, spokojna okolica z dostępem do dużego akwenu wod-
nego -Sprzedam, 20zł/m2.

Ogłoszenie

    Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy w Warnicach, radni mieli 
trudne zadanie dopasowania zapla-
nowanego budżetu do wymogów 
Regionalnej Izby Obrachunkowej. 
Od początku roku wiadomo, że bez 
cięć w gminnym budżecie się nie 
obejdzie.

    Dlaczego RIO nie chce zatwier-
dzić budżetu gminy – „Uchylono 
nam uchwałę budżetową dlatego, że 
nie mamy finansowania, do Wielolet-
niego Planu Inwestycyjnego były wpi-
sane inwestycje, ale bez finansowa-
nia. RIO zaleciło nam sprawdzenie, 
czy zapisane plany są realistyczne, 
czy jest dla nich odzwierciedlenie  
w dochodach. W budżecie wskaźniki 
owszem wychodziły, ale niestety nie 
miało to odzwierciedlenia w wyko-
naniu dochodów, niestety wskaźniki 
były na sztucznie wysokim poziomie. 

 Warnice nadal bez budżetu
Myślę, że RIO po doświadczeniach  
z gminą Ostrowice, która zbankruto-
wała i już jej nie ma, bardziej rygory-
stycznie przygląda się budżetom gmin 
i także naszemu. Zmuszeni jesteśmy 
do przesunięcia spłaty zaciągnię-
tych obligacji, negocjacje na ten te-
mat prowadziliśmy od grudnia 2018  
i były one bardzo trudne, bo gmina 
zamiast spłacać obligacje, tylko prze-
suwała termin spłaty, ale udało się  
i już mamy umowę z bankiem podpi-
saną. Ponadto rezygnujemy z dwóch 
inwestycji, które zostały zaplano-
wane, chodzi tu o Centrum Ratownic-
twa w Wierzbnie i świetlicę wiejską  
w Wójcinie. Bez tych działań RIO nie 
zatwierdzi nam budżetu” – przeka-
zała nam wójt gminy Warnice Alina 
Werstak.    

PP

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

Wójt Gminy Kozielice ostrzega 
przed grasującymi na terenie gminy 
wilkami. Z informacji zebranych od 
mieszkańców wynika, że zwierzęta te 
pojawiły się na terenie naszej gminy. 
Proszę mieszkańców oraz osoby prze-
bywające na terenie gminy o zacho-
wanie szczególnej ostrożności i czuj-
ności w czasie pobytu na terenach le-
śnych, polnych i w ich sąsiedztwie. 
Zagrożenie dotyczy przede wszystkim 
dzieci pozostających bez opiekunów, 
zwierząt hodowlanych przebywają-
cych na uwięzi w otwartej przestrzeni, 
a także psów wolno biegających. Prosi 
się o zamykanie posesji i zabezpiecze-
nie odpadów komunalnych tak, aby 
nie stały się one pożywieniem dla dzi-
kiej zwierzyny, a także informowaniu 
urzędu lub sołtysów o ewentualnym 
pojawieniu się wilków w obszarach 
zabudowanych. Wilk nie powinien 
zrobić człowiekowi krzywdy. Daw-
niej często postrzegany był jako bez-
względny drapieżca, zabójca i uoso-
bienie zła, co wywoływało i nierzadko 
nadal wywołuje lęk w ludziach. Ale 
strach ma wielkie oczy, jeśli zacho-
wamy rozsądek i ostrożność, nic złego 
nie powinno nam się stać. Należy jed-
nak pamiętać, by nie próbować do 

 Wilki w Kozielicach 
nich podchodzić, nie głaskać i zacho-
wać rozsądek, gdy je zobaczymy. Na-
wet jeśli to młody wilk, w pobliżu za-
pewne znajduje się jego matka, która 
będzie próbowała bronić swego po-
tomstwa przed zagrożeniem. Nie po-
winno się również zostawiać małych 
dzieci samych w lesie. Wilk, jak każda 
inna istota, boi się większego od sie-
bie. Najważniejszą sprawą jest, by 
na widok wilka nie uciekać, ponie-
waż ucieczka to wyraźny sygnał dany 
drapieżnikowi potwierdzający, że je-
steśmy ofiarą. Ignorujmy więc wilki, 
ale nie uciekajmy. Warto pamiętać, że 
wilki starają się nie krzyżować swoich 
dróg z drogami człowieka i nie odczu-
wają potrzeby spotkania. Podczas spa-
ceru po lesie lub wśród pól bardziej 
prawdopodobne jest, że ludzie są ob-
serwowani przez wilka niż to, że będą 
mieli szansę zobaczyć tego miesz-
kańca lasu, są płochliwe i unikają 
kontaktu z człowiekiem. Jednak na-
leży zachować ostrożność, a spaceru-
jąc z psami należy zawsze trzymać je 
na smyczy. Warto pamiętać, że wilki 
od 1998 r. są zwierzętami podlegają-
cymi ochronie gatunkowej.
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W trakcie turnieju mieliśmy oka-
zję zmierzyć się z zespołami takimi 
jak: Stal Szczecin, Chemik Police, 
Chemik Police 2009, Pogoń Prawo-
brzeże i AP Pogoń Szczecin. 

Nie zabrakło przemyślanych ak-
cji zespołowych czy indywidual-
nych pojedynków, ale też błędów, 
których z turnieju na turniej jest co-
raz mniej! Najlepszym zawodnikiem 
naszej drużyny został wybrany Jakub 
Miżyński, a dodatkowo konkurencję 
na najmocniejszy strzał wygrał nasz 
zawodnik Dawid Żuk!  Dziękujemy 
Michałowi Pawlakowi i naszym ro-
dzicom-kibicom za doping i pomoc 
w organizacji wyjazdu! 

W niedzielne przedpołudnie dru-
żyna Żaków LKS Wicher Przelewice 

Rozgrywki 
naszych młodych piłkarzy

 LKS Wicher
W pierwszą sobotę marca br. drużyna Orlików LKS 

Wicher Przelewice wzięła udział w turnieju CHEMIK 
CUP. 

brała udział w turnieju WB CUP or-
ganizowanym w Bezrzeczu. Młodzi 
zawodnicy mierzyli się z takimi ze-
społami jak: WB Akademia, Salos 
Szczecin, Sokół Pyrzyce, UKS Mo-
rzycko Moryń 1 i 2, BSS Stargard 
oraz Orzeł Trzcińsko-Zdrój. 

Drużyna, poza pięknymi bram-
kami, zdobywa przede wszystkim 
doświadczenie. Poza stresem i wy-
magającymi zmaganiami towarzy-
szyło nam również mnóstwo do-
brej zabawy.  Zapraszamy na na-
szą stronę na Facebooku „Akade-
mia Piłkarska LKS Wicher Prze-
lewice”, gdzie znajdziecie filmiki  
i relacje z turniejów czy treningów. 

Konrad Data

13 marca 2019 w Galerii Opery na Zamku Książąt Pomorskich odbyło 
się uroczyste podsumowanie roku 2018 w kategorii sport młodzieżowy. Mar-
szałek Województwa pan Olgierd Geblewicz wyróżnił pucharami 10 najlep-
szych klubów, które w krajowym systemie sportu młodzieżowego prowadzo-
nym przez Ministerstwo Sportu i Turystki zajęły najwyższe miejsca. Wśród 
najlepszych znalazł się po raz kolejny LKS Spartakus Pyrzyce.

Lista wyróżnionych klubów:
1m. MKS KUSY Szczecin
2m. MPK Szczecin
3m. KS SKORPION Szczecin
4m. KKK ZIEMIA DARŁOWSKA Darłowo
5m. ULKSW POMORZE Świnoujście
6m. LKS SPARTAKUS Pyrzyce
7m. MKL Szczecin
8m. BKS OLIMP Szczecin
9m. MKS HERMES Gryfino
10m. AP POGOŃ Szczecin

   Aby  uwypuklić wspomniane wyróżnienie warto zaznaczyć, że w woje-
wództwie sklasyfikowano 194 kluby, natomiast w całej Polsce aż 3766. Miej-
sca klubów z powiatu pyrzyckiego to: LKS Spartakus/163 pkt/ - 168 miejsce, 
Husaria FT Kozielice /46 pkt/ - 878 miejsce, LMKS ŻAK Pyrzyce /15 pkt/ - 
1888 miejsce. Gmina Pyrzyce zdobyła 18 pkt. i zajęła 155 miejsce w Polsce, 
na 928 gmin, powiat Pyrzyce uzyskał 224 pkt. i uplasował się na 154 m-cu na 
374 powiaty.

   Na tak wysokie miejsce LKS SPARTAKUS Pyrzyce złożyły się nastę-
pujące sukcesy:

- 6 medali brązowych na MŚ i ME juniorów w sumo,
- 13 medali MP kadetów, młodzików i seniorów w sumo,
- 7 medali na PE seniorów i juniorów w sumo,
- 25 medali MM młodzików w sumo i zapasach,
- 37 medali na PP młodzików, kadetów, juniorów i seniorów w sumo,
- 1 miejsce w sumo w sporcie młodzieżowym Krajowego Zrzeszenia LZS,
- 2 m-ce w sumo w sporcie młodzieżowym Krajowego Systemu Sportu  

         Młodzieżowego.

   Serdeczne gratulacje dla zawodników, trenerów, działaczy i osób 
wspomagających.

                                                                        Ze sportowym 
pozdrowieniem 

- prezes Bolesław Kowalski
 

Spartakus
wyróżniony

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
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17 marca 2019 r. już po raz trzeci 

wystartowała Pyrzycka Szybka Dy-
cha Backer OBR- impreza, która  
w ciągu niespełna trzech lat zdo-
była serca biegaczy w naszym regio-
nie. Szybkie bieganie w Pyrzycach 
jako rozpoczęcie sezonu biegowego,  
a właściwie startowego, stało się nie-
mal punktem obowiązkowym w pla-
nie każdego biegacza amatora. 

 Szybka Dycha Backer OBR 
w Pyrzycach to nie tylko szybkie bie-
ganie, czyli pierwszy test szybkości 
po zimowym okresie treningowym, 
to również, a może przede wszystkim 
dobra zabawa w sportowej atmosfe-
rze dla biegacza na każdym poziomie 
sportowym. Organizatorzy zadbali 
o super atmosferę oraz możliwość 
ukończenia biegu również przez tych 
biegaczy, dla których bieg na 10 km 
to zbyt duży dystans. Specjalnie dla 
nich był również rozgrywany równo-
legle bieg na 5 km – wystarczyło skrę-
cić na metę po pierwszym okrążeniu i 
medal został zdobyty. Po raz kolejny 
limit wyznaczony przez Organiza-
tora Stowarzyszenie K2 Partners zo-
stał osiągnięty niemal na 4 tygodnie 
przed imprezą, co tylko potwierdziło 
faktyczne zainteresowanie biegiem w 
Pyrzycach, kiedy to 1000 osób doko-
nało rejestracji i opłaciło pakiety star-
towe. Główny cel pomysłodawczyni 
imprezy p. burmistrz Marzeny Po-
dzińskiej został osiągnięty – promo-
cja Pyrzyc poprzez realizację jednej 
z najlepszych imprez biegowych w 
regionie. Miasto Pyrzyce na pamiąt-
kowych zdjęciach biegaczy z zabyt-
kowymi murami i basztami w tle wy-
gląda jak „mały Kraków”, co z roku 
na rok zachęca kolejnych amatorów 
biegania do wybrania się w marcu do 
Pyrzyc. 

Warunki do szybkiego biegania w 
niedzielę 17 marca były optymalne – 
lekkie zachmurzenie, temperatura w 
granicach 11 stopni C i szybka atesto-
wana trasa. Szybka trasa umożliwiła 
osiągnięcie przez pasjonatów biega-
nia dobrych wyników z licznymi re-
kordami życiowymi.

Podium biegu na 10 km wygląda 
następująco:
1. Wojciech Piwowarczyk Europa 
Systems / Pyrzyce Biegają z czasem 
34 minuty i 49 sekund
2. Dawid Nowaczyk Go2Tri z cza-
sem 35 minut i 32 sekundy.
3. Dawid Gorlach z czasem 36 minut 
i 39 sekund

Pierwsza z pań, Maja Dudziń-
ska z Parkrun Szczecin na mecie 
zameldowała się z czasem 40 minut 
i 49 sekund, na drugim miejscu upla-
sowała się Beata Białek z czasem 
41 minut i 26 sekund, a na trzecim 
Magda Szpinda z czasem 42 minuty 
i 49 sekund. Bieg na dystansie 10 km 
ukończyło łącznie 629 osób. Zwy-
cięzcą biegu na dystansie 5 km Jacek 
Gwóźdź z czasem 17 minut i 39 se-
kund, a wśród pań najlepsza okazała 
się Jutyna Romej z czasem 20 minut 

i 36 sekund . 5 km ukończyły łącznie 
223 osoby. Na mecie na każdego 
czekał przepiękny medal, a wiele 
osób kończyło bieg w pamiątkowej 
koszulce biegowej ze specjalnym 
okolicznościowym nadrukiem, którą 
otrzymał każdy biegacz w ramach 
pakietu startowego. Podczas biegu 
odbyła się zbiórka charytatywna w 
ramach akcji „Wybiegajmy dzieciom 
nowe, kolorowe przedszkole spe-
cjalne „Puchatek”. Polskie Stowa-
rzyszenie na Rzecz Osób z Niepeł-
nosprawnością Intelektualną – Koło  
w Pyrzycach zbierało na dokończenie 
remontu budynku przy ulicy Poznań-
skiej 1 w Pyrzycach, który ma być 
przeznaczony na Niepubliczne Przed-
szkole Specjalne „Puchatek”. Orga-
nizatorem wykonawczym Pyrzyckiej 
Szybkiej Dychy Backer OBR na zle-
cenie Gminy Pyrzyce było Stowa-
rzyszenia K2 Partners (organizator 
m.in. 40 PKO Półmaraton Szczecin).  
W przygotowania włączyły się rów-
nież Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Pyrzycach, Pyrzycki Dom Kultury, 
Straż Miejska w Pyrzycach, Ko-
menda Powiatowa Policji, Ochotni-
cze Straże Pożarne z terenu gminy 
oraz Stowarzyszenie Ratownic-
two Powiatu Pyrzyckiego.  Doce-
nić należy także 72 wolontariuszy ze 
Szczecina i Pyrzyc, którym należą się 
brawa za ich zaangażowanie, wspar-
cie i sumiennie wykonaną pracę. 
Sponsorem Tytularnym imprezy była 
firma Backer OBR Sp. z o.o., która 
od samego początku wspiera Szybką 
Dychę.  Wśród sponsorów i partne-
rów wymienić należy również firmę 
Europa Systems Sp. z o.o. – funda-
tora nagrody za pobicie rekordu trasy, 
Grupę Polmotor z marką Renault 
(partner motoryzacyjny), Termo Or-
ganikę, Firmę Fiege, Kancelarię 
Prawną Skotarczak Dąbrowski Olech 
i Partnerzy, oraz sklep dla biegaczy 
Centrum Biegowe RUN EXPERT 
ze Szczecina. Zakup medali dla za-
wodników wsparło finansowo Wo-
jewództwo Zachodniopomorskie. 
Dzięki współpracy z firmą Neptis 
S.A. właścicielem aplikacji Yano-
sik, uczestnicy biegu nie mieli pro-
blemów ze znalezieniem wyznaczo-
nych przez organizatora parkingów, 
a mieszkańcy oraz podróżni z omi-
nięciem zamkniętych na czas zawo-
dów ulic. Wydarzenie zostało objęte 
patronatem medialnym przez Gazetę 
Ziemi Pyrzyckiej, Puls Powiatu – 
Dwutygodnik Powiatu Pyrzyckiego, 

TV Aura oraz serwisy Pyrzycki Me-
gaFON, SzczecinBiega.pl, Marato-
nyPolskie.pl, hot-point.pl, oraz Radio 
Szczecin i Plus Radio Lipiany.

Na uwagę zasługuje fakt, iż Py-
rzycka Szybka Dycha Backer OBR 
została objęta patronatem honoro-
wym Burmistrz Pyrzyc – Marzeny 
Podzińskiej oraz Marszałka Woje-

wództwa Zachodniopomorskiego – 
Olgierda Geblewicza. 

Szczegółowe wyniki:
 www.szybkadycha.pl 
https://www.facebook.com/
szybkadycha 
Szybko! Szybciej! 
Pyrzycka Szybka Dycha!
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Płakaliście kiedyś ze śmiechu? 
Bo ja tak i to niedawno. 8 marca 2019 
roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lipianach przez godzinę 
bawiły nas „Swojaki”- zespół śpie-
waczy istniejący od lat osiemna-
stu przy lipiańskim domu kultury,  

„SWOJAKI” POŻEGNAŁY 
SWOJĄ PUBLICZNOŚĆ

a stworzony i prowadzony przez pa-
nią Elżbietę Cichacką. Ja znalazłem 
się tam służbowo, zabawa  bowiem - 
zorganizowana przez MGOK i Klub 
Seniora – przeznaczona była dla pań 
z okazji ich święta. Kątem oka wi-
działem, że adresatki bawiły się do-

skonale, ale inaczej być nie mogło.  
„Swojaki” zaserwowały porządną 
dawkę humoru. 

 Czegóż tam nie było ?!… Nie 
było nudy.  Zespół śpiewał znane 
piosenki, których treść autorka sce-
nariusza Elżbieta Cichacka prze-

transponowała w sobie charakte-
rystyczny, dowcipny sposób dopa-
sowując do okazji. Niemal każdy  
z utworów ilustrowany był znakomi-
tymi kreacjami aktorskimi. Była więc 
pani Walentyna jako kobieta upadła 
(piosenka „Ta mała piła dziś”) a także 
jako sprzątaczka, był pan Michał 
- striptizer w marynarskim stroju, 
który kokieteryjnie zrzucał z siebie 
odzienie prezentując swoje męskie 
kształty, a którego wspomniana już, 
zgorszona pani sprzątaczka wyrzu-
ciła z „lokalu”, odsądzając od czci  
i wiary. Była Karolina, co to szła so-
bie do Mielęcina i Karliczek za nią 
z flaszeczką oryginalnego MAM-
ROTA. Była Czesia, kreowana przez 
pana Czesia dygającego w rytm pio-
senki „Bikini”, choć strój plażowy,  
w jakim hasał(a) po „lipiańskiej 
plaży”, sugerowałby raczej  tytuł 
„Stringi”. Była kokieteryjna lipia-
nianka, podrywana skutecznie przez 
dwóch panów.  Chapeau bas przed 
aktorami za ich ogromny dystans do 
siebie, za ich luz, za aktorskie zacię-
cie, za każdą scenkę, każdą piosenkę, 
które były perełkami pokazującymi, 
że dobra zabawa nie musi być zare-
zerwowana wyłącznie dla młodych.

Jednak pod koniec występu na-
strój wyraźnie się zmienił. Zapowiedź 
ostatniej piosenki zabrzmiała tak, jak 
gdyby „Swojaki” żegnały się na za-
wsze  ze swoją ukochaną widow-
nią. „Walc emerytów”, także autor-
stwa pani Elżbiety Cichackiej, istot-
nie był pożegnaniem „Swojaków” 
ze sceną.  Szkoda. Myślę, że lipiań-
czykom, a także mieszkańcom całej 
gminy będzie bez nich smutno, mnie 
na pewno. Dziękujemy, SWOJAKI.

                                       R.T.
 


