
 1                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 7                                            

Oflagowane śmieciarki
i karawan 
przed pyrzyckim
ratuszem

Próba samobójstwa
w domu kultury

Wyprawa z Lipian 
na Monte Cassino
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14 maja br. dzieci z Przedszkola 
Miejskiego im. Kubusia Puchatka  
w Lipianach wzięły udział w V Ogól-
nopolskim Maratonie Przedszko-
laków „SPRINTEM DO MARA-
TONU”. Udział w tym sportowym 
wydarzeniu miał na celu popularyzo-
wanie biegów wśród dzieci oraz upo-
wszechnianie zdrowego stylu życia  
i aktywnego spędzania czasu. 

W Hali sportowo-rekreacyjnej  
w Lipianach do grona małych ma-
ratończyków sprintem dołączyło 98 
przedszkolaków. Na zaproszenie od-
powiedzieli też rodzice, którzy za-
pewnili wspaniały doping na trybu-
nach. Wiadomo, że każde zmagania 
sportowe musi poprzedzić porządna 
rozgrzewka. Jak zawsze, mogliśmy 
liczyć na wsparcie pani Agnieszki Ba-
bickiej, która jest instruktorką fitness 
i mamą naszego przedszkolaka. Po 
rozgrzewce dzielni biegacze wspól-
nie z rodzicami pokonali dystans... 
UWAGA!!! 22600 METRÓW, czyli 
22 km 600 m. Na małych sportow-
ców czekała zdrowa „przekąska mi-
strza”, a po niej, jak na prawdziwy 

 W LIPIAŃSKIM PRZEDSZKOLU

maraton przystało, medale i gratu-
lacje od pani wiceburmistrz Lipian 
Anny Hackiewicz-Gębskiej. W przy-
szłym roku czeka nas kolejny mara-
ton, podczas którego planujemy po-
bić tegoroczny wynik.

  Każdego roku wiosną lipiańskie 
przedszkole zaprasza mieszkańców 
Lipian na festyn rodzinny organizo-
wany w ogrodzie przedszkolnym. 
W minioną sobotę, 18 maja ogród 
przedszkolny zmienił się w Aktywną 
Strefę Drużyny Kangura, a zabawy 

sportowe poprowadzili instruktorzy 
Przedszkoliada.pl. Aktywność ru-
chowa na świeżym powietrzu oraz 
zabawy z udziałem rodziców to jest 
to, co nasze przedszkolaki lubią naj-
bardziej. Całe rodziny uczestniczyły 
w zabawach sportowych z elemen-
tami piłki nożnej, ręcznej, siatkówki  
i koszykówki. Tradycją naszych fe-
stynów są: przysmaki z przedszkol-
nej kuchni oraz kawiarenka zaopa-
trzona w wypieki przygotowane 
przez mamy naszych milusińskich. 
Niewątpliwą atrakcją było koło for-
tuny oferujące zabawki – niespo-
dzianki dla wszystkich chętnych.

 Rok 2019 to szczególny rok dla 
naszego miasteczka. Obchodzimy 
bowiem 760 lat Lipian. Z tej okazji 
zorganizowaliśmy bieg „760 m na 
760 lat Lipian”, do którego zaprosi-
liśmy uczestników festynu. Na bie-
gaczy czekały pamiątkowe medale. 
Cieszymy się, że dopisała pogoda  
i humory uczestników festynu. 

   R. K.

Mimo że nie w dzień Świętego 
Floriana, ale jak co roku uroczyście, 
na terenie Komendy Państwowej 
Straży Pożarnej w Pyrzycach odbyły 
się uroczystości z okazji strażackiego 
święta.

Na sobotnie przed- i popołudnie 
strażacy przygotowali dla mieszkań-
ców festyn sportowo-rekreacyjny, 
pokaz sprzętu, stoiska edukacyjne, 
rywalizacje sportowe dla rodzin  
i strażacką grochówkę. O godzinie 
15.30 rozpoczął się uroczysty apel  
z okazji Powiatowego Dnia Strażaka, 

były podziękowania, awanse, medale 
i wyróżnienia. Gośćmi strażackich 
uroczystości byli samorządowcy 
powiatu pyrzyckiego, zastępca ko-
mendanta wojewódzkiego PSP i du-
chowni. Ostatni tydzień nie był zbyt 
łaskawy dla strażaków zawodo-
wych i ochotników, dwa duże pożary  
w Batowie gmina Lipiany i Bylicach 
gmina Przelewice,więc z okazji stra-
żackiego święta życzymy wszyst-
kim strażakom, by takich jak powy-
żej powodów do interwencji było jak 
najmniej. 

Majowy Dzień Strażaka

8 maja obchodzony był Dzień Bi-
bliotekarza i Bibliotek. Jest to święto 
podsumowujące pracę, osiągnięcia 
zawodowe i budowanie wizerunku 
bibliotek, a także samych bibliote-
karzy. Dzień ten rozpoczyna Tydzień 
Bibliotek w tym roku obchodzony 
pod hasłem „#biblioteka”. Dlatego 
też tego dnia w Pyrzyckiej Biblio-
tece miało miejsce spotkanie Bur-
mistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej, 
zastępcy burmistrza Roberta Betyny 
oraz kierownika Wydziału Eduka-
cji, Kultury i Sportu Jerzego Zgody  
z pracownikami Pyrzyckiej Biblio-
teki . Burmistrz Pyrzyc podziękowała 
bibliotekarkom za ich zaangażowa-

nie w szerzenie dostępu do słowa pi-
sanego i działających aktywnie na 
rzecz zwiększenia czytelnictwa. Pod-
kreśliła, że biblioteka to nie tylko do-
stęp do książek, ale również miejsce 
spotkań literackich, konkursów pro-
mujących czytelnictwo i piękno ję-
zyka ojczystego oraz stwierdziła że 
Dzień Bibliotekarza podkreśla rów-
nież prestiż tego zawodu, dzięki któ-
remu miłość do czytania zaszczepia 
się już u dzieci i uczniów życząc suk-
cesów, satysfakcji z wykonywanej 
pracy  i coraz większej rzeszy czytel-
ników odwiedzających bibliotekę. 

Dzień biblioteczny 
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16 maja około godziny 9.00 na 
dach nad wejściem do Pyrzyckiego 
Domu Kultury weszła kobieta. Kiedy 
jej niecodzienne i niebezpieczne za-
chowanie zauważyli pracownicy 
PDK, natychmiast powiadomili po-
licję i straż miejską - „Niezwłocz-
nie udałem się na miejsce wraz z na-
czelnikiem Krzysztofem Dębkiem, na 
miejscu zobaczyliśmy kobietę sto-
jącą na krawędzi dachu, która swoim 
zachowaniem  sprawiała wraże-
nie chcącej z niego skoczyć, popeł-
nić samobójstwo. Po chwili na miej-
scu pojawił się też patrol policji, ka-
retka Pogotowia Ratunkowego oraz 
Straż Pożarna. Ja wraz z policjantem 
udałem się do budynku, by wejść na 
dach i podejść do kobiety, natomiast 
na dole, przed wejściem do PDK po-
został strażnik, który prowadził z ko-
bieta rozmowę, namawiał do zejścia z 
dachu, starał się odwrócić jej uwagę, 
kiedy ja z policjantem wchodziliśmy 
na dach. W czasie prowadzenia przez 
strażnika rozmowy z dołu, wskoczy-
łem na dach i udało mi się z pomocą 
policjanta obezwładnić kobietę. Po 
sprowadzeniu kobiety na dół została 
ona przebadana przez ratowników 
medycznych i zabrana do szpitala” - 
zrelacjonował nam cały incydent Ko-
mendant Straży Miejskiej w Pyrzy-
cach Michał Maduzia. Po raz kolejny 
pyrzyccy strażnicy miejscy praktycz-
nie pokazali, że na swojej robocie się 
znają, przypomnijmy że 19 grudnia 
2018 roku Komendant Powiatowy 

Próba samobójstwa
w domu kultury

Policji w Pyrzycach mł. insp. Miłosz 
Bogdański za udział w jednej z ak-
cji dziękował Komendantowi Straży 
Miejskiej w Pyrzycach Michałowi 
Maduzia tak - „Pragnę złożyć na 
Pana ręce serdeczne podziękowania 
i wyrazy uznania za podjęcie czyn-
ności, które doprowadziły do zatrzy-
mania sprawców kradzieży z włama-
niem. Pana zdecydowana postawa, 
profesjonalizm i skuteczne działanie 
doprowadziło do ujęcia sprawców 
przestępstwa ,,na gorącym uczynku”. 
Ogrom poświęcenia w podjęcie po-
ścigu za przestępcami z narażeniem 
życia i zdrowia jest godny uznania. 
Pańskie zaangażowanie w wykony-
wanie obowiązków służbowych ma 
istotny wpływ na budowanie poczu-
cia bezpieczeństwa mieszkańców na-
szego miasta i gminy, a także umac-
nia bardzo dobrą współpracę pomię-
dzy Strażą Miejską a Policją. Współ-
praca z tak kompetentnymi i pełnymi 
zaangażowania funkcjonariuszami, 
stanowi dla nas zaszczyt. Dziękując 
za pomoc, profesjonalizm i prezen-
towaną postawę życzę wytrwałości 
w codziennej służbie, wielu sukcesów 
zawodowych i osobistych oraz wszel-
kiej pomyślności”. Nam, w związku  
z kolejną sytuacją, w której z po-
wodzeniem uczestniczyli pyrzyccy 
strażnicy miejscy, nie pozostaje nic 
innego, jak tylko zgodzić się z panem 
komendantem policji. „Cieszę się że 
mamy profesjonalną Straż Miejską, 
że po raz kolejny strażnicy udowod-

nili że znają się na swojej robocie  
i mieszkańcy naszej gminy mogą na 
nich liczyć, także w takich trudnych 
sytuacjach, gratuluje im postawy” - 
skomentowała zdarzenie burmistrz 
Marzena Podzińska. 

By nie dopuścić do podobnych 
przypadków podjęcia prób samobój-
czych, z okien w miejscu zdarzenia 
wyjęte zostały klamki.

R.T.

Pierwsza taka w historii, „bom-
bowa matura” i nie dlatego, że 
było fajnie, miło, tematy pasowały 
uczniom, ale z powodu czyjejś dur-
noty i fałszywych alarmów infor-
mujących o podłożeniu w szkołach, 
gdzie odbywały się matury bomb. 
Powiat pyrzycki też nie obronił się 
przed tą ogólnopolską głupotą i także 
został dotknięty fałszywymi alar-
mami. O informacje na ten temat po-
prosiliśmy rzecznik Komendy Po-
wiatowej Policji w Pyrzycach.

 -  „W czasie egzaminów ma-
turalnych z terenu powiatu pyrzyc-
kiego otrzymaliśmy kilka sygnałów 
od dyrektorów placówek o fałszy-
wych alarmach bombowych. Sprawa 

Pyrzycka
bombowa maturaDo Sejmu trafił projekt o przy-

znaniu prawa do wynagrodzenia na-
uczycielom biorącym udział w kwiet-
niowym strajku. Propozycję nowych 
przepisów przygotowała grupa po-
słów PO-KO, projekt zakłada przy-
znanie nauczycielom, wychowaw-
com i innym pracownikom pedago-
gicznym biorącym udział w strajku 
od 8 kwietnia do 25 kwietnia prawa 
do wynagrodzenia za ten okres,  
w którym prowadzili akcję straj-
kową. W projekcie przewiedziano 
również, że w przypadku, gdy przed 
dniem wejścia w życie ustawy na-
uczyciel otrzymał obniżone wyna-
grodzenie w związku z udziałem 
w strajku otrzyma zwrot potrąco-
nej kwoty w terminie nie dłuższym 
niż 14 dni od dnia wejścia w życie 
ustawy. Zgodnie z ustawą o rozwią-

zywaniu sporów zbiorowych, dyrek-
torzy szkół i placówek oświatowych 
nie mogą zapłacić pracownikom za 
nieświadczoną pracę w czasie strajku, 
ale, jak słyszymy w mediach, w różny 
sposób w wielu miastach i gminach  
w całej Polsce samorządowcy szu-
kają rozwiązań, by strajkującym na-
uczycielom potrącenia za strajk zre-
kompensować. Pyrzyckie samorządy 
potrącają nauczycielom wynagro-
dzenie za okres strajku, udogodnie-
niem jest tylko podzielenie potrąca-
nej kwoty na raty. Czy w/w projekt 
ustawy będzie kartą przetargową 
przed zbliżającymi się wyborami par-
lamentarnymi na jesieni tego roku, 
zapewne tak. Czy nauczyciele coś na 
tym zyskają, zobaczymy.

Czy nauczycielom
zapłacą za strajk?

z tego, co wszyscy wiemy, dotyczyła 
całego kraju, a Centralne Biuro Śled-
cze Policji, które ostrzegało o możli-
wości pojawienia się takiej sytuacji, 
już kilka dni wcześniej informacje  
o alarmach uznało za mało wiary-
godne. Wszystkie sygnały zostały 
skrupulatnie zbadane, a egzaminy 
w całym powiecie przebiegły w wy-
znaczonym czasie i bez zakłóceń” 
- przekazała nam mł. asp. Marce-
lina Pałaszewska, Rzecznik Pra-
sowy Komendy Powiatowej Policji 
w Pyrzycach.

PP

Na zdjęciu od prawejKomendant Straży Miejskiej Michał Maduzia i na-
czelnik Krzysztof Dębek
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Nieczynne
 wysypisko śmieci

Zarzewie pożaru miało miej-
sce  w środkowej części hali o po-
wierzchni około 300 m2, gaszenia nie 
ułatwiał  dach o konstrukcji drewnia-
nej, pokryty papą. 

W akcji gaśniczej uczestniczyły 
jednostki OSP Lipiany, z gminy 
Przelewice dwie jednostki, Brzesko 
i 6 jednostek PSP, w tym podnośnik 
do prowadzenia akcji gaśniczej na 
wysokościach. Na miejscu pożaru 
obecni byli także policjanci, którzy 

Spłonął PGR 
w Batowie

12 maja br. 31 strażaków z dziesięciu jednostek straży 
pożarnej gasiło pożar kompleksu budynków warsztatowych 
dawnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Batowie. 

25 maja 2019 roku w Czarnowie 
nastąpi podpisanie umowy o udziele-
nie dofinansowania w ramach środ-
ków Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego na lata 2014-2020 dzia-
łanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji  
w sferze fizycznej, gospodarczej  
i społecznej ubogich społeczności  
i obszarów miejskich i wiejskich na re-
alizację operacji pn. „Zaprojektowanie i 
budowa ścieżki rowerowej polegającej 
na adaptacji nieczynnego torowiska na 
odcinku Kozielice-Tetyń”. Planowany 
koszt inwestycji to kwota 5 043 302,31 
zł, przyznane dofinansowanie w wy-
sokości 3 999 999,98 zł (w tym: 
3 555 555,54 zł to środki Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego,  
a 444 444,44 zł to środki Budżetu Pań-
stwa).  W ramach inwestycji planuje się 
wykonanie ponad 11 km trasy rowero-
wej wraz z 3 Miejscami Obsługi Ro-
werzystów (MOR) wyposażonymi w: 
ławki, kosze na śmieci, stojaki na ro-
wery, miejsce na ognisko, altanę, sa-
moobsługową stację naprawy rowerów, 
tablice informacyjne i oświetlenie so-
larne. Inwestycja będzie realizowana w 
formule „zaprojektuj i wybuduj”. Pla-
nowany termin zakończenia operacji do 
końca roku 2022.

Będzie ścieżka 
rowerowa 
z Kozielic 
do Tetyniabędą teraz dochodzić, co było przy-

czyną pożaru. Pech pożarowy nie 
omija powiatu i 15 maja w miejsco-
wości Bylice doszło do pożaru bu-
dynku budynku gospodarczego i da-
chu budynku mieszkalnego. 

O godzinie 21.13 o pożarze po-
wiadomiona została Straż Pożarna 
w Pyrzycach, do Bylic pojechały na-
tychmiast 3 jednostki z PSP Pyrzyce, 
OSP Przelewice 2 jednostki, OSP 
Brzesko, Lipiany, Jesionowo i Obro-

mino, łącznie pożar gasiło 38 straża-
ków, akcja gaszenia pożaru zakoń-
czyła się około godziny 3.15. Do By-
lic przyjechał wójt gminy Przelewice 
Mieczysław Mularczyk, do której na-
leżą Bylice. Miejmy nadzieję że li-
mit tak dużych pożarów w tym roku  
w naszym powiecie już się wyczerpał.

PP

Co pięć lat w Unii Europejskiej 
odbywają się bezpośrednie wybory 
do Parlamentu Europejskiego – in-
stytucji reprezentującej interesy oby-
wateli w UE. Tegoroczne wybory eu-
ropejskie odbywają się między 23  
a 26 maja 2019 roku, a w Polsce – w 
niedzielę 26 maja. Do głosowania jest 
uprawnionych ponad 360 mln obywa-
teli w całej UE. Chociaż liczba posłów 
w PE zmniejszy się, to Polska otrzyma 
jeden dodatkowy mandat i tym samym  
w wyborach wybierzemy w niedzielę 
52 posłów. Niedzielne wybory są wy-
borami jednodniowymi, rozpoczy-
nają się  o godzinie 7.00, a kończy  
o 21.00. Powiat pyrzycki znajduje 
się w okręgu wyborczym nr 13, obej- 
muje on województwa zachodniopo-
morskie i lubuskie, w lokalu wybor- 
czym dostaniemy aż sześć list, a na 
nich 60 nazwisk do wyboru. Okręgi 
są wielomandatowe, ale nie konkret-
nej liczby mandatów przydzielonej do 
danego okręgu. Wiele zależy od fre-
kwencji i rozkładu głosów, w prak-
tyce może się też tak zdarzyć, że  
w danym okręgu wyborczym nie zost-
anie wybrany żaden poseł. By później 
nie narzekać, w niedzielę idziemy na 
wybory, bo jak nie pójdziemy to ktoś 
wybierze za nas.                            PP

W niedzielę
idziemy 
na wybory!
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W pierwszej połowie XX 
wieku widokówki przeżywały 
apogeum popularności. Miliony 
wysyłanych kartek to dużej mie-
rze dzieło bardzo dużych korpo-
racji wydawniczych, jednak część 
z nich można do dziś podziwiać 
dzięki twórczości lokalnych foto-
grafików i ich małych, lokalnych 
manufaktur.  Prezentowana obok 
kartka jest szczególna. Jej wy-
dawcą był Karl Pioch z Wierzbna, 
z którym można się było kontak-
tować pod nr telefonu 37, łącząc 
się z Obrytą. Z kolei autorem zdję-
cia był pyrzyczanin, z dość pol-
sko brzmiącym nazwiskiem R.G. 
Sikorski (stary pyrzycki numer 
telefonu do kontaktu: 453). Wi-
dokówka przedstawia dwa ujęcia 
miejscowości Wierzbno związane 
z letnim wypoczynkiem. Kartka 
nadana została na poczcie kolejo-
wej Stargard – Kostrzyn 20 lipca 
1938 roku. 

Obecnie Wierzbno ponownie 
staje się popularnym miejscem 
wypoczynku nad jeziorem Mied-
wie, również za sprawą działają-
cego tam ośrodka sportów wod-
nych. Podziwiać tam możemy wy-
czyny amatorów i nie tylko wind-
surfingu („deskarzy”), czy jego 
odmiany kitesurfingu („deskarzy 
z latawcami”). W okresie letnim 
2019 r. ośrodek organizuje pół-
kolonie, których program przewi-
duje m.in. podstawy windsurfingu, 
nauki prawidłowego ustawiania 
sprzętu, zwrotów, płynięcia kie-
runkowego, niezbędnej teorii i za-
sad bezpieczeństwa na wodzie, na-
ukę podstaw kitesurfingu, zastoso-
wania specjalistycznego sprzętu, 
bezpieczeństwa obsługi latawca, 
sterowania latawcem treningo-
wym i inne gry i zabawy. Ośro-
dek posiada swoją stronę na FB pt. 
Miedwie Sport.

Ważnym elementem potencjal-
nie miłego wypoczynku nad je-
ziorem Miedwie w Wierzbnie jest 

Miedwie sport

również nowa infrastruk-
tura kąpieliska z pokaźnym 
molo, miejscami do upra-
wiania sportów, zapleczem 
gastronomicznym, parkin-
gami, elementami eduka-
cyjnymi. Również samo 
Wierzbno (niegdyś mia-
sto!)  jest ciekawym miej-
scem do już całorocznych 
odwiedzin. Szczególnym 
miejscem do polecenia po-
zostaje miejscowy kościół 
pw. św. Józefa, pierwotnie 
datowany nawet na 1234 
rok.  Późnogotycki kościół 
kamienno-ceglany wznie-
siono w XV wieku. We-
wnątrz świątyni znajduje 
się strop drewniany z malo-
widłami z 1738 r, balkon dla 
chóru ozdobiony malowi-
dłami z 1707 roku, zdekom-
pletowany barokowy ołtarz 
i renesansowa chrzcielnica. 
Wieża zwieńczona jest czte-
rema narożnymi wieżycz-
kami, po środku nich jesz-
cze do 1939 stała iglica. 

Ciekawostką jest, że 
na herbie Wierzbna wzoro-
wane jest herb całej obecnej 
gminy Warnice i przedsta-
wia wizerunek tronującego 
Jezusa Chrystusa z rozcią-
gniętymi rękoma, uwaga… 
na barwnej tęczy! Po obu 
stronach głowy znajduje 
się gałązka lilii i miecz lu-
zem. U jego stóp, pod wspo-
mnianą tęczą, dwie płynące 
ryby zwrócone w przeciw-
nych kierunkach.

Tym razem zależało mi na prezentacji kartki pocztowej, która 
potwierdzałaby tezę, że nawet najmniejsze miejscowości posia-
dały lokalnych wydawców kart pocztowych. 
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Od 11 do 22 maja 2019 r. 17 harcerzy z 42 DH „Wędrowcy” z Lipian 
brało udział w harcerskiej wyprawie pamięci poświęconej 75 rocznicy bitwy 
o Monte Cassino. Główne uroczystości na cmentarzu wojennym odbyły się 
18 maja, na które przybył prezydent Andrzej Duda. Harcerze swoją wyprawę 
rozpoczęli od zwiedzania Wenecji, następnie zdobyli Wezuwiusz. Od 16 do 
17 maja brali udział w rajdzie HONKER,  który osadzony był w realiach bi-
twy pod Monte Cassino. Po uroczystych obchodach harcerze dwa dni spędzili 
w Rzymie, gdzie zobaczyli największe zabytki wiecznego miasta. Spotkali się 
też z papieżem Franciszkiem na placu Św. Piotra.

Swoją wyprawę zakończyli w parku rozrywki nad jeziorem Garda.
Z harcerski pozdrowieniem

                                                     „Czuwaj”

Wyprawa z Lipian 
na Monte Cassino

W minioną sobotę, pod wspólną 
nazwą „Myśl pozytywnie, zbieraj 
selektywnie” odbyła się akcja wio-
sennego sprzątania gminy Pyrzyce. 
Na apel burmistrz Pyrzyc, pyrzyc-
kich sołtysów i Pyrzyckiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego we wspól-
nym sprzątaniu wzięło udział około 
50 osób w każdej z miejscowości 
gminy Pyrzyce. W akcji mającej na 
celu posprzątanie, pozbieranie śmieci 

Wiosenne porządki
w gminie Pyrzyce

we własnej miejscowości, najbliższej 
okolicy wzięli udział dorośli i co bar-
dzo cieszy także dzieci. W niektó-
rych sołectwach akcja sprostania za-
kończyła się rekreacyjnie pieczeniem 
kiełbaski przy ognisku. Jak podkre-
ślają pomysłodawcy, akcja miała na 
celu nie tylko wiosenne porządki, ale 
i cel edukacyjny, związany z koniecz-
nością selekcji odpadów.

25 maja 2019 roku o godz. 16.00 
w Czarnowie przy jeziorze odbę-
dzie się oficjalne otwarcie i oddanie 
do użytku inwestycji zrealizowanej  
w ramach operacji pt. „Zagospoda-
rowanie terenu przy jeziorze Czarne  
w Czarnowie, gmina Kozielice”. 

W ramach inwestycji zagospo-
darowano teren działki przy jeziorze 
Czarne w Czarnowie, wykonano 689 
m2 nawierzchni z kostki brukowej 
wraz z obrzeżami (chodnik), 365 m2 
nawierzchni z mieszanki piaszczy-
sto-gliniastej z obrzeżami (ścieżki), 
500 m2 plaży piaszczystej, zamon-

Otwarcie plaży w Czarnowie
towano elementy małej  infrastruk-
tury w postaci ławek – 12 szt., koszy 
na śmieci – 7 szt., palenisko pikni-
kowe, stojaki na rowery – 2 szt., ele-
menty siłowni zewnętrznej – 3 szt., 
elementy placu zabaw (bujak, huś-
tawka podwójna, urządzenie spraw-
nościowe) oraz barierki ochronne. 

Koszt całkowity realizacji ope-
racji wyniósł 337 227,98 zł, w tym 
przyznane  dofinansowanie w kwo-
cie 99 999,00 zł w ramach Programu 
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
2014-2020.

W Szkole Podstawowej przy ul. 
Rejtana trwa polsko-niemiecka wy-
miana młodzieży  z uczniami z za-
przyjaźnionego od 21 lat niemiec-
kiego miasta Korbach. Wizyta rozpo-
częła się w poniedziałek 13 maja br. 
i będzie trwała do niedzieli 19 maja. 
We wspólnych zajęciach uczestniczy 
47 uczniów obu szkół. W czwartek 
16.05.2019 r. odbyło się spotkanie 
wszystkich uczestników wymiany  
z władzami miasta. Pan burmistrz 
Robert Betyna zapoznał niemiecką 
młodzież z polskim systemem edu-
kacji, przedstawił również historię 
naszego miasta. Okazało się, że nie-
którzy goście mają swoje korzenie 
w Pyrzycach - stąd pochodzą ich ro-

dzice. Spotkanie zakończyło się wrę-
czeniem pamiątkowych folderów  
o Pyrzycach  oraz drobnych upomin-
ków. W ciągu całego tygodnia goście 
poznali zabytki Pyrzyc i okolic, pol-
skie morze, uczestniczyli w warszta-
tach rękodzieła artystycznego i pie-
kli chleb w Zaborsku. W piątek od-
wiedzili naszą szkołę i wzięli udział 
w zajęciach szkolnych. W planie jest 
jeszcze zwiedzanie Ogrodu Dendro-
logicznego w Przelewicach, Krzy-
wego Lasu w okolicach Gryfina oraz 
spędzanie sobotniego czasu wolnego 
u polskich rodzin. W minioną nie-
dzielę rano w szkole nastąpiło pod-
sumowanie wizyty oraz pożegnanie 
gości z Korbach.

PP

Wymiana polsko-niemiecka
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To już kolejny projekt realizo-
wany dzięki środkom pochodzącym  
z Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnospraw-
nych zgodnie z zawartą umową nr 
ZZO/000137/16/D z dn. 07.03.2019r. 
- Aneks nr 1 z dnia 9.05.2019r./o 
zlecenie realizacji zadań w ramach 
art. 36 ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych. Re-
alizacja projektu pozwala nam roz-
szerzyć i wzbogacić formy wspar-
cia świadczone przez Ośrodek 
Rewalidacyjno-Wychowawczy. 

W ramach projektu realizowane 
są zróżnicowane formy wsparcia 
dla grupy 72 beneficjentów z orze-
czoną niepełnosprawnością. Reali-
zacja zadań trwać będzie do dnia 
31.03.2020r. z zakresu: choreote-
rapii, muzykoterapii, artterapii,  te-
rapii wprowadzającej alternatywne  

„Mogę więcej – rehabilitacja
szansą na niezależność”

i wspomagające systemy komunika-
cji, terapii EEG BIOFEEDBACK, 
fizjoterapii, dogoterapii, treningu 
umiejętności społecznych, terapii 
przez NORDIC WALKING, gimna-
styki korekcyjnej, terapii ruchu roz-
wijającego W. SHERBORNE. 

Projekt zakłada:  prowadzenie 
systematycznej, wielospecjalistycz-
nej rehabilitacji ukierunkowanej na 
podniesienie samodzielności i zarad-
ności życiowej beneficjentów, roz-
wijanie komunikacji i wdrażanie do 
funkcjonowania społecznego, pod-
niesienie sprawności fizycznej oraz  
poszerzenie świadczonych przez 
ośrodek usług w zakresie rehabilita-
cji i rewalidacji niepełnosprawnych 
dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie Po-
mocy Dzieciom „Bratek”

Informujemy, że od 1 kwietnia br. Stowarzyszenie Pomocy 
Dzieciom „Bratek” realizuje projekt pn. „Mogę więcej – reha-
bilitacja szansą na niezależność”. 

  W jednej z ostatnich informacji 
burmistrza Lipian z pracy międzyse-
syjnej możemy przeczytać - „W od-
powiedzi na zapytanie ofertowe pu-
blikowane na portalu ogłoszeń Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa dla Beneficjentów PROW 
2014 -2020, na „Budowę placu eko-
logiczno – edukacyjnego, łączącego 
pokolenia” wpłynęła jedna oferta,  
a jej wartość przewyższa kwotę, jaką 
zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia o 68 
038,50 zł. Kwota oferowana przez 
wykonawcę to 259 968,00 zł. Ofero-
wana cena jest za wysoka, dlatego 
ponowimy postępowanie”.

 By wyjaśnić, czy planowana w są-
siedztwie przedszkola miejskiego inwe-
stycja jest zagrożona, poprosiliśmy bur-
mistrza Bartłomieja Królikowskiego  
o informacje w sprawie:

- Czy bierzecie Państwo pod 
uwagę możliwość zwiększenia środ-
ków na w/w inwestycję?

- Do kiedy wnioskodawca ma 
czas na rozstrzygnięcie przetargu na 
wykonawcę i realizację inwestycji?

- Czy istnieje zagrożenie, że ze 
względu na brak ofert, które zbli-
żyłyby się ceną za wykonanie 
usługi, inwestycja może nie zostać 
zrealizowana?

W odpowiedzi burmistrza Lipian 
Bartłomieja Królikowskiego czy-
tamy - „Inwestycja jest dla nas bar-
dzo ważna i istotna, ale niestety na-

Powstanie plac edukacyjny 
dla dzieci z Lipian?

sze możliwości finansowe, podobnie 
jak możliwości prawne, nie dają du-
żych szans na zwiększenie środków fi-
nansowych na tę inwestycję o kwotę 
około 70.000 zł . W chwili obecnej 
przygotowujemy rozwiązania w kie-
runku zaoferowana jeszcze bardziej 
zachęcających warunków w postępo-
waniu przetargowym dla firm i wie-
rzymy, że dzięki temu uda nam się 
uzyskać umiarkowaną cenowo ofertę. 
Obecnie postępowanie o udziele-
nie zamówienia jest w toku. Wyko-
nawcy są związani ofertami do dnia 
5 czerwca br., termin realizacji zada-
nia zaplanowano do dnia 12 sierp-
nia 2019 roku. Tak jak wspomnieli-
śmy, niezwykle zależy nam na reali-
zacji rzeczowej inwestycji, zamie-
rzamy przeprowadzać postępowania 
do skutku”.

 Czas dla samorządowych inwe-
stycji jest dość trudny, mamy dziś ry-
nek wykonawców i to oni dyktują już 
nie tylko ceny. Jak wspomniał powy-
żej burmistrz Lipian związanie ofertą 
dla wykonawcy trwa do 5 czerwca, 
czyli mamy połowę roku, kiedy to 
większość firm ma pełne portfele ro-
bót. Sprawa bardzo trudna, ale nie 
beznadziejna, miejmy nadzieję, że 
ratusz znajdzie wykonawcę za niż-
szą cenę i plac dla przedszkolaków 
powstanie.

R.T.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Oflagowane śmieciarki
i karawan 
przed pyrzyckim
ratuszem

16 maja odbyła się X Sesja Rady 
Miejskiej w Pyrzycach, zwołana na 
wniosek burmistrz Marzeny Podziń-
skiej, a temat sesji był tylko jeden 
-”Projekt w sprawie zmiany uchwały 
w sprawie wyboru metody ustalenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia wysoko-
ści stawki tej opłaty”. 

Pierwsza sesja, także zwołana 
przez burmistrz, na ten sam temat, 
która odbyła się 9 maja, z identyczną 
uchwałą, zakończyła się fiaskiem.  
W głosowaniu uchwały, która usta-
lała ceny wywozu odpadów w gminie 
Pyrzyce na poziomie 36 zł zbierane 
nieselektywnie i 21 zł zbierane se-
lektywnie, 6 radnych było za i 6 było 
przeciw, uchwała zaproponowana 
przez burmistrz wtedy nie przeszła. 

Należy przypomnieć, że pyrzyccy 
radni zajęli się tematem cen wywozu 
śmieci już 15 kwietnia. Wtedy to, na 
wniosek burmistrz, odbyło się pierw-
sze, połączone posiedzenie wszyst-
kich komisji rady, następnie komisje 
osobno, odbyła się sesja zwyczajna, 
sesja nadzwyczajna, później jeszcze 
raz połączone komisje i druga sesja 
nadzwyczajna zwołana przez bur-
mistrz na 16 maja. Jak można było 
usłyszeć od radnych opozycji, mie-
siąc dla takiego tematu to pośpiech.  

Powodem zajęcia się tematem 
opłat za  śmieci był fakt, że w lutym 
kończyła się umowa na wywóz od-
padów, pierwszy przetarg na wyko-
nywanie usługi ogłoszono w grud-
niu 2018, a drugi  w marcu 2019, 
oba przetargi nie wyłoniły wyko-
nawcy usługi z powodu złożenia za 
każdym razem oferty przekracza-
jącej zaplanowane na ten cel środki  
z opłat, a jedyną ofertę na wywóz 
pyrzyckich śmieci za każdym razem 
składała tylko gminna spółka Pyrzyc-
kie Przedsiębiorstwo Komunalne, 
żadna inna firma nie była zaintereso-
wana przetargiem pierwszym i dru-
gim. Na sesji 16 maja dowiedzieli-
śmy się, że trzeci przetarg także zo-
stanie unieważniony. Tym razem   nie 
z powodu ceny lecz z przyczyn for-

malnych, bowiem firma REMONDIS 
złożyła ofertę, która nie trafiła do py-
rzyckiego ratusza z powodu błędu 
systemu EPUAP, za pośrednictwem 
którego samorządy przeprowadzają 
przetargi. 

Wracając do sesji w dniu 16 maja, 
nikt nie spodziewał się, że stawki za-
proponowane przez burmistrz zo-
staną przyjęte, bo przecież Klub Rad-
nych Pracujmy Razem ma tylko 3 rad-
nych, a Klub Radnych Bezpartyjne 
Pyrzyce i PIS 11 radnych, więc ma-
tematycznie wygrana opozycji była  
w kieszeni, tym bardziej, że na ratu-
szowym korytarzu słychać było o dys-
cyplinie w klubach podczas głosowa-
nia  projektu uchwały przedłożonego 
przez burmistrz. Sesja 16 maja rozpo-
częła się od ponownego wyjaśnienia 
przez burmistrz powodów podwyżek, 
że nie są one spowodowane kosztami 
leżącymi po stronie ani gminy Py-
rzyc, ani Pyrzyckiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego, że jest to skutek 
decyzji na poziomie rządowym, na 
co żaden samorząd w Polsce nie ma 
wpływu, że nie można przyjąć sta-
wek za wywóz odpadów niższych od 
zaproponowanych, bo system śmie-
ciowy musi się samofinansować,  
a gmina zgodnie z prawem nie może 
do niego dokładać, że jeżeli radni nie 
podejmą decyzji, to z obecnych opłat 
starczy na zapłacenie wywozu  może 
do końca sierpnia i śmieci z gminy 
przestaną być wywożone, że radni 
opozycji mieli prawie miesiąc na za-
proponowanie swojej uchwały i nie-
ograniczone możliwości dyskusji na 
temat, że burmistrz przedłożyła im 
na początku dyskusji 4 warianty nali-
czania stawek: dwie w sposób trady-
cyjny od mieszkańca i dwie w nowy 
sposób od zużycia wody, ale skoro 
przez miesiąc radni nic nie zapropo-
nowali i na pierwszej sesji nadzwy-
czajnej 9 maja milcząco zagłosowali 
przeciw podwyżkom, to ona złożyła 
ponownie swój projekt, bo nie można 
już dłużej czekać i uciekać od te-
matu. Burmistrz odniosła się także 
do kilku wypowiedzi radnych opo-

zycji na Facebooku, zarzuciła im, że 
na sesji nie zabierają głosu, nie skła-
dają propozycji, nie wnioskują o ko-
lejne spotkania i dyskusje, a w inter-
necie tylko krytykują. Po wymianie 
zdań, dyskusji radnych na temat i nie 
na temat, Kluby Radnych Bezpar-
tyjne Pyrzyce i PIS przedłożyły swój 
projekt zmiany stawek w uchwale 
przedłożonej przez burmistrz i zapro-
ponowali ceny za wywóz odpadów 
17,20 zł za selekcjonowane i 40 zł za 
niesekcjonowane. 

Mimo wątpliwości prawnych, 
czy na sesji nadzwyczajnej zwołanej 
na wniosek burmistrz można doko-
nywać zmian w przedłożonym pro-
jekcie uchwały, przystąpiono do gło-
sowania. Ku zdziwieniu zebranych, 
pierwsze głosowanie nad stawką 40 
zł dało wynik 6 do 6, czyli wniosek 
upadł, drugie głosowanie na stawką 
17,20 także 6 do 6 i znowu wniosek 
upadł. Jak napisałem powyżej, Klub 
Radnych Pracujmy Razem ma tylko 
3 radnych, a w głosowaniu rozmno-
żył się dwukrotnie, na pewno bur-
mistrz pomogła w tym nieobecność 
na sesji radnych Szymkowicza, Sta-
siaka i Golczyka. Po upadku pro-
jektu zmiany stawek opłat za śmieci 
przedłożonego przez opozycję w ko-
lejnym głosowaniu stosunkiem gło-
sów 7 do 5 przeszedł projekt przed-

łożony po raz drugi przez burmistrz 
Pyrzyc, uchwała wejdzie w życie  
1 lipca 2019. 

Dużą niespodziankę radnym 
sprawili pracownicy PPK zajmujący 
się wywozem odpadów, tuż przed se-
sją na ratuszowy parking zajechały 
śmieciarki na czele z busem po-
grzebowym, niektórzy z obecnych 
na sesji postrzegali stojący bus jako 
współczesny symbol taczek. Zapy-
tani przeze mnie pracownicy PPK 
odpowiadali krótko - „Boimy się, 
że takie zachowanie radnych, prze-
ciąganie tematu, brak rozwiązań, 
brak pomysłów, propozycji może się 
dla nas skończyć tym, że w kolejnym 
przetargu do Pyrzyc wejdzie inna 
firma i co my wtedy będziemy robić, 
chyba tylko na bruk?”    

 Widać było, że obecność na sali 
obrad kilkudziesięciu pracowników 
PPK i oflagowane na parkingu śmie-
ciarki  podniosły radnym ciśnienie. 
Temat podwyżek opłat za wywóz od-
padów komunalnych w najbliższych 
miesiącach dotknie wszystkie gminy 
w powiecie pyrzyckim i Polsce. 

Czas zajmowania się tym tema-
tem uzależniony jest tylko od tego, 
kiedy w danej gminie kończyć się 
będą umowy na wywóz odpadów, 
podwyżki i to duże, będą wszędzie 
i o tym będziemy pisać w kolejnych 
wydaniach 

RT
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Wojewoda zachodniopomorski 
opublikował kilkanaście dni temu 
ostateczną listę zadań zatwierdzo-
nych do dofinansowania z Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Dotację, 
w ramach programu, w wysokości 2 
950 266,34 zł dostała gmina Pyrzyce 
na trwający już remont ulicy Głowac-
kiego, całkowita wartość inwestycji 
to kwota 4 917 110,57 zł.

Gmina Lipiany otrzymała dota-
cję na remont drogi gminnej w miej-
scowości Wołczyn, jest to odcinek od 
skrzyżowania z drogą powiatową w 
kierunku pałacu, wartość inwesty-
cji to 1 070 672,64 zł, a dotacja 642 
403,58 zł. W ramach tego „rozdania” 
dotację od wojewody w wysokości   
1 041 403,31 zł otrzymało też Staro-
stwo Powiatowe w Pyrzycach, war-
tość całej inwestycji to kwota 2 082 
806,42 zł, za którą planowany był re-
mont ulicy Staromiejskiej na odcinku 
od ulicy Warszawskiej do ulicy Po-
lnej. Wszystkie przyznane powyżej 
dotacje muszą być wykorzystane do 
końca 2019 roku, w związku z czym 
wojewoda poprosił obdarowane sa-
morządy o szybką decyzję, najpóź-
niej do 8 maja, i odpowiedź na py-
tanie – biorą dotacje czy nie biorą. 
Gmina Pyrzyce nie musiała się zasta-
nawiać, bo inwestycja trwa i decyzja 
mogłaby być  i była tylko pozytywna. 

Zapytaliśmy, co z darem od woje-
wody zrobią w pyrzyckim starostwie 
i gminie Lipiany, ponieważ potrzebny 
jest wkład własny i  nie wiadomo jak, 
czy i na jaką kwotę w ogóle rozstrzy-
gnie się przetarg na wykonawców 
obu inwestycji. Wiemy już, że zarząd 
powiatu podjął decyzję o nieprzyję-
ciu dotacji na remont ulicy Staro-
miejskiej, a w wyjaśnieniu tej decyzji 
czytamy - „Powiat Pyrzycki w roku 
2018 złożył wniosek o dofinanso-
wanie w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 -2019 na za-
danie pn. „Przebudowa drogi powia-
towej nr 1626Z ul. Staromiejska w 
Pyrzycach od ul. Warszawskiej  do ul. 
Polnej nabór na 2019 roku. W dniu 
13 listopada 2018 r. na stronie in-
ternetowej Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego ukazała się 
wstępna lista rankingowa wniosków 
o dofinansowanie, na której Powiat 
Pyrzyce znalazł się na 20 pozycji. W 
oczekiwaniu na ogłoszenie ostatecz-

Gmina Pyrzyce bierze, 
Lipiany zastanawiają się, 
starostwo nie bierze

nej listy zadań zatwierdzonych do do-
finansowania, co nastąpiło dopiero 
30 kwietnia 2019 roku, Powiat Py-
rzycki podjął decyzję o realizacji w 
roku 2019 innych zadań jak np. ter-
momodernizacja budynku Zespołu 
Szkół nr | w Pyrzycach. Wniosek Po-
wiatu Pyrzyckiego uzyskał 50% dofi-
nansowania w kwocie 1 041 403,21 
zł. Wcześniej, tj. 14 marca 2019 r. 
Wojewoda Zachodniopomorski ogło-
sił nowy nabór wniosków o dofinan-
sowanie zadań w ramach FDS, w któ-
rych dofinansowanie mogło sięgać 
nawet 80%. Zaktualizowano koszto-
rys, w którym wartość zadania wzro-
sła od III kwartału 2018 roku o 167 
097,27 zł brutto. Powiat Pyrzycki 
złożył w wymaganym czasie tj. do 15 
kwietnia 2019 r. nowy wniosek o do-
finansowanie w ramach FDS na lata 
2019-2029 na realizację ww. inwesty-
cji wieloletniej w latach 2019 i 2020 
z poziomem dofinansowania 60%. 
Całkowita wartość zadania to 2 249 
903,69 zł brutto. Wnioskowana war-
tość dofinansowania 1 349 942,21 zł 
przy wkładzie własnym 899 961,48 
zł. Obecnie trwa weryfikacja wnio-
sków pod względem formalnym i me-

rytorycznym” - czytamy w wyjaśnie-
niach zarządu powiatu. Powiat nie 
przyjął przyznanej przez wojewodę 
dotacji w wysokości 1 041 403,31 zł 
na remont ulicy Staromiejskiej i zło-
żył nowy wniosek na ten sam remont. 
Dziś nie można odpowiedzieć, czy 
nowy wniosek otrzyma wsparcie, bo 
to przecież konkurs, ponadto jeden 
z zapisów ogłoszenia tego konkursu 
na dofinansowanie remontów dróg 
stawia w dość trudnej sytuacji pro-
jekt powiatu. Zapis ten brzmi - „Za-
dania, które zostały zgłoszone przez 
jednostki samorządu terytorialnego 
do dofinansowania w roku 2019,  
w ramach Programu Rozwoju Gmin-
nej i Powiatowej infrastruktury dro-
gowej na lata 2016 – 2019 (nabór 
prowadzony w 2018 roku) i uzyskają 
dofinansowanie w ramach Fundu-
szu Dróg Samorządowych, nie będą 
uczestniczyły w niniejszym naborze”.  
Należy ten zapis rozumieć tak, że je-
żeli już komuś wojewoda przyznał 
dotację, a ten ktoś jej nie przyjął, nie 
ma on możliwości otrzymania dota-
cji w kolejnym naborze, ale chyba za-
rząd powiatu czytał to i wie co robi, 
o czym pewnie przekonamy się przed 

wyborami parlamentarnymi jesienią, 
bo wtedy pewnie nastąpi rozstrzy-
gnięcie konkursu, do którego apliko-
wał powiat pyrzycki o środki na re-
mont ulicy Staromiejskiej.  

Jeżeli chodzi o gminę Li-
piany, to w otrzymanym z Urzędu 
Gminy mailu czytamy - „W spra-
wie dotacji na drogę w Wołczynie 
trwają rozmowy i analizy, Gmina 
Lipiany nie złożyła rezygnacji  
z dofinansowania . Zadanie nie zo-
stało zaplanowane też w budżecie 
gminy Lipiany na 2019 rok”.  Pytanie 
brać, czy nie brać dotacji od woje-
wody na drogę w Wołczynie ma paść 
na najbliższej sesji i radni podejmą 
decyzję, co z dotacją 642 403,58 zł 
zrobić. Przypomnę, że wojewoda 
prosił obdarowane samorządy o de-
cyzję do 8 maja, ma to zapewne 
związek z przekazywaniem niechcia-
nej dotacji innym gminom i powia-
tom, które znajdują się na liście re-
zerwowej do dofinansowania.

PP
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Na sprzedaż działka budowlana przy ul. Pyrzyckiej o po-
wierzchni 1650 m2 zlokalizowana bezpośrednio przy Je-
ziorze Kościelnym. Wydane warunki zabudowy – budy-
nek mieszkalny jednorodzinny z garażem + budynek go-
spodarczy. Cena 60 zł/ m2. tel. 576 011 571

Ogłoszenie

11 maja 2019 roku w Choszcz-
nie odbyły się Wojewódzkie Ob-
chody Dnia Strażaka. Obchody roz-
poczęły się od uroczystej mszy świę-
tej w kościele pw. Narodzenia NMP 
w Choszcznie. W uroczystościach 
uczestniczyli Minister Spraw We-
wnętrznych i Administracji Joachim 
Brudziński, Sekretarz Stanu Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji Paweł Szefernaker, Sekre-
tarz Stanu Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji Krzysz-
tof Kozłowski, Sekretarz Stanu Mi-
nisterstwa Środowiska Małgorzata 
Golińska, Komendant Główny PSP 
gen. brygadier Leszek Suski, Wice-
wojewoda Zachodniopomorski Ma-
rek Subocz, Prezes Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku OSP RP 
Marek Kowalski, Komendant Wo-
jewódzki Policji nadinsp. Jacek Ce-
gieła, parlamentarzyści, samorzą-
dowcy. W trakcie uroczystości mini-
ster Joachim Brudziński wręczył pro-
mesy na zakup wozów ratowniczo-
gaśniczych dla lokalnych jednostek 
ochotniczych straży pożarnych m.in. 

Drugi nowy wóz strażacki
dla pyrzyckich ochotników

w Reczu, Żabowie, Białogardzie czy 
Maszewie, w imieniu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Żabowie promesę 
odebrała   Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska i Komendant OSP w Ża-
bowie Michał Maduzia. 

-„Myślę, że gdyby w każdej ka-
dencji kupowano jeden strażacki do-
brze wyposażony wóz, to dziś gmina 
Pyrzyce miałby w pełni zaspokojone 
potrzeby w tym względzie i można by-
łoby się skupić na innych potrzebach 
strażaków ochotników. Cieszę się, że 
nasz wniosek zyskał dofinansowa-
nie i dziś w pierwszym roku kadencji 
będziemy kupować drugi nowy wóz 
strażacki, pierwszy kupiliśmy w mi-
nionej kadencji dla OSP w Brzesku” 
- przekazała burmistrz Marzena Po-
dzińska. Finansowanie zakupu to 200 
tysięcy złotych Gmina Pyrzyce, 110 
tysięcy złoty Narodowy/Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i naj-
więcej- 450 tysięcy złotych Krajowy 
System Ratowniczo- Gaśniczy/Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, łącznie koszt wozu dla 
OSP w Żabowie 760 tysięcy złotych.

PP 

Po raz drugi Gmina Pyrzyce 
zwyciężyła w konkursie o tytuł „Sa-
morządowego Lidera Współpracy  
z NGO 2019” w kategorii Gminy li-
czącej powyżej 15 tys. mieszkańców 
i otrzymała Honorowy Tytuł Zwy-
cięzcy, a także nagrodę  w wysoko-
ści 5 000 zł. 

Po raz pierwszy tytuł i nagrodę 
pieniężną w konkursie organizo-
wanym przez Zachodniopomorski 
Urząd Marszałkowski gmina Pyrzyce 
otrzymała w 2018 roku. Tegoroczna 
nagroda, podobnie jak ta z roku 
2018 zostanie przeznaczona na dal-
sze działania wpierające współpracę  
z organizacjami pozarządowymi. 
Wręczenie statuetki i nagrody od-

było się 15 maja 2019 w Urzędzie 
Miejskim w Pyrzycach. Wicemarsza-
łek Województwa Zachodniopomor-
skiego Tomasz Sobieraj oraz Członek 
Zarządu Województwa Zachodniopo-
morskiego Janusz Gromek wręczyli 
statuetkę oraz nagrodę na ręce Bur-
mistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej  
i zastępcy burmistrza Roberta Betyny. 
„Dziękuję wszystkim pyrzyckim sto-
warzyszeniom za działalność i współ-
pracę na rzecz naszej społeczności 
lokalnej. Jak widać, to co robimy 
wspólnie w tej dziedzinie jest zauwa-
żalne i doceniane na poziomie woje-
wództwa” - powiedziała  burmistrz 
Marzena Podzińska. 

PP

Pyrzyce po raz drugi Liderem



 13                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 7                                            

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.

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 9/2019, nr 
10/2019, nr 11/2019, nr 12/2019, nr 13/2019  nr 14/2019, nr 
15/2019, nr 16/2019, nr 17/2019,  nr 17/2019, przeznaczo-
8nych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczy-
ste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. zm.) 

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. Tel. 604-565-641

Ogłoszenie

Telefon kontaktowy: 91 48 56 175, 607 359 654

Biuro firmy: ul. Ku Słońcu 22c/1 Szczecin

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).

Jak obiecaliśmy rok temu,  
w dniach 8-11 maja 2019 r. ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Kłodzinie wyruszyli na 
kilkudniową wycieczkę. Tym razem 
był to Toruń i Warszawa. W Toru-
niu uczniowie spędzili jeden dzień - 
obejrzeli przestrzenny pokaz astrono-
miczny na olbrzymiej kopule w Pla-
netarium, pospacerowali po zabytko-
wym rynku Torunia oraz samodziel-
nie upiekli prawdziwy toruński pier-
nik w piernikarni. Następnego dnia 
udali się do Muzeum Pałacu Króla 
Jana III w Wilanowie. Potem była 
wizyta w Polskim Radiu, gdzie po-
znali pracę radiowców od kuchni.  
W Zamku Królewskim zwiedzili 
piękne komnaty i wysłuchali historii 
zamku i i jego mieszkańców. 

Drugi dzień wycieczki zakoń-
czyli spacerem po Starym Mieście. 
Mieli również okazję być świadkiem 
zmiany warty honorowej przy Gro-
bie Nieznanego Żołnierza. W piątek 
pojechali na Cmentarz Wojskowy na 
Powązkach. Nieco dłużej zatrzymali 

Uczniowie SP Kłodzino na wycieczce 
w Toruniu i Warszawie

się przy grobie naszego patrona - Jana 
Brzechwy i zapalili znicze. Niesamo-
witym doświadczeniem i przeżyciem 
był pobyt w Centrum Nauki Koper-
nik. Po wyjściu udali się na dach 
Biblioteki Uniwersytetu Warszaw-
skiego, z którego roztaczał się piękny 
widok na stolicę. Ostatni dzień wy-
cieczki rozpoczęli od zwiedzenia 
stadionu PGE Narodowego. Następ-
nie pojechali do Muzeum Powstania 
Warszawskiego, które wywarło na 
wszystkich wielkie wrażenie.

Uczestnicy wycieczki poko-
nali wiele kilometrów, czasami było 
ciężko, ale dali radę. Wrócili z wy-
cieczki zadowoleni i szczęśliwi. 
Należy w tym miejscu pochwalić 
uczniów za wzorowe zachowanie 
podczas jej trwania, co zauważyli nie 
tylko opiekunowie - p. K. Jabłońska, 
p. J. Osipowicz, p. B. Kuchrska i p. J. 
Czerniak, ale przede wszystkim prze-
wodnicy i pracownicy hotelu. Dzię-
kujemy rodzicom za przykładne wy-
chowanie swoich dzieci. 
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SPORT
W województwie świętokrzy-

skim obyła się kolejna  XXV Ogólno-
polska Olimpiada Młodzieży w spor-
tach halowych.  

Zapasy odbywały się w dwóch 
miastach: Staszów i Kielce. Staszów 
był stolicą zapasów klasycznych i za-
pasów  kobiet, zaś Kielce gościły ka-
detów w stylu wolnym. Trener Woj-
ciech Antczak wraz zawodnikami 
z Husaria Fight Team dostali się do 
tej prestiżowej imprezy wcześniej 
uczestnicząc w dwóch turniejach eli-
minacyjnych, które wyłoniły 16 naj-
lepszych zawodników wśród kade-
tów i 14 najlepszych wśród kadetek. 

W dniach 1-3.maja Staszów były 
zmagania w zapasach kobiet a wśród 
nich o dobry wynik walczyła Ame-
lia Kuraszewska, która po 5-ciu wal-
kach ostatecznie plasuje się na III 
miejscu Mistrzostw Polski kadetek 
i jest to już 5 medal z rzędu na tak 
prestiżowej imprezie, jaką są MP. Po 
emocjonujących walkach wśród ko-

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży – 
Mistrzostwa Polski kadetów i kadetek

biet impreza przeniosła się do Kielc, 
gdzie do rywalizacji stanęli wolniacy, 
wśród nich trzech Husarzy: Bartosz 
Ochroński 55 kg, Eryk Pacyna 65 kg 
oraz Kacper Krawczak 71 kg, wszy-
scy trzej debiutowali w tak prestiżo-
wej imprezie, jako najmłodszy rocz-
nik wśród kadetów. Eryk i Kacper 
po jednej wygranej i dwóch poraż-
kach ostatecznie zajmują XV miejsce  
w swoich kategoriach w kraju, zaś 
największą niespodziankę i jak na ra-
zie największy sukces zrobił Bartosz 
Ochroński zdobywając tytuł wicemi-
strza Polski 2019 w 55 kg.  

Bartek, Eryk i Kacper również  
w dniach 27-30. czerwca będą repre-
zentować nasz kraj na Mistrzostwach 
Europy młodzików, które w tym roku 
obędą się w Krakowie, zaś Amelia 
wybierze się na Mistrzostwa Świata 
kadetek w Bułgarii, które odbędą się 
1-5.08.2019. 

 

Wyniki  meczów:

 Bosko Sulęcin – Sokół Pyrzyce  1:2 
 Sparta Gryfice – Morzycko Moryń  2:0 
 AP Dolice – Orkan Suchań   0:4 
 Bosko Sulęcin – Sparta Gryfice  1:1 
 Morzycko Moryń – AP Dolice  0:3 
 Sokół Pyrzyce – Orkan Suchań  4:1 
 AP Dolice – Bosko Sulęcin    2:4 
 Orkan Suchań – Morzycko Moryń  3:0 
 Sparta Gryfice – Sokół Pyrzyce  0:7 
 Bosko Sulęcin – Orkan Suchań   0:1 
 Sokół Pyrzyce – Morzycko Moryń  6:2 
 Sparta Gryfice – AP Dolice    1:1 
 Morzycko Moryń – Bosko Sulęcin  2:9 
 Orkan Suchań – Sparta Gryfice  0:3 
 AP Dolice – Sokół Pyrzyce    1:5

Pyrzyce: gospodarze najlepsi!
     Sokół Pyrzyce został najlepszą drużyną trzeciego turnieju regionalnego w ramach cyklu turniejów 

piłkarskich dla dzieci z małych miejscowości i wsi PROCAM CUP 2019.
- Cieszę się, że tak wielu młodych 

ludzi uprawiających sport zjawiło 
się dziś w Pyrzycach, by rywalizo-
wać o awans do finału w Kołobrzegu. 
Niech zwyciężą najlepsi – mówiła 
Burmistrz Pyrzyc Marzena Podziń-
ska podczas otwarcia turnieju. Jak 
się później okazało, najlepszą dru-
żyną turnieju byli gospodarze, któ-
rzy wygrali wszystkie pięć spotkań 
i są pierwszym zespołem, który za-
kończył w tym roku rywalizację w 
turnieju regionalnym z kompletem 
zwycięstw. 

Warto podkreślić, że organizato-
rami turnieju PROCAM CUP 2019 
są firmy Procam Polska, która ob-
chodzi w tym roku jubileusz 15-lecia 
istnienia oraz BASF Polska. – Bez 
względu na wynik końcowy, wszy-
scy uczestnicy turnieju PROCAM 

CUP są jego zwycięzcami. Dzięki tej 
inicjatywie odciągamy młodych lu-
dzi od wirtualnej rzeczywistości i da-
jemy im szansę na spełnienie marzeń 
o wielkiej piłkarskiej karierze – do-
dał Artur Juszczyński, dyrektor han-
dlowy firmy BASF Polska. 

Na kolejnych miejscach w tur-
nieju, za Sokołem Pyrzyce, plaso-
wały się kolejno drużyny: Orkan Su-
chań, Sparta Gryfice, Bosko Sulęcin, 
Akademia Piłkarska Dolice oraz Mo-
rzycko Moryń. Podczas turnieju przy-
znane zostały również nagrody indy-
widualne, które otrzymali: Jan Pa-
kuła (Sokół Pyrzyce), Artur Szubert 
(Orkan Suchań), Jakub Śledziński 
(Sparta Gryfice), Mikołaj Urbański 
(Bosko Sulęcin), Marcel Kwiatkow-
ski (AP Dolice) oraz Filip Gątarek 
(Morzycko Moryń).

- To budujące, że firmy PROCAM 
i BASF postanowiły dotrzeć do dzieci 
z małych miejscowości i wsi zaszcze-
piając w nich miłość do piłki nożnej 
oraz aktywnego i zdrowego trybu ży-
cia. Mam nadzieję, za co trzymam 
kciuki, że za kilka lat wielu piłka-

rzy i uczestników turnieju PROCAM 
CUP 2019 stanowić będzie o sile na-
szej ligi, czy też Reprezentacji Polski 
– stwierdził Tomasz Sobieraj, wice-
marszałek Województwa Zachodnio-
pomorskiego, podczas ceremonii za-
kończenia turnieju.

Tabela końcowa: 

Sokół Pyrzyce – 15 punktów (5 zwycięstw)
Orkan Suchań – 9 punktów (3 zwycięstwa, 2 porażki)
Sparta Gryfice – 8 punktów (2 zwycięstwa, 2 remisy, 1 porażka)
Bosko Sulęcin – 7 punktów (2 zwycięstwa, 1 remis, 2 porażki)
Morzycko Moryń – 0 punktów (5 porażek).

ŚWIETNY WYSTĘP ZAWODNIKÓW SUMO
  LKS SPARTAKUS PYRZYCE NA PUCHARZE POLSKI 

                                                           W KIELCACH
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SPORT

Bardzo udany okazał się wyjazd 
do Kielc w dniach 10-11.05.2019 na 
Puchar Polski młodzików, młodzi-
czek, kadetek i kadetów w sumo. 

Reprezentacja naszego klubu  
w silnie obsadzonych zawodach wy-
walczyła aż 7 medali, w tym 2 złote, 
2 srebrne i 3 brązowe. 

Rewelacyjnie  spisała się na-
sza tegoroczna medalistka do lat 23 
Mistrzostw Europy w Estonii -Wik-
toria STASZAK jako jedyna w ca-
łym turnieju zdobyła 2 złote medale  
w dwóch kategoriach wagowych: + 
70 kg i open i tym samym potwier-
dziła pełne aspiracje do reprezento-
wania Polski na Mistrzostwach Eu-
ropy Kadetek, które odbędą się we 
wrześniu  br. na Węgrzech. O prawo 
startu w tych zawodach również wal-
czy Natalia ROZEL, która w Kiel-
cach zdobyła srebrny medal w kat. 
60 kg.

ŚWIETNY WYSTĘP ZAWODNIKÓW SUMO
  LKS SPARTAKUS PYRZYCE NA PUCHARZE POLSKI 

                                                           W KIELCACH

Na zdjęciu od lewej: Rafał Kowalczyk, Wiktoria STASZAK, Natalia Rozel, 
Krystian Sitarski, trener Grzegorz Jasek, Jakub Żółtański, Wiktor Piwoni  
i Aleksander Gorący.

Pozostałe medale zdobyli:
 srebrny medal 
- Rafał KOWALCZYK kat. wagowa 
- 45 kg - młodzik

brązowy medal
 - Krystian SITARSKI - kat. wagowa 
50 kg - młodzik

brązowy medal 
- Wiktor PIWONI - kat. wagowa 55 
kg - kadet

brązowy medal 
- Aleksander GORĄCY - kat. wa-
gowa +95 kg - kadet.

Wszystkim zawodniczkom i za-
wodnikom a także kadrze serdecz-
nie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów.

 Za Zarząd LKS Spartakus
Prezes Bolesław Kowalski
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