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CBA na sesji 
absolutoryjnej 
w Kozielicach

W Lipianach
będzie plac
Huberta 
Dzikowskiego Kto chce przekupić 

aspiranta 
sztabowego 
pyrzyckiej policji?

Kustosz 
czy Ogrodnik?

W Pyrzycach
będzie
referendum, 
w Bielicach
powtórka sesji.

Piwo albo
boisko, 
Wołdowo 
wybiera
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To nie żart, gmina Pyrzyce, 
jeszcze w tym roku będzie wypła-
cać 2000 zł na każde dziecko, jest 
tylko jeden warunek, muszą to być 
wieloraczki. Czyli dwojaczki, tro-
jaczki, czworaczki itd., wtedy  
w otrzymają jednorazową wypłatę po 
2000 zł na każde urodzone dziecko. 
Taki projekt uchwały przedłożyła 
Radzie Miejskiej Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska, a radni tę propo-
zycję przyjęli. „Może w ten sposób 
nasza gmina będzie mogła pomóc 
rodzinie, której tego typu szczęście 

2000 + 
na jedno dziecko

Hubert Łuszczyk, radny Rady 
Miejskiej w Pyrzycach i jedno-
cześnie tytułowy policjant, dy-
żurny na komendzie policji w 
Pyrzycach, podczas ostatniej se-
sji Rady Miejskiej w Pyrzycach 
„zadziwił!” zgromadzonych na 
sali, bo  w punkcie dotyczącym 
„Raport o stanie Gminy Pyrzyce 
za 2018 rok” wygłosił  kilku-
nastominutową opinię, w któ-
rej zebrani na sali i telewidzowie 
TVK AURA usłyszeli, dlaczego 
on będzie głosował za nieprzy-
jmowaniem raportu przedłożo-
nego przez urzędników Ratusza. 
Kilkakrotnie przesłuchałem wy-
powiedź Łuszczyka i, mimo 
że  ponad 28 lat przyglądam się 
pracy samorządów w powie-
cie pyrzyckim i myśliborskim, 
to po raz pierwszy nie potrafię 
na jakiś logiczny język przetłu-
maczyć tego, co powiedział 
radny Rady Miejskiej Hubert 
Łuszczyk. Po prostu nie jestem w 
stanie tej wypowiedzi jakoś zre-
cenzować, czy nawet streścić. 
Dlatego, żeby każdy z czytel-
ników wyrobił sobie własny po-

gląd na ten temat, zapraszam do 
wysłuchania całości wypowiedzi 
radnego w Telewizji Kablowej 
Aura. Ja przejdę do najważnie-
jszego według mnie fragmentu 
wypowiedzi radnego, aspiranta 
pyrzyckiej policji, zawartej w 
pierwszej części sesji (1 godzina 
48 minuta 42 sekundy) - „…i tak 
pani burmistrz, a propos, pro-
szę pamiętać, że mnie nie można 
przekupić, ani zastraszyć”. I w 
tym momencie, mówiąc kolok-
wialnie, na sali było słychać 
opadające szczęki, brak wiedzy  

Kto chce przekupić 
aspiranta 
sztabowego
pyrzyckiej policji?

o samorządzie, brak umiejęt-
ności czytania, pisania można 
pominąć, bo takie rzeczy nawet w 
sejmie RP widzimy i na wszyst-
kich szczeblach władzy, ale żeby 
policjant na sali obrad sugerował 
korupcję zamiast ją ścigać, to 
już nie jest śmieszne. Policjant, 
który sugeruje tego typu sprawy, 
powinien zostać poddany proce-
durom wewnętrznym w policji, 
powinien w trybie natychmias- 
towym odpowiedzieć na pyta- 
nie, gdzie widzi zastraszanie  
i przekupywanie. Już po sesji wielu 

zadawało sobie pytanie, co dalej  
z tym, co powiedział Łuszczyk, 
czy dowiemy się, kto złożył mu 
ofertę korupcyjną i dlaczego nie 
zgłosił podejrzenia o popełnie-
niu przestępstwa na policję, czy 
do prokuratury. Dla mnie wy-
powiedź radnego Łuszczyka ma 
jeszcze inne oblicze, jest to prosty 
w przekazie publicznym hejt. Nie 
sposób bowiem inaczej określić 
faktu, że on, policjant, funkc-
jonariusz zaufania publicznego 
wypowiada zacytowane powyżej 
słowa. 

Dziś zachowanie Łuszczyka 
jest „przykładem” na to, że nie ma 
żadnych ograniczeń w opluwaniu 
kogokolwiek, bo skoro aspirant 
sztabowy pyrzyckiej policji może 
pozwolić sobie na takie zacho- 
wanie, to tak naprawdę każdy 
może i po co udawać, że policja 
walczy z mową nienawiści, ściga 
hejterów, walczy ze stalkingiem 
itd. no bo kto z tym walczy? 
Łuszczyk?

Ryszard Tański 

Sołtys na urzędzie 20 lat to 
sukces, ale być sołtysem i praco-
wać dla swojej społeczności 25 
albo 27 lat to już olbrzymi suk-
ces. Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Pyrzycach burmistrz 
i radni uhonorowali medalami 
dwóch zasłużonych dla gminy 
sołtysów. W uznaniu za zasługi 
w pełnieniu nieprzerwanie obo-
wiązków sołtysa przez 27 lat na 
rzecz Sołectwa Turze nadaje się 
Panu Władysławowi Marszał-

kowi  tytuł  „Honorowy Sołtys” 
i drugi wyróżniony - W uznaniu 
za zasługi w pełnieniu nieprze-
rwanie obowiązków sołtysa przez 
okres 25 lat i dotychczas na rzecz 
Sołectwa Czernice nadaje się 
Panu Stanisławowi Wudarczy-
kowi tytuł  „Honorowy Sołtys”. 
Obaj panowie otrzymali medale, 
brawa i życzenia od zebranych na 
sali obrad. Od nas też gratulacje.
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Odznaczony 
Marszałek i Wudarczyk 

Już w ubiegłej kadencji ów-
czesne, a trochę zmienione dziś 
władze starostwa w Pyrzycach 
sugerowały włodarzom pyrzyc-
kich gmin możliwość przekształ-
cenia Szpitala Powiatowego  
w Pyrzycach w spółkę z udzia-
łem wszystkich gmin. Było to tuż 
przed wyborami samorządowymi, 
więc nawet trudno było się komu-
kolwiek nad tak grubym tematem 
skupić i zastanowić. Kilka tygo-
dni temu starosta Stanisław Stę-
pień przedstawił podczas spotka-
nia z wójtami i burmistrzami in-
formację na temat możliwości 
przekształcenia Szpitala Powiato-
wego w Pyrzycach w kapitałową 
spółkę handlową z uwzględnie-
niem odpowiedzialności wspólni-
ków spółki z o.o. za zobowiąza-
nia nowo powstałej spółki. Wój-
towie i burmistrzowie informację 

Gminy nie chcą szpitala

wzięli, choć sam tytuł już prze-
raża i zobowiązali się ją prze-
analizować ze swoimi radnymi. 
Podczas kilku sesji wójtowie sy-
gnalizowali radnym ofertę staro-
stwa, ale, jak widać było, zrobili 
to dla formalności, a radni przera-
żeni „możliwością” dokładania do 
szpitala z gminnego budżetu na-
wet nie udawali, że są propozycją 
zainteresowani. 

Dziś w gminach potrzeby są 
tak duże, że branie przez samo-
rząd dodatkowego obciążenia by-
łoby wręcz samobójstwem. Na 
sesji Rady Gminy Przelewice je-
den z radnych słusznie zauważył, 
że powiat chce oddać gminom 
wszystko, co kosztuje: chodniki, 
drogi i niedługo będzie chciał od-
dać swój biurowiec pod zarząd 
którejś z gmin. 

PP
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20 czerwca, tuż przed plano-
waną przerwą urlopową, w li-
piańskiej firmie Prignitz Me-
ble Pomorskie odbył się uro-
czysty festyn z okazji 20-lecia 
działalności firmy. Głównymi 
bohaterami imprezy byli pracownicy 
przedsiębiorstwa i ich rodziny. Do 
Lipian na uroczystości przyjechali 
właściciele firmy, partnerzy 
handlowi i władze samorządowe 
Lipian. Były wyróżnienia dla 
najdłużej pracujących w firmie, 
podziękowania i gratulacje, 
a przede wszystkim rodzinna 
zabawa. 

  Firma Prignitz, największy 
dziś w kraju producent oklein do 
mebli, tak zwanych formatek po-
wstała w 1999 roku. Zakład pod 

taką nazwą otwarto w jednej z 
nieczynnych hal Zakładów Urzą-
dzeń Okrętowych Bomet. Decy-
dujące znaczenie, mające wpływ 
na lokalizację nowej firmy, miała 
bliskość  Firmy Barlinek SA, do-
stawcy materiałów do produkcji 
formatek.  Na wynajętej hali ma-
gazynowej zainstalowano kilka 
maszyn, a niewielkie pomiesz-
czenie było biurem i jednocze-
śnie pomieszczeniem socjalnym 
dla pracowników. Zatrudnienie 
w tym okresie wahało się na po-
ziomie zaledwie 20 pracowni-
ków. Lokalizacja firmy  nie da-
wała możliwości rozwoju, wzro-
stu produkcji i poprawy warun-
ków pracy. W 2004 roku podjęta 
została decyzja o wybudowaniu 

nowego, nowoczesnego zakładu 
w Lipianach, gdzie inwestycja 
otrzymała wsparcie władz gmin-
nych, samorządowych i woje-
wódzkich zainteresowanych no-
wymi miejscami pracy. Nowy 
zakład Prignitz w Lipianach 
otwarto w 2005 roku, już na no-
wych maszynach, w nowej hali 
i w nieporównywalnych z barli-
neckimi warunkami socjalnymi, 
rozpoczęto produkcję oklein – 
formatek, a już w 2006 roku Pri-
gnitz rozpoczyna produkcję me-
bli. W tym okresie firma zatrud-
niała już ponad 150 osób, oprócz 
linii meblarskiej, do Prignitz roz-

poczęto wprowadzać nowocze-
sne rozwiązania technologiczne  
i maszynowe. 

Dziś Prignitz Meble Pomor-
skie to największy producent 
oklein – formatek w Polsce, pro-
ducent mebli dla koncernu IKEA, 
które sprzedawane są na całym 
świecie. To nowoczesne techno-
logie, maszyny i co nie jest bez 
znaczenia dla lokalnej społecz-
ności, jeden z największych pra-
codawców w regionie, dbający  
o dobre relacje pracownicze, spo-
łeczne i ekologiczne. 
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20 lat Prignitz w Lipianach 

To nie żart, gmina Pyrzyce, 
jeszcze w tym roku będzie wypła-
cać 2000 zł na każde dziecko, jest 
tylko jeden warunek, muszą to być 
wieloraczki. Czyli dwojaczki, tro-
jaczki, czworaczki itd., wtedy  
w otrzymają jednorazową wypłatę po 
2000 zł na każde urodzone dziecko. 
Taki projekt uchwały przedłożyła 
Radzie Miejskiej Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska, a radni tę propo-
zycję przyjęli. „Może w ten sposób 
nasza gmina będzie mogła pomóc 
rodzinie, której tego typu szczęście 

dopisze i będą to dodatkowe środki 
na pierwsze najważniejsze zakupy dla  
dzieci” - powiedziała nam burmistrz 
Marzena Podzińska. 

Nie mamy informacji, co na 
temat inicjatywy burmistrz Pyrzyc 
sądzi premier Mateusz Morawiecki 
i Jarosław Kaczyński, ale pewnie 
pochwalą za daleko idącą politykę 
prorodzinną wpisującą się w pro-
gram partii PiS.
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2000 + 
na jedno dziecko

zadawało sobie pytanie, co dalej  
z tym, co powiedział Łuszczyk, 
czy dowiemy się, kto złożył mu 
ofertę korupcyjną i dlaczego nie 
zgłosił podejrzenia o popełnie-
niu przestępstwa na policję, czy 
do prokuratury. Dla mnie wy-
powiedź radnego Łuszczyka ma 
jeszcze inne oblicze, jest to prosty 
w przekazie publicznym hejt. Nie 
sposób bowiem inaczej określić 
faktu, że on, policjant, funkc-
jonariusz zaufania publicznego 
wypowiada zacytowane powyżej 
słowa. 

Dziś zachowanie Łuszczyka 
jest „przykładem” na to, że nie ma 
żadnych ograniczeń w opluwaniu 
kogokolwiek, bo skoro aspirant 
sztabowy pyrzyckiej policji może 
pozwolić sobie na takie zacho- 
wanie, to tak naprawdę każdy 
może i po co udawać, że policja 
walczy z mową nienawiści, ściga 
hejterów, walczy ze stalkingiem 
itd. no bo kto z tym walczy? 
Łuszczyk?

Ryszard Tański 

Od kilku tygodni wójt gminy 
Przelewice Mieczysław Mularczyk 
ma dość dziwny problem do roz-
wiązania. Musi bowiem zdecydo-
wać, czy w Wołdowie ma być dalej 
boisko  sportowe wraz z pełną in-
frastrukturą, plac zabaw, czy piwo 
i wino. W kadencji 2014 do 2018 
roku w Wołdowie urządzono bo-
isko sportowe z placem zabaw, 
urządzono je w pobliżu istnie-
jącego już sklepu spożywczego,  
w którym można było nabyć piwko 
i winko. W tym roku skończyła się 
koncesja na wyszynk w/w trunków 
i właściciel sklepu zwrócił się do 
urzędu o wydanie kolejnej konce-
sji na napoje średniej mocy. Nie-
stety, okazało się, że w związku  
z obowiązującą ustawą o wycho-

waniu w trzeźwości i jej zmianami  
nie wolno sprzedawać, spożywać 
alkoholu w pobliżu szkół, kościo-
łów, obiektów sportowych. Ustawa 
określa dokładne odległości w me-
trach i odkąd dokąd, a w Wołdowie 
nijak metry się nie zgadzają, ciągle, 
jakby nie mierzyć, piwko jest za 
blisko boiska i koncesji nie ma. Na 
taki obieg sprawy wkurzył się nie 
tylko właściciel sklepu, ale i miesz-
kańcy, bo jak tu dalej żyć? Nie-
którzy idą dalej, mówią wójtowi, 
żeby boisko zabrał, a koncesję dla 
sklepu dał. W najbliższych dniach 
mają się odbyć negocjacje w tema-
cie piwa i boiska, a wójt pojedzie 
do Wołdowa rozmawiać. Kto wy-
gra, piwko, czy boisko poinformu-
jemy w Pulsie.

PP

Piwo albo boisko, 
Wołdowo wybiera

Gminy nie chcą szpitala
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Tak jak w tytule, w  sposób dla 
słuchających, przynajmniej na po-
czątku, dość dwuznaczny, odezwał 
się podczas ostatniej sesji Rady 
Powiatu Pyrzyckiego radny Irene-
usz Dykiert. Na początku. Bo po 
chwili, zebrani zorientowali się, że 
radnemu chodziło nie o przewodnią 
partię, lecz o przestrzeganie prawa 
i sprawiedliwości  na co dzień,  
a konkretnie w odniesieniu do rad-
nego Artura Pniewskiego. Jest 
oczywiste, że radny celowo użył 
wspomnianej figury retorycznej, by 
wzmocnić emocjonalność języka.

Bo właśnie na ostatniej se-
sji radni powiatu pyrzyckiego 
mieli za zadanie podjąć uchwałę 
o wygaśnięciu mandatu rad-
nego Pniewskiego. Jak poinfor-
mował podczas sesji przewod-
niczący rady, chodzi o uchybie-
nie, którego dopuścił się Pniew-
ski, a mianowicie nie dostarczył  

Jeśli jest na sali
prawo i sprawiedliwość

w wyznaczonym terminie swo-
jego oświadczenia majątkowego 
za 2018 rok. Radny Dykiert nie 
odniósł sukcesu, jego wniosek, by 
uchwałę wycofać z porządku ob-
rad, nie zyskał wsparcia i do dysku-
sji i głosowania nad uchybieniem 
Pniewskiego doszło.  Pierwszy głos 
w dyskusji nad sobą zabrał radny 
Artur Pniewski, który bez owija-
nia w sreberka, przywalił wszyst-
kim, którzy nie usunęli uchwały  
z porządku obrad. Powiedział, że 
wie ale nie powie, która to pani 
stoi za tą uchwałą, że każdemu się 
może zdarzyć, że zapomni o czymś, 
że radni nie wiedzą, co to znaczy 
ciężka praca, bo pracują tylko po 8 
godzin. Radny opowiedział także  
o swoich dochodach, które opisał  
w oświadczeniu i o tym, jak wspiera 
kluby sportowe i stowarzyszenia. 
Po wypowiedzi Pniewskiego kilku 
radnych wyraziło swoje oburze-

nie na zbyt mocną i niesprawie-
dliwą ocenę radnych przez Pniew-
skiego, który określił głosowa-
nie nad tą uchwała na zamówienie  
i pod dyktando. Po wymianie opi-
nii obu stron przeprowadzono gło-
sowanie, w wyniku którego man-
datu radnemu Pniewskiemu nie 
wygaszono, 9 radnych było prze-
ciw uchwale, 4 wstrzymało się od 
głosu i Pniewski  nadal jest radnym.  

Czy zajmie się tą uchwałą biuro 
prawne wojewody nie wiemy. Po 
tym incydencie z próbą odwoła-
nia radnego widać, że relacje mię-
dzy Pniewskim a koalicją rządząca 
się ochłodziły, a sam Pniewski już 
pewnie myśli, jak się na koali-
cji odegrać, czyli jesień tego roku 
może być w powiecie gorąca.
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Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie 
Ogrodowe w Warszawie Rodzinny Ogród Działkowy  

im. “Miejski” w Pyrzycach ul. Kościuszki 9

ogłasza przetarg nieograniczony 

na wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej linii zasilającej 
polegającej na położeniu ok. 1100 mb. przewodów elektrycznych 
oraz 14 skrzynek rozdzielczych wyposażonych w podliczniki 
elektroniczne przy ul. Stargardzkiej w Pyrzycach.

      - Termin realizacji zamówienia do 15.10.2019 r.

      - Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
►złożenie ofert na wykonanie zadania w terminie do 16.07.2019r. 
w siedzibie Ogrodu przy ul. Kościuszki 9 w Pyrzycach w dniach 
urzędowania tj. poniedziałek i wtorek  w godz. 14:00 – 18:00.

►prowadzenie działalności gospodarczej

►wykonanie robót siłami własnymi przy użyciu własnych materiałów 
i sprzętu.

     - Termin otwarcia ofert 22.07.2019 r. o godz. 17:00.

        PZD ROD im. “Miejski” zastrzega sobie prawo 
swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu
lub odstąpienia od niego bez prawa do protestu i odwołań.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie ogrodu 
ul. Kościuszki 9 w Pyrzycach w każdy poniedziałek i wtorek

 w godz. 14:00 – 18:00.
Jednocześnie upoważniamy was do wystawienia faktury vat. 

Nasz NIP 853-13-84-032
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Na kombinację tych samych cyfr można 
spojrzeć w sposób mistyczny, albo numerolo-
giczny (czyli bardziej naukowy).  Anioły sza-
nują naszą wolę i rozumieją, że my ludzie czę-
sto boimy się tego, co dla nas jest nieznane, 
nienamacalne, więc stoją w ukryciu i obser-
wują. Wiedzą, że boimy się je zobaczyć, cho-
ciaż wielu z nas o tym marzy, więc komuni-
kują się z nami poprzez nasze myśli, odczu-
cia, sny, znaki, symbole a nawet zapachy. Ko-
munikują się z nami również za pomocą liczb, 
siódemki odgrywają tu ważną rolę. Gematria 
to z kolei stara nauka, polegająca na przydzie-
laniu liczbowych wartości literom, opartym na 
greckim i hebrajskim systemie liczbowym. 

W dacie wysyłki prezentowanej kartki 
pocztowej z miejscowości Zaborsko (kie-
dyś Sabes) -7.7.17  (oczywiście chodzi o rok 
1907, można również znaleźć trzy siódemki, 
przy okazji oznacza to, że widokówka ma już 
za sobą 102 lata!) znajdują się również trzy 
siódemki. Takie zestawienie trzech tych cyfr 
oznacza najczęściej dobro i szczęście i to nie 
tylko w tradycji chrześcijańskiej, ale już da-
lekiej starożytności, przynajmniej na Bliskim 
Wschodzie. Jej symbolika wywodzi się rów-
nież z tradycji judaistycznej i wcześniejszej 
kultury aramejskiej Proroka Henocha, w któ-
rej 7 uznawano za liczbę duchową. We współ-
czesnych czasach 777 pojawia się czasem, 
jako symbol sukcesu lub wygranej, np. trzy 
siódemki w jednorękich bandytach, czy wy-
grywająca kombinacja w popularnej w kasy-
nach grze Black Jack. Siódemki to również 
popularne obecnie zdrapki, oferowane przez 
państwowy totolotek. Siódemki to również 
pewnego rodzaju amulet, dlatego 777 znaj-
dziemy również w nazwie modelu popular-
nego samolotu Boeing 777. Znana antyter-
rorystyczna egipska jednostka nazywana jest 
również 777. 

Za osobę szczęśliwą, wydaje się czuć ko-
bieta, która jest autorem korespondencji z pre-
zentowanej widokówki. W wysłanej treści, 
najpewniej do swojej koleżanki, można zna-
leźć relację, że jest ona bardzo zadowolona  
z pobytu w Zaborsku i już snuje plany na 
ciekawą miejscową zabawę, tj. na pikniku  
w parku. 

777 – wibracja boskości

Na fotografii u dołu bar i sklep Richtera, a powyżej ulica wiejska z wido-
kiem na kościół. Ten drugi obiekt nie miał tyle szczęścia przypisywanym na wi-
dokówce liczbom, pomimo wspomnianych trzech siódemek,… spłonął zaledwie 
kilka lat później w roku 1928, prawdopodobnie wskutek podpalenia. Na szczę-
ście świątynię szybko odbudowano w dawnym stylu barokowym. 

  

Czy zajmie się tą uchwałą biuro 
prawne wojewody nie wiemy. Po 
tym incydencie z próbą odwoła-
nia radnego widać, że relacje mię-
dzy Pniewskim a koalicją rządząca 
się ochłodziły, a sam Pniewski już 
pewnie myśli, jak się na koali-
cji odegrać, czyli jesień tego roku 
może być w powiecie gorąca.

PP  
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PYRZYCE - GIŻYN - sprzedam działkę o pow. 1950 m2 z warunkami 
zabudowy dla budynku jednorodzinnego w Giżynie - 12 km od Pyrzyc, 40 
km od Szczecina. Działka bezpośrednio nad kanałem Ostrowica łączącym 
jez. Miedwie z jeziorem Będgoszcz, możliwość dopłynięcia z działki wprost 
do jeziora - ok 1 km. Piękna, cicha, spokojna okolica z dostępem do dużego 
akwenu wodnego -Sprzedam, 20zł/m2. Tel. 604-565-641

Ogłoszenie

Kustosz 
czy 
Ogrodnik?

Pytanie w tytule dotyczy za-
sług w załatwieniu, zamontowa-
niu w odgrodzeniu bramy  wjaz-
dowej na drodze wojewódzkiej nr 
119 w Pyrzycach na ul. 1 Maja,  
a dokładnie na wysokości wejścia 
głównego do kościoła św. Ottona. 

Cała sprawa ma swój początek 
i związek z przebudową ulicy 1 
Maja w tym miejscu i wybudowa-
niem miejsc parkingowych vis-à-
vis  kościoła. Tylko się cieszyć, 
bo turyści będą mieli się gdzie za-
trzymać i wydać pieniądze. Ale, 
jak to często bywa, na drogowej 
robocie wszyscy się znają i temat 
przeniesienia wygrodzenia z jed-
nej strony ulicy, gdzie powstał 
parking, na drugą przy kościele, 
stał się tematem samorządowo – 
politycznym debaty. 

Temat odgrodzenia ludzi wierzą- 
cych od reszty miasta poruszał 
wielokrotnie na sesjach Rady Mie-
jskiej radny Mariusz Ogrodnik  
i pisał w tej sprawie do burmistrz 
Pyrzyc i pewnie jeszcze gdzieś. 
Mimo tak silnego zaangażowania 
radnego, ogrodzenie nadal stało,  
a na bramkę wjazdowej przed 
wejściem do kościoła też zgody 
nie było. Na jednej z sesji Rady 
Miejskiej w Pyrzycach radny Re-
migiusz Pajor Kubicki publicznie 
podziękował radnemu woje- 
wództwa zachodniopomorskiego 
Olgierdowi Kustoszowi za zaan-
gażowanie, działania, które do-
prowadziły do demontażu części 
ogrodzenia przed kościołem  
i montażu w tym miejscu bramy 
wjazdowej na teren przyko-
ścielny. Taki obrót sprawy mógł 
trochę zdziwić, bo przecież 11 
marca 2019 na moje zapytanie w 
temacie bramki, zastępca dyrek-
tora Zarządu Dróg Wojewódz-
kich w Koszalinie Waldemar We-
jnerowski odpowiada następu-
jąco - „Komisja zapoznała się  
z wnioskiem i przeanalizowała 

istniejące warunki drogowe. Na 
odcinku pomiędzy skrzyżowaniem 
z pl. Ratuszowym a skrzyżowa- 
niem z ul. Zabytkową droga 
wojewódzka wyposażona jest 
w chodniki po obu stronach 
jezdni. Po zachodniej stronie 
jezdni umiejscowione są mie-
jsca postojowe. Chodnik po 
wschodniej stronie jezdni odd-
zielony jest od jezdni ogrodze-
niem U-12a. Wniosek dotyczy 
przerwania ogrodzenia U-12a  
i zastąpienie jego części otwier-
aną bramą na wysokości kościoła. 
Zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami nie istnieje możliwość 
oddzielenia chodnika od jezdni 
jakąkolwiek bramą lub furtką. 
Komisja zwróciła uwagę na fakt 
istnienia dojazdu na plac przed 
kościołem od ul. J. Kilińskiego. 
Pragniemy zaznaczyć, iż o takim 
stanowisku zdecydowali przed-
stawiciele Urzędu Marszałkows-
kiego oraz Policji”. 

Z wnioskiem o rozważenie 
możliwości wmontowania w w/w 
ogrodzenie bramki do ZZDW 
w Koszalinie wystąpiła burmis-
trz Pyrzyc Marzena Podzińska 
i odpowiedź była jak powyżej, 
trzy miesiące później bramka 
stoi. By wyjaśnić jakąś delikatnie 
mówiąc niespójność w „zezna- 
niach” po raz kolejny zapytaliśmy 
dyrektorów w Koszalinie, o co 
chodzi? Pierwszą według mnie 
„próbę odpowiedzi” dostaliśmy 
13 czerwca, było to kilka zdań  
z myślą raczej o spławieniu pyta-
jącego, druga odpowiedź była już 
bardziej konkretna i cytujemy ją 
poniżej

Pytanie - W związku z mon-
tażem bramy wjazdowej z drogi 
wojewódzkiej 119 – przy ulicy 
1 Maja w Pyrzycach na teren 
kościoła, proszę o informację, 
kiedy i w jakim zakresie zmieni-
ony został Projektu Stałej Or-

ganizacji Ruchu dopuszczający 
takie rozwiązanie, jakie zgody 
i od kogo zostały w tej sprawie 
uzyskane. 

Odpowiedź - Opisany w naszym 
poprzednim piśmie nr ZZDW. 3/
SR/4085/54/19 z dnia 11.03.2019 
r. Projekt Stałej Organizacji Ruchu, 
w którym zostały  zaprojektowane  
na  wysokości kościoła wygrodze-
nia segmentowe    U-12a    oddzie-
lające    chodnik    od    jezdni  i za-
bezpieczające ruch pieszy nie zos-
tał zmieniony, ponieważ wzmian-
kowana brama wjazdowa, która 
występuje w ciągu w/  wygrodzeń 
segmentowych  nie  powoduje  
zmian  w zabezpieczeniu ruchu 
pieszego, gdyż jest zamknięta na 
stałe. Ma ona za zadanie umożli-
wić tylko w zakresie awaryjnym 
wjazd na plac przed zabytkowym 
kościołem w tak newralgicznym 
dla miasta miejscu.

Pytanie - Na czyj wniosek pod-
jęto działania zmierzające do 
zamontowania w/w bramy?

Odpowiedź - Zamontowanie 
ww. awaryjnej bramy wjazdowej 
zostało wynegocjowane w wy- 
niku dyskusji oraz ustaleń na 
Radzie Miasta w związku z in-
terpelacją w tej sprawie radnego 
Rady Miejskiej w Pyrzycach 
pana Mariusza Ogrodnika.

Pytanie - Proszę podać 
powody, dlaczego Komisja Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego 
przy Marszałku Województwa 
Zachodniopomorskiego w ciągu 
3 miesięcy zmieniła w tej sprawie 
zdanie?

Odpowiedź - Komisja Bezpie-
czeństwa Ruchu Drogowego przy 
Marszałku Województwa nie roz-
patrywała ponownie sprawy do-
tyczącej wygrodzenia chodnika 
od strony kościoła, ponieważ 
wzmiankowana awaryjna brama 
wjazdowa nie powoduje zmian 
w zabezpieczeniu ruchu pieszego  
i nie pogarsza bezpieczeństwa ru-
chu drogowego.

Pytanie - Kto będzie dokony-
wał otwarcia i zamknięcia w/w 
bramy i kto będzie kierował ru-
chem pojazdów w tym rejonie tak, 
by nie doszło do kolizji drogowej?

Odpowiedź - Awaryjna brama 
wjazdowa będzie używana tylko  
sporadycznie w sytuacjach szcze-
gólnych czyli w przypadku wy-
stąpienia jakichkolwiek zagrożeń 
(pożarowych tub innych) tub w 
trakcie cyklicznych uroczystości 
kościelnych z zatwierdzonym ich  
przebiegiem oraz koniecznym 
profesjonalnym zabezpiecze-
niem. Za bezpieczeństwo ruchu 
drogowego w tym miejscu w trak-
cie używania bramy będą odpo-
wiedzialne  odpowiednie służby 
mundurowe lub porządkowe. 

Biorąc pod uwagę wyja-
śnienia zawarte w pkt. 4 pra-
gniemy podkreślić, iż żadne 
osoby nieupoważnione nie będą 
miały dostępu do urządzeń 
drogowych znajdujących się  
w pasie drogowymDW119.

cd. str.7

Wniosek ten ma związek z kon-
trolą, jaką przeprowadzili funkcjonar-
iusze CBA w sprawie ewentualnego 
naruszenia przez wójta ustawy antyko-
rupcyjnej, która określa ogranicze-
nia w prowadzeniu działalności gos-
podarczej przez osoby zajmujące kie-
rownicze stanowiska państwowe w ro-
zumieniu przepisów o wynagrodzeniu 
osób zajmujących kierownicze stano-
wiska państwowe, w tym burmistrzów 
i wójtów. 

Funkcjonariusze odkryli, albo 
ktoś im doniósł, że wójt Piotr Ryb-
kowski, pełniąc samorządowe stano-
wisko, jednocześnie jest związany ze 
spółką „Domrel Biuro Usług Inwesty-
cyjnych”, w której  pozostawał na ur-
lopie bezpłatnym. Spółka, co pot-
wierdzili także kontrolujący z CBA, 
w żaden sposób nie jest związana  
z gminą Kozielice, nie prowadzi na 

Centralne Biuro Antykorupcyjne przesłało do Rady 
Gminy w Kozielicach wniosek o podjecie przez Radę  
uchwały o wygaśnięciu mandatu wójta. 
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Ogłoszenie

Pytanie - Na podstawie jakiego 
przepisu osoba nieupoważniona 
będzie miała dostęp do urzą-
dzeń drogowych znajdujących się  
w pasie drogi wojewódzkiej 119?

Odpowiedź - Ponieważ awa-
ryjna brama wjazdowa będzie uży-
wana tylko w sytuacjach szczegól-
nych, czyli  w  przypadku  wystą-
pienia  jakichkolwiek  zagrożeń  
(pożarowych  tub  innych) lub w 
trakcie cyklicznych uroczysto-
ści kościelnych z zatwierdzonym 
ich przebiegiem oraz  koniecznym 
profesjonalnym zabezpieczeniem, 
to nie zachodzi konieczność opra-
cowania regulaminu  lub szczegól-
nych przepisów dotyczących ko-
rzystania z tej bramy.

Pytanie - Czy zarządca drogi 
opracował regulamin, przepisy dla 
osoby dysponującej kluczami do 
w/w bramy?

Odpowiedź - Wjazd i wyjazd 
przez wzmiankowaną bramę nie  
będzie  wykroczeniem  drogowym, 
gdyż   będzie   się   odbywał   tylko   
w   wyżej   opisanych   sytuacjach    
szczególnych,  a za bezpieczeństwo 
ruchu drogowego w tym miejscu  
i w takich sytuacjach będę odpo-
wiedzialne odpowiednie służby 
mundurowe tub porządkowe po-
siadające wymagane uprawnienia.

Pytanie - Czy wjazd i wyjazd 
przez w/w bramę nie będzie wykro-
czeniem drogowym, podlegającym 
karze?

Odpowiedź - Odpowiedzial-
ność za każdy awaryjny lub oko-
licznościowy wjazd i wyjazd przez 
w/w bramę wjazdową, będą pono-
siły odpowiednie służby mundu-
rowe lub porządkowe.

Pytanie - Kto poniesie odpo-
wiedzialność w przypadku, kiedy 
dojdzie w związku z zamontowa-
niem w/w bramy do wypadku?

Odpowiedź - W  związku  z  wy-
jaśnieniami  zawartymi   w  pkt.  1   
i  pkt   3  pragniemy podkreślić, iż 
wzmiankowana Komisja BRD nie 
rozpatrywała ponownie sprawy do-
tyczącej w grodzenia chodnika od 
strony kościoła.

Odpowiedzi udzielił nam tym 
razem dyrektor Michał Żuber, za 
co dziękujemy.

Mimo dyrektorskich odpowie-
dzi, nadal nie wiemy jednoznacz-
nie, kto miał taką siłę sprawczą, 
czy radny Mariusz Ogrodnik (jak 
twierdzi dyrektor), czy radny wo-
jewódzki Olgierd Kustosz (jak 
twierdzi radny Pajor Kubicki). 
Jedno dziś wiemy na pewno, 
że dyrekcja Zarządu Dróg Wo-
jewódzkich w Koszalinie dzie-
sięć - co ja piszę! - dwadzieścia 
razy zastanowi się nad jakąś in-
westycją w Pyrzycach, by znowu 
nie popaść w takie problemy, jak  
w przypadku omawianym powy-
żej. Cóż, inne gminy na tym tylko 
skorzystają. 

RT

Wniosek ten ma związek z kon-
trolą, jaką przeprowadzili funkcjonar-
iusze CBA w sprawie ewentualnego 
naruszenia przez wójta ustawy antyko-
rupcyjnej, która określa ogranicze-
nia w prowadzeniu działalności gos-
podarczej przez osoby zajmujące kie-
rownicze stanowiska państwowe w ro-
zumieniu przepisów o wynagrodzeniu 
osób zajmujących kierownicze stano-
wiska państwowe, w tym burmistrzów 
i wójtów. 

Funkcjonariusze odkryli, albo 
ktoś im doniósł, że wójt Piotr Ryb-
kowski, pełniąc samorządowe stano-
wisko, jednocześnie jest związany ze 
spółką „Domrel Biuro Usług Inwesty-
cyjnych”, w której  pozostawał na ur-
lopie bezpłatnym. Spółka, co pot-
wierdzili także kontrolujący z CBA, 
w żaden sposób nie jest związana  
z gminą Kozielice, nie prowadzi na 

terenie gminy inwestycji, ani żad-
nej innej działalności, nie zawiera, ani 
nie zawierała żadnych umów z gminą  
i ten fakt nie jest kwestionowany  
w protokole kontroli przeprowadzonej 
przez CBA. Mimo, że wójt Piotr Ryb-
kowski już rozwiązał stosunek pracy ze 
spółką Domrel Biuro Usług Inwestycy-
jnych, kiedy CBA zgłosiło swoje wąt- 
pliwości, to i tak wniosek o odwołanie 
go ze stanowiska do Rady Gminy  
w Kozielicach wpłynął i był rozpatry-
wany na ostatniej sesji. 
W głosowaniu jawnym radni 
nie przyjęli argumentacji CBA  
i odmówili stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu wójta Gminy i teraz uchwałą  
i wnioskiem CBA zajmie się wojewoda 
i zapewne jeszcze raz Delegatura CBA 
w Szczecinie.

PP 

CBA na sesji 
absolutoryjnej 
w Kozielicach

Centralne Biuro Antykorupcyjne przesłało do Rady 
Gminy w Kozielicach wniosek o podjecie przez Radę  
uchwały o wygaśnięciu mandatu wójta. 

Wójt Piotr Rybkowski

W jednym z tegorocznych 
Pulsów pisaliśmy o tym, że od 
kilkunastu miesięcy trwa po-
stępowanie prokuratorskie, ma-
jące na celu wyjaśnienie, gdzie 
podziały się pieniądze przezna-
czone na opłatę czynszu za wy-
najem pomieszczeń od Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pyrzycach 
dla Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Pyrzyc. Dotychczas proku-
ratura, zasłaniając się dobrem 
śledztwa, nie udzielała na ten te-
mat żadnych informacji, sytu-
acja uległa zmianie w związku 
z postawieniem pierwszych za-
rzutów podejrzanym. „Prokura-
tura Okręgowa w Szczecinie nad-
zoruje postępowanie w związku  
z podejrzeniem popełnienia prze-
stępstw dotyczących między in-
nymi niedopełnienia obowiązków 
służbowych przez osoby pełniące 
funkcje w Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Pyrzycach, także w Ko-
mendzie Powiatowej Straży Po-
żarnej w Pyrzycach. Na chwilę 
obecną zarzuty usłyszały łącznie 
trzy osoby, tak jak wspomniałam, 
są one związane z niedopełnie-
niem obowiązków służbowych, 
to jest przestępstwo z artykułu 
231 Kodeksu Karnego. Postępo-

Mamy aktualne stanowisko prokuratury
w strażackiej sprawie

wanie w chwili obecnej jest kon-
tynuowane, niestety, na zaplano-
wane w najbliższym czasie ko-
lejne czynności procesowe nie 
mogę pana poinformować o dalej 
idących szczegółach dotyczących 
treści tych zarzutów, mogę jedynie 
w chwili obecnej zasygnalizować, 
czego one dotyczą. Jednocześnie 
w stosunku do dwóch podejrza-
nych prokurator po przedstawie-
niu zarzutów zastosował środki 
zapobiegawcze o charakterze 
wolnościowym. To jest między in-
nymi dozór policji połączony z za-
kazem kontaktowania się oskar-
żonych ze wskazanymi przez pro-
kuratora osobami, a dodatkowo 
zakaz opuszczania kraju, a w sto-
sunku do jednego z podejrzanych 
poręczenie majątkowe” - powie-
działa naszej redakcji prokurator 
Joanna Biranowska – Sochalska, 
rzecznik Prokuratury Okręgowej 
w Szczecinie. Na dopytanie, czy 
jeszcze komuś postawione zo-
staną zarzuty w tej sprawie i o ja-
kich kwotach mówimy, usłyszeli-
śmy od pani rzecznik - „Postępo-
wanie jest w trakcie”.

PP           
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26 czerwca br. podczas VIII 
Sesji Rady Gminy  w Przelewicach 
nagrodzono najlepszych uczniów ze 
szkół podstawowych i gimnazjum 
z terenu gminy. Uczniowie przy-
byli wraz z rodzicami, aby odeb-
rać nagrody za wybitne osiągnię-
cia w nauce, aktywność społe- 
czną i działalność w samorządzie 
szkolnym. Przewodniczący RG 
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26 czerwca br. podczas VIII 
Sesji Rady Gminy  w Przelewicach 
nagrodzono najlepszych uczniów ze 
szkół podstawowych i gimnazjum 
z terenu gminy. Uczniowie przy-
byli wraz z rodzicami, aby odeb-
rać nagrody za wybitne osiągnię-
cia w nauce, aktywność społe- 
czną i działalność w samorządzie 
szkolnym. Przewodniczący RG 

Najlepsi uczniowie w Przelewicach

Marian Świderski wraz z wice-
przewodniczącą Anną Benką, wó-
jtem gminy Mieczysławem Mu-
larczykiem wręczyli wyróżnionym 
pamiątkowe dyplomy i nagrody.  
Wszystkim wyróżnionym uczniom 
i ich rodzicom pogratulowali 
wspaniałych osiągnięć oraz życzyli 
dalszych sukcesów.

Tradycyjnie, podczas uroczystości dyrektor Gimnazjum im. OZP  
w Przelewicach Renata Kozicka wręczyła Nagrodę Dyrektora, którą  
w tym roku otrzymała Zofia Kustosz (kl. III) za najwyższy wynik egza- 
minu gimnazjalnego. Wszystkim nagrodzonym składamy serdeczne gratu- 
lacje i życzymy niegasnącej pasji zdobywania wiedzy, a także  dalszych 
sukcesów w życiu.                          PP

Uczniowie nagrodzeni za wyniki w nauce i aktywność społeczną na 
rzecz szkoły: 1. Zofia Kustosz – PG Przelewice, 2. Maja Mularczyk - 
NSP Przelewice, 3. Karol Berliński - SP Kłodzino, 4. Patrycja Grzesiek 
- SP Kłodzino, 5. Natalia Żuk - SP Kłodzino, 6. Michalina Szuplak – 
PSP Żuków, 7. Amelia Dietrich – PSP Żuków, 5. Oliwia Kwaśna – PSP 
Jesionowo.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Koniec czerwca to czas podsu-
mowania pracy organu wykonaw-
czego gminy lub powiatu. Radni 
oceniają pracę swojego wójta, bur-
mistrza, czy starosty i w związku 
z tym, w ubiegłym tygodniu od-
były się sesje we wszystkich py-
rzyckich samorządach. Tegoroczne 
absolutoria są inne od minionych, 
w tej kadencji, zgodnie z nową 
ustawą, radni podsumowują za-
kończony rok pracy wójta, burmi-
strza, czy starosty w trzech etapach. 
Po raz pierwszy w tym roku radni 
samorządów wszystkich szcze-
bli będą  rozpatrywać podczas se-
sji raport o stanie gminy lub po-
wiatu. Taki raport, wójt, burmistrz 
prezydent, starosta musieli oddać 
radnym do analizy do końca maja  
i wszyscy samorządowcy w po-
wiecie wywiązali się z tego obo-
wiązku. Raport o stanie gminy 
obejmuje podsumowanie działal-
ności wójta, burmistrza, starosty 
w poprzednim roku, a w szcze-
gólności realizację polityki, pro-
gramów i strategii, uchwał rady 
gminy, budżetu obywatelskiego i, 
co najważniejsze, ustawa mówi, 

W Pyrzycach
będzie referendum, 
w Bielicach
powtórka sesji.

że to rada gminy może, ma prawo 
określić w drodze uchwały szcze-
gółowe wymagania dotyczące ra-
portu. Rada może uchwalić, co 
chce, żeby w tym raporcie wójt, 
burmistrz, starosta im napisał,  
a czego, żeby nie pisał. Nasza wie-
dza jest taka, że żadna rada w po-
wiecie pyrzyckim, żaden radny 
nie wystąpił z takim projektem 
uchwały i nikt takiej uchwały nie 
uchwalił. Według znowelizowa-
nej ustawy, podsumowanie pracy 
szefa gminy lub powiatu przebie-
gało w tym roku według następują-
cej kolejności: 

1. Raport o stanie gminy, powiatu 
i dyskusja oraz głosowanie nad pro-
jektem uchwały w sprawie udziele-
nia wotum zaufania wójtowi, bur-
mistrzowi, staroście.

2. Sprawozdanie roczne z wy-
konania budżetu gminy, powiatu  
i dyskusja oraz głosowanie nad 
projektem uchwały w sprawie za-
twierdzenia sprawozdania finanso-
wego oraz sprawozdania z wykona-
nia budżetu.

3. Absolutorium dla wójta, burmi-
strza, starosty i dyskusja oraz gło-

sowanie nad projektem uchwały w 
sprawie absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu za 2018.
(Na potrzeby artykułu streściliśmy 
w rzeczywistości bardziej rozbudo-
wane punkty)

Należy dodać, że ustawo-
dawca, (a zmiany w ustawie doko-
nała obecna większość parlamen-
tarna) przewidział w punkcie Ra-
port o stanie gminy, powiatu także 
udział mieszkańców, którzy mo-
gli zapisać się do dyskusji na ra-
portem i podczas sesji zabrać głos 
i wyrazić swoją opinię, a z tego, 
co wiemy, żaden mieszkaniec py-
rzyckich gmin i powiatu z takiej 
szansy nie skorzystał. W ponie-
działek 24 czerwca odbyła się se-
sja Rady Gminy w Bielicach, tu-
taj i wójt, i przewodniczący rady, i 
pewnie radca prawny przygotowu-
jąc porządek obrad zapomnieli o 
Raporcie o Stanie Gminy, przegło-
sowali tylko, jak w latach poprzed-
nich, Sprawozdanie Finansowe  
i Absolutorium dla wójta. Trzeba 
było 28 czerwca zwołać sesję nad-
zwyczajną i unieważnić w/w dwie 
uchwały oraz podjąć trzy uchwały, 

tak jak mówi ustawa. Radni na sesji 
nadzwyczajnej na 13 obecnych rad-
nych, 13 głosowało ZA we wszyst-
kich trzech punktach. Pytanie, 
czy taki awaryjny tryb nie ograni-
czył możliwości udziału w debacie 
nad Raportem o Stanie gminy dla 
mieszkańców? Radni gminy Prze-
lewice w miniony wtorek także dali 
swemu wójtowi Mieczysławowi 
Mularczykowi  absolutorium za 
2018 rok, na czternastu obecnych 
na sesji radnych, dziewięciu głoso-
wało za udzieleniem absolutorium, 
przy czterech głosach przeciw-
nych i jednym wstrzymującym się.   
W środę odbyła się sesja Rady Po-
wiatu Pyrzyckiego, podczas której 
starosta Stanisław Stępień i zarząd, 
którym kieruje, otrzymali: za Raport  
o Stanie Powiatu – 12 głosów ZA 
i 3 PRZECIW, za Sprawozdanie  
z wykonania budżetu za 2018 rok 
15 głosów ZA, przy uchwale o Ab-
solutorium Stanisław Stępień i za-
rząd dostali 15 głosów ZA.  Głoso-
wanie trzech uchwał w Kozielicach 
przebiegło bez zaskoczeń, wszy-

cd. str.11

Burmistrz Lipian
Bartłomiej Królikowski

Wójt Gminy 
Przelewice

Mieczysław Mularczyk

Wójt Gminy
 Kozielice 

Piotr Rybkowski

Starosta Pyrzycki
Stanisław Stępień

Burmistrz Pyrzyc
Marzena Podzińska

Wójt Gminy 
Bielice

Iwona Kochel

Wójt Gminy 
Warnice

 Alina Werstak

Kozielice zabierają swoje śmieci
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W Pyrzycach
będzie referendum, 
w Bielicach
powtórka sesji.

scy radni byli ZA, podobnie w Li-
pianach, 14 obecnych radnych ZA. 
Natomiast sesja w Gminie Pyrzyce, 
to dopiero jazda. Trudno mi nawet 
ją jakoś opisać, bo użyte przez rad-
nych opozycji środki, słowa i argu-
menty nie były dla radnych opozy-
cji najważniejsze, ważny był cel 
opozycyjnych radnych, czyli refe-
rendum w sprawie odwołania ze 
stanowiska burmistrz Marzeny Po-
dzińskiej. Jak widać od początku 
kadencji, radni opozycji nie są w 
stanie merytorycznie poradzić so-
bie z Podzińską i jej urzędnikami 
i doszli do wniosku, że referen-
dum będzie najlepsze do pozby-
cia się problemu. Radni: Stasiak, 
Szymkowicz, Łuszczyk, Pajor Ku-
bicki, krytykowali „Raport o sta-
nie gminy” i jego wykonawców za 
to, że został przygotowany nie tak, 
jak oni by go widzieli. Tylko „za-
pomnieli”, że to właśnie oni, zgod-
nie z ustawą, jak piszemy powyżej, 
powinni podjąć uchwałę o szcze-
gółowości i formie raportu, po-
winni przyjąć uchwałę o tym, jak 
burmistrz powinna im ten doku-

ment przygotować, czego nie zro-
bili. Ktoś zapyta, no to jak można 
kogoś rozliczać z czegoś, czego się 
nie określiło? Ano można, to tak, 
jakby nauczyciel dał lufę uczniowi 
nie formułując nawet pytania. 
Wątpliwości dotyczące Raportu  
o Stanie Gminy i dyskusje były 
podczas wszystkich sesji gmin-
nych w powiecie, ale nigdzie nie 
były one tak bezsensowne, jak pod-
czas obrad Rady Miejskiej w Py-
rzycach. Większość wypowiedzi 
radnych pyrzyckiej opozycji, pod-
czas omawianej sesji, nie trzymała 
się dat, faktów, obowiązującego 
prawa, pojawiały się sprzeczno-
ści i zero reakcji na wyjaśnienia, 
wcześniejsze i podczas sesji, dla-
tego po pełny obraz i wiedzę za-
praszam do TVK AURA. W efek-
cie takiego zaplanowanego roller-
coastera, 6 radnych zagłosowało 
ZA Raportem, a byli to radni Gra-
żyna Słodkowska, Małgorzata Pio-
trowska, Iwona Ksel, Piotr Retecki, 
Jerzy Wroński i Mariusz Majak. 
Radni przeciwni udzieleniu wo-
tum zaufania burmistrz Pyrzyc to – 
Hubert Łuszczyk „który podzięko-

wał w ten sposób, dał z liścia, bur-
mistrz Marzenie Podzińskiej za na-
pisanie skutecznego projektu na re-
mont drogi w Rzepnowie, na czym 
mu bardzo zależało z przyczyn ro-
dzinnych, Mariusz Ogrodnik, który 
jako członek komisji rewizyjnej, 
przygotował pozytywny wniosek 
o udzielnie absolutorium dla Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej,  
a na sesji był przeciw, bo jak stwier-
dził ma prawo zmienić zdanie i był 
także przeciw za  to, że płot woje-
wódzki przy kościele jeszcze stoi. 
Radny  Mirosław  Stasiak głosując 
przeciw udzieleniu wotum zaufa-
nia podziękował w ten sposób bur-
mistrz za inicjatywę przejęcia osie-
dlowej drogi na Osiedlu Warszaw-
skim i remonty ulic w rejonie. Prze-
mysław Golczyk głosując przeciw 
podziękował za pierwszy i drugi 
etap remontu ulicy Słowackiego 
oraz wykonaną dokumentację i zło-
żony wniosek na remont ulicy Mic-
kiewicza, natomiast radny Kurow-
ski  głosując przeciw podziękował 
za remont ulicy Głowackiego nale-
żącej do jego okręgu wyborczego, 
a radny Szymkowicz za bycie prze-
ciw, w nagrodę mógł zameldować 
o wykonaniu zadania. Nie byli ZA 
ani  PRZECIW radny Damian Bła-
żejewski, radny Remigiusz Pajor 
Kubicki i  Tomasz Posyniak. 

Druga uchwała nad Sprawozda-
niem Finansowym,  7 ZA, do tych 
ZA dołączył radny Remigiusz Pa-
jor Kubicki, 0 PRZECIW, 8 wstrzy-
mało się od głosu, czyli uchwała 
przeszła.

No i głosowanie absoluto-
ryjne, które już wszyscy obecni na 
sali uznali za przegrane przez bur-
mistrz Marzenę Podzińską okazało 
się wygrane, do grupy ZA dołączył 
radny Damian Błażejewski i było 
8 ZA, 6 wstrzymało się od głosu  
i radny Kurowski pokazał w imie-
niu swoich wyborców, co potrafi  
i był przeciw, na pewno jego men-
tor to widział i pochwali. Dziś 
mieszkańcy Pyrzyc mogą być już 
pewni, w jakim kierunku zmie-
rza opozycja w Radzie Gminy Py-
rzyce, chodzi o referendum, które, 
zgodnie ze znowelizowaną ustawą, 
w przypadku ponownego nieudzie-
lenia wotum zaufania w czerwcu 
2020 roku, daje radnym możliwość 
zwołania w ciągu 14 dni, czyli do 
połowy lipca 2020 sesję, na której 
podejmują uchwałę o rozpoczęciu 
procedury referendalnej zmierza-
jącej do odwołania burmistrz Py-
rzyc Marzeny Podzińskiej, dziś ona 
już wie, cytując klasyka, gdzie stoi 
ZOMO.  

Ryszard Tański 

cd. str.11

Gmina Kozielice na ostatniej 
sesji rady podjęła uchwałę o wy-
stąpieniu ze Związku Gmin Dolnej 
Odry z końcem roku obrachunko-
wego 2019 r. tj. z dniem 31 grudnia 
2019 roku.

Przypomnijmy, że związek zaj-
muje się gospodarką odpadami ko-
munalnymi na terenie 15 gmin,  
w tym na terenie naszego powiatu 
w gminach: Lipiany, Warnice, Bie-
lice i Kozielice. W uzasadnieniu do 
uchwały czytamy - „Gmina Kozie-
lice na podstawie uchwały Rady 
Gminy Nr IX/109/12 z dnia 16 lu-
tego 2012 r. przystąpiła do Związku 
Gmin Dolej Odry. W okresie od 
przystąpienia do Związku radni 
Gminy Kozielice obserwowali coraz 
to bardziej pogarszającą się sytu-
ację majątkową związku, dotyczyło 
to również windykacji należności  
z terenu funkcjonowania Związku, 
jak również bardzo wysokie za-
dłużenie Związku. Rada Gminy 

Kozielice zabierają swoje śmieci
postanowiła wystąpić ze Związku 
Gmin Dolnej Odry w myśl art. 64 
ust. I i 2 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym.
(Dz. U. z 2018r.poz.994) oraz na 
podstawie rozdziału 3 SIO pkt I 
Statutu Związku Gmin (wystąpie- 
nie ze związku poprzez podję-
cie uchwały przez Radę Gminy) 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopo-
morskiego z 2015r,poz.2851)” 
Samorząd Kozielic podejmuje 
taką uchwałę już po raz drugi.  
W roku ubiegłym, radni najpierw 
zdecydowali o wyjściu, a później  
o pozostaniu. 

Czy ostatnia decyzja o opuszc-
zeniu związku jest ostateczna, 
zobaczymy.  

W 2015 roku ze związku 
wystąpiła gmina Przelewice, którą 
dziś w temacie wywozu odpadów 
obsługuje Pyrzyckie Przedsiębiorstwo 
Komunalne.

PP

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.),
 informuję,  

że w dniach 3 lipca 2019 r. – 23 lipca 2019 r.  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach na tabli-
cy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu za-
mieszczony zostanie wykaz nieruchomości przezna-
czonych do sprzedaży oraz dzierżawy, położonych 
na terenie Miasta i Gminy Lipiany.

Burmistrz Lipian
Bartłomiej Królikowski

cd. ze str10



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 9                                                                                                02.07.2019 12                                                                               Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 9                                              

16 maja Rada Miejska w Py-
rzycach przyjęła uchwałę zmie-
niającą stawki za wywóz odpa-
dów komunalnych na poziomie 
36 zł zbierane nieselektywnie  
i 21 zł zbierane selektywnie. 

Sesja ta była drugą na ten te-
mat, a wcześniej ponad miesiąc 
na rożnych spotkaniach organi-
zowanych przez burmistrz Py-
rzyc radni mieli możliwość dys-
kutowania o tym, jak gospodaro-
wać śmieciami, by jak najmniej 
podwyżki dotknęły mieszkań-
ców i żeby system gospodaro-
wania odpadami sam się finan-
sował, jak wymaga tego prawo. 
Przypomnijmy, że na tej samej 
sesji radni opozycji złożyli swój 
projekt uchwały, z innymi staw-
kami, który w głosowaniu jed-
nak przepadł, mimo że opozy-
cja ma większość w radzie.  Tak 
więc od 16 maja, po uprawomoc-
nieniu, bo wojewoda tak jak inne 
uchwały mógł i tę uchylić, gdyby 
była wadliwa, to nowe stawki 
powinny wejść w życie 1 lipca 
2019. By tak się stało, pracow-
nicy urzędu musieli powiadomić 
mieszkańców o zmianie stawek 
tak, by ci złożyli deklaracje wy-
wozu w sposób segregowany lub 
niesegregowany.  Na te działa-
nia urząd wydał około 20 tysięcy 
złotych, są to opłaty pocztowe, 
do tego należy dodać też pracę 
urzędników, ponadto, jak zmie-
nia się stawki opłat za śmieci, 
trzeba też dokonać zmian w bu-
dżecie gminy, to znaczy należy 
wprowadzić nowe, wynikające 
z podwyżek środki do planu bu-
dżetu gminy i w tym przypadku 
była to kwota prawie 680 tysięcy 
złotych, którą burmistrz wpro-
wadziła uchwałą, a radni, w tym 
także opozycji, przyjęli na se-
sji 30 maja. Przyjęli ją, mimo że 
dzień wcześniej 29 maja radni 
PIS i Klubu Bezpartyjne Pyrzyce 
składają w tajemnicy skargę na 
uchwałę zmieniającą stawki do 
wojewody, czyli dzień przed se-
sją, na której burmistrz Pyrzyc 
wprowadza dodatkowe środki 
wynikające ze zmiany stawek za 
wywóz śmieci w wysokości 680 
tysięcy zł i oni też za tym głosują. 
Nikt z obu klubów, ani przewod-

niczący Szymkowicz, ani prze-
wodniczący Błażejewski, ani 
podczas sesji, ani w inny sposób 
nie informuje urzędu gminy, że 
zaskarżają uchwałę śmieciową, 
do czego mają pełne prawo. Pro-
blem w tym, że burmistrz Py-
rzyc dowiaduje się o skardze do-
piero 11 czerwca, taką informa-
cję ratusz otrzymuje nie od rad-
nych opozycji, tylko pisemnie  
z Regionalnej Izby Obrachunko-
wej. W okresie od sesji, na któ-
rej uchwalono nowe stawki, czyli 
od 16 maja 2019 do 11 czerwca 
2019 pracownicy ratusza, urucha-
miają procedurę informowania 
mieszkańców gminy o podwyż-
kach, stosowane są różne formy, 
ale i tak koszt aktualny to około 
20 tysięcy złotych, plus praca 
urzędników, plus dezorientacja 
mieszkańców. A wystarczyłoby, 
aby radni opozycji Szymkowicz 
i Błażejewski poinformowali ra-
tusz, nawet za pomocą facebo-
oka, że wnoszą skargę i żeby po-
czekać z informowaniem miesz-
kańców, wydawaniem pieniędzy 
na znaczki do decyzji Regional-
nej Izby Obrachunkowej. Dziś, 
w związku z decyzją RIO, która 
unieważniła uchwałę z 16 maja, 
obowiązują stare stawki, pi-
sma które mieszkańcy otrzymali 
mogą sobie wrzucić do kosza, a 
burmistrz chce iść z decyzją RIO 
do sądu, bo uważa ją za niespójną 
z dotychczasowymi jej opiniami, 
w których RIO żąda, żeby wy-
wóz śmieci się samofinansował, 
ale decyzję i upoważnienie wej-
ścia na drogę sądową musi dać jej 
zgodnie z prawem Rada Miejska. 
„Nie chodzi mi tylko o tę kon-
kretną uchwałę, chodzi o zasadę, 
jaką mamy kierować się jako sa-
morząd na przyszłość, bo RIO nie 
może raz mówić jedno, a później 
co innego i jeszcze nas z tego roz-
liczać. Uważam, że powinien się 
na ten temat wypowiedzieć sąd, 
będziemy mieli wtedy jasność, jak 
postępować na przyszłość. Nato-
miast zachowanie radnych opo-
zycji nie wiem jak nazwać, bo ma 
to znamiona sabotażu, stracili-
śmy pieniądze, czas pracy pra-
cowników, nerwy zdezoriento-
wanych mieszkańców. Pytałam 

radnych opozycji, dlaczego tak 
się zachowali, nikt mi nie odpo-
wiedział. Nikt radnym nie zabra-
nia skarżenia uchwał, jeżeli się  
z nimi nie zgadzają, ale co stoi na 
przeszkodzie, by o tym w cywili-
zowany sposób poinformować 
urząd” - powiedziała burmistrz 
Marzena Podzińska.  

Dziś radni PiS i Klubu 
Bezpartyjne Pyrzyce, którzy pod-
pisali się pod skargą, a co naj-
ważniejsze nie poinformowali 
o tym fakcie ratusza, odpowia-

Czy Szymkowicz i Błażejewski
oddadzą 20 tysięcy złotych?

Powiadomieniem patrolu po-
licji i ostatecznie zatrzymaniem 
zakończyła się jazda 31-letniej  
mieszkanki powiatu pyrzyc-
kiego. Kierująca miała poważne 
problemy z opanowaniem samo-
chodu, a ponadto nie posiadała 
uprawnień do kierowania. Bada-
nie wykazało blisko 3 promile al-
koholu w jej organizmie.

Kilka dni temu w Pyrzy-
cach na ul. Narutowicza doszło 
do obywatelskiego zatrzyma-
nia nietrzeźwej kierującej. Z re-
lacji świadka wynika, że kieru-
jąca samochodem marki Renault 
jadąc drogą W 106 jechała przy-
słowiowym wężykiem, od kra-
wędzi jezdni do jej osi. Kierująca 
miała wyraźne problemy z utrzy-
maniem toru jazdy, co dało pod-
stawę, iż może znajdować się pod 
wpływem alkoholu. 

Po tym, jak kobieta wjechała 
do Pyrzyc i skręciła w jedną  
z ulic, zgasł jej samochód. Fakt  
wykorzystał świadek cały czas ja-
dący za nią. Podbiegł do pojazdu 
i widząc stan kierującej, która 
próbuje uruchomić silnik zabrał 
jej kluczyki.

Obywatelskie ujęcie nietrzeźwej kierującej

O tym, co się wydarzyło po-
wiadomiony został dyżurny Ko-
mendy Powiatowej Policji w Py-
rzycach, który natychmiast na 
miejsce interwencji skierował 
patrol.

Badanie na zawartość alko-
holu w organizmie wykazało, 
iż kierująca samochodem re-
nault miała prawie 3 promile.  
W czasie interwencji okazało się, 
iż 31-latka nigdy nie posiadała 
uprawnień do kierowania.  Po jej 
wytrzeźwieniu kobiecie przedsta-
wiono zarzut jazdy samochodem 
w stanie nietrzeźwości.  Za po-
pełnione przestępstwo odpowie 
przed sądem, grozi jej kara do 2 
lat pozbawienia wolności. 

W dalszym ciągu nietrzeźwi 
kierowcy są ogromnym zagro-
żeniem na drogach. Nie dajmy 
przyzwolenia na jazdę na „po-
dwójnym gazie”. 

Pamiętajmy - Każdy, kto jest 
świadkiem przestępstwa, ma 
prawo ująć sprawcę na gorącym 
uczynku. 

mł. asp.
 Marcelina Pałaszewska

KPP w Pyrzycach

dają za stratę 20 tysięcy złotych 
z budżetu gminy Pyrzyce, ci sami 
radni muszą także zdecydować, 
czy zależy im na prawidłowej in-
terpretacji prawa w temacie go-
spodarki odpadami i upoważ-
nią burmistrz, by poszła do sądu  
z RIO i żeby sąd zdecydował, kto 
ma rację, czy zależy im na dal-
szym ściemnianiu mieszkańców 
i nie pozwolą pójść do sądu. Za-
pewne okaże się to na najbliższej 
sesji rady miejskiej. 

RT 

Gmina Przelewice, w związku 
z uchybieniami (jak twierdzi skarb-
nik gminy Danuta Ostrowska i wójt 
Mieczysław Mularczyk) żąda od 
Stowarzyszenia Ludowego Klubu 
Sportowego „Wicher” w Przelewi-
cach zwrotu 11160,00 złotych do-
tacji celowej przyznanej na dzia- 
łalność klubu w 2018 roku. Nie 
pomogły spotkania, wyjaśnie-
nia i wójt gminy Mieczysław Mu-
larczyk wydał decyzję administra- 
cyjną, nakazującą zwrot w/w 
kwoty wraz odsetkami. Od tej de-
cyzji władze Wichra za pośrednic-
twem kancelarii prawnej odwołały 
się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego i obecnie oczekują 
na jego opinię w sprawie konf-

Koniec meczu WICHER Przelewice 
kontra wójt?

Tuż przed ostatnim dzwon-
kiem do Zespołu Szkół w Lipia-
nach wpłynęły podziękowania 
podpisane przez prezesa Funda-
cji „Być Bardziej” księdza An-
drzeja Sikorskiego, który złożył  
społeczności uczniowskiej i na-
uczycielskiej z Lipian podzięko-
wania za udział w akcji Grosz 
do Grosza w roku szkolnym 
2018/2019. Patronat nad projek-
tem ma Ministerstwo Zdrowia, 
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej i Minister Rodziny i Poli-
tyki Społecznej. Uczniowie pod 
okiem Anny Dacko i Marzeny 
Tomczak zebrali w tej edycji pro-
jektu najwięcej GROSZY zdo-
bywając I miejsce w Polsce,  
a w związku z tym, że akcja ma 
charakter konkursu to i nagroda 
została przyznana, jest to rzut-

Grosz do grosza z Lipian
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przed sądem, grozi jej kara do 2 
lat pozbawienia wolności. 

W dalszym ciągu nietrzeźwi 
kierowcy są ogromnym zagro-
żeniem na drogach. Nie dajmy 
przyzwolenia na jazdę na „po-
dwójnym gazie”. 

Pamiętajmy - Każdy, kto jest 
świadkiem przestępstwa, ma 
prawo ująć sprawcę na gorącym 
uczynku. 
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radni muszą także zdecydować, 
czy zależy im na prawidłowej in-
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nią burmistrz, by poszła do sądu  
z RIO i żeby sąd zdecydował, kto 
ma rację, czy zależy im na dal-
szym ściemnianiu mieszkańców 
i nie pozwolą pójść do sądu. Za-
pewne okaże się to na najbliższej 
sesji rady miejskiej. 

RT 

Gmina Przelewice, w związku 
z uchybieniami (jak twierdzi skarb-
nik gminy Danuta Ostrowska i wójt 
Mieczysław Mularczyk) żąda od 
Stowarzyszenia Ludowego Klubu 
Sportowego „Wicher” w Przelewi-
cach zwrotu 11160,00 złotych do-
tacji celowej przyznanej na dzia- 
łalność klubu w 2018 roku. Nie 
pomogły spotkania, wyjaśnie-
nia i wójt gminy Mieczysław Mu-
larczyk wydał decyzję administra- 
cyjną, nakazującą zwrot w/w 
kwoty wraz odsetkami. Od tej de-
cyzji władze Wichra za pośrednic-
twem kancelarii prawnej odwołały 
się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego i obecnie oczekują 
na jego opinię w sprawie konf-

Koniec meczu WICHER Przelewice 
kontra wójt?

liktu. Kolegium może zwrócić de-
cyzję wójta do ponownego rozpat-
rzenia, jeżeli znajdzie w niej uchy-
bienia formalne i wtedy wójt może 
odpuścić, albo poprawić decyzję, 
wydać ją jeszcze raz i nadal żądać 
zwrotu 11 160 zł dotacji. „Jeżeli 
Samorządowe Kolegium Odwoław-
cze nie wróci decyzji z powodu jakiś 
technicznych uchybień z naszej stro- 
ny nie będziemy się odwoływać  
i żądać zwrotu części dotacji, sprawę 
uznamy za zamkniętą. Obecnie, tak 
jak i władze Stowarzyszania Wicher 
Przelewice, czekamy na opinię 
SKO” - przekazał nam wójt Mieczy- 
sław Mularczyk  

RT

13 czerwca w Sądzie Apela-
cyjnym w Szczecinie odbyło się 
ostatnie posiedzenie w sprawie 
32 pyrzyckich rolników, którzy 
sprzeciwiali się sprzedaży ziemi 
przez Agencję Nieruchomości 
Rolnych i kupowaniu jej przez 
spółki z kapitałem obcym na tak 
zwane „słupy”. Wtedy oskarżo-
nym rolnikom przedstawiono 
250 zarzutów, między innymi, 
że utworzyli grupę przestępczą  
i utrudniali przetargi na sprzedaż 
lub dzierżawę ziemi rolnej na te-
renie powiatu pyrzyckiego. 

13 czerwca zapadła decyzja 
o ostatecznym odrzuceniu apela-
cji złożonej przez pełnomocnika 
oskarżyciela posiłkowego rol-
nika z Lipian. Rolnik ten został 
włączony do sprawy 32 rolników  
w związku z innym wątkiem, po-
biciem, którego historia wypły-
nęła w wyniku działań operacyj-
nych CBA, a sprawa ta została 

Apelacja rolnika z Lipian
ostatecznie odrzucona

wyłączona do odrębnego  prowa-
dzenia przez sąd w Myśliborzu  
i zakończona wyrokiem. Rolnik 
z Lipian odwołał się od decyzji 
uniewinniającej pyrzyckich rolni-
ków, a to z kolei spowodowało, że 
sprawa  nadal nie mogła być za-
kończona. Należy dodać, że nawet 
prokurator nie odwoływał się od 
wyroku uniewinniającego pyrzyc-
kich rolników. Sąd na posiedze-
niu 13 czerwca utrzymał w mocy 
swoją wcześniejszą decyzję o od-
rzuceniu apelacji rolnika z Lipian 
i uniewinnieniu oskarżonych rol-
ników. Sąd zmienił jednak decyzję 
w sprawie kosztów postępowania 
odwoławczego, które na wcze-
śniejszej rozprawie nałożył na rol-
nika z Lipian, które teraz pokryje 
Skarb Państwa. Przypomnijmy, 
że w/w sprawa prowadzona była 
przez wymiar sprawiedliwości od 
2015 roku. 

PP

Miliony użytkowników mediów społecznościowych takich jak 
Facebook w różnych zakątkach świata codzienne korzystają z ser-
wisu, aby komunikować się ze swoimi znajomymi i rodziną. Cy-
berprzestrzeń, w której czujemy się bezpiecznie w gronie dobrych 
znajomych, coraz częściej wykorzystują przestępcy. Wyjeżdżasz 
na urlop? Czy warto wszystkich o tym informować? Taka infor-
macja może zainteresować nie tylko znajomych, ale również prze-
stępców, a zwłaszcza włamywaczy.

Policja ostrzega –
nie informujmy w social media 
typu Facebooku o terminie wyjazdu na urlop

W dzisiejszych czasach nie-
mal o wszystkim informujemy 
w mediach społecznościowych, 
że mamy nowy samochód, kupi-
liśmy mieszkanie, o tym, gdzie 
aktualnie jesteśmy, dokąd je-
dziemy, a nawet   o tym, co jemy. 
Informacje, które sami umiesz-
czamy w internecie, mogą trafić 
nie tylko do naszych znajomych. 
To czasami cenna wskazówka dla 
tych, co „szukają” takich okazji. 
O tym, że wyjeżdżamy na urlop 
powiedzmy rodzinie, czy zaprzy-
jaźnionemu sąsiadowi. Takie za-
ufane osoby pojawią się od czasu 
do czasu w naszym mieszkaniu, 
zbiorą ulotki, wyjmą pocztę ze 
skrzynki, czy też zwrócą uwagę 
na obce osoby kręcące się w po-
bliżu domu lub na klatce schodo-
wej. Warto też przemyśleć, czy 
nie zainwestować w zabezpiecze-

nia, tj. systemy alarmowe, czuj-
niki świetlne, zamki, blokady, ro-
lety antywłamaniowe itp.

Okres wakacyjny jest dosko-
nałym czasem dla włamywaczy, 
którzy pod naszą nieobecność 
mogą pozbawić nas dorobku ży-
cia. Warto więc pomyśleć i zro-
bić wszystko, co jest niezbędne, 
aby zabezpieczyć się przed przy-
krą niespodzianką, jaka może nas 
spotkać po powrocie z upragnio-
nego wypoczynku.

Pamiętajmy o tym, że infor-
macje, które sami umieszczamy 
w internecie mogą trafić nie tylko 
do naszych znajomych. 

mł. asp. 
Marcelina Pałaszewska

KPP w Pyrzycach

Tuż przed ostatnim dzwon-
kiem do Zespołu Szkół w Lipia-
nach wpłynęły podziękowania 
podpisane przez prezesa Funda-
cji „Być Bardziej” księdza An-
drzeja Sikorskiego, który złożył  
społeczności uczniowskiej i na-
uczycielskiej z Lipian podzięko-
wania za udział w akcji Grosz 
do Grosza w roku szkolnym 
2018/2019. Patronat nad projek-
tem ma Ministerstwo Zdrowia, 
Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej i Minister Rodziny i Poli-
tyki Społecznej. Uczniowie pod 
okiem Anny Dacko i Marzeny 
Tomczak zebrali w tej edycji pro-
jektu najwięcej GROSZY zdo-
bywając I miejsce w Polsce,  
a w związku z tym, że akcja ma 
charakter konkursu to i nagroda 
została przyznana, jest to rzut-

Grosz do grosza z Lipian

nik multimedialny dla szkoły 
ufundowany przez Ministerstwo 
Edukacji, gratulacje dla uczniów  
i nauczycieli.

PP
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Mamy już wakacje, wysokie 
temperatury i nieodpartą chęć sko-
rzystania z uroków natury, a Li-
piany leżące nad dwoma jeziorami 
mają ku temu szczególne warunki. 
Problem pojawia się wtedy, gdy 
wypoczywający na przykład nad 
jeziorem Wądół mają inne pomy-
sły, jak ten wypoczynek ma wy-
glądać. Jedni pływają ręcznie, inni 
pływają kajakami, wiosłują a jesz-
cze inni mają coś mocniejszego – 
skutery wodne i o nich w ostatnich 

Skutery wodne w Lipianach
latach było głośno w formie prote-
stów i petycji. Oczekującym spo-
koju nad jeziorem, przeszkadzał 
ryk silników i często niebezpieczne 
szarżowanie po wodnej tafli. Czy 
coś w tym temacie zmieniło się 
od ubiegłego roku i może ograni-
czono użytkowanie skuterów na 
Wądole?  - „W obecnej kadencji 
nie wpłynęło żadne nowe pismo  

Ponad  500  wykonawców  z Pol-
ski, Azji i Europy, tysiące uczest-
ników, występy na scenie głów-
nej w Pyrzycach, a także w Trze-
bórz, Łozice, Tetyń, Czarnowo, 
Wierzbno i Szczecin. Działania 
muzyczne, plastyczne, naukowe  
i imprezy towarzyszące, Leśny 
zakątek, Folk Silent Disco, alte-
lier sztuki na ludowo, nauka tańca 
i śpiewu obrzędowego, warsztaty 

39 spotkanie z folklorem

plastyczne itd.  Pyrzyckie Spotka-
nia z Folklorem od kilku lat nabie-
rają rozpędu i nowego wymiaru, 
pokazują pyrzycką i światową 
kulturę ludową tak, by zaintereso-
wać nią młode pokolenie, przycią-
gnąć do udziału w imprezach tych, 
dla  których szeroko rozumiany 
folklor jest czymś zmurszałym 
i mało nowoczesnym. Pyrzyc-
kie Spotkania udowodniły w tym 

roku, że można o folklorze mówić 
nowoczesnym językiem, korzy-
stać w przekazie z nowoczesnych 
form i urządzeń i odnieść sukces. 
„Cieszę się, że nasza impreza staje 
się  dobrą marką, że chcą korzy-
stać z niej inne miejscowości, że 
do Pyrzyc przyjeżdżają zespoły  
z całego świata i co dla mnie naj-
ważniejsze, po wielu próbach zna-
leźliśmy chyba sposób na zainte-

resowanie folklorem młodego po-
kolenia, gratuluję wszystkim, któ-
rzy pracowali przy organizacji 
folkloru i dziękuję tym, którzy nas 
wsparli w tym dziele” - powie-
działa Marzena Podzińska, bur-
mistrz Pyrzyc.  

w tej sprawie. Jeżeli mieszkańcy 
ponownie do nas skierują pi-
sma podejmujące to zagadnie-
nie, uznają, że problem jest wciąż 
aktualny i żywy, z pewnością, z 
całą powagą pochylimy się nad 
sprawą, konsultując i współpra-
cując z właściwymi organami.  
W chwili obecnej stan prawy re-
gulują przepisy powszechnie obo-

wiązujące m.in.: ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - prawo ochrony 
środowiska; ustawa z dnia 20 
lipca 2017 r. - prawo wodne; 
ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 
r. o bezpieczeństwie osób prze-
bywających na obszarach wod-
nych” - taką odpowiedź otrzy-
maliśmy z Urzędu Miejskiego  
w Lipianach. Czyli skutery wodne 
w tym sezonie na Wądole po 
staremu.

PP

Zdjęcia: Jolanta Pliszka
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rzy pracowali przy organizacji 
folkloru i dziękuję tym, którzy nas 
wsparli w tym dziele” - powie-
działa Marzena Podzińska, bur-
mistrz Pyrzyc.  

wiązujące m.in.: ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - prawo ochrony 
środowiska; ustawa z dnia 20 
lipca 2017 r. - prawo wodne; 
ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 
r. o bezpieczeństwie osób prze-
bywających na obszarach wod-
nych” - taką odpowiedź otrzy-
maliśmy z Urzędu Miejskiego  
w Lipianach. Czyli skutery wodne 
w tym sezonie na Wądole po 
staremu.

PP

Dwa medale wywalczyli zawodnicy LKS „Spartakus” Pyrzyce 
podczas Mistrzostw Polski Kadetów i Kadetek w sumo, które odbyły 
się w Bielawie w dn.14-15.06.2019r. W zawodach uczestniczyło 399 
zawodników i zawodniczek.

-srebrny medal zdobył Wiktor Piwoni w kat. wag. -55 kg
-brązowy medal wywalczył Aleksander Gorący w kat. open

Pozostałe punktowane miejsca zajęli:
Aleksander Kaprykowski- kat. wag. +95 kg
Aleksander Gorący –kat.wag. +95 kg
Alicja Duraj- kat. wag.- 55 kg
Mistrzostwa Polski były najważniejszym sprawdzianem, jedno-

cześnie kwalifikacją do startu we wrześniowych Mistrzostwach Eu-
ropy Kadetów i Kadetek w sumo, których gospodarzem będą Węgry.

 Gratulujemy sukcesów!

Udany występ sumitów „Spartakusa” Pyrzyce
na Mistrzostwach Polski Kadetów

Klasyfikacja ogólna zawodów międzygminnych przedstawia się 
następująco:

w grupie OSP:
OSP Przelewice  – 1 miejsce
OSP Obryta    – 2 miejsce
OSP Warnice   – 3 miejsce
OSP Lubiatowo   – 4 miejsce
OSP Stary Przylep  – 5 miejsce 
OSP Wierzbno  – 6 miejsce
OSP Płońsko    – 7 miejsce

OSP Jesionowo i OSP Zaborsko nie ukończyły ćwiczenia bojowego.  

Międzygminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Zaborsku 
22 czerwca 2019 r. w Zaborsku 

odbyły się Międzygminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych  
z terenu gmin Przelewice i War-
nice. W zawodach uczestniczyło 10 
jednostek OSP, w tym jedna  Ko-
bieca Drużyna Pożarnicza, dodat-
kowo wzięło udział 5 jednostek 
Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych. Poszczególne jednostki OSP 
reprezentowali prezesi, w tym z na-
szej gminy prezes OG ZOSP RP 
Przelewice dh Henryk Nawój, ko-
mendant Gminy ZOSP RP w Prze-
lewicach dh Mateusz Woźniak, pre-
zes OSP Jesionowo Waldemar Wi-
śniewski, prezes OSP Płońsko dh 
Grzegorz Cepa i prezes OSP Lu-
biatowo dh Lech Skawiński, a Ko-
menda Powiatowa PSP Pyrzyce re-
prezentowana była przez zastępcę 
komendanta PSP w Pyrzycach st. 
kpt. Tomasza Radeckiego. Byli też 
przedstawiciele władz gminnych 
w osobach: wójt gminy Warnice 
Alina Werstak i za-ca wójta gminy 
Przelewice  Zbigniew Kupisz. Dru-
żyny rywalizowały w dwóch kon-
kurencjach, a mianowicie: sztafeta 
pożarnicza 7x50 m z przeszkodami 
i pożarnicze ćwiczenie bojowe. 
Pierwsze miejsce w grupie OSP za-
jęła drużyna z jednostki OSP Prze-
lewice w grupie drużyn kobiecych 
KDP Przelewice. Naszą gminę  
w eliminacjach powiatowych repre-
zentować będą: OSP Przelewice, 
OSP Jesionowo i KDP Przelewice.

Strażacy z naszej gminy ser-
decznie dziękują organizatorom 
Międzygminnych Zwodów Spor-
towo-Pożarniczych za sportową 
rywalizację, mile spędzony czas 
i poczęstunek. Serdecznie gra-
tujemy naszym drużynom stra-
żackim wysokich lokat i ży-
czymy kolejnych sukcesów!

w grupie MDP:
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  
w Jesionowie (chłopcy) - I miejsce
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  
w Lubiatowie (chłopcy) - 2 miejsce
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  
w Przelewicach (chłopcy) - 3 miejsce
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza  
w Jesionowie (dziewcząt) - I miejsce.

w grupie KDP:
KDP Przelewice – 1 miejsce.
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Od 2015 roku Stadion Miej-

ski w Lipianach nosi imię za-
służonego trenera, honorowego 
obywatela gminy Jana Roli, już 
niedługo inna nieruchomość bę-
dzie miała także nadane imię. 

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Lipianach jednogłośnie 
radni przyjęli uchwałę w spra-
wie nadania imienia Huberta Dzi-
kowskiego dla placu obok Domu 
Kultury. 

W Lipianach będzie 
plac Huberta Dzikowskiego 

Huberta Dzikowskiego lipiańczykom i mieszkańcom powiatu py-
rzyckiego nie trzeba prezentować, a dla nieznających Go, możemy 
dodać, że jest to człowiek orkiestra, były wieloletni dyrektor Domu 
Kultury, fotografik, plastyk, animator kultur, Honorowy Obywa-

tel Miasta i Gminy Lipiany. W ubie-
głym roku na hali sportowej od-
była się wystawa jego fotografii do-
kumentującej życie miasta w latach 
60, 70-tych pod tytułem Lipiany  
w obiektywie Huberta. Zaprezento-
wano wtedy 4270 fotografii wybra-
nych do prezentacji i był to ułamek 
tego, co sfotografował Hubert przez 
kilkadziesiąt lat.

PP


