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We wtorek 27 sierpnia około 
godziny 17:00 Pogotowie Ra-
tunkowe otrzymało zgłoszenie 
do miejscowości Żabów, gdzie 
miał się znajdować pobudzony 
mężczyzna. 

Dyspozytor medyczny na miej-
sce wysłał Zespół Ratownictwa 
Medycznego z Pyrzyc. Kiedy ra-
townicy dotarli do miejsca wezwa-
nia, mężczyzna na widok karetki 
stał się bardzo agresywny i chciał 
zaatakować załogę pogotowia. 
Kiedy ratownicy medyczni pró-
bowali oddalić się w bezpieczne 
miejsce, mężczyzna zaczął uderzać 
ręką i głową oraz kopać w ambu-
lans. W trakcie wyładowywania 
swojej agresji groził ratownikom, 
że ich zabije. W wyniku tego ataku 
w pojeździe zostały uszkodzone 
tylne drzwi, powstały wgniecenia 
na drzwiach bocznych oraz otarcia 
po obu stronach karetki. Na miej-
sce zdarzenia został skierowany 

Napad na ratowników

policyjny patrol, który zatrzymał 
agresora. Na szczęście ratownicy 
nie doznali żadnych obrażeń. 

Ataki na zespoły medyczne 
zdarzają się coraz częściej, co po-
kazuje, jak niebezpieczny i odpo-
wiedzialny zawód wykonują ci 
ludzie. Jednocześnie muszą oni 
walczyć o ludzkie życie, a zara-
zem chronić swoje, by nie stać się 
ofiarą. Przykre jest to, że ludzie nie 
potrafią docenić kogoś, kto jest po 
to, by nieść im pomoc. 

Nie jest to pierwsze tego typu 
zdarzenie w naszym powiecie.  
W lutym tego roku pisaliśmy  
o ataku na ratowników w gminie 
Lipiany. Każda napaść na członka 
zespołu ratownictwa medycznego 
jest traktowana jak atak na funk-
cjonariusza publicznego. Grozi za 
to do 3 lat więzienia.

 

▪ W miejscowości Giżyn w ra-
mach środków z funduszu sołec-
kiego sołectwa Giżyn została za-
kupiona i zamontowana na działce 
nr 131 lampa solarna. Koszt za-
dania wyniósł  7 134,00 zł. Wy-
konawcą zadania była Spółka 
z o. o. RE Solar Energy Po-
wer z siedzibą w Szczecinie. 
-  W miejscowości Ryszewo na 
działkach nr 9,161,236/3,236/4 
wybudowano 400-metrowy odci-
nek oświetlenia drogowego, któ-
rego całkowity koszt wyniósł 74 
186,22 zł , z czego 14 000,00 zł to 
środki funduszu sołeckiego sołec-
twa Ryszewo, a pozostała kwota tj. 
60 186,22 zł to wkład finansowy 
gminy Pyrzyce. W ramach tego 
zadania zamontowano 11 słupów 
wraz z oprawami oświetleniowymi. 
Wykonawcą była firma P.P.U.H. 
Elektromont Cezary Tomaszewski 
z siedzibą w Pyrzycach.

▪ W miejscowości Ryszewko na 
działce nr 20 wybudowano oświe-

KOLEJNE INWESTYCJE
OŚWIETLENIA DROGOWEGO 

W GMINIE PYRZYCE 
ZAKOŃCZONE

tlenie drogowe, w ramach któ-
rego zamontowano 8 słupów wraz 
z oprawami oświetleniowymi. 
Koszt zadania wyniósł 64 575,00 
zł z czego 14 994,37 zł stano-
wiły środki z funduszu sołeckiego 
sołectwa Ryszewko, pozostała 
kwota tj. 49 580,63 zł to środki 
pochodzące z budżetu gminy Py-
rzyce. Wykonawcą tego zadania 
była firma Elektroamper Wysocki 
Jerzy z siedzibą w Pyrzycach. 
   ▪ W Żabowie wybudowano 
oświetlenie drogowe, w ramach 
którego zamontowano 11 słupów 
wraz z oprawami oświetleniowymi. 
Koszt zadania wyniósł 76 875,00 
zł z czego 20 000,00 zł stanowiły 
środki z funduszu sołeckiego so-
łectwa Żabów, pozostała kwota tj. 
56 875,00 zł to środki pochodzące 
z budżetu gminy Pyrzyce. Wy-
konawcą tego zadania była firma 
P.P.U.H. Elektromont Cezary To-
maszewski z siedzibą w Pyrzycach.

PP

W bieżącym roku zrealizowane zostały trzy inwestycje dotyczące bu-
dowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Pyrzyce w miejscowo-
ściach Giżyn, Ryszewo i Ryszewko.

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

Pożegnanie z pyrzycką policją

Zapraszam rolników  na spotkanie, w sprawie:
1. szacowania strat w gospodarstwach rolnych w nawiązaniu do ba-

dań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz 
obowiązujących przepisów,

2. zasady ubezpieczenia płodów rolnych oferowanych przez firmy 
ubezpieczeniowe,

3. ceny skupu zbóż i importu zbóż do Polski,
4. restrukturyzacji zadłużeń  rolników z tytułu kupna gruntów rol-

nych oraz spłaty kredytów.
SPotkanie odbędzie się 10 września b.r. o godzinie 9°° w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w Sali Konferencyjnej nr 282  
(II- piętro). Do udziału w spotkaniu zaproszono Wojewodę Zachodnio-
pomorskiego, Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Barzkowicach, Dyrektora Zachodniopomorskiej Izby Rol-
niczej w Szczecinie oraz Wójtów i Burmistrzów Powiatu Pyrzyckiego. 

Wszelkich informacji dotyczących spotkania udziela z  p .Dorota 
Grzybowska  telef. (091) 3970315.

        
                  Burmistrz Pyrzyc          

            (-) Marzena Podzińska 
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56 875,00 zł to środki pochodzące 
z budżetu gminy Pyrzyce. Wy-
konawcą tego zadania była firma 
P.P.U.H. Elektromont Cezary To-
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PP

W bieżącym roku zrealizowane zostały trzy inwestycje dotyczące bu-
dowy oświetlenia drogowego na terenie gminy Pyrzyce w miejscowo-
ściach Giżyn, Ryszewo i Ryszewko.

Ogłoszenie

Mł. insp. Jarosław Czaja, I 
Zastępca Komendanta Powiato-
wego Policji w Pyrzycach, po po-
nad trzech latach wspólnej służby, 
26 sierpnia pożegnał się z funk- 
cjonariuszami i pracownikami cy-
wilnymi pyrzyckiej jednostki. De-
cyzją Komendanta Wojewódz-
kiego Policji w Szczecinie teraz 
będzie pełnił służbę jako I Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Choszcznie. Mł. insp. Jarosław 
Czaja w 2016 roku został mia- 
nowany na stanowisko I Zastępcy 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Pyrzycach, gdzie związany był 
z pionem kryminalnym. Przez lata 
służby w pyrzyckiej jednostce, mł. 
insp. Jarosław Czaja dał się poznać 
jako wzorowy i zaangażowany w 
swoją pracę fachowiec. Pełniąc 
funkcję przełożonego, był profes-
jonalny w swych decyzjach, jed-
nocześnie wymagający i wyka-
zujący się ogromną cierpliwością 
i opanowaniem. Kompetencje, 

Pożegnanie z pyrzycką policją

wiedzę i bogate doświadcze-
nie zdobyte podczas 27 lat służby  
w Policji, wykorzystywał w sku-
tecznym dowodzeniu i zarządzaniu 
grupą podwładnych, dla których 
zawsze znajdował czas, służył radą 
i pomocą w różnych sytuacjach. 
Jednocześnie przedstawiony zos-
tał nowy I Zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji w Pyrzy-
cach podinsp. Rafał Janzen, który 
do tej pory pełnił służbę na równ-
orzędnym stanowisku w choszc-
zeńskiej komendzie. W imieniu 
wszystkich policjantów i pracown-
ików cywilnych jeszcze raz dzięku-
jemy Panu Komendantowi Czai za 
wspólną służbę i życzymy wszel- 
kiej pomyślności w realizacji zadań 
na nowo powierzonym stanowisku, 
kolejnych wspaniałych osiągnięć 
zawodowych, sukcesów, awansów 
i satysfakcji w służbie.

mł.asp. Marce-
lina Pałaszewska 

Zapraszam rolników  na spotkanie, w sprawie:
1. szacowania strat w gospodarstwach rolnych w nawiązaniu do ba-

dań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz 
obowiązujących przepisów,

2. zasady ubezpieczenia płodów rolnych oferowanych przez firmy 
ubezpieczeniowe,

3. ceny skupu zbóż i importu zbóż do Polski,
4. restrukturyzacji zadłużeń  rolników z tytułu kupna gruntów rol-

nych oraz spłaty kredytów.
SPotkanie odbędzie się 10 września b.r. o godzinie 9°° w siedzi-

bie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w Sali Konferencyjnej nr 282  
(II- piętro). Do udziału w spotkaniu zaproszono Wojewodę Zachodnio-
pomorskiego, Dyrektora Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Barzkowicach, Dyrektora Zachodniopomorskiej Izby Rol-
niczej w Szczecinie oraz Wójtów i Burmistrzów Powiatu Pyrzyckiego. 

Wszelkich informacji dotyczących spotkania udziela z  p .Dorota 
Grzybowska  telef. (091) 3970315.

        
                  Burmistrz Pyrzyc          

            (-) Marzena Podzińska 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół  
w Lipianach odbyło się  2 września 2019 r. Na boisku szkolnym zgroma-
dzili się  uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne, powiększone w tym roku  
o czworo nowych nauczycieli. Swoją obecnością zaszczycił nas także 
Burmistrz Lipian Bartłomiej Królikowski. 

Podczas uroczystego apelu uczciliśmy pamięć żołnierzy poległych 
w obronie naszej Ojczyzny w czasie II wojny światowej. Pożegnaliśmy 
też wieloletniego nauczyciela i dyrektora Zespołu Szkół w Lipianach Ś.P. 
pana Henryka Szeląga. 

                                                Żaklina Miklaszewska
                                         uczennica kl. III LO w Lipianach

NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020 W LIPIANACH

Dyrektor Zespołu Szkół  w Lipianach, pani Dorota Chrobrowska  
odbiera uroczyste ślubowanie przedstawicieli klas I SP
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Zapraszamy do Działu Trady-
cji  w „Muzeum Ziemi Pyrzyckiej”  
w celu obejrzenia wystawy pt. „Ko-
leją na Zachód”, zorganizowanej w 
ramach Zachodniopomorskich Dni 
Dziedzictwa. Tegorocznym hasłem 
przewodnim jest tytuł „W drodze”, 
Hasło to nawiązuje do zabytkowej 
infrastruktury kolejowej, drogowej, 
ma kojarzyć się z miejscem Pomo-
rza Zachodniego na mapie historii 
– „nowym światem” dla poszuki-
waczy, osadników, przesiedleńców 
z różnych epok i z różnym baga-

żem doświadczeń i tradycji, którzy 
tu pozostawili swój ślad, współ-
tworząc dziedzictwo kulturowe re-
gionu. Pyrzycka wystawa poświę-
cona jest mieszkańcom Pyrzyc  
i okolic, którzy podjęli ryzyko osie-
dlenia się na Ziemiach Zachodnich, 
ściągając tu swoje rodziny, sąsia-
dów, przyjaciół. Wystawa dostępna 
jest od 12.09 do 31.10.2019 r. we 
wtorki i czwartki od godziny 9.00 
do 17.00. 

Koleją na Zachód
Informacja Burmistrza Pyrzyc
z dnia 26 sierpnia 2019 roku

w sprawie wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego
Gminy Pyrzyce na rok 2020

Na podstawie §12 i §13 Uchwały NrXXX/271/16 Rady Miejskiej  
w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016r. z późn. zm. w sprawie Regulaminu 
Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce, Burmistrz Pyrzyc podaje do 
publicznej wiadomości wyniki weryfikacji wniosków zawierających pro-
pozycję zadań w ramach III Edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Py-
rzyce na rok 2020. 

  
    Zgodnie z przyjętym harmonogramem stanowiącym załącznik do Za-
rządzenia Nr 72/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 marca 2019 roku z późn. 
zm. w sprawie przyjęcia harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Pyrzyce, podaję do publicznej wiadomości listę przyjętych wniosków zło-
żonych w ramach III Edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 
rok 2020 do kolejnego etapu budżetu obywatelskiego tj. głosowania.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem głosowanie nad projektami od-
będzie się w dniach od 02.09 do 15.09.2019 r. poprzez oddawanie gło-
sów w formie elektronicznej na specjalnie uruchomionej do tego platfor-
mie internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce, dostępnej pod 
adresem https://pyrzyce.budzet-obywatelski.org/ oraz w formie papiero-
wej. Papierowe karty do głosowania można pobrać bezpośrednio przed 
oddaniem głosu w Punkcie Informacyjnym znajdującym się na parterze 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w godz. poniedziałek od 8ºº do 16ºº, od 
wtorku do piątku w godz. 7ºº do 15ºº. 

Zasady głosowania: 

▪ Prawo udziału w głosowaniu mają osoby zamieszkujące na terenie 
Gminy Pyrzyce. 

▪ Każdy głosujący może oddać głos na pięć różnych projektów, przy 
czym najwyżej oceniony przez głosującego projekt otrzymuje 5 punktów, 
a najniżej 1 punkt. 

▪ Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - elek-
tronicznie bądź papierowo.

▪ Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko, adres za-
mieszkania, numer PESEL oraz potwierdzić zawarte oświadczenia. 

▪ Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszcze-
gólnymi propozycjami zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego. 

▪ W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole 
numer swojego telefonu komórkowego.

▪ Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfi-
kacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.

▪ Jeden numer telefonu mogą wykorzystać trzy osoby.
▪ Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”.

Zawody wędkarskie
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żem doświadczeń i tradycji, którzy 
tu pozostawili swój ślad, współ-
tworząc dziedzictwo kulturowe re-
gionu. Pyrzycka wystawa poświę-
cona jest mieszkańcom Pyrzyc  
i okolic, którzy podjęli ryzyko osie-
dlenia się na Ziemiach Zachodnich, 
ściągając tu swoje rodziny, sąsia-
dów, przyjaciół. Wystawa dostępna 
jest od 12.09 do 31.10.2019 r. we 
wtorki i czwartki od godziny 9.00 
do 17.00. 

Koleją na Zachód
24 sierpnia 2019 r. na zbior-

niku wodnym w Parsowie zostały 
rozegrane zawody wędkarskie dla 
mieszkańców gminy Bielice. Zma-
gania rozpoczęły się o godz. 7:00 
od rejestracji uczestników i po-
działu ich na grupy ze względu 
na ograniczoną liczbę stanowisk. 
Po części organizacyjnej katego-
ria mężczyzn rozpoczęła dwugo-
dzinny połów. Po upływie wyzna-
czonego czasu sędzia przystąpił 
do „wyłowienia” zwycięzcy, któ-
rym  okazał się pan Jan Geldner. Po 
długich wyczekiwaniach  do po-
łowu przystąpiły dzieci i kobiety. 
Były to dwie najbardziej zacięte 
grupy, które nie poddawały się ani 
przez chwilę ,rywalizowały do sa-
mego końca, aby zająć jak naj-
wyższe miejsce na podium. Naj-
lepszym i najmłodszym wędka-
rzem okazał się  Hubert Stawicki 
zaś najlepszą zawodniczką została 
pani Anna Atlas. Na zakończenie 
pani wójt złożyła serdeczne gratu-
lacje wszystkim uczestnikom i po-
dziękowała za tak liczne przybycie,  
a następnie przystąpiła do wrę-
czenia pucharów oraz nagród 

sponsorowanych przez pana Jana 
Geldnera, za co bardzo serdecz-
nie dziękujemy. Po zakończo-
nych zawodach na placu przy je-
ziorze pani sołtys Parsowa wraz 
z Radą Sołecką zorganizowała 
„Pożegnanie Lata”. Bogaty pro-
gram imprezy sprawił, że miej-
scowość wypełniła się tłumem lu-
dzi. Na uczestników czekała sze-
roka gama atrakcji. Dzieci z entu-
zjazmem korzystały z przejażdżki 
ciuchcią, zabawy na dmuchańcu, 
pokazu sprzętu ratowniczego oraz 
kursu pierwszej pomocy. Nikt  
z uczestników nie mógł być głodny, 
ponieważ panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich „Parsowianki” za-
dbały o wyżywienie, zaś sołectwo 
postarało się o słodki poczęstunek  
w postaci domowego ciasta, kawy, 
herbaty, oraz słodkości dla naj-
młodszych. Pani sołtys wraz z pa-
nią wójt podziękowały wszystkim, 
którzy zaangażowali się w prace 
porządkowe przy jeziorze w Par-
sowie, bo to dzięki nim była moż-
liwość zorganizowania udanych  
i na pewno nie ostatnich zawodów 
wędkarskich.

Zawody wędkarskie
2 0 1 9
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Kinderfreude to stara, a jednocześnie chyba najbar-
dziej sympatyczna nazwa miejscowości zlokalizowanej w 
obecnych granicach powiatu pyrzyckiego przed wojną. W 
obecnych, gdyż przed rokiem 1945 wieś ta znajdowała się 
w granicach administracyjnych powiatu myśliborskiego 
(kreis Soldin). Kinder – dziecko, freude – przyjemność. 
Mieszanina tych słów budzić może tylko ciepłe skojarze-
nia. A chodzi o niewielką osadę…dziś znaną jako Wołczyn 
(okolice Lipian). Z zamieszczonej fotografii i uwiecznio-
nej na niej granicznej tablicy (patrz fotografia) dowiadu-
jemy się, że wieś zlokalizowana była w sąsiedztwie Ba-
towa, w powiecie myśliborskim, w okręgu Frankfurt nad 
Odrą. Na fotografii, na tle zabudowań miejscowości, wi-
dać legendarny model forda A.-  kultowe auto produko-
wane w Ameryce w latach 1927-1931, stąd również przy-
puszczenie o prawdopodobnej dacie powstania prezento-
wanego zdjęcia.  Ford model A zastąpił wytwarzany od 
roku 1908, mocno przestarzały model T. Był drugim w 
historii fabryki samochodem marki Ford, w którego na-

Mój ford we wsi Wołczyn

zwie wykorzystano pierwszą literę alfabetu. Wg źró-
deł firmy, jako ciekawostkę można przytoczyć fakt, że 
ford model A oferowany był w czterech kolorach, ale 
żaden z nich nie był czarny. Jego poprzednik, ford mo-
del T, dostępny był niemal wyłącznie w kolorze czar-
nym („możesz otrzymać samochód w każdym kolo-
rze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny” – jak 
mówił Henry Ford). Henry Ford nie interesował się 
specjalnie wyglądem swoich samochodów, a za de-
sign nadwozi modelu A odpowiadał jego syn Edsel. 
Najbardziej prawdopodobnym autorem fotografii  był 
sam właściciel użytkowanego wówczas auta – czyli 
Alfred Hottinger. Właściciel firmy transportowej Ell- 
Transporte (szybki transport – dziś można by to tłu-
maczyć jako: „taxi”). Świadczą o tym m.in. zapiski na 
rewersie fotografii (Mein Ford im Dorf Kinderfreude) 
- Mój ford we wsi Wołczyn.
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W ostatnią sobotę sierpnia na stadionie miejskim w Pyrzycach po raz 
kolejny odbył się Festyn Rodzinny pracowników firmy Europa Systems 
Sp. z o.o. Pogoda dopisała, było wesoło, muzycznie, konkursowo i kuli-
narnie. Organizatorzy zadbali o to, by podczas imprezy nikt z gości się 
nie nudził. Dla dzieci przygotowano zamki dmuchane, kręcenie balo-
nów, tatuaże z brokatu i słodycze. Dorośli zagrali mecz piłkarski o pu-
char Prezesa firmy Europa Systems Sp. z o.o., mogli zmierzyć się też  
w innych w konkurencjach sportowo- rekreacyjnych, niektórzy sprawdzali 
swoje umiejętności strzeleckie na strzelnicy, inni próbowali bardziej gorą-
cych wrażeń  ujeżdżając byka. Uczestnicy festynu mogli także potańczyć 
i pośpiewać podczas koncertów zespołu cygańskiego Cierchaj i duetu 
Justyna i Kris. Na pamiątkę rodzinnego spotkania każdy mógł sobie zro-
bić zdjęcie w fotobudce. Kolejne, wakacyjne spotkanie rodzin pracowni- 
ków Europa Systems za rok. Europa Systems to renomowana firma pro-
dukcyjna z Żabowa, prowadzi obecnie rekrutacje na stanowiska pro-
dukcyjne. Zaprasza zarówno mężczyzn i kobiety. Więcej informacji  
w zakładce O NAS/PRACA na www.europasystems.pl

 

    

Piknik Rodzinny
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W wyjątkowej, podniosłej at-
mosferze odbyła się w Niepublicz-
nej Szkole Podstawowej w Przele-
wicach inauguracja roku szkolnego 
2019/2020. Szkoła włączyła się do 
organizowanej przez Stowarzysze-
nie „Dumni z Polski” akcji „Prze-
rwany Marsz”. Jej celem jest po-
dziękowanie i oddanie szacunku 
całemu pokoleniu Polskich Dzieci 
Wojny za ich życie i za to, co robili 

dla Polski. W naszej szkole gościli-
śmy 22 przedstawicieli wojennego 
pokolenia. Przekroczenie progu 
szkoły przez osoby urodzone do 8 
maja 1945 w sposób symboliczny 
dokończyło ich przerwaną przed 
osiemdziesięciu laty edukację.

Młodzi uczniowie wspólnie ze 
świadkami wydarzeń z czasów II 
wojny światowej odśpiewali „Ma-
zurka Dąbrowskiego”. Wzrusza-

POLSKIE DZIECI WOJNY
jące słowa do Seniorów skierowała 
dyrektor szkoły Renata Kozicka 
i wójt gminy Przelewice Mieczy-
sław Mularczyk, który objął pa-
tronatem tę uroczystość. Ucznio-
wie recytowali wiersze i śpie-
wali pieśni obrazujące los Dzieci 
Wojny. Po podziękowaniu i wrę-
czeniu  świadkom tamtych zda-
rzeń kwiatów, wykonano na pa-
miątkę tego dnia wspólną foto-

grafię. Następnie wszyscy goście 
zasiedli przy wspólnym stole, by 
podzielić się swoimi przeżyciami  
i wspomnieniami.

Projekt będzie kontynuowany 
także w trakcie roku szkolnego. 
W szkole odbędą się spotkania, na 
których przedstawiciele pokolenia 
Dzieci Wojny opowiedzą o swoim 
okupacyjnym dzieciństwie.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Rzecznik prasowy wojewody 
odpowiedział nam także na dru-
gie pytanie dotyczące wygaśnię-
cia mandatu radnego powiatu py-
rzyckiego Artura Pniewskiego, 
który spóźnił się ze złożeniem 
oświadczenia majątkowego, co 
jest ustawowym obowiązkiem 
każdego radnego i za to radni po-
wiatu powinni wygasić jego man-
dat, czego na czerwcowej sesji 
nie uczynili. 

Na ten temat rzecznik odpo-
wiada nam w sposób następujący:

- „Do Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Szcze-

Los Rybkowskiego
i Pniewskiego 

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

Wniosek ten ma związek z kon-
trolą, jaką przeprowadzili funkcjo-
nariusze CBA dotyczącą ewen-
tualnego naruszenia przez wójta 
ustawy antykorupcyjnej, która 
określa ograniczenia w prowa-
dzeniu działalności gospodarczej 
przez osoby zajmujące kierowni-
cze stanowiska państwowe w rozu-
mieniu przepisów o wynagrodze-
niu osób zajmujących kierownicze 
stanowiska państwowe w tym bur-
mistrzów i wójtów. Funkcjonariu-
sze odkryli, albo ktoś im doniósł, 
że wójt Piotr Rybkowski, pełniąc 
samorządowe stanowisko, jedno-
cześnie jest związany ze spółką 
„Domrel Biuro Usług Inwesty-
cyjnych”, w której  pozostawał na 
urlopie bezpłatnym. Radni gminy 
Kozielice na czerwcowej sesji 
w głosowaniu jawnym nie przy-
jęli argumentacji CBA i odmówili 
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 

wójta gminy, a sprawą wójta zajął 
się wojewoda zachodniopomorski. 

Na jakim etapie jest obecnie 
ocena prawna zaistniałej sytuacji 
w Kozielicach? 

Zapytaliśmy o to biuro pra-
sowe wojewody.

 -  „27 czerwca 2019 r. Rada 
Gminy Kozielice podjęła uchwałę 
w sprawie odmowy stwierdze-
nia wygaśnięcia mandatu Wójta 
Gminy. Akt ten jest stanowiskiem, 
w którym Rada dokonała oceny 
stanu faktycznego związanego  
z  sytuacją Wójta Gminy Kozie-
lice w kontekście zaistnienia prze-
słanek skutkujących wygaśnię-
ciem mandatu Wójta. Podjęcie 
przez Radę powyższego aktu było 
konieczne, ponieważ rola organu 
nadzoru w procesie wygaszania 
mandatu ma charakter następczy. 
Stanowisko zaprezentowane przez 
organ Gminy Kozielice może zo-

stać przez organ nadzoru zakwe-
stionowane po przeprowadze-
niu postępowania wyjaśniającego  
i rozważeniu, czy argumenty przed-
stawione przez Radę dają pod-
stawy do kwestionowania Jej sta-
nowiska. Jednakże, nie nastąpi to 
poprzez wyeliminowanie z obrotu 
prawnego uchwały Nr X/49/19  
(z uwagi na okoliczność, że akt ten 
jest jedynie stanowiskiem Rady), 
a w trybie stwierdzenia wygaśnię-
cia mandatu wójta. Zaistniałe oko-
liczności w niniejszej sprawie są w 
chwili obecnej przedmiotem ana-
lizy organu nadzoru. Decyzja do-
tycząca stwierdzenia wygaśnię-
cia mandatu Wójta Gminy Kozie-
lice zostanie podjęta po dokona-
niu oceny zebranej dokumentacji” 
- przekazała nam Agnieszka Mu-
chla, rzeczniczka prasowa.Wójt gminy Kozielice

 Piotr Rybkowski

cinie wpłynął projekt uchwały 
Rady Powiatu Pyrzyckiego w 
sprawie stwierdzenia wygaśnię-
cia mandatu radnego. Akt ten nie 
stanowi podjętej uchwały przez 
organ stanowiący Powiatu Py-
rzyckiego, dlatego też nie może 
być przedmiotem oceny, wzglę-
dem którego organ nadzoru może 
wydać rozstrzygnięcie nadzorcze 
stwierdzając jego nieważność. 
Niezależnie od powyższego, in-
formuję, że postępowanie wyja-
śniające prowadzone przez organ 
nadzoru, a dotyczące legalno-
ści wykonywania mandatu przez 

radnego Rady Powiatu Pyrzyc-
kiego pana Artura Pniewskiego 
nie zostało jeszcze zakończone. 
Obecnie sprawa jest przedmio-
tem oceny Wojewody Zachodnio-
pomorskiego. Ostateczna decyzja 
o stwierdzeniu wygaśnięcia man-
datu radnego zostanie podjęta po 
analizie zebranej dokumentacji” 
- przekazała nam Agnieszka Mu-
chla, rzeczniczka prasowa.

                                                                                   
PP

Radny powiatu pyrzyckiego 
Artur Pniewski
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PRAWO  I  GOSPODARKA PRAWO  I  GOSPODARKA§

W ubiegłym tygodniu na stro-
nie Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego opublikowano li-
stę zadań rekomendowanych do 
dofinansowania w ramach Fundu-
szu Dróg Samorządowych. Gminy 
i powiaty mogły na początku roku 
składać wnioski na dofinansowanie 
inwestycji drogowych.

Z powiatu pyrzyckiego dotację 
w wysokości 2 313 547,47 zł otrzy-

Kolejne
dotacje na drogi 
gminne i powiatowe

mała gmina Pyrzyce, projekt doty-
czy przebudowy ulicy Mickiewicza 
w Pyrzycach, całkowity koszt in-
westycji 3 305 067,82 zł, czyli do-
tację przyznano na poziomie 70%. 

Starostwo Pyrzyckie także 
może pochwalić się sukcesem, 
wniosek o dofinansowanie przebu-
dowy drogi powiatowej nr 1626Z 
ul. Staromiejska w Pyrzycach - 
Etap I odcinek od ul. Warszaw-

skiej (droga wojewódzka 122) do 
ul. Polnej otrzymało dotację w wy-
sokości 1 349 942,21 zł, czyli 60% 
kosztów całkowitych, które wyno-
szą 2 249 903,69 zł. Te dwa zada-
nia, są to zadania wieloletnie do re-
alizacji w latach 2019 – 2020, in-
westycje muszą rozpocząć się w 
tym roku i zakończyć w przyszłym. 

Drugi wniosek Powiatu na re-
mont drogi powiatowej nr 1583Z 

stacja PKP Nowielin - droga nr 119 
- etap II - powierzchniowe utrwa-
lenie nawierzchni jezdni o warto-
ści 192 602,05 zł, także uzyskał 
wsparcie w wysokości 115 561,23 
zł, czyli 60% kosztów, ta inwesty-
cja musi być zrealizowana w 2019 
roku. 

Gmina Lipiany złożyła z powo-
dzeniem wniosek o dotację na bu-
dowę drogi gminnej łączącej drogę 
wojewódzką nr 119 (ul. Pyrzycka) 
i tereny przyszłej zabudowy tech-
niczno - produkcyjnej P1 wraz  
z przejazdem kolejowym na skrzy-
żowaniu z linią kolejową nr 422 
Pyrzyce-Głazów, inwestycja o war-
tości 652 184,27 otrzymała wspar-
cie w wysokości 521 747,42 zł, 
czyli 80% wartości inwestycji, ta 
inwestycja jest także do zrealizo-
wania w 2019 roku. 

Dotacje na przebudowę ulicy 
Mickiewicza i Staromiejskiej są 
rozłożone na dwa lata i tu pewnie 
nie będzie problemu z wyłonieniem 
wykonawców i realizacją inwesty-
cji, natomiast inwestycje Powiatu 
w Nowielinie i gminna w Lipia-
nach mają dość ograniczony czas 
na wyłonienie wykonawcy i re-
alizację inwestycji do końca 2019 
roku, chyba że wojewoda zezwoli 
na przesunięcie terminu na kolejny 
rok.

        PP
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Przy pięknej, słonecznej pogo-
dzie 25 sierpnia br.  w niedzielne 
popołudnie dzieci z naszego so-
łectwa mogły w atrakcyjny spo-
sób spędzić czas wolny przy jezio-
rze Płoń. Wielu z nich pojawiło się 
to w pięknych strojach pirata. Były 
też z nami dzieci ze Szczecina i Ło-
bza, a także z pobliskich okolic, co 
bardzo nas cieszy. Organizatorem 
imprezy była pani sołtys Ewa Poł-
czyńska wraz z Radą Sołecką.

Tradycyjnie podczas imprezy 
zawitały do nas łodzie z piratami 
na pokładzie. Na początku  wszy-
scy uczestnicy musieli złożyć przy-
sięgę, a dopiero później mogli brać 

udział w grach i zabawach pirac-
kich,  które dla młodych korsa-
rzy prowadził animator Loczek. 
Dla dzieci, które w zabawach tych 
brały aktywny udział, a także które 
przebrały się w strój pirata, wrę-
czono symboliczne nagrody. Po-
nadto były dodatkowe atrakcje, w 
tym dmuchańce, darmowa wata cu-
krowa i popcorn oraz lody. Można 
było także skosztować  przysmaki 
z grilla.

W trakcie imprezy odwiedzili 
nas: wójt gminy Warnice pani Alina 
Werstak z małżonkiem, wójt gminy 
Przelewice Mieczysław Mular-
czyk, radny Sejmiku WZ Olgierd 

Kustosz wraz z małżonką i wice-
starosta Ewa Gąsiorowska-Nawój, 
radny Rady Gminy Przelewice 
Henryk Nawój wraz z małżonką 
oraz proboszcz ks. kan. Franci-
szek Kokoszyński, a także inni nasi 
przyjaciele i mieszkańcy Sołectwa.

Sponsorzy nagród: Beata Woź-
niak i Zenon Połczyński, sponsorzy 
dmuchańca: Henryk Nawoj, Mie-
czysław Mularczyk, Anna Konec-
ka-Duk, Grzegorz Duk, Ewa Po-
łczyńska, Józef Swat, Anna Duk  
i Anna Spałka. Pomoc przy orga-
nizacji imprezy: Henryk Nawoj, 
OSP Przelewice, Anna i Artur Spał-
kowie, Malwina Szagańska, Anna 

Duk i przyjaciele, Robert Wieczor-
kiewicz, Dariusz Sztandera, Miko-
łaj Połczyński, Michał Kowalew-
ski-Cytryna, Sylwia i Emil Szelą-
gowie. Ciasto upiekły panie Anna 
Spałka i Urszula Sienkiewicz,  
a słodycze przekazały panie  Be-
ata Jaworska-Gad i Ewa Dynkwald  
i popcorn KGW Żuków ISKRA.

Pani sołtys Ewa Połczyńska ser-
decznie dziękuje wszystkim spon-
sorom i tym, którzy aktywnie włą-
czyli się w organizację imprezy  
i zaprasza do dalszej współpracy.

Anna Garzyńska

Kolejny Dzień Pirata za nami

Czy pyrzyccy 
kandydaci
zgodzą się 

na debatę TV?

Wybory do Sejmu i Senatu 13 
października są, a jakby ich w po-
wiecie pyrzyckim nie było. Listy 
zamknięte i czas na solidną kampa-
nię, której jakoś nie widać, kandy-
daci ograniczają się do wkręcania 
na imprezy dożynkowe, zakłócania 
scenicznych występów, robienia 
zdjęć i pokazywania na facebooku 
jak są sympatyczni. 

 Redakcja Dwutygodnika Puls 
Powiatu i Telewizji Kablowej Aura 
wystąpiła do kandydatów ubiegają-
cych się o mandat poselski z pro-
pozycją organizacji telewizyjnej 
debaty wyborczej. Do pierwszego 
programu zaprosiliśmy tych kan-
dydatów, którzy są mieszkańcami 
gminy Pyrzyce, chcemy z nimi po-
rozmawiać w programie telewizyj-
nym o ich planach na polskie pro-
blemy, nie wykluczamy oczywiście 
organizacji debaty w pełnym gro-
nie, reprezentującym cały powiat 

pyrzycki. Debata zaplanowana jest 
na 16 września, początek godzina 
16.00, będzie transmitowana w 
TVK AURA i Internecie. Na dzień 
zamykania składu gazety bezwa-
runkową zgodę wyrazili już kandy-
daci Wiktor Tołoczko i Małgorzata 

Piotrowska, o czas do namysłu do 
poniedziałku 9 września popro-
sili Justyna Łyjak i Remigiusz Pa-
jor Kubicki, obie redakcje mają na-
dzieję, że czas do namysłu nie jest 
czasem na szukanie pretekstów, by 
od dyskusji się wymigać. 

Przypomnijmy, że w tegorocz-
nych wyborach do Sejmu w na-
szym powiecie i spośród mieszkań-
ców powiatu pyrzyckiego o man-
daty powalczą:
- z listy PSL - Olgierd Kustosz 

gmina Przelewice - miejsce 24
- z listy PSL - Remigiusz Pajor Ku-

bicki gmina Pyrzyce – miejsce 16
- z listy PiS - Justyna Łyjak gmina 

Pyrzyce – miejsce 13
- z listy SLD - Małgorzata Pio-

trowska gmina Pyrzyce - miejsce 
14
- z listy SLD - Katarzyna Kosno 

gmina Warnice - miejsce 10
- z listy PO - Wiktor Tołoczko 

gmina Pyrzyce – miejsce 17
- z listy PO – Piotr Rębacz gmina 

Lipiany – miejsce 18

PP

Nie jest żadnym odkryciem, 
że od lat, bez względu na barwy po-
lityczne rządzących naszym kra-
jem, agencje rządowe były miej-
scem, gdzie pracę w pierwszej ko-
lejności dostawali najbliżsi królika. 
Za władzy PO – PSL w rolniczych 
agencjach królowali ludzie PSL, dziś 
mimo szumnych zapowiedzi stoso-
wania przy obsadzaniu stanowisk 
wyższych standardów, PiS robi to 
samo. 
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„Ogłaszamy najważniejszy pojedynek Gladiator Arena 13, który od-
będzie się 26 października w Pyrzycach. Ostatnia walka między  panami 
skończyła się przez TKO na korzyść Mateusza na GA7, więc Michał 
odrobił lekcje i dziś jest gotowy na pojedynek rewanżowy. Przy okazji 
ma szansę wygrać pas naszej organizacji, który również zapewne będzie 
chciał zdobyć Mateusz. Oj będzie ciekawie. Obydwaj dla nas stoczyli już 
kilka walk, a więc walka wieczoru i o pas jak najbardziej zasłużona. I jak 
myślicie, dobre zestawienie na Fight of the Night? 

Będzie walka, a my już nie możemy się doczekać, wszystkie informa-
cje na temat Gali MMA znajdziecie facebooku, zapraszam 26 paździer-
nika do Pyrzyc” -  Wojciech Antczak 

Gladiator 
WALKA 

WIECZORU!

Opierając się tylko na naszym 
pyrzyckim podwórku widzimy, jak 
stanowisko kierownika biura powia- 
towego Agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa obsadzone 
w 2014 przez działaczkę PiS Justynę 
Łyjak, dziś przechodzi „w rodzinie”  
w ręce żony działacza PiS Mariusza 
Szymkowicza. 

2 września na stanowisko kie-
rownika biura pyrzyckiego ARiMR 
została powołana Paulina Szymko-
wicz i, jak piszemy powyżej, jest 
ona żoną Mariusza Szymkowicza, 
radnego gminy Pyrzyce, który jest 
szefem Klubu Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości w pyrzyckiej 
radzie. Dodam, że w całej sytuacji 
nie nastąpiło złamanie prawa, bo 
ARiMR nie musiał organizować na 
to stanowisko konkursu, na co zez-
wala ustawa - tak poinformowała 

mnie pani Emilia Niemyt, dyrek-
tor ARIMR w Szczecinie. Ale czy 
po raz kolejny w przypadku pyrzyc- 
kiej placówki, PiS nie postąpiło tak 
samo, jak jego poprzednicy, czyli 
stanowisko dostaje córka, bo ojciec 
jest jest działaczem partii, stanowi- 
sko dostaje koleżanka, bo jej mąż 
steruje opozycją w Radzie Miejskiej 
Pyrzyc. Zastanawia mnie teraz to, jak 
Mariusz Szymkowicz będzie mówił 
o wyższych standardach, o transpa- 
rentności w pyrzyckim samorządzie, 
bo chyba najpierw powinien opo- 
wiedzieć, jakim to sposobem jego żona 
dostała fuchę kierownika ARIMR  
i dlaczego nie dano szansy in-
nym młodym pyrzyczanom. Szym-

kowicz, często oprócz mówienia  
o uczciwości, mówił też o tym że 
Pyrzyce się nie rozwijają, a młodzi 
wyprowadzają się z gminy, no ale 
jak mają się nie wyprowadzać skoro 
nie daje się im szansy na taką pracę 
jak jego żonie? Jaką szanse na takie 
stanowiska mają ci młodzi, wyksz-
tałceni pyrzyczanie, którzy nie należą 
do PiS, nie mają ojca w partii, a ich 
koledzy nie są radnymi. 

W 2008 roku rządziła koalicja 
PO - PSL, to za rządów tej koalicji 
uchwalona została ustawa z dnia 9 
maja 2008 r. o Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa, usta- 
wa, która określa sposób zatrudniania 
pracowników do ARiMR, w której 

jeden z zapisów  mówi - „Art. 12. 1. 
Nabór kandydatów do zatrudnienia 
na wolne stanowiska pracy w Agencji, 
z wyłączeniem stanowisk pracy,  
o których mowa w art. 8 ust. 4 i art. 
9 ust. 4, zwany dalej „naborem”, jest 
otwarty i konkurencyjny”, …..”Ogło-
szenie o naborze zamieszcza się  
w Biuletynie Informacji Publicznej, 
o którym mowa w ustawie z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do in-
formacji publicznej, i umieszcza się 
w jednostce organizacyjnej Agencji, 
w której jest prowadzony nabór,  
w miejscu powszechnie dostępnym” 
Czyli powinno być - jak to mówi 
Szymczak- transparentnie. Jednak, 
jak sprawdzimy dalej wyłączenie  
art. 9 ust. 4 to czytamy w nim, że  
w stosunku do stanowiska kierown-
ika komórki organizacyjnej w Cen-
trali Agencji i jego zastępcy, dyrek-
tora oddziału regionalnego i jego 
zastępcy oraz kierownika biura po-
wiatowego powyższe zasady nie 
obowiązują. A więc już tu otwar-
tości, konkurencji, ogłaszania nie 
ma. Zapis ustawy, który wyklucza 
transparentność przy zatrudnianiu 
kadry kierowniczej w ARiMR, nie 
daje równych szans, zapis istnieje od 
2008 roku, nikomu nie przeszkadza 
i nie słyszałem, żeby ktoś chciał go 
zmieniać. 

RT

Nowy kierownik
ARiMR

Nie jest żadnym odkryciem, 
że od lat, bez względu na barwy po-
lityczne rządzących naszym kra-
jem, agencje rządowe były miej-
scem, gdzie pracę w pierwszej ko-
lejności dostawali najbliżsi królika. 
Za władzy PO – PSL w rolniczych 
agencjach królowali ludzie PSL, dziś 
mimo szumnych zapowiedzi stoso-
wania przy obsadzaniu stanowisk 
wyższych standardów, PiS robi to 
samo. 
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 70-lecie WICHRA
2 września na ręce staro-

sty pyrzyckiego złożyła rezygna-
cję z funkcji dyrektora Powiato-
wego Urzędu Pracy w Pyrzycach 
Teresa Wrońska. Nieoficjalnie 
wiemy, że rezygnacja ta spowodo-
wana jest tym, że chce przejść na 
emeryturę. Teresa Wrońska zwią-
zana jest z Urzędem Pracy w Py-
rzycach od początku lat 90- tych, 
początkowo jako pracownik ad-
ministracyjny, później, w okre-
sie kiedy starostą był Wiktor To-
łoczko, została powołana stano-
wisko zastępcy dyrektora PUP,   
a kiedy funkcję starosty pełnił Ka-
zimierz Lipiński została wybrana w 
drodze konkursu na stanowisko dy-
rektora. W najbliższym czasie sta-
rosta Stanisław Stępień będzie mu-
siał ogłosić konkurs, ale pewnie by 
nie generować kolejnych emocji, 
decyzję o tym pozostawi sobie na 
czas po wyborach.

Zgodnie z ustawą o promocji 
zatrudnienia, dyrektora powiato-
wego urzędu pracy w drodze kon-

Kto weźmie
pyrzycki Urząd Pracy 

kursu powołuje starosta spośród 
osób, które spełniają warunki ta-
kie jak: 

- wykształcenie wyższe oraz co 
najmniej 3-letni staż pracy w pu-
blicznych służbach zatrudnienia 
lub

- co najmniej 5-letni staż pracy 
w innych instytucjach rynku pracy. 

Kto w takim razie może zo-
stać dyrektorem PUP w Pyrzy-
cach, biorąc pod uwagę obecnych 
pracowników? 

- Pani Alicja Pajor-Kubicka 
pracownik PUP - jeszcze kilka ty-
godni temu mogła liczyć na po-
parcie pisowskiej części zarządu 
powiatu, a to dzięki temu, że syn 
Remigiusz Pajor Kubicki jest rad-
nym gminy Pyrzyce i jak dotych-
czas ściśle współpracował z rad-
nymi PiS. Obecnie, w związku 
ze startem w wyborach do sejmu  
z listy PSL, PiS może takiego po-
parcia nie dać, ale może ją da PSL- 
owska część Zarządu Powiatu 
Pyrzyckiego.

- Pani Elżbieta Gabruch – 
obecny z-ca dyrektora PUP - za 
czasów, kiedy starostą był Wiktor 
Tołoczko pełniła już funkcję dy-
rektora więc doświadczenie ma, ale 
zaplecza politycznego dziś chyba 
nie.

- Pan Paweł Retecki – pracow-
nik PUP z długoletnim doświad-
czeniem, radny gminy Pyrzyce, od 
kampanii wyborczej do dziś koja-
rzony z burmistrz Pyrzyc Marzeną 
Podzińską, więc chyba poparcia 
PSL ani PiS nie dostanie.

Dziś, tak  jak w przypadku 
biura powiatowego Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Pyrzycach, szefem Po-
wiatowego Urzędu Pracy zostanie 
ten, kto będzie miał poparcie PiS, 
chyba że koalicjant PSL się postawi 
i trzeba będzie wypośrodkować.

RT

Już dziś, już ze stuprocentową 
pewnością możemy poinformo-
wać, że 13 września w godzinach 
popołudniowych, do Pyrzyc prezy-
dent RP Andrzej Duda nie przyje-
dzie. W minionym tygodniu miały 
się odbyć w pyrzyckim starostwie 
rozmowy na temat szczegółów wi-
zyty głowy państwa w Pyrzycach. 
Niestety, do tych spotkań, ani do 
wizyty prezydenta 13 września nie 
dojdzie. Jak nas poinformował Sta-
rosta Pyrzycki Stanisław Stępień 
wizyta nie została odwoła, ale prze-
sunięta na inny termin, który zosta-
nie w najbliższym czasie ustalony.

PP

Prezydent
Andrzej
Duda
w
Pyrzycach?
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Jubileuszowe obchody rozpo-
częły się od przemarszu członków 
LKS Wicher Przelewice, piłkarzy 
i kadry trenerskiej z burmistrzem 
miasta Woldegk na czele  oraz wi-
ceprezes LKS Wicher Przelewice 
Ewą Kraśniańską do Ogrodu Den-
drologicznego. W I części obcho-
dów prezes LKS Wicher Przele-
wice Jarosław Kraśniański dokonał 
uroczystego otwarcia rozgrywek 
na stadionie w Przelewicach. Po 
otwarciu piłkarze Akademii LKS 
Wicher Przelewice rozegrali mecze 
towarzyskie z drużynami z Mia-
sta Woldegk, All Sport Pełczyce  
i Sęp Brzesko. Po zakończeniu roz-
grywek wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe medale i puchary.  
W II części obchodów 70-lecia 
działalności Klubu odbyła się msza 
św. w intencji założycieli, piłka-
rzy, trenerów oraz działaczy Klubu, 
której przewodniczył ks. Sebastian 
Kubiński, proboszcz parafii pw. 
Świętego Michała Archanioła. Po 
mszy uczestnicy uroczystości wraz 
z zawodnikami drużyny seniorów 
oraz oldbojów udali się na stadion, 
aby tam rozpocząć rozgrywki.  
O godz. 17:30 dokonano uroczy-
stego otwarcia obchodów 70-lecia 
LKS Wicher Przelewice. Całą uro-
czystość prowadził p. Dariusz Jało-
szyński i p. August Kimbar. Z oka-
zji 70-lecia na ręce prezesa Stowa-
rzyszenia zostały złożone życzenia 
i jubileuszowe pamiątki od prezesa 
ZZPN Jana Bednarka, przewod-
niczącego Komisji ds. odznaczeń 
Czesława Giergiela, prezesa Za-

chodniopomorskiej Rady Olim-
pijskiej Stanisława Kopcia, Wójta 
Gminy Przelewice Mieczysława 
Mularczyka, prezydium ZZ LZS,  
prezesa PZ LZS Roberta Betyny, 
wicestarosty pyrzyckiego Ewy Gą-
siorowskiej, radnego Sejmiku WZ 
Olgierda Kustosza, prezesa PPK 
Krzysztofa Wancerza, Burmistrza 
Lipian Bartłomieja Królikow-
skiego. Kolejnym punktem pro-
gramu było wręczenie odznaczeń 
przyznanych przez PZPN i ZZPN. 
Zarząd LKS Wicher Przelewice po-
dziękował wszystkim pracowni-
kom Klubu, trenerom i kierowni-
kom za ich codzienną pracę. Nie 
zabrakło również części artystycz-
nej, w której wystąpili piłkarze 
LKS Wicher Przelewice: Bartosz 
Kraśniański, Łukasz Mazurkie-
wicz oraz zespoły: JUTRZENKA, 
OPTYMIŚCI PIEŚNI i TAŃCA 
PYRZYCE, Dzieciaki GieCeKu, 
Wiktoria Wyszyńska, Natalia Żuk, 
Wiktoria Duk, Lena Adamiak, Da-
nuta Ufnal i Daniel Katarzyniak. 
Była też licytacja gadżetów sporto-
wych, którą przeprowadzili p. Da-
riusz Jałoszyński i August Kim-
bar. Zwieńczeniem uroczystości 
była słodka niespodzianka w po-
staci okazałego tortu, ufundowana 
przez wójta gminy Przelewice. Wy-
razy podziękowania składamy ks. 
proboszczowi Sebastianowi Ku-
bińskiemu i księżom proboszczom 
uczestniczącym we mszy dzięk-
czynnej. Pragniemy również po-
dziękować wójtowi gminy Prze-
lewice Mieczysławowi Mularczy-

 70-lecie WICHRA
24 sierpnia w Przelewicach odbył się uroczysty jubileusz 70-lecia LKS Wicher Przelewice, podczas którego obchody 70-lecia 

świętowali sympatycy i członkowie LKS Wicher Przelewice.

kowi, wicemarszałkowi WZ Jaro-
sławowi Rzepie za objęcie patro-
natem honorowym 70-lecia dzia-
łalności Klubu, radnemu Sejmiku 
WZ Olgierdowi Kustoszowi, p. 
Markowi Kowalczukowi. Dzięku-
jemy rodzicom z Akademii LKS 
Wicher Przelewice za zaangażowa-
nie w organizację jubileuszu. Dzię-
kujemy p. Annie Roman, p. Iwonie 
Brodzińskiej, p. Danielowi Nowac-
kiemu, p. Adrianowi Kuchcikowi. 
Dziękujemy p. Grażynie Niedzieli, 
p. Uli Malczyk i p. Wioletcie Ku-
stosz ze Stowarzyszenia Bo jak 
nie My to Kto, państwu Szelągom, 
państwu de Chanterac,  dyrektorce 
Ogrodu Dendrologicznego Beacie 
Osińskiej, p. Edycie Gajewskiej, 
F.H.U. ,,IRGO” Ireneuszowi Jung, 
a także piłkarzom, kadrze trener-
skiej na czele z burmistrzem miasta 
Woldegk, drużynie Alll Sport Peł-

czyce, Sęp Brzesko oraz wszyst-
kim, którzy zaangażowali się  
w uświetnienie tej uroczystości. 
To dzięki Waszemu wsparciu pod-
trzymywana jest tradycja, a Klub 
wciąż się rozwija. Łączy nas piłka, 
a my łączymy pokolenia. Dzieci, 
rodzice, wnukowie, dziadkowie  
i całe rodziny zaangażowane w ki-
bicowanie Wichrowi, to piękny ob-
raz wychowania kolejnych poko-
leń w sportowym duchu. Jubileusz 
70-lecia działalności klubu jest oka-
zją do wspomnień, choć minione 
zawsze pozostaną w pamięci. Waż-
nym punktem uroczystości były 
również dożynki gminne, które są 
tradycyjną formą podziękowania za 
plony i trudną całoroczną pracę rol-
ników oraz okazją do wspólnej za-
bawy. Więcej informacji na stronie 
www.przelewice.pl

Już dziś, już ze stuprocentową 
pewnością możemy poinformo-
wać, że 13 września w godzinach 
popołudniowych, do Pyrzyc prezy-
dent RP Andrzej Duda nie przyje-
dzie. W minionym tygodniu miały 
się odbyć w pyrzyckim starostwie 
rozmowy na temat szczegółów wi-
zyty głowy państwa w Pyrzycach. 
Niestety, do tych spotkań, ani do 
wizyty prezydenta 13 września nie 
dojdzie. Jak nas poinformował Sta-
rosta Pyrzycki Stanisław Stępień 
wizyta nie została odwoła, ale prze-
sunięta na inny termin, który zosta-
nie w najbliższym czasie ustalony.
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Pyrzyckie Kolarskie
Grand Prix

Trasę wyścigu kolarskiego z Pyrzyc przez Mechowo, Brzesko, 
Bylice, Krasne, Batowo, Lipiany z premią lotną, dalej Mielęcin i do 
Pyrzyc można było pokonać w dwóch wariantach: 47,8 km i 93,7 km. 
Tytularnym sponsorem wyścigu był FIEGE, międzynarodowy lider 
logistyki kontraktowej. Patronat honorowy nad wyścigami objęli: 
Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska i Marszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W wyścigu wzięło udział 236 kolarzy, a najlepsze wyniki osiągnęli:
Dystans - 47,8 km
1. Dorian Bartkiewicz, Team: Sztajfa Gołaś Bikes
2. Piotr  Nowacki team: kolarz.pl
3. Bartłomiej Przybylski team: Bosco Team Piła
Dystans  - 93,6 km
1. Jan Zugaj team: NTS Elmar-Spectrum Bike
2. Filip Socha team: Mistrzowskie Rowery Lech Piasecki
3. Wojciech  Ziółkowski team: Level up

Jeżeli chodzi o sukcesy kolarzy z powiatu pyrzyckiego, to na dy-
stansie 47,8 km zdecydowanie największy sukces odniósł Paweł Baj, 
który w kategorii M1 zajął I miejsce. Biorąc pod uwagę miejsca do 
10-tej pozycji, to w kategorii M5 Roman Hołownia zajął miejsce 10, 
w kategorii M6 w pierwszej dziesiątce znaleźli się: Edward Pniewski 
z Lipian miejsce 6, Krzysztof Sikora z Pyrzyc miejsce 7 i Stanisław 
Białoszewski miejsce 9. Duży sukces, także na dystansie 47,8 km, 
osiągnęła Kinga Jaroszyńska zajmując miejsce 3.

Na trasie wyścigu, w Mechowie doszło do kolarskiej kraksy  
z udziałem kilkunastu kolarzy, na szczęście bez poważnego uszczerbku 
na zdrowiu. 


