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Pyrzyccy policjanci ostrzegają 
osoby starsze przed oszustami i 
złodziejami, którzy pod pretekstem 
uzyskania pomocy, czy też sprze-
daży różnych artykułów, kradną z 
mieszkań pieniądze i kosztowności.

Złodzieje i oszuści wymyślają 
coraz to nowe sposoby, aby oszu-
kać, okraść i wykorzystać swoje po-
tencjalne ofiary. Przestępcy okra-
dając mieszkania, na swoje ofiary 
najczęściej wybierają osoby starsze 
lub samotne. Dlaczego osoby star-
sze? Złodzieje i oszuści mają świa-
domość, że osobami starszymi ła-
twiej jest manipulować. Osoby 
starsze, samotne, emerytów ła-
twiej jest przekonać, żeby wpuścili 

UWAGA NA DOMOKRĄŻCÓW! 
„TO ZWYKLE POSPOLICI ZŁODZIEJE”

do mieszkania np. pracowników 
administracji osiedla, hydraulika 
czy osobę, która chce sprzedać do-
skonałej jakości towar w promocyj-
nej, niskiej cenie. Często też przy-
chodzą do mieszkań pod pretek-
stem usunięcia awarii.

Niestety, te wszystkie argu-
menty to tylko pretekst, aby do-
stać się do mieszkania. Po wejściu 
do środka złodzieje próbują odwró-
cić naszą uwagę i w tym czasie nie-
postrzeżenie zajrzeć do szafki w po-
szukiwaniu pieniędzy, biżuterii czy 
innych wartościowych przedmio-
tów, dlatego policjanci przestrze-
gają przez wpuszczaniem osób nam 
nieznanych do mieszkań i domów.

W ubiegłym tygodniu Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień powo-
łał nową Powiatową Radę Rynku Pracy. Osoby wybrane zostały spośród 
działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji 
związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumie-
niu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych orga-
nizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych 
i izb rolniczych oraz zajmujących się statutowo problematyką rynku 
pracy, rada jest ciałem doradczym starosty powoływanym na okres 4 lat. 
Skład nowej, Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pyrzycach:
1. Wacław Klukowski – Zachodniopomorska Izba Rolnicza – przed- 
stawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników
2.  Iwona Kochel – Wójt Gminy Bielice – przedstawiciel organów jednos-
tek samorządu terytorialnego 
3. Bartłomiej Królikowski – Burmistrz Lipian -  przedstawiciel organów 
jednostek samorządu terytorialnego,  
4. Andrzej Łoginowicz – OPZZ – przedstawiciel organizacji związkowej
5. Małgorzata Michalczyk –NSZZ Solidarność PO i W przedstawiciel orga-
nizacji związkowej
6. Andrzej Ogiejko – NSZZ Solidarność RI - przedstawiciel organizacji 
związkowej
7. Marzena Podzińska – Burmistrz Pyrzyc  - przedstawiciel organów jed-
nostek samorządu terytorialnego 
8. Dariusz Świergul - NSZZ Solidarność - przedstawiciel organizacji 
związkowej,
9.  Aleksandra Turbaczewska – Związek Pracodawców Pomorza Zachod-
niego – przedstawiciel organizacji pracodawców.

Na swym pierwszym posiedzeniu rada wybrała przewodniczącego, 
którym została Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska, a na jej zastępcę wy-
brano Burmistrza Lipian Bartłomieja Królikowskiego.

PP  

Pyrzycka Policja już od ośmiu 
lat w ramach podpisanego poro-
zumienia współpracuje z Zespo-
łem Szkół nr 1. Każdego roku klasy 
mundurowe, realizując program 
nauczania, goszczą w ramach lekcji 
w pyrzyckiej jednostce.

Dzisiaj uczniowie drugiej klasy 
mundurowej spotkali się z Komen-
dantem Powiatowym Policji insp. 

PROMOCJA ZAWODU POLICJANTA 
WŚRÓD UCZNIÓW PYRZYCKIEGO LICEUM

Miłoszem Bogdańskim. Komen-
dant przedstawił młodzieży, jakie 
musi spełnić wymogi formalne, 
aby aplikować do służby w Poli-
cji. Omówił również kwestie fi-
nansowe i świadczenia socjalne ja-
kie przysługują funkcjonariuszom. 
Obecnie „świeżo upieczony” poli-
cjant po ukończeniu szkoły dostaje 
wynagrodzenie w kwocie 3 tysięcy 

20 września pyrzycką jednostkę Policji odwiedzili uczniowie z Zespołu 
Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich, którzy wybrali ścieżkę edukacji w kla-
sach mundurowych. Młodzież kształcąca się w zakresie policyjnym od-
wiedziła pyrzycką jednostkę, by z bliska poznać specyfikę służby w Policji.

złotych na tzw. rękę czyli po potrą-
ceniu podatku i innych świadczeń. 
Przypomnieć należy również, iż 
osoby poniżej 26 roku życia zwol-
nione zostały z podatku dochodo-
wego i w ich przypadku dochodzi 
jeszcze kwota około 400 złotych. 
Nadmienić również należy, że poli-
cjanci uprawnienia emerytalne na-
bywają po przesłużeniu w mundu-
rze 25 lat.

Insp. Miłosz Bogdański uświa-
damiał licealistom, że służba w Po-
licji wiąże się z dużą odpowiedzial-
nością. Wykonywanie zawodu po-

licjanta przynosi wiele satysfakcji, 
ale niesie ze sobą wiele wyrzeczeń 
i trudu. Osoby chcące służyć w Po-
licji muszą liczyć się z radzeniem 
sobie w sytuacjach kryzysowych  
i stresowych.

Młodzież klasy mundurowej 
ma jeszcze trochę nauki przed 
sobą, a tym samym czas na wybór 
zawodu. Liczymy jednak, że dzięki 
takim wizytom i poznaniu specyfiki 
służby w Policji będą chcieli w przy-
szłości wstąpić w nasze szeregi.

 
mł. asp. Marcelina Pałaszewska

Oto kilka rad, jak nie paść ich 
ofiarą:

 Nie należy wpuszczać do domu 
nieznanej nam osoby.

Pamiętajcie Państwo, aby drzwi 
do mieszkań były zawsze zamykane 
na klucz.

 Jeżeli obca osoba przedstawi 
się, jako pracownik jakiejkolwiek 
instytucji, powinno żądać się poka-
zania stosownej legitymacji. Także 
telefonicznie można sprawdzić, czy 
dana instytucja wysyłała do nas 
swojego pracownika.

 Nie wolno pozostawiać nie-
znanej osoby samej w otwartych 
drzwiach. Często oszuści proszą o 
sprawdzenie czegoś we wnętrzu 

domu - korzystając z naszej nie-
uwagi dokonują kradzieży.

 Nie należy wpuszczać do domu 
sprzedawców, którzy oferują nam 
zakup. przedmiotów niewiado-
mego pochodzenia, po bardzo 
atrakcyjnych cenach.

Jeżeli straciliśmy na chwilę 
czujność i osoba, której nie znamy, 
znalazła się już u naszym domu, 
nie zdradzajmy się z informa-
cją, gdzie przechowujemy swoje 
oszczędności.

O wszystkich próbach kradzieży 
lub wyłudzenia pieniędzy, natych-
miast proszę informować policję 
korzystając z numeru alarmowego 
997 lub 112.
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W ubiegłym tygodniu Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień powo-
łał nową Powiatową Radę Rynku Pracy. Osoby wybrane zostały spośród 
działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji 
związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumie-
niu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, społeczno-zawodowych orga-
nizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych 
i izb rolniczych oraz zajmujących się statutowo problematyką rynku 
pracy, rada jest ciałem doradczym starosty powoływanym na okres 4 lat. 
Skład nowej, Powiatowej Rady Rynku Pracy w Pyrzycach:
1. Wacław Klukowski – Zachodniopomorska Izba Rolnicza – przed- 
stawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników
2.  Iwona Kochel – Wójt Gminy Bielice – przedstawiciel organów jednos-
tek samorządu terytorialnego 
3. Bartłomiej Królikowski – Burmistrz Lipian -  przedstawiciel organów 
jednostek samorządu terytorialnego,  
4. Andrzej Łoginowicz – OPZZ – przedstawiciel organizacji związkowej
5. Małgorzata Michalczyk –NSZZ Solidarność PO i W przedstawiciel orga-
nizacji związkowej
6. Andrzej Ogiejko – NSZZ Solidarność RI - przedstawiciel organizacji 
związkowej
7. Marzena Podzińska – Burmistrz Pyrzyc  - przedstawiciel organów jed-
nostek samorządu terytorialnego 
8. Dariusz Świergul - NSZZ Solidarność - przedstawiciel organizacji 
związkowej,
9.  Aleksandra Turbaczewska – Związek Pracodawców Pomorza Zachod-
niego – przedstawiciel organizacji pracodawców.

Na swym pierwszym posiedzeniu rada wybrała przewodniczącego, 
którym została Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska, a na jej zastępcę wy-
brano Burmistrza Lipian Bartłomieja Królikowskiego.

PP  

Nowa rada  
pyrzyckiego rynku pracyPROMOCJA ZAWODU POLICJANTA 

WŚRÓD UCZNIÓW PYRZYCKIEGO LICEUM

Niedługo wybory parlamentarne więc może coś się w tym temacie 
zmieni, ale dziś, pewnie ze względu na kocią pasję Jarosława Kaczyń-
skiego, urzędowym zwierzęciem jest kot. Tak przynajmniej można przyjąć 
choćby na przykładzie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. Tutaj kotka 
o imieniu Punia ma swoje ulubione miejsca w budynku i obdarzana jest 
nie tylko WHISKAS-em o różnych smakach, ale i szacunkiem. Kotka też nie 
w ciemię bita, na szacunek pracuje, ostatnio np. witała wszystkich peten-
tów już przy wejściu do powiatowego urzędu. 

PP    

Kot +
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Przestępcy są przebiegli i wy-
myślają coraz to nowe formy 
oszustw. Mieszkanka powiatu py-
rzyckiego straciła 190 tysięcy zło-
tych przekazując je oszustowi po-
dającemu się za  „amerykańskiego 
żołnierza”. Policjanci ostrzegają 
przed oszustami i apelują o szcze-
gólną ostrożność podczas zawiera-
nia internetowych znajomości. 

“Scam” to oszustwo polega-
jące na wzbudzeniu u kogoś za-
ufania, a następnie wykorzystanie 
tego zaufania do wyłudzenia pie-
niędzy lub innych składników ma-
jątku. Ta forma oszustwa przybiera 
różne formy - począwszy od bezpo-
średniego wzbudzania zaufania po-
przez kontakty osobiste, przez wy-
syłanie maili a także tradycyjnych 
listów. W taki oto sposób działają 
oszuści, którzy podają się za „ame-
rykańskich żołnierzy” przebywają-
cych na misjach zagranicznych. 

Zazwyczaj zaczyna się od do-
dania nowego znajomego na por-
talu społecznościowym czy rand-
kowym. Oszuści korespondują  
z kobietami, wzbudzają zaufanie, 

zaprzyjaźniają się, nawet rozko-
chują zapewniając o swojej mi-
łości a następnie np. pod pretek-
stem chęci przyjazdu, wymyślają 
różne historie, z których wynika, że 
aby doszło do spotkania, kobiety 
muszą wspomóc finansowo wo-
jaka. Zmanipulowane kobiety wy-
konują bez zastanowienia polece-
nia internetowego amanta, który 
podając przeróżne konta bankowe 
zarejestrowane w różnych czę-
ściach świata w ten sposób wyłu-
dza znaczne sumy pieniędzy. Wiele 
kobiet, aby pomóc żołnierzowi za-

ciąga nawet kilkunastotysięczne 
kredyty bankowe. W taki właśnie 
sposób zmanipulowana została 
mieszkanka powiatu pyrzyckiego, 
która korespondowała mailowo ze 
„znajomym” amerykańskim żołnie-
rzem. Oszust zapewniając o swojej 
miłości i chęci poślubienia kobiety 
wyłudził od niej  w sumie 190 ty-
sięcy złotych. 

Oszuści działają na szeroką 
skalę najczęściej posiadając wiele 
fałszywych kont czy profili. Fał-
szywe zdjęcia domów, informacje 
dotyczące codziennego życia, czę-

sto są wdowcami do tego samotnie 
wychowującymi dziecko. Wszystko 
po to, by uśpić czujność ofiary  
i w ten sposób wyłudzić pienią-
dze. Należy również wspomnieć, 
że w oparciu o podobny schemat 
ofiarą płci pięknej padają także 
mężczyźni.

Pamiętajmy, że sprawcy cały 
czas ulepszają swój sposób działa-
nia i dlatego w każdym przypadku, 
gdy ktoś próbuje pozyskać od nas 
pieniądze, należy wykazać się dużą 
ostrożnością.

Najlepszym sposobem jednak 
będzie nie ulegać chwilowemu zau-
roczeniu i nie przekazywać pienię-
dzy nieznanym zupełnie osobom. 

O wszystkich próbach wyłudze-
nia pieniędzy dobrze jest poinfor-
mować Policję.

Pamiętajmy, że tylko nasza czuj-
ność, dystans i ostrożność, do prze-
kazywanych informacji spowodują, 
że nie staniemy się kolejną ofiarą 
oszustwa!

mł. asp.
 Marcelina Pałaszewska

KPP w Pyrzycach

Nie daj się oszukać amerykańskiemu żołnierzowi 
bądź innemu matrymonialnemu oszustowi

Starosta Pyrzycki  Stanisław 
Stępień gościł Wojewodę Zachod-
niopomorskiego Tomasza Hinca, 
posłów Artura Szałabawkę i Rafała 
Muchę, Burmistrz Pyrzyc Marzenę 
Podzińską, Burmistrza Lipian 
- Bartłomieja Królikowskiego, 
a także zastępcę dyrektora Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa Oddziału Zachodniopomor-
skiego Justynę Łyjak. Samorządy 
województwa zachodniopomor-
skiego w 2019 roku otrzymały 
wsparcie w wysokości 238 milio- 
nów złotych na 138 projektów. 
Powiat pyrzycki jest beneficjen-
tem czterech umów zawartych 
pomiędzy Wojewodą Zachodnio-
pomorskim a: 

→ Starostą Pyrzyckim – dofinan-
sowanie zadań „Przebudowa drogi 
powiatowej Nr 1626Z ul. Staro-

miejska w Pyrzycach – etap I odci-
nek od ul. Warszawskiej (droga wo-
jewódzka 122) do ul. Polnej (droga 
gminna 620010Z)” – 1349 942,21 
zł i „Remont drogi powiatowej nr 
1583Z stacja PKP Nowielin – droga 
nr 119 – etap II – powierzchniowe 
utrwalenie nawierzchni jezdni (Slu-
rry seal)” – 115 561,23 zł;

→ Burmistrz Pyrzyc – „Dofinan-
sowanie przebudowy ulicy Mickie-
wicza w Pyrzycach” – 2 313 547,47 
zł;

→ Burmistrzem Lipian – „Bu-
dowa 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 Py-
rzyce-Głazów” – 521 747, 42 zł.

PODPISANIE UMÓW W RAMACH 
FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

   17 września, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach odbyło się uroczyste podpisanie umów dofinansowania 
inwestycji drogowych w powiecie pyrzyckim środkami pochodzącymi 
z Funduszu Dróg Samorządowych. 
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KPP w Pyrzycach

Nie daj się oszukać amerykańskiemu żołnierzowi 
bądź innemu matrymonialnemu oszustowi

Płótno, dłuto i aparat

W minioną sobotę w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury 
po raz kolejny mieliśmy przyjem-
ność oglądać twórczość lipiań-
skich artystów. Do prac malarstwa 

i rysunku Izabeli Cywińskiej oraz 
rzeźby Jerzego Szewczyka, znanych 
z poprzednich wernisaży, dołączył 
swoje fotografie Marian Białkow-
ski. Licznie zebranych gości powi-

tali sami twórcy mówiąc w kilku 
zdaniach o swoich pasjach, przy-
bliżając  warsztaty swej pracy ar-
tystycznej. Do płócien  Izabeli Cy-
wińskiej i rzeźb Jerzego Szewczyka 

większość z gości odniosła się jak 
do „starych, bliskich znajomych”, 
więc zachwyt nie był już niespo-
dzianką. Za to piękno przyrody wi-
dziane obiektywem Mariana Biał-
kowskiego było prawdziwym za-
skoczeniem. Oglądający nie mogli 
uwierzyć, że zdjęcia wykonane są 
tuż obok nas, w Lipianach. Te fo-
tografie to prawdziwe perełki. Wy-
razy podziwu były tym większe, że 
twórca, mówiąc o początkach swo-
jej fotograficznej pasji wspomniał, 
iż pierwsze kroki stawiał właśnie 
w domu kultury w Lipianach, pod 
okiem Huberta Dzikowskiego, któ-
remu w ostatnim czasie poświęci-
liśmy sporo miejsca na łamach PP.

Wernisaż miał też wydźwięk 
rodzinny i pokoleniowy. Na wysta-
wie pojawiło się kilka obrazówJa-
niny Szymoniak Fras, siostry Iza-
beli Cywińskiej i Hani, wnuczki 
Izy, a wnuczka Jerzego Szewczyka, 
Amelka umiliła spotkanie grą na 
skrzypcach. Od dziadka dowie-
dzieliśmy się, że dwie pozostałe 
wnuczki są także uzdolnione mu-
zycznie. No i wszystko zostaje w 
rodzinie.

Wystawa będzie do obejrze-
nia zaledwie pięć dni, od 23 do 27 
września.   
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Przemył ”widokówkowy” w trzeciej dekadzie XX wieku był już na 
tyle rozwinięty, że ich liczni producenci rozpoczęli swoistą „wojnę” o 
udział w stale rozwijającym się rynku. Jeszcze niewiele lat wcześniej w 
ich produkcji dominowali lokalni rzemieślnicy, jednak równie szybko 
w branży pojawiły się duże europejskie korporacje. Przez dziesiątki lat 
formy widokówek były przez wydawców stale urozmaicane. Były to 
działania typowo marketingowe, mające przyciągnąć klientów znu-
dzonych „powszechną” już formą pocztówki.

W ślad za zmianami, jedną z takich nietypowych form stały się 
kartki wielopolowe, najczęściej przedstawiające różne panoramy. Były 
one składane na 2, 3 lub więcej części, tak aby zachować wymagany 
format. Były one w związku z tym, traktowane nie jako karty pocz-
towe, tylko druki (niem. „Drucksache”). 

Ten typ produkcji widokówek stanowił dużą szansę dla rozwoju 
lokalnych producentów kart pocztowych, stawiających raczej na „ja-

Pyrzyckie „druki”

kość”, a nie „wielkość” produkcji. W praktyce rozpowszechniane były 
serie widokówek (najczęściej trzech, również dwóch) składające się na 
jeden większy widok miasta.

W przypadku Pyrzyc, taka praktyka była powszechnie stosowana. 
Co więcej, wykształcił się tutaj zwyczaj (prawdopodobnie unikatowy) 
polegający na tym, że skrajne widokówki: pierwsza i trzecia zdobione 
były wizerunkiem mieszkańców w tradycyjnym stroju ludowym (We-
izackertracht), męskim oraz naprzeciwko żeńskim.

Prezentowana widokówka, a raczej jej „trzecia” część przedstawia 
widok na ulicę Kilińskiego w okolicach ratusza. Prawa jej część uzupeł-
niona została o postać kobiety w stroju pyrzyckim, na lewej części po-
szukiwać będziemy nadal męskiej odmiany stroju.

Wydawcą panoramy składającej się z trzech pocztówek był lokalny 
wydawca H.Proger z Pyrzyc (kiedyś: Pyritz). 

Kartka została nadana na poczcie w Stargardzie 3.3.1938 roku.  
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Jesteśmy lokalną grupą działania, która realizuje dwufunduszową strategię rozwoju współfinansowaną przez Unię Europejską na lata 2014-
2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Obszar naszego działania  to 14  gmin 
województwa zachodniopomorskiego, położonych w trzech powiatach - powiat stargardzki: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, 
Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań;  powiat pyrzycki: Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Stare Czarnowo. 

→ Ogłosiliśmy konkursy na rozwijanie działalności gospodarczej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Programu Operacyjnego  
       Rybactwo i Morze:
PROW -nabór wniosków od  23 września 2019 r. do 22 października 2019 r. Limit dostępnych środków: 1 454 874,81 zł, dofinansowanie do 
50 % kosztów kwalifikowalnych. Warunki dodatkowe: wnioskowana kwota pomocy na jedną operację jest ograniczona do 180.000,00 zł oraz 
zakończenie realizacji operacji (złożenie wniosku o płatność) do 30 czerwca 2021 r..

POR i M- nabór wniosków od  23 września 2019 r. do  22 października 2019 r. Limit dostępnych środków w naborze: 338 861,00 zł,  dofinan-
sowanie do 50 % kosztów kwalifikowalnych. Warunki dodatkowe udzielenia wsparcia: wnioskowana kwota pomocy na jedną operację jest 
ograniczona do 110 000 zł oraz  zakończenie realizacji operacji (złożenie wniosku o płatność) do 31 czerwca 2021 r..

→ W sierpniu wybraliśmy 16 operacji do dofinansowania działań w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. W ramach limitu 
       600 000 zł dofinansowanie otrzyma 12 operacji, cztery są poza limitem.

→ Na początku października ogłosimy nabór wniosków grantowych. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZA 
      SU”. Wnioskodawcą mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne. Limit dostępnych 
       środków: 206 190,91 zł 

→ Na początku października ogłosimy nabór wniosków na  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. Formy 
        wsparcia: refundacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i  instytucji kultury, do 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji 
       pozarządowych. Limit dostępnych środków: 839 865,04 zł.  

Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia www.wir-lgd.org.pl., szczegółowe informacje dotyczące konkursów i innych realizowanych działań 
znajdują się w zakładce konkursy.

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie
 informuje

Od kilu miesięcy trwały poszukiwania wykonawcy placu zabaw, na 
który Stowarzyszenie “Dobre Przedszkole” działające przy Przedszkolu 
Miejskim w Lipianach im. Kubusia Puchatka otrzymało dotację unijną. 
Chętni do wykonania zadania zgłaszali się, ale ich oferty znacznie prze-
kraczały wysokość dotacji. Dopiero 10 września udało się pozyskać wyko-
nawcę w rozsądnej cenie. Wykonawcą, który już rozpoczął prace jest 
pyrzycka firma budowlana KSEL. W ramach projektu, na placu zabaw 

Ruszyła budowa placu u Puchatka w Lipianach
zaplanowano realizację zagospodarowania przestrzeni publicznej, eko-
logiczno-edukacyjnej łączącej pokolenia. Plac zabaw podzielono na 
cztery podstawowe strefy, przeznaczone odpowiednio dla wielu grup 
wiekowych - dla dzieci młodszych, dzieci starszych i dorosłych. Urządze-
nia do zabaw zaprojektowano stosownie do wieku odbiorców - dla naj- 
młodszych huśtawkę pojedynczą, zestaw „lokomotywa” i zestaw typu 
„domek”. 

Dla nieco starszych dzieci zaplanowano dwa zestawy 
zręcznościowe, trzy podwójne zestawy huśtawek typu „ważka”, 
dwa zestawy huśtawek metalowych, boisko wielofunkcyjne do 
gier np. badmintona lub zabaw z piłką wytyczone na istniejącej 
trawie. W celu integracji stworzone zostały dwie oddzielne strefy, 
jedna to w miejscu wyłożonym starymi płytkami chodnikowymi na 
nowe z kostki kolorowej, zaplanowano tam lokalizację dwóch scen, 
ze zlokalizowanymi przy nich multimedialnymi ławkami solarnymi 
oraz druga strefa od północy, z zewnętrznym piecem chlebowym  
i grillem, z zadaszonym wiatą miejscem zabawy i edukacji. 

Dziś Przedszkole  Miejskie w Lipianach  im. Kubusia Puchatka 
przypomina spory plac budowy, bo oprócz prac związanych  
z powstawaniem  placu zabaw, trwa adaptacja starej kotłowni na 
nową salę dla nowej grupy przedszkolaków z pomieszczeniami to-
warzyszącymi. Niestety, z powodu nieplanowych prac z pokryciem 
dachowym, na nową salę trzeba będzie trochę dłużej poczekać.

PP
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Plac przy Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Kultury w Lipianach otrzy-
mał imię Huberta Dzikowskiego. 
Uroczystość związana z tym faktem 
miała miejsce 13 września 2019 r. 
Odsłonięcia tablicy z nazwą placu 
dokonał Burmistrz Lipian Bartło-
miej Królikowski wraz z przewod-
niczącą Rady Miejskiej Martą Ci-
szewską i Danutą Dzikowską, żoną 
zmarłego przed miesiącem patrona 
placu. 

W tym doniosłym wydarze-
niu uczestniczyli też mieszkańcy Li-
pian, którzy mieli zaszczyt współ-
pracować z Hubertem Dzikowskim 
i ci, których wiązała z Nim przy-
jaźń. Nie zabrakło też najbliższych 
osób, wśród których zaakcento-
wano w sposób szczególny obec-

PLAC HUBERTA 

ność Maksymiliana Dzikowskiego, 
wnuka Huberta i godnego jego na-
stępcy.  Maksymilian odziedziczył 
po dziadku wrażliwość na otacza-
jący go świat, choć jego zaintere-
sowania dotyczą nieco innej sfery 
życia kulturalnego. Interesuje go 
prehistoria, archaiczne formy reli-
gijności, muzyka etniczna. Wszyst-
kie te elementy zawarł w wyda-
nej dosłownie przed chwilą książce 
„Pieśni wydmowej trawy”. Miesz-
kańcy Lipian przyjęli go jak swego, 
obecność Maksymiliana niezwy-
kle ociepliła spotkanie, nad którym 
wcześniej unosił się jednak smu-
teczek po niedawnym pożegna-
niu człowieka ukochanego przez 
lipiańczyków.

16 września w Urzędzie Miejskim 
w Pyrzycach odbyło się spotkanie z 
mieszkańcami ulicy Mickiewicza do-
tyczące realizacji zadania inwestycyj-
nego pn. „Przebudowa ulicy Mickie-
wicza w Pyrzycach”, na które Gmina 
Pyrzyce otrzymała dofinansowanie  
z Programu Przebudowy Dróg 
Samorządowych z Zachodniopo-
morskiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Szczecinie. Podczas spotkania 

mieszkańcy planowanej do remontu 
ulicy mogli dowiedzieć się od bur- 
mistrz o szczegółach inwesty-
cji, między innymi o tym, że za-
danie będzie obejmowało prze-
budowę dróg osiedlowych poprzez 
wykonanie jezdni, chodników oraz 
wjazdów z kostki betonowej typu 
polbruk. A także, że realizacja zada-
nia zaplanowana jest na lata 2019 
– 2020.

Mickiewicza z trylinki
na polbruk 

Dzień Przedszkolaka w Szkole Podstawowej w Bielicach
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PLAC HUBERTA 

ność Maksymiliana Dzikowskiego, 
wnuka Huberta i godnego jego na-
stępcy.  Maksymilian odziedziczył 
po dziadku wrażliwość na otacza-
jący go świat, choć jego zaintere-
sowania dotyczą nieco innej sfery 
życia kulturalnego. Interesuje go 
prehistoria, archaiczne formy reli-
gijności, muzyka etniczna. Wszyst-
kie te elementy zawarł w wyda-
nej dosłownie przed chwilą książce 
„Pieśni wydmowej trawy”. Miesz-
kańcy Lipian przyjęli go jak swego, 
obecność Maksymiliana niezwy-
kle ociepliła spotkanie, nad którym 
wcześniej unosił się jednak smu-
teczek po niedawnym pożegna-
niu człowieka ukochanego przez 
lipiańczyków.

Ogólnopolski Dzień Przedszko-
laka to święto ogłoszone uchwałą 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Święto podkreśla wagę eduka-
cji przedszkolnej w rozwoju dzieci,  
a także integruje przedszkola ze śro-
dowiskami, osobami i instytucjami, 

które mają wpływ na wizerunek  
i jakość ich funkcjonowania. Jest to 
też doskonała okazja do dostarcze-
nia dzieciom mnóstwa radości, 
uśmiechów oraz spędzenia czasu 
na wspólnej zabawie i czerpania ra-
dości z bycia przedszkolakiem.

Z tej okazji 20 września br. Wójt 
Gminy Bielice pani Iwona Kochel 
wraz z zastępczynią  panią Aliną 
Plutą udała się z wizytą do Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II  w 
Bielicach, aby złożyć najserdeczniej- 
sze życzenia oraz gratulacje na-

jmłodszym uczniom naszej lokalnej 
społeczności. Dla przedszkolaków 
zostały przygotowane dyplomy 
wraz ze słodkim poczęstunkiem.

Dzień Przedszkolaka w Szkole Podstawowej w Bielicach
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Miał przyjechać do Pyrzyc pre-
zydent Andrzej Duda, ale na ra-
zie nie przyjedzie, przyjechała za 
to do stolicy powiatu pyrzyckiego 
mafia VAT-owska. O tym, że mafia 
w Pyrzycach pojawiła się, dowie-
dzieliśmy się podczas nabożeństwa 
w kościele rzymskokatolickim pw. 
Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach, 
podczas ogłoszeń duszpasterskich. 
Proboszcz parafii ks. Tadeusz Kłap-
kowski powiedział - „….mam taki 
kłopot, bo generalnie nie lubię wy-
powiadać się na takie tematy, ale 
czasem jednak konieczność jest. 
W związku z tym banerem ogrom-
nym zawieszonym na naszym pło-
cie, który Platforma tutaj kilka dni 
temu umieściła, parafianie py-
tają, niektórzy wręcz z oburze-
niem, radni parafialni, że pro- 
boszcz pozwalając na umieszczenie 
na ogrodzeniu kościelnym tego ba-
neru, popiera te opcje polityczną. 
No właśnie, Gość Niedzielny dzisiaj 
pisze jak mafie VAT-owskie okradły 
nasz naród i Polskę, a wiele innych 
rzeczy też, więc trudno popierać. Ja 
powiem może tylko to, że zbyt dla 
mnie ważna jest Polska i wszystko,  

co Polskę stanowi i przyszłość Pol-
ski i dobro rodzin, żebym popie- 
rał. Natomiast komitet wyborczy 
nawet nie poprosił o pozwolenie 
na wywieszenia i nawet nie poin-
formował, że to uczynił, co sta-
nowi naruszenie praw własności, 
naruszenie elementarnych norm 
współżycia społecznego i ma jakiś 
swoisty charakter prowokacji. Tak, 
żeby to było jasne…...”

Streszczając, chodzi o płot oka-
lający wykopaliska archeologiczne 
między kościołem a pyrzyckim ra-
tuszem. Kilkanaście dni temu na 
tym właśnie płocie banery wy-
borcze Prawa i Sprawiedliwości 
wieszał w imieniu kandydatów 
radny Mariusz Szymkowicz, kilka 
dni później z drugiego końca tego 
samego płotu swój baner, o którym 
mówił Ks. Tadeusz Kłapkowski 
powiesiła kandydatka Koalicji Oby-
watelskiej Magdalena Filiks i tak 
rozpoczęła się wojna o baner, o to 
czy płot należy do wszystkich para-
fian, czy płot jest przypisany do jak-
iejś jednej ideologii politycznej i czy 
Magdalena Filiks, była mieszkanka 
Pyrzyc, to mafia VAT-owska?  

Ryszard Tański – Powiesze-
nie baneru na płocie to była 
prowokacja?

Magdalena Filiks - Powiesiłam 
ten  baner  zupełnie świadomie, 
nie dlatego, że chciałam tam wi- 
dzieć swój baner, ale dlatego, że 
na tej siatce wisiały wcześniej ba-
nery kandydatów PIS-u. Nie każdy  
z Was wie, ale w wielu powiatach 
na kościelnych płotach i tablicach,  
a nawet na murach kościołów 
wiszą dziś materiały wyborcze 
partii PiS.  

R.T. - No i dostało się pani pod-
czas niedzielnego nabożeństwa?

M.F. - Ksiądz proboszcz parafii 
w Pyrzycach odprawił mszę, na 
której zabrał głos w sprawie mo-
jego baneru wyborczego. Połączył 
baner i mnie  z “opcją polityczną, 
której nie popiera” i z mafią VAT-
owską. Tak po prostu. Na mszy 
świętej poinstruował wiernych,  
z czym i kim związana jest kandy-
datka z baneru. Całą mszę świętą 
parafia udostępniła sobie również 
na Youtube, więc każdy, kto wid-
ział nagranie z wieszania baneru  
i słyszał ,co powiedział ksiądz, mógł 

powiązać mnie z mafią VAT-owską  
i ludźmi, którzy okradali Polskę.

R.T. - Baner został zdjęty, ma 
pani wiedzę, kto go zdjął i co się  
z nim stało?

M.F. - Baner mój został zdjęty  
z siatki w nocy, jednocześnie nas-
tępnego dnia dowieszono kolejne 
banery kandydatów z PiS-u, a ba-
neru mi nie zwrócono.

R.T. - Może trzeba było jednak 
zwrócić się z prośbą do proboszcza 
o zgodę na powieszenie baneru?

M.F. - Dlaczego nie poszłam 
po zgodę do księdza proboszcza? 
(co zarzuciła mi publicznie znana, 
szczecińska lewicowa  polityczka, 
głosząca od lat hasła o rozdziale 
kościoła od państwa i reprezen-
tująca partię Wiosna?)  Nie po-
szłam, ponieważ kościół w żad-
nym razie nie powinien  być miejs-
cem do agitacji politycznej, a tym 
się stał z powodu takich ludzi, jak 
ksiądz proboszcz. Nie chciałam 
jego zgody, chciałam tylko ob-
nażyć tę potworną hipokryzję, ten 
brak poszanowania podstawowych 
wartości, to, co rzeczywiście znaczy 
dziś definicja Kościoła powszech-

Mafia VAT-owska w Pyrzycach

Od kilku tygodni niektórzy 
mieszkańcy gminy Pyrzyce wzy-
wani są do Komendy Powiatowej 
Policji w Myśliborzu. Jak nas poin-
formował jeden z nich, seria prze-
słuchań może mieć związek z wy-
borami samorządowymi w 2018 
roku. Wtedy to, według naszych 
informacji, mogło dojść do niepra-
widłowości przy zbieraniu podpi-
sów na liście poparcia kandydata 
do Rady Miejskiej w Pyrzycach, bę-
dącego policjantem. Skierowaliśmy  
w tej sprawie zapytanie do KPP  
w Myśliborzu o następującej treść:

1, Czy w stosunku do jednego 
z policjantów KPP w Pyrzycach to-

Pyrzyckie podpisy wyborcze w prokuraturze
czy się w Państwa komendzie po-
stępowanie w sprawie wymuszania 
od osób osadzonych w areszcie KPP 
Pyrzyce podpisów na listy poparcia 
dla komitetu wyborczego, z którego 
startował ten policjant w wybo-
rach samorządowych w 2018 roku 
i uzyskał mandat radnego gminy 
Pyrzyce?

2. Jeżeli tak, to na jakim etapie 
jest to postępowanie i na zlecenie 
której prokuratury wykonują Pań-
stwo te czynności?

Otrzymaliśmy odpowiedź od 
rzecznika KPP w Myśliborzu, że 
sprawę prowadzi Prokuratura Rejo-

nowa w Myśliborzu, a na jej temat 
może wypowiedzieć się rzecznik 
prokuratury okręgowej w Szcze-
cinie, którego także zapytaliśmy  
i otrzymaliśmy odpowiedź - „Pro-
kuratura Rejonowa w Myśliborzu 
nadzoruje śledztwo w związku z po-
dejrzeniem popełnienia przestęp-
stwa, które dotyczy przekroczenia 
uprawnień służbowych przez funk-
cjonariusza publicznego w związku 
ze sporządzaniem list z podpisami 
obywateli zgłaszających kandyda-
tów w wyborach samorządowych, 
które miały miejsce w 2018 roku.   
I to jest przestępstwo z artykułu 231 
paragraf 1 Kodeksu Karnego oraz 

248 punkt 6 Kodeksu Karnego, ono 
jest zagrożone do 3 lat pozbawienia 
wolności. Postępowanie na chwilę 
obecną prowadzone jest w sprawie 
i trwa gromadzenie materiału do-
wodowego. Obecnie prokurator ma 
zaplanowane czynności procesowe 
i podanie terminu zakończenia po-
stępowanie nie jest możliwe” - 
przekazała nam prokurator Joanna 
Biranowska-Sochalska, rzeczniczka 
prasowa Prokuratury Okręgowej  
w Szczecinie. 

RT
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nego. Tym samym chciałam wy- 
razić swój sprzeciw, przeciwko 
hipokryzji i deptaniu wartości tak 
ważnych dla milionów ludzi w tym 
kraju. Może rację mają Ci (jak Szy-
mon  Hołownia) którzy twierdzą, że 
jedynym ratunkiem dla tej instytucji 
jest jej upadek, puste kościoły. Fak-
tyczny rozdział państwa od kościoła 
nie nastąpi, jeśli sam Kościół i jego 
członkowie nie uświadomią so-
bie, że obecna rola Kościoła nie ma 
nic wspólnego z naukami, które 
ta instytucja głosi, albo głosić po-
winna. Tak. Zrobiłam to w pełni 
świadomie. Celowo. 

R.T. - Jest pani osobą 
niewierzącą?

M.F. - Wciąż  formalnie pozos-
taję członkinią tej wspólnoty, po-

winnam napisać “powiesiłam ba-
ner na swoim domu”. Jednak to 
nie jest już  mój dom. I dawno 
temu zdecydowali o tym katoliccy 
kapłani, zanim sama zdążyłam do 
tego dorosnąć. Dziś Kościół katoli- 
cki wyklucza miliony wiernych ze 
swojej wspólnoty. Dlaczego i po co 
to robi? Czym dzisiaj jest Kościół ka-
tolicki w Polsce i komu służy? Chyba 
ja nie muszę odpowiadać na to py-
tanie, zrobił to za mnie ksiądz pro-
boszcz parafii w Pyrzycach na mszy 
świętej. Dziś bardzo ciężko łączyć 
wiarę z instytucją Kościoła.

R.T. - Czy sprawa jest już dla 
pani zamknięta?

M.F. - Nie jest zamknięta, 
wysłałam do księdza proboszcza  
Tadeusza Kłapkowskiego list i ocze-

kuję na odpowiedź. Na koniec 
dodam, że jeżeli zostanę posłanką, 
to zrobię wszystko, co w mojej 
mocy, by doprowadzić do realnego 
rozdziału Kościoła od państwa. Co 
wyjdzie na dobre zarówno atei-
stom, wierzącym, jak i samemu 
Kościołowi. 

Działania marketingowe, które 
mają dotrzeć z jakąś informacją, 
przekazem do jak największej ilo-
ści odbiorców, za jak najmniejsze 
pieniądze są wielką sztuką. Myślę, 
że na tym polu Magda Filiks zajęła  
w naszym powiecie  pierwsze miej-
sce. Baner kosztował około 30 zł. 
No, przyznacie Państwo, że za taką 
kasę załatwić sobie miejsce w ogło-
szeniach duszpasterskich, dyskusje 
i szum we wszystkich lokalnych i re-
gionalnych mediach to jest strzał w 
dziesiątkę.

Teraz pozostaje kwestia zła-
mania prawa i poszukiwania 
przestępcy, który po doniesie-
nia bogobojnych, radnych para-
fian ukradł baner z kościelnego 
płotu. Przypomnijmy, że zgodnie 
z ustawą Kodeks Wyborczy z dnia  
5 stycznia 2011r. (Dz.U. 2011 
nr 21 poz. 112) w czasie trwa-
nia kampanii wyborczej wszel-
kie materiały wyborcze podle-
gają ochronie prawnej. Prawna 
ochrona materiałów wyborczych 

to nic innego jak zakaz niszcze-
nia, usuwania, zamalowywania  
i czynienia ich nieczytelnymi. Czyn 
taki jest wykroczeniem za który 
grozi kara grzywny (art.67 lub 124 
kodeksu wykroczeń). Kwalifikacja 
prawna z wykroczenia może zmie-
nić się w przestępstwo, gdy war-
tość zniszczonego materiału wy-
borczego przekroczy kwotę ¼ mi-
nimalnego wynagrodzenia (art.288 
kodeksu karnego). Należy dodać, 
że wedle obowiązującego prawa 
nie ma znaczenia, czy baner powie-
szony został za zgodą właściciela 
nieruchomości, czy bez jego zgody. 
Jeżeli baner, tak jak w przypadku 
omawianym powyżej Magdy Fi-
liks, został powieszony bez zgody 
właściciela płotu, czyli proboszcza, 
to powinien On, wezwać pisemnie 
komitet wyborczy Koalicji Obywa-
telskiej do usunięcia go w określo-
nym czasie, nie wolno było go usu-
wać i zabierać. 

Na koniec mam nadzieję, że 
ten, kto ukradł baner, pójdzie do 
spowiedzi i się z tego czynu wyspo-
wiada, a ksiądz da mu adekwatną 
do złego uczynku pokutę, a  nawet 
każe skradziony baner oddać. 

RT  
 

 

Burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska brała udział w Regional-
nych Obchodach Dnia Seniora 
2019,  które odbyły się w min-
iony piątek w Szczecinie, a zos-
tały zorganizowane przez Regio-
nalny Ośrodek Polityki Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Woje- 
wództwa Zachodniopomorskiego. 
W trakcie uroczystości z rąk 
Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego Olgierda Geble-
wicza burmistrz Pyrzyc odebrała 
wyróżnienie w konkursie „Akty-
wni dla Seniorów, edycja 2019”  
w kategorii Samorząd Przyjazny Se-
niorom. Gmina Pyrzyce podejmuje 
działania i inicjatywy kształtujące 
warunki godnego i zdrowego starze-
nia się. Gmina została dwukrot-

nie, w 2018 oraz 2019 r. zwycięzcą 
konkursu o tytuł Samorządowego 
Lidera Współpracy z NGO. Wycho-
dząc naprzeciw społeczności se-
nioralnej aktywizuje osoby starsze 
poprzez stwarzanie sprzyjających 
warunków do organizacji spot-
kań seniorów, zajęć w pracown-
iach artystycznych, szkoleń, pro-
gramów i innych działań dla se-
niorów. Na terenie Pyrzyc została 
powołana w 2017 r. Pyrzycka Rada 
Seniorów oraz program wspiera-
nia seniorów „Pyrzycka Karta Se-
niora 65+”. Z myślą o bezpieczeńst-
wie oraz zdrowiu seniorów podjęto 
również program „Koperta Życia”. 
Gmina prowadzi aktywną politykę 
senioralną i dąży do poprawy życia 
mieszkańców. 

Pyrzyce z wyróżnieniem marszałka 

248 punkt 6 Kodeksu Karnego, ono 
jest zagrożone do 3 lat pozbawienia 
wolności. Postępowanie na chwilę 
obecną prowadzone jest w sprawie 
i trwa gromadzenie materiału do-
wodowego. Obecnie prokurator ma 
zaplanowane czynności procesowe 
i podanie terminu zakończenia po-
stępowanie nie jest możliwe” - 
przekazała nam prokurator Joanna 
Biranowska-Sochalska, rzeczniczka 
prasowa Prokuratury Okręgowej  
w Szczecinie. 

RT
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W sobotnie popołudnie 14 
września 2019 roku na boisku w 
Swochowie licznie zgromadziła 
się  publiczność, która w atmosfe-
rze radości przyszła wspólnie ba-
wić się i celebrować tegoroczne 
„Święto Plonów”. Gospodarzami 
uroczystości byli: wójt Gminy Bie-
lice oraz Sołectwo Swochowo. 
Tradycyjne obchody rozpoczęto 
mszą św. dziękczynną w intencji 
rolników, koncelebrowaną przez 
ks. proboszcza  Jana Farona oraz 

Dożynki w Swochowie

ks. wikariusza Marka Kawę. Po za-
kończeniu nabożeństwa, ceremo-
niałowi dożynkowemu przewod-
niczył gospodarz dożynek – wójt 
Gminy Bielice Iwona Kochel, która 
skierowała do wszystkich rolni-
ków słowa podziękowania i uzna-
nia za ich całoroczny trud. Obrzęd 
dożynkowy rozpoczęło przekaza-
nie chleba wypieczonego z te-
gorocznego ziarna przez staro-
stów dożynek: panią Barbarę Ku-
lig i pana Pawła Majkę, mieszkań-

ców Swochowa. To oni wręczyli 
bochen chleba na ręce gospo-
darza – wójta Gminy Iwonę Ko-
chel.    Chleb tradycyjnie podzie-
lono i obdarowano nim uczestni-
ków dożynek. Swochowo powi-
tało wszystkich gości mnóstwem 
niespodzianek. Każdy uczestnik 
dożynek mógł skosztować  kieł-
basek, kaszanki, karkówki, pie-
czonej szynki oraz chleba ze smal-
cem i ogórkiem, cały poczęstunek 
ufundowała gmina Bielice. Na 
osłodę  dla każdego było ciasto 
wraz z kawą i herbatą od wszyst-
kich sołectw gminy Bielice. Tra-
dycyjnie reprezentanci sołectw 

przygotowali stoiska promocyjne, 
na których prezentowano  prze-
twory z owoców i warzyw, na-
lewki, grilla, oraz pyszne wypieki. 
Na scenie zaprezentowali się w 
programie artystycznym ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Bieli-
cach, Zespół ,, Pyrzyczanka” z Py-
rzyc oraz Kapela Ludowa Pyrzy-
czanie. Ważnym punktem pro-
gramu dożynkowego było ogło-
szenie wyników konkursowych. 
W konkursie na najładniejszy wie-
niec dożynkowy wzięło udział 9 
sołectw. Konkurs ,, Najładniejszy 
wieniec dożynkowy” wygrało So-
łectwo Babin, II miejsce - Sołec-
two Bielice, III miejsce - Sołectwo 
Będgoszcz. Nagrody pocieszenia 
otrzymały pozostałe sołectwa: 
Nowe Chrapowo, Nowe Linie, 
Stare Chrapowo, Chabowo, Cha-
bówko, Parsów. Każde sołectwo 
odebrało bon pieniężny. W kon-
kursie na ,, Najładniejszy wieniec 
dożynkowy” burmistrz Tantow 
nagrodziła drobnym upominkiem 
wieniec, który według niej był 
najpiękniejszy . Niezwykle pomy-
słowi okazali się mieszkańcy so-
łectw gminy, którzy przygotowali 
dożynkowe dekoracje w swoich 
sołectwach. Zabawne postacie 
i kukiełki, ustrojone ciągniki bu-
dziły ogromne zainteresowanie 
przejeżdżających i stały się obiek-
tami wielu zdjęć. Tegoroczne 
,,Święto Plonów” miało charak-
ter międzynarodowy, a stało się 
tak za sprawą wizyty kilkudziesię-
cioosobowej grupy gości z part-
nerskiej Gminy Tantow (Niemcy). 

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

11 września strażnicy Państwo-
wej Straży Rybackiej z Posterunku 
w Szczecinie, podczas wspólnych 
działań z SSR pow. pyrzyckiego, 
ujęli dwóch mężczyzn nielegalnie 
poławiających ryby na rzece Płonia 
w okolicy miejscowości Okunica. 
Przy sprawcach zabezpieczono 

Kłusownicy
dwa narzędzia rybackie typu prze- 
stawa, kajak oraz 14 szt. lina i 1 
szt. węgorza. Dalsze czynności w 
sprawie prowadzi KPP Pyrzyce. 
Sprawcom grozi do dwóch lat poz-
bawienia wolności.
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Dożynki w Swochowie
przygotowali stoiska promocyjne, 
na których prezentowano  prze-
twory z owoców i warzyw, na-
lewki, grilla, oraz pyszne wypieki. 
Na scenie zaprezentowali się w 
programie artystycznym ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Bieli-
cach, Zespół ,, Pyrzyczanka” z Py-
rzyc oraz Kapela Ludowa Pyrzy-
czanie. Ważnym punktem pro-
gramu dożynkowego było ogło-
szenie wyników konkursowych. 
W konkursie na najładniejszy wie-
niec dożynkowy wzięło udział 9 
sołectw. Konkurs ,, Najładniejszy 
wieniec dożynkowy” wygrało So-
łectwo Babin, II miejsce - Sołec-
two Bielice, III miejsce - Sołectwo 
Będgoszcz. Nagrody pocieszenia 
otrzymały pozostałe sołectwa: 
Nowe Chrapowo, Nowe Linie, 
Stare Chrapowo, Chabowo, Cha-
bówko, Parsów. Każde sołectwo 
odebrało bon pieniężny. W kon-
kursie na ,, Najładniejszy wieniec 
dożynkowy” burmistrz Tantow 
nagrodziła drobnym upominkiem 
wieniec, który według niej był 
najpiękniejszy . Niezwykle pomy-
słowi okazali się mieszkańcy so-
łectw gminy, którzy przygotowali 
dożynkowe dekoracje w swoich 
sołectwach. Zabawne postacie 
i kukiełki, ustrojone ciągniki bu-
dziły ogromne zainteresowanie 
przejeżdżających i stały się obiek-
tami wielu zdjęć. Tegoroczne 
,,Święto Plonów” miało charak-
ter międzynarodowy, a stało się 
tak za sprawą wizyty kilkudziesię-
cioosobowej grupy gości z part-
nerskiej Gminy Tantow (Niemcy). 

W gminie Warnice dożynki 
gminno-parafialne odbyły się 14 
września na boisku sportowym 
w Warnicach. W konkursie wień-
ców 1. miejsce zdobyła kompo-
zycja z Reńska, 2. – z Zaborska, a 
3. – z Wierzbna. Nagrodą główną 
był bon o wartości 400 zł za zaję-
cie pierwszego miejsca, a o warto-
ści 300 zł i 200 zł za zajęcie odpo-
wiednio drugiego i trzeciego miej-
sca. Starostami tegorocznych doży-
nek byli Katarzyna Kosno oraz Wie-
sław Samson.

Po konkursie wieńców przy-
szedł czas na występy. Ruszyły także 
wszelkie atrakcje: całodzienny kon-
kurs dojenia sztucznej krowy, dmu-
chane zamki – wszystko bezpłatnie 
dla uczestników imprezy. Oprócz 
tego o ciekawe i darmowe zabawy 
z dziećmi zadbała firma Event Ko-
lektyw Kids Katarzyna Przysiwek. 
Było modelowanie balonów, ko-
lorowe włosy, wata cukrowa i po-
pcorn, fotobudka, bańki mydlane 

Dożynki 
gminno-parafialne

oraz warsztaty sime. Był także ele-
ment charytatywny dożynek: wo-
lontariusze zbierali datki do puszek 
dla Filipa Pieca z Warnic. Zbiórka 
organizowana jest przez Komitet 
Społeczny „Pomoc dla Filipa”.

Wszyscy mogli za darmo skosz-
tować grochówki przygotowanej 
przez Jana Rutkowskiego. Skład-
niki do jej przygotowania ufundo-
wali państwo Mariola i Jerzy Miel-
czarkowie. Na boisku były również 
stoiska Koła Gospodyń Wiejskich z 
Kłębów oraz Grędźca, a także Spół-
dzielni Socjalnej Jaskółka z Zabor-
ska. Odwiedzić można było rów-
nież stoisko placówki KRUS w Py-
rzycach oraz biura powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa. KRUS prowa-
dził konkurs testowy dla rolników, 
w którym można było wygrać na-
grody rzeczowe. Nie zabrakło rów-
nież pań z Filii Szkoły Podstawowej 
w Starym Przylepie, które popro-
wadziły loterię.

Na scenie zaprezentowały się: 
zespół Biesiada, uczennice Szkoły 
Podstawowej w Warnicach: Julia 
Hałasa, Patrycja Kucharczyk, Nata-
lia Serafin oraz Nikola Dobrychłop, 
kabaret sołectwa Żuków, Czarek 
Charcie Piechnik, a od godz. 20-ej 
na scenie zagrał zespół Sekret.

Odbyło się wiele konkursów  
i rywalizacji sportowo-siłowych,  
w tym: konkurs rzutu snopkiem, 
konkurs tarcia ziemniaków, rzut bu-
rakiem do celu, bieg zgodnych par 
oraz całodniowy konkurs dojenia 
sztucznej krowy.

Dziękujemy wszystkim spon-
sorom i instytucjom oraz osobom, 
które pomagały w organizacji te-
gorocznego Święta Plonów (wykaz 
wszystkich darczyńców dostępny 
jest na stronie www.warnice.pl).

Ogłoszenie

Tymczasowy 
dyrektor
PUP

W tym tygodniu Starosta Py-
rzycki Stanisław Stępień powoła 
Elżbietę Gabruch na stanowisko 
pełniącej obowiązki dyrektora Po-
wiatowego Urzędu Pracy. Będzie 
ona pełnić tę funkcję do czasu roz-
strzygnięcia konkursu na to stano-
wisko. Konkurs najprawdopodob-
niej zostanie ogłoszony także jesz-
cze w tym tygodniu. Według na-
szych kalkulacji, w konkursie o fo-
tel dyrektora pyrzyckiego PUP 
największe szanse mają Alicja Pa-
jor-Kubicka popierana przez PSL  
i Magda Rejniak popierana od nie-
dawna przez Prawo i Sprawiedli-
wość, będzie to trochę spór w ro-
dzinie rządzącej powiatem, ale 
może pojawi się jeszcze ktoś, kto 
zamiesza. Obecna dyrektor PUP w 
Pyrzycach Teresa Wrońska odcho-
dzi na emeryturę i pracuje jeszcze 
do końca tygodnia.

PP

dwa narzędzia rybackie typu prze- 
stawa, kajak oraz 14 szt. lina i 1 
szt. węgorza. Dalsze czynności w 
sprawie prowadzi KPP Pyrzyce. 
Sprawcom grozi do dwóch lat poz-
bawienia wolności.
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LKS „Spartakus” Pyrzyce z przy-
jemnością informuje, że kolejne za-
wodniczki naszego klubu Oliwia Si-
tarska kat. wag. 40 kg oraz Jagoda 
Mazurak kat wag. +65 kg będą re-
prezentować Polskę na Mistrzo-
stwach Europy w sumo w dniach 
26-29.09.2019 r. na Węgrzech.

Gratulujemy i żvczymy im jak 
najlepszego wyniku!

Trzymamy kciuki
za 

SPARTAKUSA

8 lipca 2019 roku do burmistrza 
Pyrzyc jako organu prowadzącego 
skierowany został wspólny wnio-
sek Dyrekcji, Rady Pedagogicz-
nej, Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego W Szkole Podsta-
wowej w Pyrzycach z siedzibą przy 
ul. Rejtana o nadanie tej szkole 
imienia Janusza Korczaka. Wy-
bierając dla szkoły to imię kiero-
wano się przekonaniem, iż patro-
nem szkoły powinien być człowiek, 
który dzięki swej działalności re-
prezentuje takie wartości jak: od-
waga, poświęcenie, pracowitość, 
miłość i poszanowanie drugiego 
człowieka. Istotne jest również to, 
iż nadanie imienia Szkole Podsta-
wowej w Pyrzycach z siedzibą przy 
ul. Rejtana będzie wielkim zaszczy-
tem, dumą a także wyzwaniem  
i odpowiedzialnością dla całej spo-
łeczności szkolnej. Skupi uwagę 
uczniów, nauczycieli i rodziców wo-

kół przesłań patrona, które będą ją 
integrować, wzbogacać jej tradycje 
oraz nadadzą indywidualną tożsa-
mość. Umożliwi to również posze-
rzenie  działań w ramach Programu 
Wychowawczo – Profilaktycznego 
szkoły. Nadanie imienia Janusza 
Korczaka będzie także pomocą  
w kształtowaniu u uczniów przy-
wiązania do swojej szkoły oraz pro-
mowania jej pozytywnego wize-
runku. Zgodnie z planem przewidy-
wany termin uroczystości nadania 
imienia szkole przy ulicy Rejtana  
w Pyrzycach  to 1 czerwca 2020 
roku, od tego dnia ta pyrzycka pla-
cówka oświatowa zmieni nazwę 
z „Szkoła Podstawowa w Pyrzy-
cach” z siedzibą przy ul. Rejtana 
6 na „Szkoła Podstawowa im. Ja-
nusza Korczaka w Pyrzycach”. Bur-
mistrz Pyrzyc zgodnie z przedłożo-
nym wnioskiem przedłożyła rad-
nym projekt uchwały. 

 
 

Podstawówka imienia Korczaka 
w Pyrzycach 
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LKS „Spartakus” Pyrzyce z przy-
jemnością informuje, że kolejne za-
wodniczki naszego klubu Oliwia Si-
tarska kat. wag. 40 kg oraz Jagoda 
Mazurak kat wag. +65 kg będą re-
prezentować Polskę na Mistrzo-
stwach Europy w sumo w dniach 
26-29.09.2019 r. na Węgrzech.

Gratulujemy i żvczymy im jak 
najlepszego wyniku!

Trzymamy kciuki
za 

SPARTAKUSA

Sukces sumitów LKS Spartakus w Gorzowie
7 września 2019 r. w Gorzowie 

odbył się Puchar Polski młodzików 
i kadetów w sumo, w którym, pod 
wodzą trenera Eugeniusza Klim-
czaka oraz pani Katarzyny Stępień 
uczestniczyła

 19-osobowa reprezentacja 
„Spartakusa Pyrzyce. Nasze zawod-
niczki i zawodnicy spisali się znako-
micie zdobywając łącznie 15 me-
dali w tym 4 złote, 3 srebrne i 8 brą-
zowych. Należy przypomnieć, że, 
zawody w Gorzowie były ostatnią 
kwalifikacją do Mistrzostw Europy 
w sumo, które odbędą się na Wę-
grzech w dniach 26-29.09.2019r. 
Bardzo dobre wyniki uzyskane  
w Gorzowie pozwoliły naszym za-
wodnikom i zawodniczkom zakwa-
lifikować się do reprezentacji Pol-
ski na Mistrzostwa Europy w sumo. 
Powołania otrzymali Rafał Kowal-
czyk, Aleksander Gorący oraz Wik-
toria Staszak, natomiast w składzie 
rezerwowym są: Oliwia Sitarska, 
Krystian Sitarski, Wiktor Piwoni, 
oraz Natalia Rozel.

Medaliści
III miejsce- Natalia Dobrychłop- 40 kg-młodziczka
III miejsce- Zuzanna Balicka- 55 kg-młodziczka
III miejsce –Gabriela Konieczna-60 kg-młodziczka
III miejsce-Waldemar Stefaniszyn- 65 kg- młodzik
III miejsce- Natalia Rozel- open-kadetka
III miejsce- Wiktor Piwoni -65 kg-kadet
III miejsce-Aleksander Kaprykowski- +95 kg –kadet
III miejsce-Aleksander Gorący –open- kadet

Pierwszą imprezą w roku szkol-
nym 2019/2020 organizowaną 
przez Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Pyrzycach był 
jesienny rzut mistrzostw powiatu 
w minipiłce nożnej chłopców w ra-

I miejsce-Oliwia Sitarska- 40 kg –młodziczka
I miejsce-Rafał Kowalczyk-45 kg-młodzik
I miejsce- Jagoda Mazurak-+65 kg-młodziczka
I miejsce- Wiktoria Staszak +70 kg- kadetka

II miejsce-Krystian Sitarski -50 kg-młodzik
II miejsce- Wiktoria Staszak- open—kadetka
II miejsce- Aleksander Gorący- +95 kg-kadet
Wszystkim zawodniczkom i zawodnikom oraz kadrze trenerskiej składamy wyrazy uznania i życzymy dal-

szych sukcesów.
                                                                Za Zarząd LKS Spartakus
                                                                Prezes Bolesław Kowalski

MINIPIŁKA NOŻNA
mach Igrzysk Dzieci (rocznik 2007 i 
młodsi). Turniej rozegrano 19 wrze-
śnia 2019 roku na bocznej płycie 
boiska znajdującego się na Stadio-
nie Miejskim im. Leszka Słoninki. 
Do tej pory te powiatowe zawody 

rozgrywane były na płycie głów-
nej, lecz ze względu na jej reno-
wację młodzi piłkarze grali w piłkę 
na wspomnianym wcześniej boisku 
bocznym. Do rywalizacji zgłosiło 
się 10 szkół  z 5 gmin powiatu py-
rzyckiego. Grano w dwóch grupach 
eliminacyjnych po 5 zespołów po  
2 x 8 minut. Wcześniej rozstawiono 
dwie najlepsze ekipy z ubiegłego 
roku: SP z OI Pyrzyce i SP Żabów. 
Mecze sędziowali nauczyciele w- f, 
których drużyny miały przerwę w 
rozgrywkach. 

Po rundzie jesiennej w grupie 
pierwszej prowadzi SP Kłodzino  
i SP z OI w Pyrzycach – po 9 pkt, zaś 
grupę drugą otwiera SP Warnice  
z 12 pkt na koncie. Na wiosnę zwy-
cięzcy grup będą rozstawieni, a do 
nich dolosowane zostaną pozostałe 
drużyny. Pyrzycki PMOS dziękuje 
pracownikom Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Pyrzycach za przygotowa-
nie obiektu do rozgrywek. 

Piotr Olech 

Podstawówka imienia Korczaka 
w Pyrzycach 
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Firma GOMEX, autoryzowany  BOSCH SERVICE 
i DKV-EURO SERVICE - poszukuje osoby na stanowisko
▪ mechanik samochodowy

→ Do zadań należeć będzie: - wykonywanie usług naprawy pojazdów osobowych/cię-
żarowych; - wykonywanie usług diagnostyki pojazdów; - prowadzenie dokumentacji  
w zakresie zleceń naprawy. 
→ Od kandydata oczekujemy: - doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku 
– minimum 1 rok; - znajomości mechaniki lub elektromechaniki; - mile widziana umie-
jętności obsługi urządzeń diagnostycznych; - umiejętności pracy w zespole.
→ Oferujemy: - stabilne zatrudnienie; - szkolenia zawodowe; - możliwość rozwoju zawo-
dowego w autoryzowanym SERWISIE – BOSCH SERVICE i DKV EURO SERVICE; - system 
premiowy.

▪ kierowca samochodu ciężarowego
→ Do zadań należeć będzie: - prowadzenie pojazdu w ruchu międzynarodowym; 
-uczestniczenie w załadunku-rozładunku; - prowadzenie dokumentacji w zakresie zle-
ceń transportowych. 
→ Od kandydata oczekujemy: - prawa jazdy kat. C+E; - znajomości przepisów o czasie 
pracy kierowcy; - doświadczenia w kierowaniu pojazdem w ruchu międzynarodowym 
– minimum 6 miesięcy; - umiejętności obsługi urządzeń pokładowych w pojeździe; - 
komunikacyjna znajomość języka niemieckiego – mile widziana. 
→ Oferujemy: - stabilne zatrudnienie; - stała stawka wynagrodzenia; - szkolenia zawo-
dowe; - system premiowy.

▪ specjalisty ds. rozliczeń i kadr
→ Do zadań należeć będzie: - rozliczanie zleceń transportowych; -windykacja należno-
ści; - prowadzenie dokumentacji w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy; 
- współpraca z podmiotami zewnętrznymi, PUP, ZUS.
→ Od kandydata oczekujemy: - znajomości przepisów prawa pracy; - doświadczenia  
w obsłudze, programu księgowego OPTIMA; - doświadczenia w obsłudze programów 
do zarządzania flotą; - doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku – mini-
mum 6 miesięcy; - obsługi programów word, excel; - umiejętność pracy w zespole;  - 
wykształcenia średniego (preferowane księgowość); - znajomość języka niemieckiego 
– mile widziana.
→ Oferujemy: - stabilne zatrudnienie; - możliwość rozwoju zawodowego; - system pre-
miowy

Miejsce pracy: Barlinek

▪ specjalisty punktu obsługi klienta serwisu
→ Do zadań należeć będzie: - przyjmowanie/zamykanie zleceń napraw pojazdów;- opra-
cowywanie kosztorysów ofertowych napraw pojazdów; - obsługa programów informa-
tycznych zarządzających czasem napraw serwisu; - współpraca z dostawcami części  
i materiałów.
→ Od kandydata oczekujemy: - dyspozycyjność; - sumienność i rzetelność w wykonywa-
niu przydzielonych zadań i obowiązków; - chęć zdobywania wiedzy praktycznej i tech-
nicznej; - znajomość programów do obsługi serwisów samochodowych.

▪ spedytora krajowego/międzynarodowego
→ Do zadań należeć będzie:- przyjmowanie/analiza zleceń transportowych; - przydzie-
lanie zleceń kierowcom; - prowadzenie pojazdów od załadunku do rozładunku; - utrzy-
mywanie stałego kontaktu z kontrahentem zlecającym transport; - praca na platfor-
mach transportowych.
→ Od kandydata oczekujemy: - znajomości przepisów Konwencji o umowie międzyna-
rodowego przewozu drogowego towarów (CMR); - znajomości przepisów Rozporzą-
dzenia Wspólnoty Europejskiej nr 561/2006; - znajomość przepisów ustawy o transpo-
rcie drogowym, czasie pracy kierowców; - doświadczenia zawodowego na podobnym 
stanowisku – minimum 6 miesięcy; - obsługi programów word, excel, programów do 
zarządzania zleceniami transportowymi; - umiejętność pracy w zespole; - wykształce-
nia średniego (preferowane logistyka); - znajomość języka niemieckiego lub angielskie-
go.
→ Oferujemy: - stabilne zatrudnienie; - możliwość rozwoju zawodowego; - system 
premiowy

OFERTA PRACY

GOMEX
tel. +48 95 749 89 20

74-320 Barlinek ul. Szosa do Lipian 20
woj. zachodniopomorskie e-mail: praca@gomex.eu

Zapraszam rolników na spotkanie w sprawie:

▪ Szacowania strat w gospodarstwach rolnych w nawiązaniu do badań 
Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz obowią-
zujących przepisów,

▪ Zasady ubezpieczenia płodów rolnych oferowanych przez firmy 
ubezpieczeniowe, tworzenie Związków Wzajemności Członkowskiej  
w ramach Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych,

▪ Ceny skupu zbóż i importu zbóż do Polski,
▪ Restrukturyzacji zadłużeń rolników z tytułu kupna gruntów rolnych 

oraz spłaty kredytów. 

Spotkanie odbędzie się 27 września b.r. o godzinie 9.00 w siedzibie 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach plac Ratuszowy 1. w sali konferencyjnej 
nr 282 (II- piętro).

Odbyte dotychczas spotkania w dniach 11 lipca oraz 10 września br. 
nie wyczerpały złożoności zagadnień i nie rozwiały wątpliwości rolników, 
co do stosowanych wytycznych i procedur. Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom rolników proponuję kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli 
Wojewody Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego oraz przedstawicieli władz samorządowych Powiatu Pyrzyckiego.

Wszelkich informacji dotyczących spotkania udziela pan Jarosław 
Łoza telefon. (091) 3970315.

Burmistrz Pyrzyc
Marzena Podzińska

Informacja Burmistrza Pyrzyc 
z dnia 16 września 2019 roku

Policjanci z Wydziału Krymi-
nalnego pyrzyckiej komendy we 
współpracy z funkcjonariuszami 
Komendy Powiatowej w Choszcznie 
ustalili, że na terenie gminy Lipiany 
może być ukryta plantacja konopi. 
Zebrane informacje pozwoliły na 
wytypowanie dokładnego miejsca 
uprawy roślin. Cała uprawa zorga-
nizowana została w ogrodowym 
foliowym namiocie. Prowadzone 
przez nich czynności doprowadziły 
do zabezpieczenia 17 krzewów 
konopi, 121 gramów marihuany,  
a następnie do zatrzymania 25-let-
niego mężczyzny (właściciela plan-

tacji). Zebrany w tej sprawie ma-
teriał dowodowy dał podstawę 
do przedstawienia mężczyźnie 
zarzutów nielegalnej uprawy ziela 
konopi oraz posiadania znacznej 
ilości środków odurzających. Sąd 
przychylił się do wniosku Proku-
ratora Rejonowego w Pyrzy-
cach i zastosował wobec pode-
jrzanego środek zapobiegawczy  
w postaci tymczasowego aresz-
towania na okres 3 miesięcy. 
Za posiadanie znacznych ilości 
oraz uprawę konopi innych niż 
włókniste, grozi kara do 10 lat poz-
bawienia wolności.

MARYCHA Z LIPIAN


