
 1                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                              

Sprawa strażackiej afery

już w sądzie

Radość byłego
i obecnego
burmistrza Lipian

Obwodnica 
Pyrzyc

Rzeźnik 
w Niebuszewa 
w Pyrzycach
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26 września 2019 r. pod patro-
natem Burmistrz Pyrzyc Marzeny 
Podzińskiej w kaplicy św. Ducha 
w Pyrzycach odbyło się spotka-
nie autorskie Andrzeja Szelążka 
promujące książkę „Dzieci wojny. 
Historie prawdziwe. Ocalić od 
zapomnienia”. 

Autor mieszka w Brwicach, 
jest leśnikiem w trzecim pokole-
niu, obecnie dyrektorem Regional-
nej Dyrekcji Lasów Państwowych 
w Szczecinie. Pracując w Brwi-
cach, Chojnie, Mieszkowicach au-
tor miał możliwość poznania wielu 
osób, które jako dzieci przyjechały 
na Ziemie Zachodnie po II woj-
nie światowej. Kontakty z tymi 
ludźmi spowodowały, że postano-
wił ocalić od zapomnienia dzie-
cięce przeżycia koszmaru II wojny 
światowej i lat powojennych. 
Autor przez trzy lata rozmawiał  
z ludźmi, gromadząc i opracowu-
jąc wspomnienia, pomagała mu 
córka Aleksandra, która jest au-
torką rysunków zamieszczonych w 
książce. Powstała książka, która za-
wiera wspomnienia 30 osób, prze-
siedleńców z dawnych polskich 
terenów na dzisiejszej zachod-
niej Ukrainie. Zamieszczono także 
kilka wspomnień opracowanych 
przez Andrzeja Krywalewicza. 
   Spotkanie rozpoczęło się od krót-
kiej prezentacji autora, który za-
prosił zebranych do wyjścia na ze-
wnątrz i zasadzenia  przy dźwię-

Spotkanie autorskie 
z Andrzejem Szelążkiem

kach rogu myśliwskiego „Dębu 
Pamięci Polskich Powojennych 
Osadników i Dzieci Wojny w gmi-
nie Pyrzyce”. Posadzenia Dębu Pa-
mięci dokonali pyrzyczanie, któ-
rzy urodzili się przed 1945 rokiem. 
Spotkaniu towarzyszyła muzyka w 
wykonaniu pani Joanny Witko. Pu-
bliczność wysłuchała m.in. polo-
neza Ogińskiego „Pożegnanie Oj-
czyzny”. Niespodzianką dla uczest-
ników spotkania był tort, na któ-
rym widniała okładka promowa-
nej książki. W czasie poczęstunku 
trwały dyskusje kuluarowe z auto-
rem i jednym z bohaterów książki, 
panem Ferdynandem Łukasikiem. 
Wydarzenie zorganizowane przez 
Pyrzycką Bibliotekę Publiczną 
i Pyrzycki Dom Kultury cie-
szyło się dużym zainteresowa-
niem mieszkańców i zgromadziło 
sporą publiczność, wśród któ-
rej pokaźną grupę stanowiła mło-
dzież z pyrzyckiego „ogólniaka”, 
do której pan Andrzej Szelążek 
zaapelował, aby namówili i wy-
słuchali wspomnień żyjących 
jeszcze swoich bliskich – babć  
i dziadków, którzy pamiętają jesz-
cze czasy wojny i czasy zagospo-
darowywania Ziem Zachodnich, 
by te bezcenne wspomnienia za-
notować, aby pozostał materialny 
ślad po przeżyciach nielicznych 
już obecnie przedstawicieli „dzieci 
wojny”. 

Żukowskie koło na start
Koło Gospodyń Wiejskich 

„Iskra” w Żukowie  w okresie od 
czerwca br. do września br. realizo-
wało projekt pn.  „Żukowskie Koło 
na Start”  dofinansowany w ramach 
mikrodotacji w kwocie 5000 zł ze 
środków Funduszu Inicjatyw Oby-
watelskich. Głównym jego celem 
była poprawa potencjału organiza-
cyjnego Koła i włączenie do współ-
pracy naszych mieszkańców.

Projekt obejmował on m.in. 
remont siedziby Koła, znajdują-
cej się przy Domu Parafialnym  
w Żukowie, organizację 3 warsz-
tatów rękodzielniczych i spotkania 
podsumowujące projekt, przy ak-
tywnym zaangażowaniu naszych 
mieszkańców. Dzięki tym inicja-
tywom  możemy prowadzić wię-
cej działań statutowych we własnej 
siedzibie i promować kolejne nasze 
wspólne przedsięwzięcia.

Ponadto dzięki dofinansowa-
niu z mikrodotacji i życzliwości 
wielu osób udało nam się wszyst-
kie zakładane w Projekcie rezul-
taty osiągnąć. Serdecznie  dzięku-
jemy za współpracę i  za najwięk-

sze zaangażowanie, w szczegól-
ności naszemu radnemu Józefowi 
Swatowi, ks. Franciszkowi Koko-
szyńskiemu, Hieronimowi i Beacie 
Stęplowskim, Adrianowi Spałce, 
Robertowi Wieczorkiewiczowi, 
Tomkowi Kalinowskiemu oraz 
paniom: Annie Wybornej, Sylwii  
i Emilowi Szelągom, Reginie Wie-
czorkiewicz, Annie Hetman, Ewie  
i Bogdanowi Stelmaszczykom, 
Małgorzacie Dondalskiej, Ewelinie  
i Wiktorii Rutz, Renacie Bielce,  
a także wielu innym życzliwym 
nam osobom, które włączały się na 
różnych etapach w realizację pro-
jektu. Dziękujemy również pań-
stwu Sylwii i Łukaszowi Mular-
czykom za nieodpłatne przekaza-
nie nam blatów, z których powstały 
piękne stoły do warsztatów. 

Serdecznie zapraszamy do dal-
szej współpracy i korzystania z miej-
sca, które przygotowaliśmy dla osób 
chętnych aktywności społecznej.

                            Koordynator 
projektu

Anna Garzyńska

W jednym z PP pisaliśmy 
o planach budowy sklepu sieci 
DINO przy ulicy Stargardzkiej 22 
w Pyrzycach. Ten adres, starszym 
pyrzyczanom kojarzy się ze sma-
kołykiem minionej epoki o na-
zwie „paluszki pyrzyckie z ma-
kiem”. O kilku tygodni w miej-
scu kultowej firmy jest pusty plac, 
po dawnej hali produkcyjnej ani 
śladu, stoi jeszcze tylko budynek 
portierni.  Przypnijmy, ze pier-
wotnym właścicielem firmy pro-
dukującej pyrzycki przysmak 
było Przedsiębiorstwo Przemy-

Po paluszkach ani śladu
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Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Pyrzycach, w informacji 
ze swojej działalności między-
sesyjnej, Burmistrz Pyrzyc Ma-
rzena Podzińska poinformowała, 
że na terenie byłego Zakładu 
Przetwórstwa Mięsnego w Py-
rzycach przy ulicy Stargardzkiej 
powstanie zakład przetwórstwa 
ryb. Firma  jest już zaintereso-
wana inwestycją od ponad roku, 
w tym czasie prowadzone były 
prace projektowe i pozyskiwa-
nie wszelkich wymaganych pra-
wem pozwoleń. Informacja bur-
mistrz była także sprostowaniem 
wypowiedzi radnego Mariusza 
Szymkowicza, który w jednym z 
programów telewizyjnych TVK 

AURA stwierdził, że firma rybna 
wycofała się z inwestycji w Py-
rzycach. Na pytanie burmistrz  
o to, skąd wziął taką informa-
cje, zebrani na sali od Szymko-
wicza usłyszeli -”Wsiadłem do 
samochodu, pojechałem na Star-
gardzką i zobaczyłem, że nie ma 
firmy”.

Rzekome wycofanie się inwe-
stora z Pyrzyc było także jednym 
z powodów nieudzielenia tego-
rocznego votum zaufania dla bur-
mistrz Pyrzyc, dziś cała sytuacja 
przekazywania nieprawdziwych 
informacji skomentowana została 
przez Szymkowicza jak powyżej.

PP

W jednym z PP pisaliśmy 
o planach budowy sklepu sieci 
DINO przy ulicy Stargardzkiej 22 
w Pyrzycach. Ten adres, starszym 
pyrzyczanom kojarzy się ze sma-
kołykiem minionej epoki o na-
zwie „paluszki pyrzyckie z ma-
kiem”. O kilku tygodni w miej-
scu kultowej firmy jest pusty plac, 
po dawnej hali produkcyjnej ani 
śladu, stoi jeszcze tylko budynek 
portierni.  Przypnijmy, ze pier-
wotnym właścicielem firmy pro-
dukującej pyrzycki przysmak 
było Przedsiębiorstwo Przemy-

słu Cukierniczego „Gryf” S.A., 
producent słynnych półproduk-
tów czekoladopodobnych, w Py-
rzycach firma miała swój od-
dział: Wytwórnię Pieczywa Cu-
kierniczego, produkujący paluszki  
z makiem w opakowaniu, jak po-
niżej. DINO stanie w miejscu i te-
renie dotychczas niedotkniętym 
obecnością sklepów średnio-, czy 
wielkopowierzchniowych, klienci 
przy Stargardzkiej pewnie się cie-
szą, a właściciele małych sklepi-
ków martwią.

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

 W Pyrzycach
 będzie przetwórnia ryb

Po paluszkach ani śladu
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W ubiegłym tygodniu, w py-
rzyckim ratuszu kręcone były 
ostatnie sceny do filmu krymi-
nalnego „Miasto nocą”, inspi-
racją do filmy jest Józef Cypek 
nazywany „rzeźnikiem z Nie-
buszewa”. Autorem scenariusza 
jest Waldemar Rakoczy, a film 
reżyseruje Paweł Lewandow-
ski. Historia mordercy sprzed lat 
przeniesiona została do czasów 
współczesnych i kilka ostatnich 
scen na jego potrzeby kręconych 
było właśnie w pyrzyckim ra-
tuszu. „Będzie to kryminał, hor-
ror oparty na dokumentach sądo-
wych, ówczesnej milicji. Film ze 
względu na drastyczne sceny na 
pewno będzie miał ograniczenie 
wiekowe dla widzów. Dziś kręci-
liśmy ostatnie sceny i teraz mon-
taż. Korzystając z okazji dziękuję 

Rzeźnik
z 

Niebuszewa 
w Pyrzycach 

pani burmistrz Pyrzyc Marzenie 
Podzińskiej za ciepłe przyjęcie 
naszej ekipy filmowej, będziemy 
o tej życzliwości pamiętać. Jeżeli 
chodzi o efekt końcowy, to myślę, 

że film będzie gotowy do premiery 
na wiosnę przyszłego roku” - po-
wiedział nam reżyser Paweł Le-
wandowski po zakończeniu zdjęć 
w Pyrzycach. Przygotowując się 

do spotkania z ekipą realizującą 
film zapoznaliśmy się z historią 
Józefa Cypka- rzeźnika z Niebu-
szewa, w jednej z notatek Milicji 
Obywatelskiej, z oględzin miesz-
kania Józefa Cypka po zabój-
stwie sąsiadki Ireny Jarosz czy-
tamy - „Sposób poćwiartowa-
nia zwłok – jednorazowe cięcia, 
bez powtórzeń, równo w stawach  
i wydobycie narządów wewnętrz-
nych świadczą o pewnej facho-
wości sprawcy, wprawnej tech-
nice”. Czy takie sceny będą w fil-
mie „Miasto nocą” zobaczymy za 
kilka miesięcy, zapewne i w kinie 
PDK. Wywiad z aktorami filmu  
i reżyserem do obejrzenia na 
www.tvkaura.pl 

pp

27 września w Urzędzie Miej-
skim w Pyrzycach odbyło się 
spotkanie pyrzyckich rolników, 
w którym uczestniczyli woje-
woda zachodniopomorski Tomasz 
Hinc, dyrektor wydziału rolnic-
twa Urzędu Wojewódzkiego Bar-
bara Wójcik, dyrektor Zachod-
niopomorskiego Ośrodka Rolnic-
twa Doradztwa Rolniczego Adam 
Kalinowski, poseł Rafał Mucha. 
Spotkanie zorganizowane zo-
stało przez burmistrz Pyrzyc Ma-
rzenę Podzińską i Roberta Tar-
nowskiego. Tematy, nad jakimi 
dyskutowano  podczas spotkania 
to  szacowania strat w gospodar-
stwach rolnych w nawiązaniu do 
badań Instytutu Uprawy Nawo-
żenia i Gleboznawstwa w Puła-
wach oraz obowiązujących prze-

pisów, zasady ubezpieczenia pło-
dów rolnych oferowanych przez 
firmy ubezpieczeniowe, tworzenie 
Związków Wzajemności Człon-
kowskiej w ramach Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych, ceny 
skupu zbóż i importu zbóż do Pol-
ski, oraz restrukturyzacji zadłu-
żeń rolników z tytułu kupna grun-
tów rolnych oraz spłaty kredytów. 
„To było nasze trzecie spotkanie  
z rolnikami, które zorganizowali-
śmy wspólnie z Robertem Tarnow-
skim. Mam nadzieję, że na część 
pytań rolnicy usłyszeli odpowie-
dzi, ale pewnie wiele zagadnień 
pozostaje pod znakiem zapytania. 
Cieszę się, że na moje zaproszenie 
do Pyrzyc przyjechał pan woje-
woda Tomasz Hinc, dodam, że na-
dal czynimy starania, by z naszymi 

Wojewoda przyjechał do rolników rolnikami spotkał się minister rol-
nictwa Jan Ardanowski” - powie-
działa po spotkaniu burmistrz Ma-
rzena Podzińska. 

W spotkaniu uczestniczyli 
także rolnicy z powiatów my-
śliborskiego, gryfińskiego, star-
gardzkiego i gryfickiego.  

PP
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Zapraszamy do udziału w akcji „Jedno dziecko-jedno drzewo”, 
miejsce akcji to park im. Mariana Matysiaka w Pyrzycach 11 paź-
dziernika 2019 r. o godzinie 17.00. Głównym celem akcji jest stwo-
rzenie możliwości posadzenia drzew przez rodziców chcących upa-
miętnić narodziny swoich dzieci urodzonych w okresie od 1 stycznia 
do 31 sierpnia 2019 r., tj. roku obchodów – jubileuszu 95-lecia istnie-
nia Lasów Państwowych. Uczestnicy akcji to Nadleśnictwo Gryfino  
i burmistrz Pyrzyc.

Więcej dzieci, 
więcej drzewek 

Ministerstwo Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Departa-
ment Ochrony Zabytków poinfor-
mował Urząd Gminy Przelewice, 
że w ramach budżetu na 2019 rok 
udzieliło Parafii Rzymskokatolic-
kiej pw. Chrystusa Króla w Jesio-
nowie dotacji w wysokości 180 
000, 00 zł. Środki będą przezna-
czone na pokrycie kosztów zada-
nia pn. „Jesionowo, kościół pw. 
św Floriana (XIII w.): remont da-
chu oraz zabezpieczenie mala-
tury”, całkowity koszt realizacji 
inwestycji wyniesie 296 947,45 
zł. Podobnej treści pismo mini-

sterstwo kultury skierowało do 
Urzędu Gminy Pyrzyce, w któ-
rym informuje, że także w ramach 
budżetu na 2019 rok ze środków 
na ochronę zabytków minister-
stwo  udzieliło Parafii Rzymsko-
katolickiej pw. Narodzenia NMP 
w Brzesku dotacji w wysoko-
ści 360 000,00 zł, przeznaczonej 
na pokrycie kosztów zadania pn. 
„Brzesko, kościół pw. Narodzenia 
NMP (XIII w.) remont dachu”, 
całkowity koszt realizacji tego 
zadania wyniesie 360 561,74 zł. 

PP

540  tysięcy dotacji na zabytki 
w Brzesku i Jesionowie 
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„Piekło pocztowe” – to humorystyczna, a jednocześnie 
pouczająca powieść Terry’ego Pratchetta z serii Świat 
Dysku, która kilka lat temu doczekała się nawet ekraniza-
cji. Taki tytuł, w pierwszej chwili i odczuciu bardzo dobrze 
wpisuje się w sytuację pracowników poczty na przełomie 
XIX i XX wieku, jeżeli tylko wspomnieć, że wielkość pro-
dukcji pocztówek i widokówek podawana była wówczas 
w liczbach wielomilionowych. Miesięcznik „Listek - pismo 
ilustrowane poświęcone pocztówkom” zawiera przybliżo-
ne dane dotyczące wysłanych pocztówek: Niemcy – 736 
mln; Francja – 88 mln; Austro-Węgry – 31 mln; Włochy – 
27  mln; Anglia – 14 mln… UWAGA: rocznie! – prawdziwe 
piekło, mogłoby się dziś wydawać.

Ilości takie nie przeszkadzały jednak w sprawnej ich ob-
słudze, a widokówki doręczane były do adresatów w iście 
błyskawicznym tempie, porównywalnym, a często szyb-
szym niż w obecnych czasach. Będąc już przy powieści 
Terry’ego Pratchetta nie mogę nie wspomnieć o znajdu-
jącej się na opisanej placówce pocztowej maszynie do 
sortowania poczty. To był prawdziwy „cud” wśród wyna-
lazków. Jej konstruktor zaokrąglił liczbę Pi w dół, do ’’3’’ …  
i w ten sposób w urzędzie zaczęły się pojawiać listy zanim 
jeszcze zostały napisane, ba, zanim ktokolwiek jeszcze 
miał pomysł, by takowy list napisać. Wydaje się że taka 
„maszyna”, choć diabolizuje, trafnie puentuje sprawną 
pracę ówczesnych pocztowców.

Fabuła książki to perypetie Moista von Lipwiga, oszusta 
i złodzieja, zmuszonego do zajęcia się będącym w stanie 
całkowitego upadku urzędem pocztowym. Von Lipwig 
stara się sprostać temu zadaniu, przy okazji wynajdując… 
znaczek i filatelistykę? Głównym tematem satyry jest 
funkcjonowanie korporacji, dążących wszelkimi środkami 
do eliminacji konkurencji. 

Korporacje jak grzyby po deszczu powstawały w pierwszej 
połowie XX wieku również w rozwijającym się szybko prze-
myśle „widokówkowym”. Na rynku w miejsce wyrobów 
lokalnych producentów, pojawiały się wielonakładowe 
widokówki produkowane w najodleglejszych miejscach.

Przykładowo prawa autorskie do wydania prezentowane-
go zdjęcia Bramy Szczecińskiej - dziś w ruinie (widok od 
obecnej ulicy Dąbrowskiego) posiadała korporacja: Heiss 
& Co in Cöln a.Rh.

 

Piekło pocztowe
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

Burmistrz Lipian
Bartłomiej Królikowski

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

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

że w dniach 07.10.2019 r. – 28.10.2019 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Lipianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie 
internetowej urzędu zamieszczony zostanie wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży  
i dzierżawy, położonych na terenie Miasta i Gminy 

Lipiany.

 Reszta zawodników toczyła walki na przemian, raz wygrywała 
raz przegrywała dlatego doświadczenie zdobyte w czasie zawodów 
ma zaowocować w przyszłości. 

We wrześniu uczestniczyliśmy w Międzywojewódzkich Mi-
strzostwach Młodzików Żary 20-21.09 

Są to jedne z najważniejszych wyjazdów dla tej grupy wiekowej. 
HFT uczestniczyło w 6 osób: Alan,  który po  dwóch porażkach od-
padł z turnieju w kat 57 kg , jak i dziewczyny ,które po dobrych wal-
kach wywalczyły trzy brązowe medale Hania 36 kg , Hania 46 kg oraz 
Wiktoria 50 kg , Zosia 42 kg i Natalka 54 kg, które po dwóch poraż-
kach odpadły z turnieju. Teraz przed nami dużo pracy, bo już w listo-
padzie odbędą się Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików.

Wojciech Antczak

 ▪ Wrześniowe info z Klubu Husaria Fight Team Kozielice ▪
Wrzesień to czas przygoto-

wań po okresie wakacyjnym do 
drugiej tury sezonu zapaśniczego 
2019. Dzieci dopiero budzą się z 
wakacji, wracają po woli do za-
jęć ruchowych, ale to troszkę ina-
czej wygląda w HFT. Większość 
dzieci odbyła obozy sportowe w 
wakacje,  gdzie zostali w miarę 
przygotowani do startu w drugą 
część sezonu. I tak, zaraz na po-
czątku września, odbyły się ko-
lejne zawody z cyklu Między-
narodowe Mistrzostwa Polski 
Szkół, gdzie oczywiście nie mo-
gło zabraknąć zawodników i za-
wodniczek HFT. 

Zawody odbywały się w Star-
gardzie w dniach 7-8.09. dla grupy 
młodzik/młodziczka i dzieci  
z roczników 2008 i młodsi. Mło-
dzi zawodnicy trenujący pod wo-
dzą Wojciecha Antczaka wybrali 
się w bardzo mocno okrojonym 
składzie, co przyczyniło się rów-
nież do zajęcia dalszego miejsca 
drużynowego. Ale jak wiadomo, 
w tych grupach wiekowych nie  
o miejsce chodzi, lecz o doświad-
czenie, które ma przynieść wiele 
w przyszłości. 

Wszystkie dzieci, które reprezentowały gminę Przelewice, Kozie-
lice i Warnice dały z siebie wszystko i zajęły poszczególne miejsca:

Dzieci 2011 i młodsi 
18 kg I miejsce Nikola Przybył (HFT Warnice)
21 kg I miejsce Gabriel Szustak (HFT Przelewice)
26 kg II miejsce Maja Górecka (HFT Warnice) 
III miejsce Aleksandra Górecka (HFT Warnice) 
36 kg III miejsce Zosia Nowicka (HFT Kozielice ) 
Dzieci 2008-2010 
33 kg III miejsce Anita Przybył (HFT Warnice) 
66 kg I miejsce Wiktoria Pacyna (HFT Kozielice ) 
Młodzik 
57 kg III miejsce Alan Kowalczyk (HFT Przelewice) 
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W obszernej informacji prze-
kazanej nam przez Urząd Miej-
ski w Pyrzycach czytamy na w/w 
temat - „Pragnę Pana poinfor-
mować, iż Gmina Pyrzyce po-
dejmowała i podejmuje działa-
nia zmierzające do uregulowa-
nia sytuacji na terenie, o który 
pan pyta. Od kilku lat podejmo-
wane są działania zmierzające 
do przejęcia przez gminę Pyrzyce 
gruntów i nieruchomości od Pol-
skich Kolei Państwowych SA.  
W 2011 roku Gmina przejęła nie-
odpłatnie działki z przeznacze-
niem na wykonywaniu zadań wła-
snych Gminy w dziedzinie trans-
portu – droga lokalna z funkcją 
ścieżki rowerowej w kierunku 
miejscowości Rzepnowo i Żabów, 
w 2012 roku gmina Pyrzyce na-
była prawo wieczystego użytko-
wania działki numer 16/17 obręb 
6 miasta Pyrzyce o powierzchni 
0,0829 ha oraz prawa własno-
ści budynku dworca i budynku 
w.c posadowionych na wymienio-
nej działce. W 2016 roku gmina 
przejęła nieruchomość nieczyn-
nego dworca kolejowego, a w 
dniu 21.12.2015 roku Burmistrz 
Pyrzyc wydał decyzję o ustaleniu 
lokalizacji celu publicznego dla 
inwestycji polegającej na zmianie 
sposobu użytkowania budynku 
dawnego dworca kolejowego na 
cele mieszkaniowe.  Efektem re-
alizowanego zadania jest przeka-
zanie mieszkańcom Pyrzyc 12 no-
wych mieszkań socjalnych. 

Jednym z kolejnych działań w 
celu uporządkowania zaniedba-
nych, zarośniętych terenów „po-
kolejowych”, dawne torowiska, 
bocznice kolejowe PKP w Pyrzy-
cach było skierowanie przez Bur-
mistrza Pyrzyc pismem z dnia 
14.01.2013r  informacji do  dy-

Obwodnica Pyrzyc
Kilkumetrowe drzewa na torowisku, krzaki 

i śmieci - taki jest dziś widok terenów 
pokolejowych i całej pokolejowej infrastruktury 
w miejscu, gdzie kiedyś był dworzec PKP 
w Pyrzycach. Po raz kolejny wracamy do tematu  
i zadajemy burmistrz Pyrzyc 
Marzenie Podzińskiej 
pytanie, co dalej z tym terenem i dlaczego 
od lat sytuacja nie ulega zmianie?

rektora Polskich Kolei Pań-
stwowych S.A w Szczeci-
nie, o wyrażeniu zgody na 
przejęcie na własność nie-
odpłatnie linii kolejowej 
usytuowanej na działce nr 
23 o pow. 4,4871 ha położonej  
w obrębie nr 4 miasta Pyrzyce in-
formując, że teren przeznaczony 
będzie na utworzenie ścieżki ro-
werowej i, że jest to zadanie wła-
sne gminy.  Następstwem tych 
działań było w dniu  07.05.2013r., 
nabycie przez Gminę Pyrzyce 
prawa wieczystego użytkowania 
działki numer 23 wraz ze znaj-
dującym się na niej prawem wła-
sności infrastruktury drogi kole-
jowej –  na cele związane z inwe-
stycjami infrastrukturalnymi słu-
żącymi wykonywaniu zadań wła-
snych Gminy w dziedzinie trans-
portu – na ścieżkę rowerową. 
Kolejnym działaniem w omawia-
nej kwestii było to, że w 2016 
roku z inicjatywy Burmistrza Py-
rzyc Rada Miejska w Pyrzycach 
30.06.2016 roku podjęła uchwałę 
nr XXIII/220/16 w sprawie wyra-
żenia zgody na nieodpłatne naby-
cie od Polskich Kolei Państwo-
wych S.A. w Warszawie prawa 
użytkowania wieczystego działki 
nr 16/45 obręb 6 miasta Pyrzyce. 
Następnie w dniu 19.10.2018 r. 
Gmina Pyrzyce nabyła prawo 
wieczystego użytkowania działki 
numer 16/45 obręb 6 miasta Py-
rzyce o powierzchni 0,8168 ha 
– przedmiotowa działka stanowi 
drogę łączącą ulice Dworcową  
z ulicą Kościuszki. 

Kolejne działania, które pro-
wadzimy już od kilku lat w oma-
wianej problematyce są związane 
z nieodpłatnym nabyciem przez 
Gminę Pyrzyce od PKP Polskie 
Linie Kolejowe S.A. nieruchomo-

ści oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako działka nr 16/43 obręb 
6 miasta Pyrzyce. Jest to teren 
położony od ul. Stargardzkiej do 
ul. Przyszłości, który jest zanie-
dbany, nieużytkowany i  wyłą-
czony z ruchu kolejowego od kil-
kunastu lat,  według mojej kon-
cepcji nieruchomość miałaby zo-
stać przeznaczona na realizację 
zadania związanego z budową 
ścieżki rowerowej lecz nadmierny 
ruch pojazdów ciężarowych przez  
Pyrzyce wskazuje, że zasadnym 
jest budowa obwodnicy miasta 
Pyrzyce do trasy S3. Za takim 
rozwiązaniem przemawia fakt, 
że od 1 października 2016 roku 
sieć dróg objętych systemem via-
Toll zwiększył się o drogę ekspre-
sową S3 - to fragment trasy mię-
dzynarodowej E65, prowadzą-
cej od zespołu portów morskich 
Świnoujście-Szczecin na północy 
wzdłuż zachodniej granicy kraju 
do przejścia granicznego Lubaw-
ka-Kralovec. Opłaty dotyczą kie-
rowców wszystkich autobusów, 
a także pojazdów, których masa 
przekracza 3,5 tony. Kierujący 
pojazdami ciężarowymi, chcąc 
uniknąć opłat viaToll na wska-
zanym odcinku drogi S3, wyko-
rzystują do przejazdu drogę  wo-
jewódzką W119, która przebiega 
przez miasto Pyrzyce. Obserwo-
wany od kilku lat wzmożony ruch 
pojazdów ciężarowych po wpro-
wadzeniu systemem viaToll wy-
wołuje drgania mające destruk-
cyjny wpływ na konstrukcję bu-

dowli zabytkowych usytuowa-
nych przy drodze W119 na terenie 
miasta Pyrzyce. Przedstawiona 
powyżej argumentacja znajduje 
swoje potwierdzenie w opinii Za-
chodniopomorskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków 
w zakresie negatywnego oddzia-
ływania intensywnego ruchu po-
jazdów ciężarowych na umiej-
scowione zabytki, która oparta 
jest na orzeczeniu o stanie tech-
nicznym Baszty Sowiej wydanym 
przez ekspertów: dr. inż. Stefana 
Nowaczyka oraz dr. arch. Ma-
cieja Płotkowiaka, którzy wska-
zali, że przyczyną powstawania 
wad i usterek w zabytku są mię-
dzy innymi drgania wywołane in-
tensywnym ruchem ciężkich sa-
mochodów. W tym celu organi-
zowane były  z mojej inicjatywy 
spotkania, w których uczestni-
czyli przedstawiciele Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego, Zachod-
niopomorskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie, Sta-
rosty Pyrzyckiego, Komendy Po-
wiatowej Policji w Pyrzycach  
w zakresie działań mających na 
celu wprowadzenie rozwiązań 
pozwalających na ogranicze-
nie przejazdu pojazdów ciężaro-
wych przez miasto Pyrzyce, które 
są uciążliwe dla mieszkańców  
i powodują degradację dróg oraz 
stwarzają zagrożenie dla miej-
scowych zabytków, gdyż obecnie 
istniejące rozwiązania (trasa S3) 
nie stanowi obwodnicy dla mia-

sta. Uczestnicy spotkań zgodnie 
przyznali, że aby osiągnąć zamie-
rzony cel należy podjąć działania 
w kierunku budowy obwodnicy 
miasta Pyrzyce, która pozwoli 
skierować  ruch pojazdów, któ-
rych masa przekracza 3,5 tony na 
trasę S3 bez konieczności przejeż-
dżania drogami przebiegającymi 
przez miasto Pyrzyce. 

W tym celu 09.07.2019 roku  
zwróciłam się do pana Andrzeja 
Adamczyka, Ministra Infrastruk-
tury o nieodpłatne przekazanie 
na rzecz Gminy Pyrzyce nieru-
chomości oznaczonej w ewiden-
cji gruntów jako działka nr 16/43 
obręb 6 miasta Pyrzyce teren po-
łożony od  ul. Stargardzkiej do ul. 
Przyszłości. W tym miejscu pra-
gnę poinformować, że wypraco-
wana na spotkaniach, konsulta-
cjach  koncepcja budowy obwod-
nicy miasta Pyrzyce spotkała się 
z duża przychylnością Marszałka 
Województwa Zachodniopomor-
skiego i Zachodniopomorskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich  



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                                                07.10.2019  9                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                              

W miniony piątek w w szkole 
Podstawowej z Oddziałami In-
tegracyjnymi  im. Leonida Te-
ligi w Pyrzycach odbył się po raz 
pierwszy Europejski Tydzień Ko-
dowania. Z inicjatywy Ministra 
Edukacji Macieja Kopcia do Py-
rzyc, przed budynek szkolny, za-
jechało naszpikowane informa-
tyczną wiedzą Mobilne Centrum 
Edukacyjne, które cały dzień 
odwiedzane było przez uczniów 
nie tylko od Teligi. Europejski Ty-
dzień Kodowania to europejska 
inicjatywa rozpoczęta w 2013 
roku, w ramach której świętu-
jemy kreatywność, rozwiązy-
wanie problemów i współpracę 

poprzez programowanie i inne 
działania związane z technologią. 
Podczas uroczystego spotkania, 
minister  Maciej Kopeć, pod-
sekretarz stanu w MEN, Rok-
sana Tolwińska, zastępca dyrek-
tora departamentu podręczników, 
programów i innowacji w MEN, 
przedstawiciele Kuratorium Oś-
wiaty w Szczecinie mogli obe-
jrzeć przygotowaną część arty-
styczną, a po niej wraz z Burmis-
trz Pyrzyc Marzeną Podzińską 
zwiedzać największą pyrzycką 
podstawówkę. 

PP

Europejski Tydzień Kodowania
w Pyrzycach

Obwodnica Pyrzyc sta. Uczestnicy spotkań zgodnie 
przyznali, że aby osiągnąć zamie-
rzony cel należy podjąć działania 
w kierunku budowy obwodnicy 
miasta Pyrzyce, która pozwoli 
skierować  ruch pojazdów, któ-
rych masa przekracza 3,5 tony na 
trasę S3 bez konieczności przejeż-
dżania drogami przebiegającymi 
przez miasto Pyrzyce. 

W tym celu 09.07.2019 roku  
zwróciłam się do pana Andrzeja 
Adamczyka, Ministra Infrastruk-
tury o nieodpłatne przekazanie 
na rzecz Gminy Pyrzyce nieru-
chomości oznaczonej w ewiden-
cji gruntów jako działka nr 16/43 
obręb 6 miasta Pyrzyce teren po-
łożony od  ul. Stargardzkiej do ul. 
Przyszłości. W tym miejscu pra-
gnę poinformować, że wypraco-
wana na spotkaniach, konsulta-
cjach  koncepcja budowy obwod-
nicy miasta Pyrzyce spotkała się 
z duża przychylnością Marszałka 
Województwa Zachodniopomor-
skiego i Zachodniopomorskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich  

w Koszalinie, którzy deklarują 
daleko idąca  pomoc w realiza-
cji tego przedsięwzięcia. Przed-
stawiona koncepcja budowy ob-
wodnicy zostanie przedstawiona 
przez Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego i prze-
słana do Ministerstw. Dziś dla 
realizacji  planu przejęcia oma-
wianych terenów najważniejsze 
jest wyłączenie czynnej jeszcze li-
nii kolejowej na trasie Pyrzyce – 
Głazów, na chwilę obecną trwają 
prace nad przygotowaniem wnio-
sku do  Ministra Infrastruktury  
o wyłączenie działki nr 16/43 
obręb 6 miasta Pyrzyce z De-
cyzji nr 3 Ministra Infrastruk-
tury i Rozwoju z dnia 24.03.2014 
roku, co może pozwolić na pod-
jęcie dalszych prac mających na 
celu nieodpłatne przekazanie na 
rzecz Gminy Pyrzyce przedmioto-
wej nieruchomości, a w później-
szym etapie przystąpienie do prac 
związanych z budową obwodnicy 
miasta Pyrzyce.

W dalszej części obszernej 
odpowiedzi burmistrz Pyrzyc czy-
tamy o działaniach dyscyplinu-
jących właściciela nieruchomo-
ści do utrzymania jej w należy-
tym porządku,cala lista pism kie-
rowanych przez Straż Miejską do 
PKP i dzierżawców działających 
na terenie pokolejowym” - czy-
tamy w przekazanej nam infor-

macji na temat terenów pokolejo-
wych w Pyrzycach 

Dziś trudno powiedzieć, 
kiedy i czy w ogóle PKP SA 
przekaże zaniedbane tereny oraz 
kiedy może powstać obwodnica 
Pyrzyc, na razie, jak widać, na 
dworcu rośnie las.

PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Radość byłego i obecnego
burmistrza Lipian

Kilkanaście miesięcy trwało 
postępowanie prokuratorskie, ma-
jące na celu wyjaśnienie, gdzie po-
działy się pieniądze przeznaczone 
na opłatę czynszu za wynajem po-
mieszczeń od Państwowej Straży 
Pożarnej w Pyrzycach dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej z Pyrzyc. 
Dziś już wiemy, że Prokuratura 
Okręgowa w Szczecinie kilka dni 
temu skierowała sprawę do Sądu 
Rejonowego w Stargardzie VII Za-
miejscowego Wydziału w Pyrzy-
cach do osądzenia. „Sprawa wpły-
nęła do naszego sądu 24 września, 

jeden z oskarżonych to M.R. i trzy 
inne osoby, jest już wylosowany 
sędzia referent pani Anna Wicher 
Sanocka. Termin rozpoczęcia roz-
prawy nie został jeszcze ustalony, 
ponieważ sędzia musi zapoznać 
się z aktami, ocenić, czy nie ma 
braków, poprosić o uzupełnienie 
ich, może także stwierdzić, że nie 
ma podstaw do oskarżenia, może 
wtedy skierować na posiedzenie 
celem umorzenia, ale najpierw sę-
dzia referent musi, jak powiedzia-
łam,  przeanalizować przekazane 
przez prokuraturę dokumenty” - 

Sprawa strażackiej afery

już w sądzie

przekazała nam Kamila Klimczak 
wiceprezes Sadu Rejonowego  
w Stargardzie. Pisaliśmy już także 
o tym, że głównym oskarżonym 
w tej sprawie jest były komen-
dant  Państwowej Straży Pożarnej 
w Pyrzycach, który obecnie jest na 
emeryturze i pracuje w Urzędzie 
Gminy Kozielice jako zastępca 
wójta gminy. Czy sprawą zajmie 
się pyrzycki sąd, czy ją umorzy, 
dowiemy się za kilka tygodni.

PP           

 

  Jesień, to czas intensywnych prac polowych. Osoby prowadzące 
prace polowe korzystają nie tylko z dróg polnych, ale również z dróg pu-
blicznych. Ich maszyny rolnicze często nie są oświetlone.

Apelujemy do właścicieli maszyn rolniczych o właściwe ich oświe-
tlanie i sprawdzanie stanu technicznego, a także o ostrożność i rozwagę  
w czasie kierowania pojazdami.

Pamiętajmy, że nieoświetlone maszyny rolnicze oraz oświetlone  
w sposób nieprawidłowy stwarzają duże zagrożenie dla naszego zdrowia 
i życia. To przede wszystkim od samych kierowców, od naszej rozwagi, 
umiejętności przewidywania zagrożeń, ale również szacunku dla innych 
zależy bezpieczeństwo na drogach.

Bez wątpienia ciężka praca w polu często kończy się w porach wie-
czorowo-nocnych. Wracając do miejsc zamieszkania swoimi pojazdami 
rolniczymi, do których często podpięty jest sprzęt rolniczy musimy pa-
miętać, by być widocznym dla innych uczestników dróg.

Musimy wiedzieć także o tym, że to naszym obowiązkiem jest za-
dbać o to, by być jak najlepiej widocznym na drodze, a nieoświetlony 
pojazd stwarza zagrożenie nie tylko dla nas samych, ale także dla innych 
kierowców.

Policjanci apelują również do kierowców o ostrożność oraz zasadę 
ograniczonego zaufania, np. podczas wyprzedzania maszyn rolniczych.

Nie spieszmy się! Zwróćmy szczególną uwagę na kombajny, ciągniki 
z przyczepami i inne maszyny rolnicze na drodze. Ich przejazd zawsze 
wiąże się ze spowolnieniem ruchu na danym odcinku drogi i ograniczoną 
widocznością. Przypominamy również, że przewożenie osób na przycze-
pach oraz pojazdami rolniczymi w miejscach do tego nieprzeznaczonych, 
jest zabronione i niebezpieczne.

    mł. asp. Marcelina Pałaszewska
    KPP w Pyrzycach

Apelujemy 
o oświetlenie maszyn rolniczych!

„….to tylko pycha i próżność 
przez Panią przemawia myśląc że 
na Pani widok coś się w mojej gło-
wie kotłuje. Nie, nie wzbudza Pani 
we mnie żadnych emocji, nie jest 
Pani w moim typie. Traktuję Pa-
nią wyłącznie jako plakat na pło-
cie, nic więcej …” - taką „laurkę” 
wystawił radnej Rady Miejskiej  
w Pyrzycach Małgorzacie Pio-
trowskiej radny  Mirosław Stasiak 
w trakcie nerwowej dyskusji pod-
czas ostatniej sesji, nad tym, czy 
pieniądze na wykonanie ogrzewa-
nia w świetlicy wiejskiej w Żabo-
wie dać, czy nie dać. Mimo takiej, 
obuczanej przez większość obec-
nych na sali wypowiedzi,  radni 
wyrazili zgodę na propozycję bur-

mistrz Pyrzyc, by inwestycję cieplną dla świetlicy w Żabowie jak naj-
szybciej zrobić. Przeciwny tej inwestycji był radny Stasiak, a od zaję-
cia stanowiska w sprawie wstrzymał się radny Ogrodnik. 

PP

Radna Małgorzata Piotrowska
plakatem jest!

Radny  Mirosław Stasiak
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PRAWO  I  GOSPODARKA PRAWO  I  GOSPODARKA§

Cieszą się burmistrzowie, 
a wkrótce ta radość udzieli się 
mieszkańcom całej gminy. W 
Osetnej koło Lipian ma zostać 
wybudowany najnowocześniej-
szy w Polsce zakład modułowych 
łazienek o stalowej konstrukcji. 
Spółka ECO READY BATH za-
mierza zainwestować w przedsię-
wzięcie prawie 14 mln zł. Jego 
realizacja przebiegać będzie z 
zastrzykiem eurofunduszy RPO 
WZ 2014-2020. Umowę unijnego 
wsparcia podpisali w ubiegłym 
tygodniu w Lipianach: wicemar-
szałek województwa Jarosław 
Rzepa oraz prezes firmy Bartło-
miej Krupa.  Nowy zakład będzie 
oferował wieloseryjną produkcję 
kompletnych, gotowych do mon-
tażu łazienek do i powyżej 5m2 
określanych często mianem po-
kojów kąpielowych. Asortyment 
trafi do hoteli, apartamentowców, 
obiektów użyteczności publicznej 
czy domków jednorodzinnych. 

Radość byłego i obecnego
burmistrza Lipian

Inwestycja ECO BATH RE-
ADY obejmuje nabycie gruntu, 
budowę hali, zagospodarowa-
nie przyległego do niej terenu, 
a także zakup robota spawalni-
czego, oprogramowania CAD, 
wyposażenia biurowego, wózka 
magazynowego oraz regałów ma-
gazynowych. Koszt działań, które 
pozwolą docelowo na utworzenie 
37 nowych miejsc pracy, oszaco-
wano na prawie 14 mln zł. Po-
nad 5 mln zł pochodzić będzie z 
Urzędu Marszałkowskiego, który 
przyznał przedsiębiorstwu unijną 
dotację w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020. Przewidywany ter-
min realizacji zadania to styczeń 
2020 - październik 2022 roku. 
Przedsięwzięcie wpisuje się w za-
łożenia 1 Osi Priorytetowej RPO 
WZ 2014-2020 „Gospodarka, In-
nowacje, Nowoczesne Techno-
logie”, działanie 1.6 „Tworze-

nie nowych miejsc pracy na 
obszarze Specjalnej Strefy 
Włączenia”. SSW to autor-
ski mechanizm Urzędu Mar-
szałkowskiego, który przewi-
duje pomoc dla tych zachod-
niopomorskich obszarów, na 
których zdiagnozowano pro-
blemy demograficzne i infra-
strukturalne, złą dostępność 
do usług publicznych, niski 
potencjał gospodarczy, kon-
sekwencje statusu wsi pope-
geerowskiej oraz ubóstwo. 
Obecnie to 74 lokalne samo-
rządy zlokalizowane głów-
nie w środkowej, wschodniej 
oraz południowo-wschodniej 
części województwa. 

Należy dodać, że list in-
tencyjny w sprawie inwe-
stycji w roku ubiegłym pod-
pisał ze Spółką ECO RE-

ADY BATH ówczesny burmistrz 

Krzysztof Boguszewski, o czym 
pisaliśmy w sierpniu 2018 roku. 
„„List intencyjny dotyczący in-
westycji podpisałem ze Spółką 
ECO BATH READY tuż przed 
złożeniem przez tę firmę wnio-
sku o dotacje unijną i cieszę się, 
że wniosek został pozytywnie za-
opiniowany. Dla naszej gminy to 
znacząca inwestycja, a przy tak 
dużej konkurencji gmin w po-
zyskiwaniu inwestorów to duży 
sukces. Jak widać, nasze deklara-
cje pomocy dla inwestora, wska-
zana lokalizacja inwestycji dziś 
przynoszą efekty. 

"Życzę firmie jak najszyb-
szej realizacji inwestycji i stwo-
rzenia nowych dobrze płat-
nych miejsc pracy dla mieszkań-
ców naszej gminy” - powiedział 
były Burmistrz Lipian Krzysztof 
Boguszewski.

PP

 
Gminy w powiecie pyrzyckim w ramach dodatkowych środków po-
szczególne gminy otrzymały:

- gmina Pyrzyce - 335 328 zł
- gmina Lipiany - 99 734 zł
- gmina Przelewice - 98 680 zł
- gmina Kozielice - 56 343 zł
- gmina Bielice - 64 721 zł 
- gmina Warnice - 77 330 zł 
- Starostwo Powiatowe w Pyrzycach - 245 141 zł 

PP

Dodatkowe pieniądze na oświatę
w pyrzyckim powiecie
Miliard złotych na podwyżki 

dla nauczycieli w całej Polsce 
podzielony, do gmin trafiły już 
pierwsze pieniądze. Na sfinanso-
wanie wrześniowych podwyżek 
dla nauczycieli oraz świadczenia 
na start dla nauczycieli stażystów 
w tegorocznym budżecie państwa 
znalazł się miliard złotych. Wyli-
czone przez ministerstwo eduka-
cji kwoty zostaną przekazane na 
rachunki bankowe jednostek sa-

morządu terytorialnego w trzech 
ratach. We wrześniu do samo-
rządów trafiła rata w wysokości 
połowy przyznanej kwoty, nato-
miast kolejne raty zostaną prze-
kazane odpowiednio w paździer-
niku oraz listopadzie 2019 r. Jak 
podkreśla resort finansów, od-
będzie się to „z uwzględnieniem 
terminu wypłaty wynagrodzeń 
nauczycieli”, bo pensje pedago-
gów wypłacane są z góry.
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 20/2019,  
nr 21/2019, nr 22/2019, nr 23/2019, nr 24/2019, nr 25/2019, 
nr 26/2019, nr 27/2019, nr 28/2019, nr 29/2019 przeznaczo-
nych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczy-
ste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. zm.) 

15 października rozpocznie 
się w szkołach strajk włoski; na-
uczyciele będą wykonywali tylko 
te czynności, które są opisane 
przepisami Prawa oświatowego 
– poinformował Sławomir Bro-
niarz, prezes Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego. Taka decy-
zja to wynik ankiety przeprowa-
dzonej przez ZNP wśród pracow-
ników wszystkich typów szkół, 
placówek oświatowych i przed-
szkoli będących i niebędących 
członkami Związku. Jak podaje 
ZNP, anonimową ankietę w for-
mie papierowej wypełniło 227,5 
tys. osób.

Uczestnicy ankiety byli py-
tani m.in. o kontynuację protestu, 
a w przypadku odpowiedzi twier-
dzącej - o udział w akcji protesta-
cyjnej. Zdaniem prawie co dru-
giego respondenta działania pro-
testacyjne powinny być konty-

nuowane. Na pytanie „Jaka jest 
Pana/Pani opinia na temat dzia-
łań protestacyjnych w oświa-
cie? 47,3 %  respondentów od-
powiedziało, że „działania pro-
testacyjne powinny być konty-
nuowane”. ZNP pytało także  
o udział w preferowanej formie 
protestu. Ponad połowa (55,3 
proc.) ankietowanych wska-
zała na protest włoski czyli 
niewykonywanie pozastatuto-
wych zadań w swojej szkole/
przedszkolu/placówce. Co 
piąty nauczyciel był za udzia-
łem w manifestacjach lub za 
wznowieniem strajku ogólno-
polskiego (odpowiednio 22 
proc. i 18 proc. respondentów). 
Czy do takiego strajku doj-
dzie także w szkołach powiatu 
pyrzyckiego?

„Nie mamy jeszcze ostatecz-
nej informacji o terminie rozpo-

Strajk włoski w pyrzyckich szkołach?
częcia akcji protestacyjnej, plan 
jest taki, że 15 października zbie-
rze się prezydium Zarządu Głów-
nego ZNP i podejmie decyzję  
w tej sprawie, o czym na pewno 

poinformujemy„ - przekazał nam 
prezes Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w powiecie pyrzyckim 
Robert Padusiński.    

 PP 
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RAZEM  AKTYWNIE, ZDROWO I SPORTOWO

Tradycją lipiańskiego liceum 
jest „kotowisko” czyli przyję-
cie w poczet społeczności szkol-
nej uczniów klas pierwszych. 
Przez cały tydzień pierwszokla-

Otrzęsiny po lipiańsku
siści przebierają się za przeróżne 
postaci. W tym roku byli już ja-
skiniowcy, Kardashianki, Mek-
sykanki, gnijące panny młode.  
Przed nimi jeszcze od ponie-

działku wyzwanie - wybrany na-
uczyciel i w ostatni dzień koty. 
8 października nastąpi uroczy-
ste zakończenie inicjacji. Jak wi-
dać, uczniowie lipiańskiego li-

ceum wykazali się dużym poczu-
ciem humoru, a przede wszyst-
kim pomysłowością i zaangażo-
waniem w przygotowaniu swoich 
kostiumów. 

PP

21 września na boisku wie-
lofunkcyjnym Orlik w Żukowie 
odbyła się impreza sportowo-re-
kreacyjna, w ramach której zor-
ganizowany został Turniej Piłki 
Nożnej o Puchar Sołtysa So-
łectwa Żuków i Wójta Gminy 
Przelewice. Organizatorami im-
prezy byli: sołtys i Rada Sołecka 
w Żukowie, wójt Gminy Prze-
lewice oraz Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Żukowie i Sto-
warzyszenie INKUBATOR PO-
MYSŁÓW. Przy wspaniałej at-
mosferze i sprzyjającej pogodzie 
wspólnie mile spędziliśmy czas,  
a co ważne z korzyścią dla na-
szego zdrowia. Impreza ta za-
kończyła nasz projekt pn. RA-
ZEM AKTYWNIE, ZDROWO I 
SPORTOWO, realizowany w za-
kresie Programu Społecznik na 
lata 2019-2021. Była to też okazja 
do podsumowania 10-lecia ist-
nienia naszego ORLIKA, można 
było również  z tej okazji otrzy-
mać pamiątkowy długopis od 
pani Sołtys. Warto dodać, że jed-
nym z ważnych zadań w ramach 
projektu była budowa skoczni w 
dal na Orliku w Żukowie oraz 

zakup strojów sportowych dla 
drużyny ISKIERKA. W bu-
dowę skoczni aktywnie włączyli 
się: pan Józef Swat i Emil Sze-
ląg, przy wsparciu pani dyrek-
tor PSP w Żukowie Renaty Bo-
chan-Bochanowicz i wójta gminy 
Mieczysława Mularczyka. W jej 
budowie pomogli także miesz-
kańcy, za co serdecznie dzię-
kujemy. W trakcie imprezy po-
święcenia skoczni dokonał nasz 
proboszcz ks. Franciszek Koko-
szyński. Na Orliku pojawiły się 
nowe elementy wyposażenia tj. 
kosz do piłki  siatkowej i nowe 
piłkochwyty, co w dużym stop-
niu poprawiło estetykę Orlika,  

a także komfort gry osób korzysta-
jących z tego obiektu.  Prace przy 
ich montażu wykonali pracow-
nicy Urzędu Gminy Przelewice, 
a środki na ten cel pozyskano z 
Urzędu Marszałkowskiego. Pod-
czas imprezy odbył się turniej 
piłkarski a w którym I medalowe 
miejsce wywalczyła drużyna 
LZS „Błyskawica” Kluki, drugie 
LZS INA Stradzewo I, a trzecie 
LZS INA Stradzewo II. Nasza 
drużyna ISKIERKA zajęła IV 
miejsce, a Płonią Przywodzie piąte. 
Najlepszym bramkarzem został 
Kacper Żyła, a strzelcem Marcel 
Krzysztofik. Najlepsi zawodnicy 
Turnieju to Marcin Baturo  

i Konrad Pióro. Zwycięzcom 
serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów, a wszystkim 
zawodnikom dziękujemy za 
udział w rozgrywkach i ducha 
walki. Imprezę uświetnił piękny 
występ artystyczny dzieci ze   
PSP w Żukowie i koncert 
poetycko-muzyczny pn.„Dumka 
o ojczyźnie” w wykonaniu: Agaty 
Brodzińskiej, Angeliki i Ireneusza 
Naguszewskich oraz Małgorzaty 
Wielgolińskiej z Opery na 
Zamku w Szczecinie, który się 
odbył w kościele pw. Św. Trójcy  
w Żukowie. Dziękujemy serdecz-
nie  wszystkim darczyńcom  na-
szego projektu, w  tym, p. Ire-
neuszowi Pijewskiemu, Pań-
stwu Sylwii i Łukasza Mular-
czyk, p. Marii Cabaj, p. Józefowi 
Liszczakowi, p. Ireneuszowi 
Jungowi, Sławomirowi Bussie, 
p. Marianowi Świderskiemu, p. 
Henrykowi Nawojowi, p. Grze-
gorzowi Dukowi, p. Remigiu-
szowi Stankiewiczowi i Stowa-
rzyszeniu LIDER POJEZIE-
RZA. Całość koordynowała Anna 
Garzyńska.

Strajk włoski w pyrzyckich szkołach?
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 Międzywojewódzkie Mi-
strzostwa Młodzików Żary 2019 
r. Dobry występ zawodników 
naszego klubu i trzy medale na 
MMM ŻARY 21.09.2019r. Z re-
prezentacji naszego klubu naj-
lepiej spisał się Jakub Pełka, 
który po przerwie spowodowa-
nej kontuzją wrócił do rywaliza-
cji na macie i po trudnych poje-
dynkach zdobył złoty medal w 
kat. 57 kg. Również do finałów 

LKS Spartakus 
Zapasy

Od pięciu lat inauguracją sezonu jesienno-zimowego pod „dachem 
hali” jest Jesienny Turniej Piłki Siatkowej Amatorskich Drużyn Żeń-
skich i Męskich, dyscypliny sportu, która w Pyrzycach – obok piłki 
nożnej – cieszy się również dużą popularnością. Zapraszamy miesz-
kańców, kibiców, sympatyków piłki siatkowej w sobotę – 12.10.2019 
r. do hali OSiR przy ul. Rolnej 5 do kibicowania pyrzyckim drużynom. 

Siatkowe 
otwarcie sezonu

PYRZYCKA GALA OLIMPIJSKA
W OBIEKTYWIE ZBIGNIEWA JABŁOŃSKIEGO

w swoich kategoriach wagowych 
dotarli Jakub Matusiak kat. 38kg 
oraz Wiktoria Bąk kat.62kg zdo-
bywając srebrne medale, w ka-
tegorii 48kg startował Filip Ma-
tusiak, który w walce o brązowy 
medal uległ swojemu rywalowi  
i ostatecznie zajął 5 miejsce. Tur-
niej organizowany na zasadach 
Systemu Sportu Młodzieżowego 
,w którym wzięło udział 180 za-
wodników z 22 klubów. 
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LKS Spartakus 
Zapasy

Z okazji 100-lecia Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego w sali 
koncertowej  Pyrzyckiego Domu 
Kultury odbyła się PYRZYCKA 
GALA OLIMPIJSKA pod patro-
natem członka Zarządu Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Sta-
nisława Wziątka. Przed liczną wi-
downią wystąpiło 11 zachodnio-
pomorskich olimpijczyków ( na 
fot. od lewej: Henryk Wawrowski, 
Róża Data - Ptak, Wojciech Ma-

PYRZYCKA GALA OLIMPIJSKA
W OBIEKTYWIE ZBIGNIEWA JABŁOŃSKIEGO

tusiak,  Krzysztof Pierwieniecki,  
Marian Tałaj, Ryszard Stadniuk, 
Mirosław Kowalewski, Ryszard 
Chybiński, Janusz Olszewski, Mar-
cin Nowak i Grzegorz Kołtan. Wi-
ceprezes PKOl Ryszard Stadniuk 
wręczył medale „Za Zasługi dla 
Polskiego Ruchu Olimpijskiego” 
liderom naszych samorządów Ma-
rzenie Podzińskiej, Robertowi Be-
tynie  i Krzysztofowi Boguszew-
skiemu. Medal otrzymał też nie-

obecny na Gali Stanisław Stępień. 
W części artystycznej wystąpiły ze-
społy Pyrzyckiej Szkoły Muzycz-
nej The Young Timers i Old Timers 
pod kierownictwem  Joanny Kra-
szewskiej-Mycy, nagrodzone burz-
liwymi oklaskami za wykonanie 
światowych przebojów oraz chór 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Leonida Teligi 
(op. Klaudia Szczepkowska).

Galę prowadzili: radna Rady 
Miejskiej w Pyrzycach Małgorzata 
Piotrowska i Piotr Olech, prezes 
Pyrzyckiego Klubu Olimpijczyka.

Wśród gości byli senator RP 
Grzegorz Napieralski, od wielu  lat 
wspierający wyjazdy naszej mło-
dzieży na Pikniki Olimpijskie w 
Warszawie oraz poseł na Sejm Ra-
fał Mucha.

AS

w swoich kategoriach wagowych 
dotarli Jakub Matusiak kat. 38kg 
oraz Wiktoria Bąk kat.62kg zdo-
bywając srebrne medale, w ka-
tegorii 48kg startował Filip Ma-
tusiak, który w walce o brązowy 
medal uległ swojemu rywalowi  
i ostatecznie zajął 5 miejsce. Tur-
niej organizowany na zasadach 
Systemu Sportu Młodzieżowego 
,w którym wzięło udział 180 za-
wodników z 22 klubów. 
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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
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21 września 2019 r.  mieszkanka naszej gminy Pani Józefa Ścibior-
-Szczęśniak obchodziła piękny jubileusz swych 92. urodzin.  Z tej oka-
zji w tym szczególnym dniu  Szanowną Jubilatkę odwiedził wójt gminy 
Mieczysław Mularczyk. Wraz z listem gratulacyjnym złożył Pani Józefie 
serdeczne gratulacje i życzenia. Życzył naszej Jubilatce dalszych lat życia  
w dobrym zdrowiu w otoczeniu rodziny i przyjaciół.

Pani Józefa jest świadkiem powojennej historii Żukowa niemal od po-
czątku. Mieszka tu od 1954 r. do chwili obecnej. Jubilatka jest szczęśliwą 
matką czworga dzieci, babcią dziewięciorga wnucząt, prababcią czterna-
ściorga  prawnuków.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych lat w zdrowiu i wszel-
kiej pomyślności.

Jubileusz 92. urodzin Pani Józefy

2 października 2019 roku po raz kolejny w Zespole Szkół Nr 
2 Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach uczniowie ustawili się  
w ogromnej kolejce, aby podzielić się cennym darem jakim jest krew.  
W tym roku akcja poświęcona była absolwentowi ZS Nr 2 CKU - Łu-
kaszowi Tumaszowi, który ucierpiał w wypadku, ale także innym po-
trzebującym krwi. Młodzi i wrażliwi, otwarci na innych, a także pełni 
energii uczniowie „Technikum” potwierdzili swoją obecnością, że za-
wsze można na nich liczyć. W sumie krew oddały 44 osoby z 56 za-
rejestrowanych. Łącznie udało się uzyskać ponad 19 litrów krwi. 
Serdecznie dziękujemy i liczymy na Was za rok!

Emilia Kejs 
Agata Grabowicz

WAMPIRIADA - TO JUŻ TRADYCJA!


