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Biogazownia 
z opóźnionym zapłonem

Ogród Dendrologiczny 
w Przelewicach 
w rękach 
samorządu
województwa

„Nowogrodzka 11” 

Gastronomicy 
gminy Pyrzyce 
zwolnieni z opłat 

Tu jest
nasz dom

Radio Pyrzyce
powraca
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Planowana od kilku lat budowa 
dyskontu sieci handlowej DINO 
w miejscowości Kozielice staje 
się faktem. Jak można zaobser-
wować, prace przy budowie skle-
pu trwają już nie tylko wewnątrz 
hali, ale i na części parkingowej. 
Tempa prac nie ograniczyło na-
wet odkrycie na placu budowy 
niewybuchów z II wojny świato-
wej. Dziś nieoficjalnie wiemy, że 
inwestor planuje uruchomienie 
dyskontu jeszcze przed świętami 
wielkanocnymi i już trawa nabór 
pracowników. Obecnie sieć DINO 
ma swoje sklepy w Warnicach, Li-
pianach, Przelewicach, Bielicach 
oraz w gminie Pyrzyce w Żabowie 
i plany budowy w Pyrzycach na 
terenie dawnej paluszkarni przy 
ulicy Stargardzkiej. 

W gminie Warnice, Bielice po-
wstanie DINO spowodowało za-
mknięcie istniejących dotychczas 
sklepów, czy w Kozielicach jedyny 
działający obecnie sklep poradzi 
sobie z tak dużą konkurencją, czy 
zamknie swoją działalność w tym 
roku? 

Bombowe DINO
 w Kozielicach

Długo planowany i przekłada-
ny Turniej Charytatywny, którego 
inicjatorami są  Burmistrz Pyrzyc, 
przewodniczący Zarządu Tereno-
wego NSZZ Policjantów w Pyrzy-
cach i dyrektor OSiR w Pyrzycach, 
zostanie rozegrany 6 marca 2021 
r. na Stadionie przy ul. Sporto-
wej 5 w Pyrzycach. Do tej decyzji 
przyczyniły się sprzyjające warunki 
atmosferyczne, dzięki którym roz-
grywki można przenieść na otwar-
tą przestrzeń. Zainteresowanie 
uczestnictwem w turnieju jest bar-
dzo duże, niestety ze względu na 
uwarunkowania logistyczno – or-
ganizacyjne musieliśmy ograniczyć 
ilość drużyn – do 14. 

Przypomnijmy, że gramy i poma-
gamy trojaczkom z Pyrzyc. Kaja, 
Maja i Szymon przyszli na świat 
w 2019 roku. U obu dziewczynek 
stwierdzono niezwykle rzadką 
chorobę SMARD1, jedną z naj-
rzadszych chorób nerwowo-mię-
śniowych. Rodzina dziewczynek 
potrzebuje pomocy, bo choć ze 
wszystkich sił dbają o córki każde-
go dnia, to w tej walce potrzebują 
wsparcia.

Do akcji włączył się również Hen-
ryk Wawrowski – reprezentant Pol-
ski w piłce nożnej, medalista olim-
pijski z Montrealu w 1976 r., który 
ufundował puchary oraz statuetki 

Będzie turniej, będzie można pomagać 
najlepszym drużynom i zawod-
nikom. Natomiast nasz partner 
strategiczny – Decathlon ufundo-
wał piłki, którymi mecze zostaną 
rozegrane. Zawody przeprowa-
dzone zostaną przy zachowaniu 
ostrożności i przestrzeganiu za-
sad sanitarnych.

W ramach turnieju od 1 do 6 
marca 2021 r., do godz. 18.00 
na www.facebook.com/smard-
girlsmajakaja prowadzona będzie 
licytacja atrakcyjnych przedmio-
tów. Już teraz zapraszamy do 
zapoznania się z przygotowaną 
ofertą,  powstałą dzięki ludziom 
dobrej woli, którzy z otwartością 
serca wsparli inicjatywę i przeka-
zali atrakcyjne gadżety na aukcję. 
Wachlarz oferty jest bardzo cie-
kawy, a my zachęcamy każdego 
do licytacji.

Warto pomagać, a przy tym zo-
stać właścicielem cennej rzeczy 
z jakże szlachetnej akcji.

Jest wiele dróg pomagania, my 
zachęcamy do wybrania właśnie 
tej. Nakręć się na pomaganie!!!

 
Również darowizny można wpłacać na konto Fundacji „Ser-

ca dla Maluszka”; Bank Millenium 85 1160 2202 0000 0001 9214 
1142; Tytułem: „1055 KAJA I MAJA SZULCZEWSKIE”. 

Każda przelana złotówka może pomóc dziewczynkom w roz-
woju i w szczęśliwszym życiu.
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Prosimy o dodanie zgodny ma przetwarzaniu danych osobowych:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez BPI Polska Sp. z.o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”
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BPI Polska jest firmą produkcyjną. Zakład znajduje się w Lipianach.
Specjalizujemy się w produkcji pianki. 

Jesteśmy pionierami w zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych dostosowanych
 do indywidualnych życzeń i potrzeb klientów.

W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy: 
OPERATORÓW MASZYN i PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH

Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem: BPI Polska ul. Żeromskiego 20 74-240 Lipiany  
lub e-mailem: rekrutacja@bpi-polska.pl  tel.: 91 564-12-64.

comiesięczny bonus

pakiet socjalny do 1500 zł

stabilne warunki zatrudnienia - zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

comiesięczną premię uzależnioną od wyników do 1000 zł

nagrody jubileuszowe od 500,00 zł do 2000,00 zł

atmosferę opartą na współpracy

wsparcie w kreowaniu ścieżki rozwoju

Planowana od kilku lat budowa 
dyskontu sieci handlowej DINO 
w miejscowości Kozielice staje 
się faktem. Jak można zaobser-
wować, prace przy budowie skle-
pu trwają już nie tylko wewnątrz 
hali, ale i na części parkingowej. 
Tempa prac nie ograniczyło na-
wet odkrycie na placu budowy 
niewybuchów z II wojny świato-
wej. Dziś nieoficjalnie wiemy, że 
inwestor planuje uruchomienie 
dyskontu jeszcze przed świętami 
wielkanocnymi i już trawa nabór 
pracowników. Obecnie sieć DINO 
ma swoje sklepy w Warnicach, Li-
pianach, Przelewicach, Bielicach 
oraz w gminie Pyrzyce w Żabowie 
i plany budowy w Pyrzycach na 
terenie dawnej paluszkarni przy 
ulicy Stargardzkiej. 

W gminie Warnice, Bielice po-
wstanie DINO spowodowało za-
mknięcie istniejących dotychczas 
sklepów, czy w Kozielicach jedyny 
działający obecnie sklep poradzi 
sobie z tak dużą konkurencją, czy 
zamknie swoją działalność w tym 
roku? 

16 lutego zostało podpisane 
porozumienie z prezes Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Szczecinie panią Emilią 
Niemyt w sprawie realizacji pro-
gramu „Czyste powietrze”, któ-
rego celem jest poprawa jakości 

Będzie czystsze
powietrze w Pyrzycach

„Uruchomienie punktu konsultacyjnego planowane jest na 
kwiecień 2021 r. Będą w nim udzielane porady dotyczące pro-
gramu oraz przyjmowane wnioski.” - zapowiedziała Marzena 
Podzińska burmistrz Pyrzyc.  

powietrza i zmniejszenie emisji 
gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i popra-
wę efektywności energetycznej 
budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych. 

W ramach niniejszego porozumienia do zadań gminy będzie 
między innymi należało: 

udzielanie mieszkańcom gminy informacji na temat pro-
gramu „Czyste powietrze”

wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowania 
wniosków o dofinansowanie

pomoc w rozliczaniu przyznanego dofinansowania
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Bytom, Chorzów, Katowi-
ce i Gdynia – to miasta, które 
zapowiedziały, że w tym roku 
zwolnią z opłaty lub będą zwra-
cać przedsiębiorcom - gastro-
nomikom wniesione opłaty 
koncesyjne za alkohol. W By-
tomiu i Chorzowie zapadły już 
decyzje rad miejskich, w Ka-
towicach i Gdyni sesje w tej 
sprawie dopiero się odbędą. 
Ten sam kierunek wsparcia 
dla dotkniętych obostrzenia-
mi związanymi z epidemią co 
w/w miasta przyjęła burmistrz 
Pyrzyc Marzena Podzińska. 
Przedłożyła ona radnym, 
a radni przyjęli projekt uchwały 
w sprawie zwolnienia i zwrotu 
opłaty za korzystanie z zezwo-
leń na sprzedaż napojów alko-
holowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzeda-
ży w roku 2021. W paragrafie 
pierwszym uchwały czytamy 
- „Zwalnia się przedsiębior-
ców prowadzących sprzedaż 
napojów alkoholowych na te-

Gastronomicy gminy Pyrzyce 
zwolnieni z opłat 

renie miasta i gminy Pyrzyce 
z części opłaty za korzystanie 
z zezwolenia na sprzedaż na-
pojów alkoholowych przezna-
czonych do spożycia w miej-
scu sprzedaży, o której mowa 
w art. I I ust. I ustawy z dnia 26 
października 1982r. o wycho-
waniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi (tj. Dz. 
U. z 201 9r. poz. 2277 ze zm.) 
należnej w 2021 roku w wy-
sokości 2/3” A paragraf drugi 
dodaje - „Przyznaje się zwrot 
części opłaty za korzystanie 
z zezwoleń na sprzedaż napo-
jów alkoholowych przeznaczo-
nych do spożycia w miejscu 
sprzedaży, w wysokości 2/3 
opłaty pobranej od przedsię-
biorców. którzy wnieśli opła-
tę jednorazowo za rok 2021 
w terminie do dnia 31 stycznia 
2021 r.”

 Do projektu uchwały bur-
mistrz załączyła następujące 
uzasadnienie - „Branża, któ-
rej dotyczy projekt uchwały 

to najbardziej poszkodowana 
branża w gospodarce. Obo-
strzenia wprowadzone przez 
rząd związane z walką z ko-
ronawirusem w dużej mierze 
ograniczyły prowadzenie dzia-
łalności gastronomicznej. Wielu 
przedsiębiorców znalazło się 
w bardzo trudnym położeniu. 
Z uwagi na zamknięcie lokali 
gastronomicznych przedsię-
biorcy nie mają możliwości 
korzystania z posiadanych ze-
zwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych tym samym nie 
osiągają dochodów niezbęd-
nych do utrzymania lokali. Na 
mocy nowelizacji art. 31 usta-
wy z dnia 2 marca 2020 r., 
o szczególnych rozwiązaniach 
związanych 7 - zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID - 19. innych cho-
rób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych 
podjętej 21 stycznia wchodzą-
cej w życie 26 stycznia 2021 r. 
ustawodawca umożliwia Radzie 

w drodze uchwały m.in. zwol-
nienie przedsiębiorców z czę-
ści opłaty za korzystanie z ze-
zwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprze-
daży. Ponadto ustawodawca 
przewiduje również możliwość 
zwrotu opłaty wniesionej w ter-
minie do 31 stycznia za cały 
rok. Podjęcie w związku z tym 
uchwały będzie próbą znorma-
lizowania w jakimś stopniu za-
istniałej pandemicznej sytuacji 
a jednocześnie odpowiedzią na 
prośby branży gastronomicznej 
z naszego terenu o wsparcie 
w trudnym czasie ograniczeń 
i restrykcji”.

PP
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Gastronomicy gminy Pyrzyce 
zwolnieni z opłat 

Radni gminy Przelewice więk-
szością głosów podjęli 11 lutego 
2019 roku uchwałę o zamiarze 
likwidacji Szkoły Podstawowej 
w Jesionowie. Uchwała już 17 lu-
tego trafiła na biurko Zachodnio-
pomorskiego Kuratora Oświaty 
i Wychowania, który nie zgodził się 
na likwidację placówki, negatywną 
decyzję kuratora podtrzymało także 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
a Gmina Przelewice skierowała 
sprawę do sądu. 

W drugiej połowie grudnia 2020 
r. zapadł w sprawie wyrok Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie w którym czytamy - 
fragment tekstu obok.

 

Szkoła w Jesionowie przegrała w sądzie

Teraz Rada Gminy Przelewice 
może podjąć uchwałę już nie o 
zamiarze, ale o likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Jesionowie, czy 
radni podtrzymają swoją wcześniej-
szą decyzję?

PP
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Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy w Przelewicach radni 
w tajnym głosowaniu podej-
mowali uchwałę o odwołaniu 
ze stanowiska przewodniczące-
go rady Mariana Świderskiego. 
W projekcie uchwały przygoto-
wanym przez wnioskodawców 
czytamy dosłowne uzasad-
nienie powodów odwołania. 

„W dniu 29 grudnia 2020 r. 
wpłynął wniosek siedmiu rad-
nych Rady Gminy Przelewice 
o odwołanie radnego Mariana 
Świderskiego z funkcji Prze-
wodniczącego Rady. Zgodnie 
z art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.Ui z 2020 r.,poz. 
713 z późn. zm.) odwołanie 

przewodniczącego rady gminy 
następuje na wniosek co naj-
mniej 1/4 ustawowego składu 
Rady, w głosowaniu tajnym, 
21. 09.2020 r. na XXIV Nad-
zwyczajnej Sesji Rady Gminy 
Przelewice Przewodniczący 
Rady Marian Swiderski kilku-
krotnie złamał Regulamin Rady 
Gminy Przelewice (4, ust.23 
punkt 3), Nie przeprowadził gło-
sowania nad wnioskami natury 
formalnej, które zgłaszali radni 
Rady Gminy Przelewice, odno-
śnie zamknięcia dyskusji.

Na XXIII Nadzwyczajnej Se-
sji Rady Gminy Przelewice je-
den z radnych złożył wniosek 
do Przewodniczącego Rady 
o zawiadomieniu do prokura-
tury o możliwości popełnienia 
przestępstwa, przekroczenia 
uprawnień i poświadczenia 
nieprawdy, do dzisiaj większość 
radnych nie wie, czy takie pi-
smo dotarło do prokuratury.

Przewodniczący na sesjach 
kilkukrotnie pozwalał na wy-
powiedzi osobom, którym nie 
udzielał głosu. Przewodniczący 
jako przedstawiciel Rady Gmi-

ny Przelewice brał udział róż-
nych spotkaniach, niestety nie 
informował radnych, że takie 
spotkania się odbywały, a tym 
bardziej czego dotyczyły.

Klika razy zwoływał posiedze-
nie Wspólnych Komisji Rady 
Gminy Przelewice bez konsul-
tacji z przewodniczącymi tych 
komisji co do ustalenia terminu.

Z uwagi na powyższe oraz 
fakt, iż Rada Gminy decyduje 
o tym, który z jej członków, ob-
darzony zaufaniem pozostałych 
radnych, wykonywać będzie 
powierzone mu mocą prawa 
odpowiedzialne i reprezenta-
cyjne funkcje Przewodniczące-
go Rady Gminy, rozpatrzenie 
wniosku przez Radę Gminy 
Przelewice staje się konieczne 
i uzasadnione.”

W głosowaniu tajnym, 7 
radnych było za odwołaniem 
i 7 była przeciw, tym samym 
Marian Świderski pozostał na 
stanowisku Przewodniczącego 
Rady Gminy w Przelewicach. 

PP

Świderski nadal na stanowisku

Taki widok jak na zdjęciu można było oglądać dość często kilka lat 
temu, jgdy na terenie gminy Kozielice powstawała farma elektrowni 
wiatrowych. Od kilku dni przejeżdżający trasą z Pyrzyc do Kozielic za-
stanawiali się, czy obecność dźwigu to montaż nowej turbiny, demontaż 
istniejącej, czy poważna naprawa. Jak dowiedzieliśmy się, obecność 
dźwigu była spowodowana awarią przekładni elektrowni wiatrowej.  

Nowy wiatrak 

na gminie

Kozielice?
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… taka adnotacja znajduje 
się na prezentowanej wido-
kówce, która została nada-
na na poczcie w Pyrzycach 
na dzień przed Wigilią 1939 
roku. Wówczas mało kto za-
pewne przypuszczał, że mia-
steczko w takim kształcie, 
w jakim widzimy je na kar-
cie pocztowej z „lotu ptaka”, 
praktycznie przestanie ist-
nieć. Tak jak przestał istnieć 
zarówno oznaczony „nasz 
dom”, jak i większość pozo-
stałych, ale i inne budowle 
oraz obiekty. Obszar miasta 
wynosił wówczas 3764 ha, 
z tego 21 ha znajdowało się 
w ścisłym centrum wyzna-
czonym przez mury obron-
ne.  Ludność miasteczka 
liczyła w tym okresie 11299 
osób, a od 1 kwietnia po 
włączeniu Starego Miasta 

ny Przelewice brał udział róż-
nych spotkaniach, niestety nie 
informował radnych, że takie 
spotkania się odbywały, a tym 
bardziej czego dotyczyły.

Klika razy zwoływał posiedze-
nie Wspólnych Komisji Rady 
Gminy Przelewice bez konsul-
tacji z przewodniczącymi tych 
komisji co do ustalenia terminu.

Z uwagi na powyższe oraz 
fakt, iż Rada Gminy decyduje 
o tym, który z jej członków, ob-
darzony zaufaniem pozostałych 
radnych, wykonywać będzie 
powierzone mu mocą prawa 
odpowiedzialne i reprezenta-
cyjne funkcje Przewodniczące-
go Rady Gminy, rozpatrzenie 
wniosku przez Radę Gminy 
Przelewice staje się konieczne 
i uzasadnione.”

W głosowaniu tajnym, 7 
radnych było za odwołaniem 
i 7 była przeciw, tym samym 
Marian Świderski pozostał na 
stanowisku Przewodniczącego 
Rady Gminy w Przelewicach. 

PP

w granice administracyjne Pyrzyc 
około 12000 mieszkańców. Co 
ciekawe, do tragicznych lat 1944-
1945, liczba ta rosła i to w tempie 
geometrycznym, głównie za spra-
wą  przymusowych robotników, 
a zwłaszcza w ostatnim okresie, 
w wyniku napływu uciekinierów 
ze wschodnich rejonów Niemiec. 
Szacunkowe dane wskazują na-
wet na 30 tysięcy przebywających 
osób w momencie rozpoczęcia 
walk o Pyrzyce. 

Przesłane życzenia bożonaro-
dzeniowe z Pyrzyc do odbiorcy 
w Hanower, jak i zapewne same 
święta były ostatnimi, o których 
w korespondencji można by było 
poprzedzić adnotacją „Spokoj-
nych”. W Niemczech Boże Naro-
dzenie obejmowało trzy dni: 24 
grudnia -Wigilię, pierwszy dzień 
Świąt Bożego Narodzenia i drugi 
dzień Świąt Bożego Narodzenia. 

W Wigilię w chrześcijańskich ro-
dzinach przed lub po uczestnic-
twie w mszy świętej zapalało się 
świece na choince i rozpoczy-
nano uroczystą kolacją. Nie było  
zwyczaju łamania się opłatkiem, 
a świąteczne prezenty układano na 
stole. W pierwszym i drugim dniu 
Świąt Bożego Narodzenia wielu 
ludzi udawało się do kościoła na 
świąteczne msze oraz spożywało 
uroczyste obiady.

Wydawcą kartki była firma spe-
cjalizująca się w zdjęciach lotni-
czych „luftbild” z Lipska, a autorem 

Tu jest nasz dom

zdjęcia był Ernst Assmus. Logo 
firmy również widzimy obok. Fir-
ma uwieczniła z powietrza setki 
miast, miasteczek, czy nawet 
wsi.  Fotografia lotnicza była 
jego pasją ale na co dzień Ernst 
Assmus był właścicielem fabryki 
preparatów chemiczno-technicz-
nych w Lipsku.

Jak już wspomniano, kartka 
została nadana w Pyrzycach  
23.12.1939 roku  (spisana dzień 
wcześniej) i wysłana do odbiorcy 
w Hanowerze. 

 
 

Nowy wiatrak 

na gminie

Kozielice?
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    4 grudnia Rada Miejska w Lipianach podję-
ła uchwałę w sprawie przystąpienia do proce-
dury zmiany granic administracyjnych miasta 
Lipiany, przeprowadzenia konsultacji z miesz-
kańcami w sprawie przystąpienia do procedury 
zmiany granic miasta Lipiany. 

Zaplanowane przez radnych konsultacje 
z mieszkańcami zostały przeprowadzone do 
dnia 15 stycznia 2021 r. z udziałem mieszkań-
ców miasta Lipiany oraz obszaru obejmują-
cego odpowiednio sołectwo Miedzyń, Osetna 
i Dębiec, w sprawie zmiany granic administra-
cyjnych miasta Lipiany polegającej na włącze-
niu części obszarów Będzin, Osetna, Dębiec, 
Józefin i Głębokie w formie bezpośrednich 
spotkań informacyjnych z wykorzystaniem an-
kiety konsultacyjnej. 

Jak informuje Ratusz, ustalono, że zgod-
nie z wolą mieszkańców, którzy wzięli udział 
w konsultacjach należy włączyć w granice 
miasta Lipiany części obrębów Będzin, Oset-
na, Dębiec, Józefin i Głębokie. By dopełnić 
procedurę powiększania miasta radni podczas 
ostatniej sesji podjęli uchwałę o wystąpieniu 
w tym celu za pośrednictwem Wojewody Za-
chodniopomorskiego do Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji o zmianę granic ad-
ministracyjnych miasta Lipiany. 

PP

Lipiany
coraz 
większe

Podpisano akt notarialny
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PP

Województwo Zachodnio-
pomorskie przejęło od Gmi-
ny Przelewice nieruchomości 
wchodzące w skład Ogrodu 
Dendrologicznego wraz z za-
bytkowym folwarkiem. Uroczy-
ste podpisanie aktu notarial-
nego odbyło się w piątek, 26 
lutego br. w Pałacu w Przele-
wicach. Dokument podpisali 
marszałek województwa Ol-
gierd Geblewicz, wicemarsza-
łek Olgierd Kustosz oraz wójt 
Gminy Przelewice Mieczysław 
Mularczyk.

– Serdecznie dziękuję 
wszystkim zaangażowanym 
osobom. To przede wszyst-
kim ich ciężka praca umożli-
wiła podpisanie tego ważne-
go dokumentu. Pewien etap 
się kończy, ale tak naprawdę 
to wszystko dopiero się za-
czyna. Nie przejmujemy tego 
przepięknego miejsca po to, 
aby spełnić jakiekolwiek oso-
biste aspiracje, tylko po to, aby 
zwiększyć jego atrakcyjność, 
aby tętniło życiem, a także 
żeby gmina miała wielką war-
tość dodaną. Naszą ambicją 
jest jak najszybsza realizacja 
inwestycji tak, aby to miejsce 
z roku na rok przyciągało coraz 

więcej turystów. Chcemy, żeby 
to miejsce żyło także siłą orga-
nizacji pozarządowych, struk-
tur, które z całego województwa 
będziemy angażować do pro-
jektów m.in. z zakresu kultury, 
ekologii, etnografii czy kultury 
obszarów wiejskich Pomorza 
Zachodniego. Mamy nadzieję, 
że będzie to miejsce flagowe 
dla wszystkich lokalnych grup 
działania z naszego wojewódz-
twa. Chcemy, żeby mieszkańcy 
Przelewic byli z niego dumni. 
Liczymy na owocną współpracę 
– mówił marszałek wojewódz-
twa Olgierd Geblewicz.

Na rzecz Województwa Za-
chodniopomorskiego nieod-
płatnie przekazane zostało 10 
działek o łącznej powierzchni 
ok. 57 ha, w tym sam Ogród 
(jako jedna działka) o pow. po-
nad 30 ha. Na obszarze tym 
znajduje się wiele zabytkowych 
budynków, w tym pałac, dwór 
oraz kompleks zabudowań sta-
rego folwarku. Wartość przeka-
zanych nieruchomości to blisko 
18 mln zł.

– Dziękuję radnym Gminy 
Przelewice za zaufanie. Je-
stem przekonany, że współ-
praca między Województwem 

i Gminą, a także zachodniopo-
morskimi powiatami spowoduje, 
że miejsce to będzie prawdziwą 
perłą regionu – dodał wicemar-
szałek Olgierd Kustosz.

Na terenie tym działalność 
w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego Pomorza Zachod-
niego prowadzi samorządowa 
instytucja: „Ogrody Przelewice 
- Zachodniopomorskie Centrum 
Kultury Obszarów Wiejskich 
i Edukacji Ekologicznej”. Insty-
tucja działa na powstałym w XIX 
wieku historycznym parku oraz 
licznie zachowanych zabudo-
waniach folwarku. Całość, ze 
względu na swoją wyjątkowość 
oraz unikalne walory historycz-
ne, a także stan zachowania, 
została na przestrzeni ostatnich 
czterdziestu lat wpisana do wo-
jewódzkiego rejestru zabytków.

W zakresie działalności kul-
turalnej instytucja prowadzić 
będzie działania skierowane na 
obszary wiejskie, popularyzację 
kultury ludowej oraz dziedzic-
twa niematerialnego Pomorza 
Zachodniego. Działania w tym 
zakresie będą koncentrować się 
m. in. na organizacji warszta-
tów, wystaw czasowych, kon-
certów, plenerów oraz edukacji 

dzieci i młodzieży. Celem Cen-
trum jest również promocja kul-
tury ekologicznej.

Przelewicki Ogród Dendro-
logiczny to perła przyrodnicza 
Pomorza Zachodniego i jeden 
z najcenniejszych obiektów 
przyrodniczych w Polsce. Boga-
ta kolekcja drzew i krzewów ze 
strefy klimatu umiarkowanego 
całego świata na powierzchni 
30 ha przyciąga tysiące tury-
stów. W odbudowanym w 2006 
r. XIX-wiecznym pałacu miesz-
czą się sale konferencyjne, 
szkoleniowe, laboratoria i po-
koje gościnne.

W spotkaniu, które odbyło 
się 26 lutego br., uczestniczyli 
również: wiceprzewodnicząca 
Sejmiku Województwa Teresa 
Kalina, przewodniczący Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu Sej-
miku Marcin Przepióra, prze-
wodniczący Komisji Rozwoju, 
Promocji i Współpracy Zagra-
nicznej Wojciech Dorżynkie-
wicz, a także radni Gminy 
Przelewice.

Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 
w rękach samorządu województwa
Podpisano akt notarialny
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

   Od kilku lat Polacy ugrunto-
wali w sobie wiedzę, że praw-
dziwy ośrodek władzy w naszym 
kraju nie znajduje się w siedzibie 
Sejmu czy Senatu, w siedzibie 
premiera RP, czy pałacu prezy-
denckim. Rządzi ten, kto ma biuro 
przy ulicy Nowogrodzkiej 84/86 
w Warszawie. 

W gminie Pyrzyce też mamy 
centrum zarządzania i swoją „No-
wogrodzką”. Dokładnie  to ades 1 
Maja 11, gdzie od kilku miesięcy 
mieści się siedziba struktur po-
wiatowych Prawa i Sprawiedliwo-
ści, biuro poselskie Leszka Do-
brzyńskiego, ale przede wszyst-
kim centrum zarządzania radnego 
Rady Miejskiej w Pyrzycach Ma-
riusza Szymkowicza. To tu zwo-
łuje on podległych sobie radnych 
PiS i jeszcze bardziej podległych 
radnych Klubu Bezpartyjne Pyrzy-
ce i tu wydaje dyspozycje co dziś 
jest słuszne a co nie jest i trzeba 
przyznać, że posłuch ma porów-
nywalny z Nowogrodzką w War-
szawie. Podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Pyrzycach moją 
uwagę zwróciły dwa poruszane 
przez radnych tematy.

Pierwszy to spór o to, jaki, za 
ile i z jakich pieniędzy kupić sa-
mochód dla straży miejskiej w Py-
rzycach. Należy przypomnieć, że 
pomysł zakupu samochodu dla 
SM ma już prawie dwuletnią bro-
dę, bo pierwszy raz w tej kadencji, 
w połowie 2019 burmistrz Pyrzyc 
zaproponowała, by stary ledwo 
jeżdżący samochód SM zastąpić 
nowoczesnym elektrycznym i to 
z dotacją Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska. Wtedy 
radny Mariusz Szymkowicz dał 
dyrektywę podwładnym, że sa-
mochód elektryczny we FLOCIE 
Straży Miejskiej to błąd i dotacji 
nie będzie im żal. Dodam, że sło-
wo FLOTA jest powtarzane przez 
Szymkowicza jak zaklęcie, tak 
jakby kiedyś gmina miała kupić 
dla SM 10 samochodów i wtedy 
na jeden elektryczny Szymkowicz 
dałby kolegom zielone światło. 

„Nowogrodzka 11” 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Jak już powyżej napisałem, temat 
samochodu dla SM na ostatniej 
sesji powrócił, bo musiał powró-
cić, ale teraz Szymkowicz podjął 
na „Nowogrodzkiej 11” decyzję, że 
okay, kupimy samochód, ale musi 
on być zakupiony nie tylko z do-
tacją z WFOŚ ale i z pożyczką 
50/50, na którą nie chce zgodzić 
się burmistrz myśląc o dużych in-
westycjach w gminie i o planowa-
niu finansowym na kolejne lata, 
a nie o doraźnych wpisach na 
facebooku. Dość jasno próbowała 
wyjaśnić to Szymkowiczowi jedna 
z internautek - „Pani Burmistrz 
walczy o wyższą zdolność kredy-
tową a pan Szymkowicz walczy 
o realizację swojego pomysłu. 
Z całym szacunkiem ale jeśli np. 
myśli się o kredycie hipotecznym, 
nie bierze się kredytów np. na za-
kup pralki, żeby nie obniżać sobie 
zdolności kredytowej. Trzeba my-
śleć perspektywicznie.... „

Jak widać po kolejnych wpi-
sach, Szymkowicz nie widzi dalej 
niż czubek własnego nosa i pom-
patycznie podkreśla za każdym 
razem, jak ciężko pracuje dla ma-
łej ojczyzny zapominając, że na 
tej jego niby pracy korzysta także 
jego najbliższa rodzina. Panie 
Szymkowicz, co poza „kredkami” 
załatwił pan dla gminy Pyrzyce, 
gdzie kasa na pływalni dla py-
rzyczan? Temat kredytu z WFOŚ 
na zakup samochodu dla SM po-
trzebny jest Szymkowiczowi nie 
dla dobra gminy Pyrzyce, a tylko 
po to, by zrobić kolejny wpis na 
facebooku jak to on, wódz z pod-
ległymi radnymi coś niby załatwili. 

Drugi temat, także z brodą, to 
problem z ustaleniem metody 
i opłat za wywóz odpadów komu-
nalnych w gminie Pyrzyce. Radni 
podlegli Szymkowiczowi od 2019 
roku nie wyrażają zgody na usta-
bilizowanie sytuacji w tym tema-
cie. Po każdej sesji, kiedy temat 
zmiany cen wywozu odpadów jest 
poruszany, radni podlegli i ulegli 
cieszą się na facebooku, że temat 
upadł, problem pozostał i można 
się lajkować nawzajem. 

W załączeniu do niniejszego 
materiału są dwa pisma, jedno 
burmistrz skierowane do rad-
nych podległych Szymkowiczowi 
i zwrotne pismo radnych do bur-
mistrz. Nie będę komentował ich 
treści, każdy przeczyta, tylko do-
dam, że Szymkowicz na ostatniej 
sesji zapowiedział że „jak radni 
zbiorą dane to podejmą decy-

zję” i tu rodzi się pytanie, co robił 
Szymkowicz od 2019 w tym tema-
cie, co robili jego radni skoro do 
dziś nie mają danych, to jakiś cyrk 
śmieciowy w reżyserii Szymkowi-
cza. W okresie dwóch lat odbyło 
się kilkanaście spotkań na ten 
temat, Szymkowicz i ekipa mieli 
zrobić audyt Pyrzyckiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego, żeby 
sprawdzić, kto tam kradnie – au-
dytu do dziś nie ma, a budżet gmi-
ny dołożył już prawie milion zło-
tych do odpadów, a można byłoby 
je przeznaczyć na inwestycje. 
Zapewne teraz miną kolejne mie-
siące, by Szymkowicz zastanowił 
się, co z tematem zrobić i jaki dać 
przekaz swoim radnym.  

I na koniec prośba do radnych 
Klubu Bezpartyjne Pyrzyce, prze-
stańcie palić głupa i zapiszcie 
się do PiSu, będzie to bardziej 
uczciwe w stosunku do wybor-
ców, mieszkańców gminy, bo sło-
wo Bezpartyjne w waszej nazwie 
brzmi od początku kadencji jak 
kpina.

RT

„Nowogrodzka 11” 

Radny Mariusz Szymkowicz
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 24 lutego podczas sesji Rady 
Powiatu Pyrzyckiego radni przy-
jęli dwie rezygnacje z członka 
zarządu powiatu. Marek Kibała 
złożył pisemną rezygnację z funk-
cji etatowego członka Zarządu 
Powiatu Pyrzyckiego z dniem 24 
lutego 2021 r. w związku z za-
miarem przejścia na emeryturę. 
Jednocześnie wniósł o zwolnienie 
go z pełnienia dotychczasowych 
obowiązków członka zarządu ze 
wskazaną w  piśmie datą. Do Sta-
rosty Pyrzyckiego wpłynęła tak-

Zamiany w zarządzie
powiatu

W związku z możliwością 
dofinansowania przewozów 
o charakterze użyteczności pu-
blicznej, na podstawie ustawy 
z dnia 16 maja 2019 r. o Fun-
duszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej (Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1123 z późn. 
zm.), pod koniec stycznia 2021 
roku złożony został wniosek 
o objęcie dopłatą z Funduszu 
rozwoju przewozów autobuso-
wych w 2021 r. (nabór II). Gmi-
nie Warnice przyznano dopła-
tę w wysokości 102 325,00 zł 
na linię Warnice – Moskorzyn 
przez miejscowości Wójcin oraz 
Dębicę (łączna długość 39,80 
km). W związku z powyższym 
12 lutego 2021 r. Rada Gminy 
Warnice podjęła odpowiednie 
uchwały związane z wyra-
żeniem woli utworzenia linii 
komunikacyjnej publicznego 
transportu zbiorowego o prze-
biegu trasy Warnice – Mosko-

rzyn przez Wójcin i Dębicę oraz 
w sprawie zawarcia porozumie-
nia międzygminnego dotyczą-
cego realizacji zadania z za-
kresu publicznego transportu 
zbiorowego o charakterze uży-
teczności publicznej z Gminą 
Dolice. Umowa o świadczenie 
usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego pod-
pisana została z PHU TRAN-
SA PRZEDSIĘBIORSTWO 
TRANSPORTOWE ARTUR 
SZKLAR, która będzie opera-
torem utworzonej linii.

Rozkład jazdy na linii komu-
nikacyjnej Warnice – Mosko-
rzyn (zamieszczony poniżej), 
obowiązuję od 1 marca 2021 r. 
i skomunikowany jest z dojaz-
dem i odjazdem z miasta Star-
gard. Rozkład jazdy umieszczo-
ny będzie również na tablicach 
informacyjnych przy przystan-
kach.

Nowa linia komunikacyjna w gminie Warnice

Gmina Przelewice 16.02.2021 
r. a więc tego samego dnia, co  
Gmina Pyrzyce, zawarła porozu-
mienie z Wojewódzkim Funduszem 
Ochrony Środowiska w Szczeci-
nie w zakresie wdrażania Progra-
mu Czyste Powietrze. Ze strony 
WFOŚ porozumienie podpisała 
prezes Zarządu Emilia Niemyt, 
a Gminę Przelewice reprezento-
wał wójt Mieczysław Mularczyk. 
W związku z podpisanym porozu-

mieniem w Urzędzie Gminy Prze-
lewice będzie funkcjonowało sta-
nowisko komputerowe, przy którym 
mieszkańcy będą mogli wypełniać 
i składać elektronicznie wnioski do 
WFOŚiGW w ramach Programu. 
W przypadku pojawienia się wątpli-
wości co do sposobu wypełnienia 
wniosku, informacji w tym zakresie 
udzieli pracownik Urzędu.

Gmina Przelewice w Programie Czyste Powietrze 
- porozumienie podpisane

że pisemna rezygnacja z funkcji 
nieetatowego członka Zarządu 
Powiatu Pyrzyckiego ze wzglę-
dów zawodowych Marcina Łape-
cińskiego. Na tej samej sesji na 
członka zarządu radni powiatu, 
na wniosek starosty Stanisława 
Stępnia powołali radnego Prze-
mysława Maciąga z Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.

PP 

Radny Marek KibałaRadny Marcin Łapeciński, 
radny Przemysława Maciąg
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Po blisko 30 latach służby z po-
licyjnym mundurem pożegnał się 
insp. Miłosz Bogdański Komen-
dant Powiatowy Policji w Pyrzy-
cach. Odchodzący na emeryturę 
komendant odpowiedzialny był 
za pyrzycką jednostkę od 2018 
roku.

W ubiegłym tygodniu w sali se-
syjnej Starostwa Powiatowego 
Policji w Pyrzycach w obecno-
ści Komendanta Wojewódzkie-
go Policji w Szczecinie nadinsp. 
Tomasza Trawińskiego odbyło 
się uroczyste pożegnanie insp. 
Miłosza Bogdańskiego z sztan-
darem Komendy Powiatowej 
Policji w Pyrzycach. W kame-
ralnej uroczystości wzięli udział 
Starosta Pyrzycki pan Stanisław 
Stępień, z-ca Komendanta Po-
wiatowego podinsp. Rafał Jan-
zen, Komendant Komisariatu 
Policji w Lipianach kom. Monika 
Klemenska oraz n-k WK kom. 
Jacek Przepiórka i n-k WPiRD 
podkom. Krzysztof Jemielity. in-
spektor Miłosz Bogdański służ-
bę w Policji rozpoczął 1 kwietnia 
1991 roku. Karierę zawodową 
rozpoczął w Kompanii Patrolo-
wej Komendy Rejonowej Policji 
w Zielonej Górze, a po niespełna 
dwóch latach służby skierowany 
został decyzją przełożonych do 
ówczesnego Wydziału Operacyj-
no-Rozpoznawczego Komendy 
Rejonowej Policji w Zielonej Gó-
rze, gdzie zajmował się zwalcza-
niem tzw. przestępczości samo-
chodowej.  Krótko po ukończeniu 
Szkoły Policji w Pile na własną 
prośbę przeniósł się do pełnienia 
służby w ówczesnym wojewódz-
twie szczecińskim i jako sierżant 
został policjantem Wydziału Kry-
minalnego Komendy Rejonowej 
Policji w Gryfinie. Z tą jednostką 
Policji młodszy inspektor Miłosz 
Bogdański  związał się na bli-
sko 23 lata pełniąc obowiązki 
referenta, specjalisty Wydziału 
Kryminalnego a następnie na-
czelnika Wydziału Prewencji 
i Ruchu Drogowego – a od 2007 
– komendanta Komisariatu Policji 
w Chojnie. Z dniem 10 sierpnia 
2018 decyzją Komendanta Wo-
jewódzkiego Policji w Szczecinie 
został przeniesiony  do pełnienia 
obowiązków Komendanta Powia-
towego Policji w Pyrzycach.

Inspektor Miłosz Bogdań-
ski jest absolwentem Wyższej 
Szkoły Policji w Szczytnie- od-

był wyższe studia zawodowe na 
kierunku administracja w zakre-
sie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 14 maja 1999 uzy-
skał tytuł oficera dyplomowane-
go. Komendant ukończył również 
szereg specjalistycznych szkoleń 
zarówno  w zakresie problema-
tyki zwalczania przestępczości 
kryminalnej jak i pracy sztabowej 
czy dowodzenia operacjami po-
licyjnymi.

Miłosz Bogdański ukończył po-
dyplomowe studia magisterskie 
na kierunku dziennikarstwo i ko-
munikacja społeczna. Prywatnie 
interesuje się historią lotnictwa 
wojskowego i szybownictwem. 
Jest autorem kilkudziesięciu pu-
blikacji  dotyczących historii pol-
skich skrzydeł i posiadaczem zło-
tej odznaki szybowcowej z dwo-
ma diamentami. 

Podczas uroczystości nadinsp. 
Tomasz Trawiński Komendant 
Wojewódzki Policji w Szczecinie, 
w związku z zakończeniem służ-
by przez insp. Miłosza Bogdań-
skiego wyraził uznanie dla jego 
kompetencji, wytrwałości i pasji, 
z jakimi realizował codzienne 
wyzwania. Natomiast Starosta 
Pyrzycki podziękował odchodzą-
cemu komendantowi za ponad 
dwuletnią współpracę na rzecz 
bezpieczeństwa mieszkańców 
powiatu pyrzyckiego.  

Już po uroczystości poprosili-
śmy byłego już komendanta o kil-

ka słów - „Panie Redaktorze. Bar-
dzo dziękuję za współpracę. To, 
że dziś KPP w Pyrzycach stoi ka-
drowo tak dobrze, to z pewnością 
także Pańska zasługa...Jeszcze 
raz dziękuję za przychylność, 
życzliwość i dobry kontakt. Teraz 
kilka oficjalnych słów ode mnie: 
Odchodzę z Policji po blisko 30 
latach służby. Policja, której sze-
regi opuszczam, to dziś z pew-
nością inna formacja niż wtedy, 
gdy po raz pierwszy założyłem 
mundur. Dziś to w pełni zawodo-
wa, nowoczesna, zinformatyzo-
wana organizacja,w której pełnią 
trudną służbę dla społeczeństwa 
doskonali, kompetentni policjan-
ci i pracownicy Policji. Policja to 
dziś miejsce, w którym każdy - 
kto przejdzie trudny proces re-
krutacji - znajdzie ciekawą pracę 
i możliwość rozwoju, doskona-
lenia swojej wiedzy i umiejętno-
ści, a w konsekwencji awansu. 
Choć zdecydowaną większość 
swojej służby spędziłem w po-
wiecie gryfińskim to Pyrzyce są 
tym miejscem, które zapamiętam 
szczególnie. Tutaj, na swojej 
drodze spotkałem wspaniałych 
ludzi-funkcjonariuszy i pracow-
ników cywilnych Policji. Wielkim 
honorem było dla mnie nimi do-
wodzić. Nie mam wątpliwości, że 
dla każdego z nich bez wyjątku 
służba w Policji to więcej niż 
praca. To pasja, odpowiedzial-
ność, zaangażowanie. To także 

poczucie obowiązku, jakim jest 
służba społeczeństwu na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Szeroko pojmowa-
ne bezpieczeństwo to nie tylko 
domena Policji. Tworzą ją także 
osoby spoza Policji, z którymi 
na co dzień miałem wielką przy-
jemność współpracować. To 
samorządowcy, prokuratorzy, 
sędziowie, funkcjonariusze for-
macji mundurowych, straży spo-
łecznych, członkowie stowarzy-
szeń  działających na rzecz bez-
pieczeństwa i porządku i wiele 
innych osób, które z osobna trud-
no wymienić. Bardzo wszystkim 
dziękuję. Komendę Powiatową 
Policji w Pyrzycach pozostawiam 
pod doskonałym dowództwem 
i ze wspaniałą kadrą. Nie mam 
żadnych wątpliwości, że policjan-
ci i pracownicy Policji, których 
pożegnałem i ci, których witał 
23 lutego podinsp. Rafał Janzen 
tworzą zespół, który skutecznie 
będzie dbał o bezpieczeństwo 
mieszkańców powiatu pyrzyckie-
go i jego gości. Wielkim honorem 
była służba w tym miejscu, dla 
Państwa” - podsumował Miłosz 
Bogdański były już komendant 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pyrzycach. 

Pożegnanie z policyjnym mundurem
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„Jechaliśmy z założeniem na I Puchar Polski Kadetów - eliminacja do 
OOM (Mistrzostwa Polski) przede wszystkim po awanse, na 7 startu-
jących zawodników już mamy trzy. Pewny awansu jest Bartek, Kacper 
i Eryk. Reszta musi się wziąć do roboty, aby walczyć w finałach. Nie-
stety, jak zawsze powtarzam: jak trenujesz takie masz wyniki. Bartek 
Ochroński po 5 walkach ostatecznie wygrywa walkę o brązowy medal 
i staje na najniższym stopniu podium w 65 kg,  Eryk Pacyna walczący 
również w tej samej kategorii, gdzie tak samo jak Bartek stoczył pięć 
walk, dwie przegrał a trzy wygrał, ostatecznie plasuje się na 9 miejscu. 
Kacper Krawczak walczący w kategorii 92 kg po czterech walkach koń-
czy rywalizację na 8 miejscu. To ci, którzy mają awanse, przed resztą 
naszych zawodników długa droga, choć trzeba pochwalić naszych de-
biutantów, którzy zaliczyli ciężki turniej i zrozumieli, że 2 - 4 minut na 
macie to nie to samo co godzina na treningu. Eryk Czułnowski, Maciek 
Wysocki i Sylwek Kupisz gratulacje za podjęcie walki. Oskar Nowa-
kowski walczący w 60 kg niestety odpada i daleka droga do awansu. 
Wnioski wyciągnięte na szybko i gwarantuje, że zjawimy się w fina-
łach z mocnym składem. Dziękuję rodzicom, gminie Kozielice, gminie 
Warnice  i sponsorom za wsparcie. Przed nami jeszcze wiele startów” 
- podsumował Puchar Polski Kadetów w Siedlacach Wojciech Antczak. 

 

Miał to być rekonesans - zapoznanie się z imprezą, z przeciwniczka-
mi ... a wyszło tak pięknie. To jeden z największych sukcesów sporto-
wych dziewcząt. To tylko pokazuje, jak mocne są dziewczęta w swojej 
kategorii wiekowej. 

Wszystko zaczęło się w dniu 20 lutego (sobota) - los przydzielił na-
szym zawodniczkom w grupie Darię Pustkowiak i Natalię Vreeswijk 
(LUKS Krokus Góralice) oraz Oliwię Kosmowską i Agatę Stojczyk 
(UKS PowerBad Gniezno/PTS Puszczykwo). Z pierwszą parą wygrały 
21:14 - 21:13, drugą parę pokonały 21:12 - 23:21. W meczu o wejście 
do finału dziewczęta pokonały Justynę Piechulską oraz Hannę Rogalę 
(KS Chojnik Jelenia Góra) 21:12 - 21:6.

Finał ze względu na ogromną liczbę gier wyznaczono na dzień na-
stępny. Po pięknym, zaciętym meczu nasze dziewczęta uległy w finale 
0:2 w setach 19:21 - 16:21. Przeciwniczki należały do czołówki krajo-
wej, więc obecny wynik należy traktować jako olbrzymi sukces sporto-
wy naszych uczennic. 

Oprócz gier podwójnych dziewczęta zagrały w grach singlowych. 
Patrycja odpadła zajmując 2. miejsce w grupie (po przegranej z drugą 
zawodniczką turnieju Weroniką Hoszowską - UKS Kąty Wrocławskie), 
natomiast Ola wygrała w grupie wszystkie mecze 2:0. W ćwierćfinale 
przegrała z najlepszą zawodniczką turnieju Martą Czajka (UKS Bliza 
Władysławowo) 0:2 16:21 - 17:21. Oprócz w/w dziewcząt naszą szkołę 
reprezentowała również Martyna Żarów (8b), która dzielnie walczyła 
z dziewczętami często starszymi o dwa lata w kat. U-17. Kolejny wy-
stęp naszych uczennic będzie miał miejsce już za tydzień w Sianowie. 
Tam Martyna będzie mogła się sprawdzić w swojej kategorii wiekowej 
(U-15). 

Dziewczęta narobiły nam niemałego apetytu, więc z niecierpliwością 
czekamy na ich kolejne występy na arenie krajowej. 

Brawo UKS Olimpionik Lipiany.

poczucie obowiązku, jakim jest 
służba społeczeństwu na rzecz 
bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego. Szeroko pojmowa-
ne bezpieczeństwo to nie tylko 
domena Policji. Tworzą ją także 
osoby spoza Policji, z którymi 
na co dzień miałem wielką przy-
jemność współpracować. To 
samorządowcy, prokuratorzy, 
sędziowie, funkcjonariusze for-
macji mundurowych, straży spo-
łecznych, członkowie stowarzy-
szeń  działających na rzecz bez-
pieczeństwa i porządku i wiele 
innych osób, które z osobna trud-
no wymienić. Bardzo wszystkim 
dziękuję. Komendę Powiatową 
Policji w Pyrzycach pozostawiam 
pod doskonałym dowództwem 
i ze wspaniałą kadrą. Nie mam 
żadnych wątpliwości, że policjan-
ci i pracownicy Policji, których 
pożegnałem i ci, których witał 
23 lutego podinsp. Rafał Janzen 
tworzą zespół, który skutecznie 
będzie dbał o bezpieczeństwo 
mieszkańców powiatu pyrzyckie-
go i jego gości. Wielkim honorem 
była służba w tym miejscu, dla 
Państwa” - podsumował Miłosz 
Bogdański były już komendant 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pyrzycach. 

Pożegnanie z policyjnym mundurem Czas na podsumowanie
wyjazdu 
na Puchar Polski Kadetów 
19-21.02.21 r. Siedlce

Srebro w turnieju krajowym ... pięknie!
Piękny występ uczennic Zespołu Szkół w Lipianach w Kra-

jowym Turnieju Młodzików Młodszych (U13) i Juniorów Młod-
szych (U17) w Badmintonie, który odbył się w Lubniewicach 
w dniach 20-21 lutego 2021 r. Para Aleksandra Wróblewska 
(6c) oraz Patrycja Ulanowska (7a) odnosi ogromny sukces 
zdobywając srebrny medal w tak prestiżowej imprezie. Nikt 
się chyba nie spodziewał, że nasze dziewczęta występując 
po raz pierwszy na arenie krajowej zagrają aż tak skutecznie. 
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Od ponad kilku lat ornitolo-

dzy i miłośnicy ptaków obser-
wują, że niektóre szpaki nie 
odlatują na zimowisko, a zi-
mują w naszym kraju, co dotąd 
było ewenementem. .

Bez wątpienia to jeden ze 
znaków zmian klimatycznych. 
Nieco lżejsze zimy, a także do-
stęp do odpowiedniego pokar-
mu - jabłek, wiśni, winogron 
czy śliwek w opuszczonych 
sadach oraz oczywiście do-
karmianie przez ludzi stanowią 
dla nich bazę do przetrwania 
zimy. Zdjęcie, które zrobiłem 
16 lutego tej zimy w Lipianach 
jest potwierdzeniem tego zja-
wiska. 

Szpak to ptak, którego niko-
mu przedstawiać nie trzeba, 
gdyż występuje  w Polsce po-
wszechnie. Przez jednych jest 
uwielbiany za swoją inteligen-
cję, przez innych znienawi-
dzony za swoją żarłoczność. 
Szczególnie jest nielubianym 
ptakiem sadowników, którzy 
przeganiają go regularnie ze 
swoich sadów. Osobiście da-
rzę tego ptaka ogromną sym-
patią. Jest uzdolnionym śpie-
wakiem, który potrafi naślado-
wać śpiew innych gatunków 
ptaków. 

 Ubarwienie szpaka wielu 
osobom kojarzy się wprost 
z czarnym kolorem, ale nie za-
wsze tak jest. Szpak rzeczy-
wiście jest czarny, ale na jego 
piórach można dostrzec białe 
perełki. Szczególnie widoczne 
są w okresie jesiennym. Temu 
wszystkiemu towarzyszy zie-
lony połysk. Wiosną znowu 
szpak jest ładny, wypierzony 
i połyskujący. 

 Mimo odnotowanych  przy-
padków zimowania szpaka 
w naszym kraju, to jest nadal 
ptakiem migrującym,  na zimo-
wiska odlatuje zazwyczaj w li-
stopadzie, a wraca do Polski 
w marcu.

Marian Białkowski 

Po udanej premierze Radia Py-
rzyce w okresie świąteczno – no-
worocznym 2020 roku, zachętach 
pochlebnymi opiniami, w ubiegłym 
tygodniu podjęto decyzję, że Radio 
Pyrzyce na częstotliwości 91,10 
MHz ponownie zagra i wspólnie 
z gośćmi opowie o tym, co pisz-
czy w wielkanocnej trawie w gminie 
Pyrzyce i gminach ościennych.

Program, tak jak za pierwszym 
razem: 24 godziny na dobę przez 
14 dni, życzenia, pozdrowienia 
i reklamy dla pyrzyckich przedsię-
biorców za darmo, a kontakt ze 
studiem - 507 199 093.

Wywiady, komunikaty, ogłosze-
nia, muzyka!

Prowadzący program Radia Py-
rzyce - Ryszard Tański i Maksymi-
lian Świergul. 

Radio Pyrzyce powraca


