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RUSZA MODERNIZACJA WODOCIĄGÓW

Oczyszczalnia Lipiany 
otwarta

Hala: kredyt spłacony 
2 lata wcześniej 

Finał Lata: Gwiazdy nad Wądołem
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Awaria w roku 2016 i długotrwały brak wody doskonale 
pokazał jak kluczowe znaczenia dla zabezpieczenia podstawo-
wych potrzeb mieszkańców ma Stacja Uzdatniania Wody (SUW) 
usytuowana przy ul. Lipowej w Lipianach. Do dziś, po siedmiu 
latach, awaria hydrofi ltra i wiele ton piasku, które trafi ło wów-
czas do sieci, potrafi ą być w wielu miejscach odczuwalne. 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody była więc wy-
czekiwaną od lat, drugą najważniejszą obok modernizacji 
lipiańskiej oczyszczalni, inwestycją nie tylko w zakresie in-
frastruktury wodno-kanalizacyjnej. Bezpieczny dostęp do 
wody pitnej nie jest w wielu gminach oczywistością, czasem 
trzeba poważnych środków by ten standard zapewnić. Na 
ten cel Gmina Lipiany pozyskał4a blisko 5 mln zł dotacji z 
rządowego programu Polski Ład. 

To dlatego niezwykle cieszy udany trzeci przetarg na 
realizację tej ważnej inwestycji. W trzecim postępowaniu 
w końcu złożona została optymalna fi nansowo oferta. Apli-

kację złożyła fi rma Hydro-Kan Dariusz Stroński z Nowego 
Tomyśla - kwota 4 870 800,00 zł.  W dniu 26 sierpnia Bur-
mistrz Lipian Bartłomiej Królikowski oraz Skarbnik Gminy 
Katarzyna Walerowska podpisali kontrakt z wielkopolskim 
wykonawcą. 

Przez pierwszy rok trwać będą prace nad dokumentacją 
projektową. Roboty budowlane przy ulicy Lipowej powin-
ny ruszyć już w roku 2024. Wśród zaplanowanych prac do 
najistotniejszych zaliczyć należy budowę hali technologicz-
nej wraz z wyposażeniem, dostawę i montaż zbiorników 
wody pitnej, wymianę pomp i remont studni głębinowych, 
dostawę i montaż agregatu, dostawę i montaż AKPiA oraz 
dostawę i montaż zbiornika popłuczyn. Wykonane zostanie 
również zagospodarowanie terenu. 

Udane dożynki w Batowie 
s. 13

Przed pandemią wakacje zakończył piękny koncert Don Va-
syla. Później epidemia koronawirusa i wprowadzone w związku 
z nią obostrzenia zabrały nam na długi czas możliwość organi-
zacji wydarzeń gromadzących liczną publiczność. W między-
czasie wichura zabrała nam dach leciwego już amfi teatru. 

Po tych wszystkich przeciwnościach tym bardziej więc 
smakowała nam muzyczna uczta nad Wądołem w ramach „Li-
piańskiego Finału Lata 2022”. Chyba nawet starsi mieszkańcy 
nie pamiętają czasów, gdy przy obecnym Placu Huberta Dzi-
kowskiego wystąpiły dwie gwiazdy ogólnopolskiego formatu 
– takie jak Mr. Zoob i Mezo.  

Jeżeli ktoś sądził, że o grupie Mr. Zoob młodsze pokole-
nie już nieco zapomniało, wystarczyło posłuchać jak licznie 

i gromko (plus bis) wyśpiewany został utwór „Mój jest ten 
kawałek podłogi”. Koszalińska grupa dała fantastyczny kon-
cert, a rytmiczne ska rozgrzało publiczność. Finałowy koncert 
zagrał znany i lubiany Mezo. Poznański raper pokazał nie tylko 
wspaniałą jakoś na scenie, ale także jak wspaniały ma kon-
takt z publicznością. W z strugach deszczu bawił się z fanami. 
Niestety, później ulewa zalała scenę i sprzęt, a koncert musiał 
zostać skrócony, jednak największe hity poznańskiej gwiazdy 
wybrzmiały. Publiczność wyśpiewała więc „Sactrum” i „Waż-
ne”. Pojawiły się głosy, że przerwany koncert trzeba koniecz-
nie kiedyś dokończyć. 

Chyba największą niespodzianką był mniej znany zespół 
„Lord Sound of Queen”. Grupa z perkusistą Piotrem Waw-

ruszczakiem dała prawdziwy show. Zespół w fantastyczny 
sposób wyśpiewał największe hity brytyjskiej grupy Queen. 
Wiele osób właśnie ten koncert wskazywało jako najlepszy. 

Rewelacyjne covery, tym razem polskiego zespołu „Ma-
naam” wykonał zespół Culma Band. Bardzo dobrze przyjęty 
został cover popularnego Witka Muzyka Ulicy „A ja mam 
kaca” wykonany przez znaną i lubianą Kapelę Podwórkową 
Ferajna Fiera. Wśród znanych i lubianych nie zabrakło duetu 
„Nieobecni” czy zespołu „TuLipiany”, wystąpili także Antoni 
Płaczek, Ryszard Sawicki, oraz Demolka.

Lipiański Finał Lata to także dobra gastronomia, ciekawe 
stoiska i przede wszystkim wyczekana od długiego czasu wspól-
na zabawa. 
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 Wstęp  
Gdybym musiał użyć tylko dwóch 

słów do podsumowania ostatniego li-
piańskiego półrocza, tymi słowami były-
by: wydarzenia i dotacje. 

Pracownicy gminnych jednostek wy-
konali wielką i przede wszystkim owocną 
pracę, by pozyskać dla Naszej Małej Ojczy-
zny naprawdę wielkie fundusze. Jeszcze w 
czerwcu uzyskaliśmy wiadomość o blisko 
5 mln zł na uzbrojenie gminnych tere-
nów inwestycyjnych (ulice: Myśliborska, 
Przemysłowa i Łubinowa). Już w lipcu zaś 
cieszyliśmy się z kolejnych rekordowych 
środków. Z Funduszu dla gmin popegee-
rowskich pozyskaliśmy kwotę blisko 3 mln 

zł na drogę w Mironowie. Tego samego 
dnia przyszły do nas wieści o wygranej w 
konkursie na dotację unijną na zadania 
wodno-kanalizacyjne w Krasnym i Bato-
wie. To również kilkumilionowe zadanie. 
Do tego należy doliczyć moc mniejszych, 
ale nie mniej istotnych dofi nansowań. 

Wydarzenia. W końcu, po pandemii 
wróciły masowe wydarzenia. Podczas 
Lipiańskiego Finału Lata nad Wądołem 
wystąpiły znane w całym kraju gwiazdy: 
Mezo i Mr. Zoob, a także wielu innych 
wspaniałych wykonawców. Dobrym 
pomysłem okazało się zorganizowanie 
Gminnych Dożynek na wsi. W Batowie 

bawiliśmy się świetnie, przy lokalnych 
smakołykach, dobrej muzyce, wśród lu-
dowej, wiejskiej kultury. Wróciła parada 
pojazdów militarnych. Udał się Zlot oraz 
Biesiada Odpustowa, ale też Bal Niepod-
ległościowy czy coraz większy Jarmark 
Bożonarodzeniowy. 

Czasy są coraz trudniejsze - drożyzna, 
kryzys i konieczność oszczędności przy-
prawiają co i rusz o kilka siwych włosów. 
Z dobrymi ludźmi wokół, jestem przeko-
nany, stawimy czoła wyzwaniom, także 
tu – nad Myślą i Wądołem. 

NIERUCHOMOŚCI: Zabytek powstaje z ruin
Krzysztof Krawiec – właściciel doszczętnie wcześ-

niej zrujnowanego budynku przy ul. Jedności Naro-
dowej 63 uczestniczył w obradach październikowej 
sesji Rady Miejskiej w Lipianach. Prywatni właściciele 
nie mają – rzecz jasna – obowiązku publicznego refe-
rowania postępu inwestycji, które przecież realizują z 
własnych pieniędzy. Tym bardziej więc należy doce-
nić postawę Pana Krzysztofa. 

Podczas obrad właściciel odbudowywanego 
obiektu opowiadał o rozlicznych trudnościach – ad-
ministracyjnych, fi nansowych, logistycznych, które 
napotyka nieustannie na drodze odbudowy obiektu 

przy ul. Jedności Narodowej 63. Dość powiedzieć o 
kilkakrotnie wyższej cenie specjalistycznej cegły, któ-
ra i tak będzie niewidoczna, zakryta tynkiem, czy też 
dachówki sprowadzonej z… Serbii. 

Te trudności sprowadzają się do radykalnego 
wzrostu kosztów inwestycji i przerw w realizacji prac. 
Mimo jednak tychże, przerw zadanie krok po kroku 
przechodzi przez kolejne etapy procesu budowlane-
go. Już teraz obiekt nie razi swoim widokiem, tak jak 
było to wcześniej. Widać już efekty prac w zakresie 
budowy więźby dachowej. Oby był on już niedługo 
ozdobą Lipian. 

SPOŁECZEŃSTWO: 
Blisko 190 
komputerów 
dla dzieci 

Rządowa instytucja Centrum Projektów Polska Cy-
frowa za pośrednictwem samorządów gmin w całej 
Polsce zrealizowała inicjatywę wsparcia dla dzieci i 
wnuków byłych pracowników Państwowych Gospo-
darstw Rolnych. Przez wiele ostatnich miesięcy trwały 
procedury m.in. przetargowe. W miesiącach letnich 
także w Gminie Lipiany wyłoniony został dostawca 
sprzętu i urządzenia mogły trafi ć na ręce dzieci i mło-
dzieży. Sprzęt elektroniczny trafi ł do 188 dzieci. Wyda-
no 4 tablety, 16 komputerów stacjonarnych, 168 lap-
topów za łączną kwotę ponad 473 tys. zł.

NIERUCHOMOŚCI: Rynek 
z profesjonalną dokumentacją

Gminny konkurs na modernizację elewacji lipiań-
skich kamienic miał zaowocować pierwszymi dotacjami 
dla wspólnot mieszkaniowych już w tym roku kalenda-
rzowym. Rada Miejska w Lipianach przeznaczyła nawet 
na ten cel kwotę blisko 60 tys. zł. Okazało się jednak, 
że uproszczona gminna dokumentacja nie wystarczy. 
Zgodnie z oczekiwaniami Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków zamówiona została kompleksowa doku-
mentacja zabytkowa elewacji kamienic znajdujących się 

przy lipiańskim rynku. Na ten cel musiała zostać prze-
znaczona niemal cała kwota zabezpieczona wcześniej 
przez Radę Miejską w gminnym budżecie. 

Przez ostatnie miesiące pracownia projektowa 
pani konserwator Anny Palacz prowadziła badania 
historyczne, zmierzające do możliwie jak najbar-
dziej dokładnego odwzorowania istniejących przed 
laty frontów kamienic. Pełna dokumentacja została 
przedłożona w Urzędzie Miejskim w listopadzie.
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NIERUCHOMOŚCI: Stare problemy starego przedszkola
Stan budynku dawnego przedszkola przy ul. Jed-

ności Narodowej 36 niepokoi od lat. Od momentu 
zakupu, niemal trzydzieści lat temu, przez holender-
skiego właściciela (właściwie przez jednoosobową 
spółkę) obiekt jest opuszczony. Przez cały ten czas w 
zasadzie nie poczyniono wobec niego żadnych inwe-
stycji. 

Co ciekawe, budynek nie jest wpisany do reje-
stru zabytków. Sprawia to, że kompetencje Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków są tutaj mocno 
ograniczone. Jest to budynek prywatny – kompeten-
cje organów gminnych także są znikome. 

- Udało mi się dwukrotnie skontaktować z Panem 
Wilhelmem – holenderskim właścicielem dawnego 
przedszkola. Raz odbyliśmy nawet spotkanie z poten-
cjalnym, bardzo zainteresowanym kupcem tego bu-
dynku. Niestety Pan Wilhelm ani nie zamierza obiektu 
sprzedać, ani remontować. Wobec tego przekazałem 
holenderskiemu właścicielowi informację, że jeże-
li do końca roku 2022 nie ujrzymy realnych działań, 
powiadomię stosowne organy w celu zastosowania 
prawnych sankcji. Szkoda tego budynku – mówi Bur-
mistrz Lipian Bartłomiej Królikowski.

SPORT: Kolejna edycja pływackich zawodów
Open Water Challenge – to profesjonalne zawo-

dy pływackie nad Wądołem, które wpisuje się w ofertę 
sportową Lipian. W sierpniu Gmina Lipiany była gospo-
darzem IV edycji zawodów w ramach OPEN WATER Chal-
lenge Grand Prix Województwa Zachodniopomorskiego. 
Pasjonaci pływania na wodach otwartych rywalizowali 
na dwóch dystansach: 1500 m oraz 3000 m, a swoich sił 
mogli spróbować także najmłodsi w wyścigach dziecię-
cych na dystansach 100 m i 200 m. 

W zawodach udział brali uczestnicy z całej Polski, 
a Gminę Lipiany reprezentował na dystansie 3000 m 

Pan Krzysztof Iwankiewicz. Rywalizacja nad Wądołem 
to jedyne zawody pływackie na wodach otwartych w 
województwie zachodniopomorskim. Najbliższa tego 
typu impreza do tej pory odbywała się w województwie 
wielkopolskim. Jednym z głównych zamierzeń tego wy-
darzenia, oprócz promowania tej dyscypliny pływackiej 
oraz, po prostu, dobrej zabawy, jest chęć rozpropago-
wania pięknych walorów turystyczno-rekreacyjnych 
wyjątkowych miejsc Pomorza Zachodniego. Organiza-
torem wydarzenia jest stowarzyszenie Swim2Tri wspie-
rane przez lipiańską Epidemię Sportu. 

DROGI: 3 mln zł i spotkanie z Premierem
Mieszkańcy Mironowa na czele z Sołtysem Bogda-

nem Sawą mogą ostatni okres zaliczyć do udanych pod 
względem rozwoju infrastruktury. W pierwszej części 
roku Powiat Pyrzycki zrealizował remont drogi powia-
towej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 119 do 
skrzyżowania z drogą gminą na Mironów właśnie. W 
lipcu mieszkańcy wsi uzyskali drugą dobrą informację 
– Gmina Lipiany wywalczyła blisko 3 mln zł na moderni-
zację drogi leżącej w zarządzie Urzędu Miejskiego. Dro-
ga ma długość blisko 1 km i wiedzie w znacznej mierze 
przez uszkodzoną groblę. W miejscowości drogi nie ma 
już prawie wcale. Mieszkańcy Mironowa czekali na tę 
inwestycję dziesiątki lat. Dofi nansowanie na moderni-
zację tej drogi pochodzi z programu dla terenów pope-
geerowskich w ramach rządowego Programu „Polski 
Ład”. Podczas uroczystości wręczenia czeków dotacyj-
nych Sołtys Bogdan Sawa odebrał dokument dla Gminy 
Lipiany z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego.

INWESTYCJE: Szalet miejski już wkrótce
Jedną z ostatnich inwestycji roku 2022 jest bu-

dowa szaletu miejskiego. Przez wiele lat, niestety, 
Lipiany były miastem, w którym wieczorami czy w 
weekendy trudno było o możliwość swobodnego 
skorzystania z toalety. Realizacja zadania przedłuży-

ła się z uwagi na konieczność skonsultowania przy-
jętych rozwiązań z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 

Szalet Miejski zlokalizowany zostanie w miejscu 
istniejącej obecnie wieżyczki przy strażnicy. Z toalety 

będzie można skorzystać poprzez umieszczenie mo-
nety.  

Zadanie zostanie wsparte kwotą ok. 30 tys. zł pozy-
skaną z budżetu państwa przez Gminę Lipiany. 
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INFRASTRUKTURA: 5 mln na uzbrojenie terenów 
Zamożność samorządów budują inwestorzy. Ci zaś 

oczekują dobrych, przygotowanych i uzbrojonych w infra-
strukturę liniową terenów. Owszem, czasem na takiego 
inwestora trzeba poczekać. Przykład wielu samorządów 
pokazuje, iż ten kierunek w dłuższej perspektywie przyno-
si realne korzyści. 

Tereny przy ul. Przemysłowej w Lipianach (7 hekta-
rów gruntów) połączone zostały z systemem dróg poprzez 
budowę nowej drogi z przejazdem kolejowym. Dokumen-
tacja oraz pozwolenie na budowę tej inwestycji zostały 
zrealizowane jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu 
gminnego (2014-2018). W obecnej kadencji dla realizacji 
zadania pozyskano dwie dotacje (Fundusz Dróg Samorzą-
dowych i Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych). 
Dzięki dofi nansowaniom wkład gminy w budowę tej drogi 
wyniósł kilkanaście procent.  

Gminnym terenom inwestycyjnym za dawnym przed-
siębiorstwem Lipkon do pełnej funkcjonalności brakuje 
jeszcze uzbrojenia w odpowiednią infrastrukturę przesyło-
wą. To dlatego budowa sieci wodnej i kanalizacyjnej jest 
ważnym krokiem dla znacznego zwiększenia atrakcyjności 
tych kluczowych gospodarczo terenów. 

Podobnie również uzbrojenie w sieć wodną i kanaliza-
cyjną jest szansą dla planowanych kilkunastu nieruchomo-
ści budowlanych przy ul. Łubinowej (sąsiedztwo ul. Sikor-
skiego), a także blisko 7 ha gruntów przy ul. Myśliborskiej 
i Spokojnej, aż po półwysep Meriana nad jeziorem Koś-
cielnym. Dotacja z programu Polski Ład jest gospodarczą 
szansą dla Gminy Lipiany. Obecnie przygotowywany jest 
Program Funkcjonalno-Użytkowy. W roku 2023 powinny 
być prowadzone prace projektowe.  

INWESTYCJE: Boisko przy 
ul. Bema gotowe

W ubiegłym roku dzięki pozyskaniu przez Urząd Miejski 
w Lipianach dotacji z budżetu województwa zachodniopo-
morskiego wykonane zostało wysokie ogrodzenie murawy. 
Piłka nie będzie już opuszczać terenu boiska, co wpłynie na 
bezpieczeństwo tak młodych sportowców jak i kierowców 
pojazdów. Dotacja pozwoliła sfi nansować 50% zadania. 

Całość inwestycji opiewała na kwotę 45 tys. zł. Pozostałą 
część kosztów pokryła Gmina Lipiany. 

W tym roku przeprowadzone zostały prace ziemne 
oraz roboty związane z wysianiem i pielęgnacją murawy. 
Zainstalowane zostały również bramki do piłki nożnej. 

WIEŚ: Droga do Wołczyna 
po remoncie 

Gdy okazało się, że kosztorys inwestorski na moderni-
zację 1 km drogi gminnej do Wołczyna opiewa na ponad 
1,5 mln zł, pojawiła się obawa, że na realizację tej inwesty-
cji trzeba będzie czekać wiele lat. A przecież mieszkańcy 
miejscowości całe dziesięciolecia oczekiwali, by stan ich 
drogi był po prostu dobry. 

Nie chcąc odkładać inwestycji na kolejne lata, przystą-
piono do zmiany technologii wykonania remontu drogi na 

mniej obciążającą fi nansowo. Taką jest metoda podwój-
nego powierzchniowego utrwalenia – slurry seal. Pozwo-
liło to zrealizować zadanie za ok. 270 tys. zł. Inwestycję 
wsparła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych (ok. 
105 tys. zł). Technologia ta została już zastosowana na kil-
ku odcinkach na terenie Powiatu Pyrzyckiego. Metoda ma 
swoje mankamenty, jednak stan drogi w Wołczynie jest z 
pewnością znacznie lepszy niż przez wiele ostatnich lat. 

GOSPODARKA: Orlen wraca do Lipian
Wydaje się, że stacja paliw – najpierw „CPN”, po-

tem „Orlen” przy ulicy Jedności Narodowej w Lipianach 
była niemal od zawsze. Tymczasem, od wielu lat, choć 
logo spółki Skarbu Państwa wciąż na obiekcie widnieje, 
stacja pozostaje nieczynna. Nieczynna i bardzo zanie-
dbana, odwiedzana wieczorami przez towarzystwo o 
niekoniecznie najlepszych intencjach. 

Burmistrz Lipian zwracał się wielokrotnie pisemnie 

do fi rmy Orlen. W ostatnim czasie w temacie nastąpiło 
ożywienie. Spółka zainicjowała w gminie właściwe pro-
cedury. Wreszcie w listopadzie została złożona pisemna 
deklaracja o zamiarze ponownego uruchomienia stacji 
paliw. „Przewidywalny termin zakończenia prac przypa-
da na III kwartał 2023 r.” - deklaruje Pan Adam Woźniak 
dyrektor Działu Rozporządzania Nieruchomościami 
spółki Orlen.
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SPORT: Badmintoniści z sukcesami
Ostatnie półrocze to, jak zawsze, intensywny czas 

dla lipiańskich badmintonistów. Do zmagań w jesien-
nych turniejach przygotowywali się na wakacyjnym 
obozie w Hali Sportowej im. Lecha Piaseckiego w Li-
pianach prowadzonym przez utytułowanego badmin-
tonistę, Pawła Prądzińskiego. Na pierwsze efekty wa-
kacyjnych treningów nie trzeba było długo czekać – z 
IV Seniorskiego Turnieju Badmintona w Ośnie Lubu-
skim seniorzy wrócili z 10 medalami, zaś dzięki turnie-
jowi Lubuskiej Lotki Open 2022 powiększyli dorobek o 
kolejnych 5 medali. 15 października odbyła się fl agowa 
impreza lipiańskiego klubu – kolejna, VII edycja Gali 
Olimpionik. W wydarzeniu udział wzięli zawodnicy z 
całej Polski. 

Na szczególną uwagę zasługują sukcesy najmłod-
szych zawodników klubu, którzy w ostatnich miesią-
cach brali udział w m.in.: pierwszym wyjazdowym 
turnieju w Lubniewicach, Mikołajkowym Turnieju Bad-
mintona dla Dzieci w Choszcznie, Lubuskim Fes  wa-
lu Badmintona w Drzonkowie, VII Gali Olimpionik, VI 
edycji Lubuskiej Ligi Młodzieży w Ośnie Lubuskim. 

Niewątpliwie wzorem do naśladowania dla mło-

dych zawodników jest wychowanka klubu UKS Olimpio-
nik, Patrycja Ulanowska, która rok szkolny 2022/2023 
rozpoczęła w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Szklar-
skiej Porębie. Ostatnie tygodnie obfi towały w wiadomo-
ści o kolejnych sukcesach Patrycji. 3 medale zdobyła w 

Ogólnopolskim Turnieju Badmintona Dzieci i Młodzie-
ży – Badmintonowa Silesia zaliczanym do klasyfi kacji 
PZBAD, 2 medale na Krajowym Turnieju M MM i Ż Bara-
nów zaliczanym do klasyfi kacji PZBAD, 2 medale na Kra-
jowym Turnieju KTM,M, JM Puszczykowo zaliczanym do 
klasyfi kacji PZBAD. Zdobyła też 1. miejsce na Ślężańskim 
Ogólnopolskim Turnieju Badmintona, a na Otwartym 
Grand Prix Młodzików w Badmintonie w Warszawie do-
szła aż do ćwierćfi nału. Patrycja wzięła również udział w 
pres  żowym Super Grand Prix w Sianowie, które rangą 
ustępuje jedynie Mistrzostwom Polski, gdzie wystarto-
wała w nietypowej dla siebie kategorii – junior młodszy 
U-17. Choć na co dzień jest zawodniczką kategorii mło-
dzików U-15, w wyższej kategorii zajęła drugie miejsce 
w singlu w grupie B. Patrycja z każdym kolejnym turnie-
jem przybliża się do ścisłej czołówki, za co szczególne 
podziękowania należą się również trenerowi Tomaszo-
wi Charkiewiczowi, pod kierunkiem którego Patrycja 
stawiała pierwsze kroki i osiągała pierwsze sukcesy w 
badmintonie. Jesteśmy dumni z dotychczasowych do-
konań Patrycji i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy.

KULTURA:  Pierwszy Lipiański Bal Niepodległości 
Święto Niepodległości to święto radosne. Często w 

mrokach listopada ta radość przyćmiewana jest przez 
smutne wspomnienie czasów zaborów i nieszczęścia ja-
kie przez wiele lat spotykały Polaków. Aby podkreślić ra-
dosny wymiar odzyskanej suwerenności nad Wądołem, 
zorganizowano pierwszy, i już wiemy, że nie ostatni, bal 
na cześć Ojczyzny. 

Świętowanie wolności zawsze winno iść w parze z 

solidarnością z potrzebującymi. Stąd też biało-czerwo-
ny bal był jednocześnie balem charytatywnym. Część 
dochodów z biletów, a także kwesta i licytacje przezna-
czone były na szczytny cel: powrót do zdrowia małego 
mieszkańca Gminy Lipiany – Aleksa Dąbkowskiego. Ze-
brano pokaźną kwotę  - ponad 6,3 tys. zł. 

Bal rozpoczął się od wspólnego poloneza. Nasi miesz-
kańcy, na czele z Przewodniczącą Rady Miejskiej oraz 

Burmistrzem Lipian przypomnieli o tym, jak piękny i 
uroczysty jest nasz narodowy taniec. Były biało-czer-
wone kokardy, toast za Ojczyznę i piękny bal do późnej 
nocy przy wyjątkowym śpiewie Bartłomieja i Małgorza-
ty Michalczyków. Drużyna Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury po raz kolejny zorganizowała wspaniałe wyda-
rzenie. 
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WIEŚ: Budujemy świetlicę dla Krasnego  
Trzy przetargi, wciąż wysokie ceny, ale… mamy to. 

Umowa na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowo-
ści Krasne jest gotowa do podpisu. Najkorzystniejszą 
ofertę złożyła fi rma Pana Jarosława Kraśniańskiego 
zarejestrowana w sąsiednich Bylicach. Opiewa ona 
na kwotę ponad 612 tys.  zł. 

- Za nami trzy przetargi. Uzyskiwane ceny były 
wciąż dość wysokie. Ale taki dziś jest rynek robót bu-

dowlanych. Dotację unijną (250 tys. zł) musimy rozli-
czyć nie później aniżeli do końca maja 2023 r. Stąd też 
decyzja o podpisaniu umowy. Dziękuję Pani Skarbnik 
oraz Radzie Miejskiej za zabezpieczenie dodatko-
wych środków w budżecie gminy i…przystępujemy 
do budowy. Zwracam się z prośbą do Mieszkańców 
wsi Krasne o gościnność wobec sąsiadów z Połczyna 
– mówi Burmistrz Bartłomiej Królikowski.

W najbliższym czasie we wsi Krasne zrealizowane 
zostaną także inne inwestycje. Ponad 270 tys. zł do-
tacji unijnej trafi  na modernizację miejscowej hydro-
forni. Z inicjatywy Powiatu Pyrzyckiego, przy fi nanso-
wym wsparciu Gminy Lipiany, zrealizowany zostanie 
chodnik w pasie drogi powiatowej. To ostatnie zada-
nie wykonane zostanie w ramach rządowego progra-
mu Polski Ład. 

WIEŚ: Jedlice przed kolejnym przetargiem
Ceny w budownictwie szaleją. To niestety w ostat-

nich miesiącach reguła. W przypadku modernizacji 
świetlicy wiejskiej w Jedlicach prawidłowość ta dała 
się we znaki. We wrześniu Starosta Pyrzycki wydał de-
cyzję o pozwoleniu na budowę. Tym samym zakończył 
się etap projektowy tej inwestycji. Urząd Miejski nie-
zwłocznie przystąpił do postępowania przetargowego 
na realizację robót budowlanych. 

Ani pierwszy, ani drugi przetarg nie przyniosły ko-
rzystnego rozstrzygnięcia. Najniższa oferta opiewała 

na kwotę 255 tys. zł ponad środki, które Gmina Lipia-
ny przeznaczyła na realizację przedsięwzięcia. Przed 
lipiańską administracją analiza dokumentacji projek-
towej. Wspólnie z Panią Sołtys projektanci i pracowni-
cy Urzędu Miejskiego poszukiwać będą optymalizacji 
rozwiązań, które powinny zaowocować korzystniej-
szymi ofertami w kolejnym – trzecim już, przetargu. 
Ten zaś powinien zostać uruchomiony pod koniec 
stycznia.

WIEŚ: Świetlica w Skrzynce krok bliżej
Program świetlic dla miejscowości wiejskich w 

Gminie Lipiany w ostatnich czasach mocno przyspie-
szył. Obecnie realizowane są prace wobec obiektów 
dla mieszkańców trzech wsi: Krasne, Jedlice oraz 
Skrzynka. Dwa pierwsze zadania to przedsięwzięcia o 
dużej skali fi nansowej – wsparte dotacjami unijnymi 
lub rządowymi.

Świetlica w Skrzynce realizowana jest sposobem 
gospodarczym – bezpośrednio z budżetu gminnego 
lub pośrednio – za pomocą funduszu sołeckiego. 
Obiekt modernizowany jest zaś dynamicznie. Wnę-
trze już teraz wygląda bardzo atrakcyjnie. Wykonane 

zostały dotychczas: remont dachu, remont oświetle-
nia, przebudowa ścian działowych na nowe pomiesz-
czenia, ogrodzenie obiektu, wylanie posadzek, in-
stalacje elektryczne, wyłożenie glazury na podłodze, 
wentylacje, tynkowanie i malowanie ścian, zakup 
grzejników, montaż drzwi.

Dzięki zaangażowaniu Sołtysa – Pana Józefa Go-
linowskiego - oraz społeczności wiejskiej prace po-
stępują dynamicznie. Glazurę do obiektu w drodze 
darowizny przekazali Państwo Stacherzak. W roku 
2023 należy spodziewać się otwarcia obiektu. 

WIEŚ: Oczyszczalnia Batowo 
przed dotacją

O konieczności całkowitej przebudowy, a w zasa-
dzie konieczności budowy nowej oczyszczalni w Ba-
towie mówiło się w ratuszu od ponad dwudziestu lat. 
Obiekt służy największemu sołectwu w gminie oraz 
miejscowości Wołczyn. Powiedzieć o tym, że od kilku 
lat znajduje się on już w naprawdę opłakanym stanie, 
to nic nie powiedzieć. Barierą nie do pokonania była 
przez lata poważna skala fi nansowa inwestycji. 

W chwili oddawania niniejszego numeru „Nad Wą-
dołem” wciąż jeszcze czekamy na podpisanie umowy 

dotacyjnej. Wyniki konkursu na unijne dofi nansowanie 
są już znane. Kilkumilionowa dotacja na modernizację 
obiektów staję się faktem. Przed gminnymi terenami 
wiejskimi kolejne poważne inwestycje i zabezpieczenie 
potrzeb wodno-kanalizacyjnych na wiele lat. 

W ramach zadania planowane jest: urządzenie 
oczyszczalni ścieków wraz z gospodarką osadową, 
wykonanie budynku socjalno - technicznego, montaż 
oczyszczalni ścieków, rozruch oczyszczalni ścieków 
oraz zagospodarowanie terenu.
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SPORT: Nowe oświetlenie w hali
Stali użytkownicy obiektu im. Lecha Piaseckie-

go szybko zauważyli różnicę. Zwłaszcza, gdy nowe 
oświetlenie zainstalowane zostało tylko w części 
głównego obiektu hali, a w drugiej części funkcjono-
wało jeszcze stare, sodowe oświetlenie. Moderniza-
cja lamp w głównej części obiektu przy ul. Kopernika 
była możliwa dzięki dotacji z budżetu województwa 
zachodniopomorskiego. Dofi nansowanie regionalne 
pokryło 50% kosztów. Wartość całego przedsięwzię-
cia opiewała zaś na kwotę 45 tys. zł.

Dotychczasowe oświetlenie hali było po prostu 
bardzo kosztowne. Lampy sodowe windowały ra-
chunki za zużycie energii elektrycznej. Były one też 
wadliwe. Wymiana żarówek czy prace naprawcze 
powodowały konieczność przeprowadzenia koszto-
wych prac na rusztowaniu. Oświetlenie typu LED to 
poważne oszczędności w zużyciu energii elektrycznej 
i 5-letnia gwarancja – ograniczenie kosztów napraw 
bieżących. Jest to także poważna poprawa parame-
trów świetlnych obiektu im. Lecha Piaseckiego. 

ENERGETYKA: Sprawy węglowe
W kwietniu 2022 r. w związku z rosyjską agresją 

na Ukrainę, Polska wprowadziła całkowite embar-
go na rosyjski węgiel. Jesienią rząd – w zawiązku z 
problemami w zakresie dystrybucji węgla – zwró-
cił się o wsparcie do samorządów. Jest to dla gmin 
zaskakujące i całkowicie nowe zadanie. Z uwagi na 
chęć pomocy potrzebującym mieszkańcom Bur-
mistrz Lipian podjął decyzję o włączeniu się w pro-
gram sprzedaży węgla po wciąż nie najniższych, ale 
jednak preferencyjnych ( niższych niż rynkowe) ce-
nach. 

27 października 2022 r. uchwalona została ustawa 
o preferencyjnej sprzedaży węgla, która przez Pre-
zydenta Andrzeja Dudę podpisana została w dniu 2 

listopada. Od tego czasu Urząd Miejski niezwłocznie 
realizuje zalecane procedury. W dniu 21 listopada 
2022 r. ratusz otrzymał wyczekaną umowę z Polskiej 
Grupy Energetycznej (PGE). Ruszył transport węgla, 
ruszyła zbiórka wniosków i sprzedaż dla zaintereso-
wanych mieszkańców. 

Do Urzędu Miejskiego w Lipianach wpłynęły 
cztery oferty na usługi dystrybucji paliwa stałego. 
Najkorzystniejszą cenowo ofertę złożyła pyrzycki 
skład węglowy prowadzony przez Pana Piotra Ku-
letę. Cena za tonę wynosi łącznie 1860 zł (znacznie 
poniżej ustawowych 2000 zł). Jeżeli dodamy do tego 
transport do domu klienta w cenie zakupu, można 
stwierdzić, iż jest to jedna z korzystniejszych cen w 

szerokiej okolicy. Gmina nie miała wpływu na wybór 
i jakość zamawianego węgla. 

Znaczące kontrowersje wzbudził brak dużej ilości 
wypłat dodatku węglowego. Gmina Lipiany i Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Lipianach nie dysponowa-
ły własnymi środkami na ten cel. Wypłacały jedynie 
pieniądze otrzymane z budżetu państwa. Brak prze-
lewów dla wszystkich mieszkańców z centrali spowo-
dował także zatrzymanie wypłat w gminach w całej 
Polsce. Pod koniec listopada środki rządowe na ten 
cel trafi ły na konta gminy Lipiany. Duże kontrower-
sje wzbudziły też zapisy ustawowe dotyczące osób i 
gospodarstw uprawnionych do otrzymania dodatku 
węglowego. 

SPOŁECZEŃSTWO: Druga piwowarska dotacja
Gmina Lipiany krok po kroku odbudowuje piwo-

warską tradycję. Przez wieki historia złotego trunku 
znad Wądołu stanowiła znak rozpoznawczy Lipian. 
Po ustanowieniu piwa „Zaczynaj” produktem re-
gionalnym województwa zachodniopomorskiego 
trzeba było iść dalej. Zawiązało się Stowarzyszenie 
„Lipiańscy Piwowarzy”, które przy wsparciu ratusza 
aktywnie działa w kierunku rozpoczęcia okazjonalne-
go warzenia historycznego piwa. 

Pierwszą dotacją, którą pozyskali piwowarscy 
społecznicy było dofi nansowanie na zakup przenoś-
nego sprzętu warzelniczego (107 tys. zł). Niebawem 

stowarzyszenie przystąpi do zakupu urządzeń. 30 
listopada prezes Marcin Hippmann podpisał na Za-
mku Książąt Pomorskich kontrakt dotacyjny na mo-
dernizację pomieszczeń na warsztaty piwowarskie. 
Rzemieślnicze centrum mieścić się będzie w zabytko-
wym budynku biblioteki – w pokojach dawnej świet-
licy oraz Koła Łowieckiego „Nemrod”. Obiekt posiada 
odrębność względem pozostałych pomieszczeń, a 
także osobne wejście. Wierzymy, że będzie to jedna z 
wizytówek Lipian, atrakcyjne miejsce do zwiedzania. 
Grant pozyskany za pośrednictwem LGD Lider Poje-
zierza opiewa na kwotę ponad 120 tys. zł

KULTURA: Lipiańska uliczka przy kościele
Jeszcze niedawno tuż przy lipiańskim kościele pa-

rafi alnym znajdowały się smutne mury budynków 
gospodarczych. Świątynia z XIII w. jest najcenniej-
szym zabytkiem nad Wądołem. Warto więc dbać o 
otoczenie kościoła, który oprócz parafi an, odwiedza-
ny jest często przez gości z różnych stron naszego 
kraju. 

Takie właśnie cele przyświecały inicjatorce dru-
giego już muralu miejskiego –Radnej pani Elżbiecie 
Kowalskiej. Wspólnota mieszkaniowa zajęła się od-
remontowaniem tynków. Realizacji muralu podjął się 
Pan Tomasz Duszyński, który rok wcześniej przygoto-
wał mural Lecha Piaseckiego przy ul. Jedności Naro-
dowej. 
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MIESZKALNICTWO: Osiedle Lipowe bliżej
Przez wiele lat opuszczony budynek biurowca 

dawnej Fabryki Armatur był jedną ze smutnych wi-
zytówek Lipian od strony dawnej drogi krajowej nr 3 
(dziś droga wojewódzka nr 119). Dziś przejeżdżający 
tą trasą nie widzą już mało atrakcyjnych budynków 
gospodarczych przy ul. Żeromskiego czy ruin hotelu 
Dębiec. Dawny biurowiec już teraz nie stanowi wi-

zerunkowego problemu, w niedługiej zaś przyszłości 
stanowić będzie ozdobę ulicy Gorzowskiej. 

Prace przebiegają dynamicznie. Na zaintereso-
wanych czekają już wydzielone, atrakcyjne miesz-
kania. Budynek został wyposażony w nowe okna. 
Wyremontowany został dach. Ściany zewnętrzne 
poddawane są termomodernizacji. 

WIEŚ: Granty dla Mironowa i Wołczyna 
Granty sołeckie nie należą do dotacji o najwięk-

szym potencjale fi nansowym, mimo to cieszą się po-
zytywnym przyjęciem wśród wiejskich społeczności.

W poprzednich latach z tej formy wsparcia sko-
rzystały sołectwa: Jedlice, Osetna, Mielęcinek, Kras-
ne, Połczyno, Dębiec, Nowice oraz Batowo. W tym 
roku dobre aplikacje zaowocowały inwestycjami w 
Mironowie oraz w Wołczynie. 

Pierwsza z miejscowości wzbogacona została o si-
łownię zewnętrzną. Jest ona usytuowana na terenie 
sołeckim obok placu zabaw, wiaty wypoczynkowej 
oraz boisk sportowych. Mieszkańcy Wołczyna zde-
cydowali się na budowę murowanego grilla na placu 
wiejskim. Wcześniej z innego programu w miejscu 
tym posadowiona została wiata wypoczynkowa oraz 
oświetlenie solarne. 

OŚWIATA: Sanitariaty w przedszkolu 
i termomodernizacja w szkole

Frontowa ściana budynku „białego” (klas 1-3) 
od strony ulic Szkolnej i Kościuszki stanowi od nie-
dawna jedną z wizytówek Lipian. Wszystko to dzięki 
pomysłowej termomodernizacji tej części obiektu 
szkolnego. W tym roku zrealizowany został drugi 
etap tego zadania. Zmodernizowana została ściana 
południowa. Koszt ubiegłorocznej inwestycji opiewał 
na kwotę 153.323,46 zł. W tym roku zadanie pochło-
nęło 135.085,20 zł.

Wśród prac na obiektach oświatowych warto 
wyróżnić również remont dwóch ostatnich łazienek 
dla dzieci w Przedszkolu Miejskim im. Kubusia Pu-
chatka w Lipianach. Najmłodsi mieszkańcy naszej 
gminy będą mieli do dyspozycji już nowe sanitariaty. 
Placówka w tym zakresie wypełniła oczekiwania SE-
NEPID-u. Przed przedszkolem pozostają niemałe wy-
zwania w postaci remontu dachu oraz wewnętrznej 
instalacji wodociągowej.

CZYTELNICTWO: Spotkania autorskie w bibliotece
Za nami spotkania z trojgiem wspaniałych pisa-

rzy. 18 października odwiedziła nas pani Anna Rumo-
cka–Woźniakowska wraz z rodziną. Jest to kolejna 
autorka książek, która część swojego życia spędziła 
w Lipianach.

Spotkanie autorskie okazało się bardzo emocjo-
nalne i osobiste. Pani Ania i jej tata bardzo szczerze  
opowiedzieli nam o swoich zmaganiach z otyłością, 
operacji bariatrycznej, której oboje się poddali oraz 
o trudnej drodze powrotu do zdrowia. Autorka, która 
opisuje swoje przeżycia w książkach „Matka po slee-
ve, walka z otyłością” oraz „Walka kilogramów, czyli 
męska otyłość”, przeczytała podczas spotkania kilka 
fragmentów swoich książek. Pojawiły się łzy, ale rów-
nież nie zabrakło śmiechu.

15 listopada w bibliotece odbyło się spotkanie au-

torskie z Maksymilianem Dzikowskim, autorem po-
wieści „Pieśni wydmowej trawy”. Nasz gość to wnuk 
znanego wszystkim Lipianianom, zasłużonego miesz-
kańca, Huberta Dzikowskiego. 

Nietuzinkowe zainteresowania młodego archeo-

loga, takie jak prehistoria, archaiczne formy religijno-
ści i ich odzwierciedlenie w życiu codziennym, które 
także zostały opisane w książce, okazały się atutem 
spotkania i wzbudziły dużą ciekawość wśród uczest-
ników, natomiast łatwość i swoboda przekazu, jaką 
dysponuje pan Maksymilian, były dodatkowym jego 
walorem. Mamy nadzieję, że nasz gość jeszcze nieraz 
odwiedzi Lipiany z interesującymi projektami.

Na początku grudnia o wołyńskiej wsi – miejsco-
wości dziadków opowiedziała nam Pani Małgorzata 
Witko. Tytułowa „Wyrka” była niemal idyllicznym 
miejscem, gdzieś daleko na wschodnich rubieżach 
Rzeczypospolitej. Dobrosąsiedzki, serdeczny czas 
przerwała tragedia Rzezi Wołyńskiej. Dawny świat 
nie powrócił już nigdy. 
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INWESTYCJE: Oczyszczalnia uroczyście otwarta
Bez wątpienia była to jedna z największych i naj-

ważniejszych inwestycji gminnych wielu ostatnich lat. 
Oczyszczalnia ścieków przy ul. Będzińskiej jest kluczową 
gminną instalacją – zabezpiecza podstawowe potrzeby 
bytowe mieszkańców oraz środowisko naturalne. Zada-
nie miało też poważny zakres fi nansowy. Wartość inwe-
stycji wyniosła 7.355.404,42 zł, z czego dofi nansowanie 
z RPO wyniosło 3.580.199,99 zł co stanowi 48,67 % 
ogółu kosztów w projekcie (a 85% kosztów kwalifi kowa-
nych). Gmina Lipiany pozyskała także pożyczkę z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie w kwocie 2.274.000,00 zł co sta-
nowi 30,92% ogółu kosztów w projekcie.

Pod koniec października odbyła się uroczystość ot-
warcia zmodernizowanego obiektu. Wśród gości nie 
zabrakło obecnego posła, a wcześniej Wicemarszałka 

Województwa Zachodniopomorskiego – Jarosława Rze-
py, prezesa WFOŚiGW – Marka Subocza, a także samo-
rządowców, wykonawców. Finał inwestycji odnotowany 
został w mediach wojewódzkich: TVP Szczecin, Kurier 
Szczeciński, Radio Szczecin czy ogólnopolskich: wodo-
ciągowiec.pl. 

W ramach inwestycji wybudowano szereg no-
wych obiektów, takich jak budynek techniczny z kra-
topiaskownikiem, osadnik wtórny, komora nitryfi kacji, 
studnia pomiarowa, pompownia osadu, stacja zlewcza 
ścieków dowożonych wraz z tacą najazdową, wylano 
fundament pod agregat prądotwórczy, wykonano place 
utwardzone i sieci międzyobiektowe. Inwestycja obej-
mowała także modernizację i przebudowę istniejącej 
infrastruktury, w tym zbiornika retencyjnego, budyn-
ku technologicznego, reaktora biologicznego, czy też 

komory tlenowej stabilizacji osadu. Rozebrano także 
wyeksploatowane poletko na skratki, piaskownik oraz 
poletko osadowe.

INFRASTRUKTURA: Burmistrz do kolei: 
albo ścieżka albo modernizacja

Stan przebiegającej przez Gminę Lipiany linii kolejo-
wej relacji Stargard – Kostrzyn nad Odrą jest fatalny. W 
wielu miejscach nie ma śladu po torach, w wielu toro-
wiska porastają krzewy, a nawet drzewa. Mimo to linia 
wciąż prawnie uznawana jest za czynną. Gmina wzywa-
na jest stale przez PKP do uzupełniania, nawet stojących 
w szczerym polu, rozkradanych znaków drogowych. W 
obecnej kadencji Burmistrz Lipian wielokrotnie zwracał 
się do władz kolejowych spółek o działania w tej spra-
wie. 

W 2020 r. na ogólnopolskich stronach PKP PLK 
pojawił się ofi cjalny komunikat, według którego linia 
przebiegająca przez Gminę Lipiany objęta ma być mo-
dernizacją z terminem do roku 2028. Przed nami rok 
2023, a tymczasem wokół modernizacji zapadła cisza, 

a strona na której mogliśmy ów komunikat odczytać, 
nie istnieje (h  ps://www.plk-sa.pl/biuro-prasowe/
informacje-prasowe/planowo-rozpoczyna-sie-ii-etap-
-kolei-plus-4929/). PKP odpowiedziała na jedno z pism, 
że inwestycja znajduje się w dokumencie o nazwie “PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. – zamierzenia inwestycyjne 
na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2040 roku”. Jest 
to lista…uwaga… ponad 340 linii kolejowych, ponad 340  
mniej lub bardziej realnych wielomilionowych inwesty-
cji. Wskazana data, kto wie na ile prawdopodobna, to 
już okolice roku 2040. 

Wobec powyższej, nieprecyzyjnej deklaracji Bur-
mistrz Lipian zwrócił się do PKP PLK S.A. z pismem o 
podjęcie decyzji, albo w zakresie realnej w czasie, skon-
kretyzowanej modernizacji linii, albo też przekazania 

linii Gminie Lipiany. Lipiański samorząd chciałby popro-
wadzić tym szlakiem trasę rowerową. Na stanowisko 
PKP wciąż czekamy. 

OŚWIATA: Demolka z sukcesami 
Poznajcie naszych wspaniałych wokalistów. To oni 

umilają swymi występami wszystkie wydarzenia szkol-
ne oraz lokalne. To na nich i ich występy można liczyć 
przy akcjach charytatywnych. Demolka to grupa zdol-
nych uczniów dzielących się swoją pasją i ogromnym 
talentem pod kierunkiem nauczycielki muzyki Pani 
Małgorzaty Michalczyk.

Kiedy każdy odpoczywał w czasie wakacji – oni 
działali na rzecz innych – występując i zbierając środki 
fi nansowe na leczenie swojego młodszego kolegi. Na 
zakończeniu lata zespół wystąpił z hitami piosenek 
rozrywkowych zdobywając tym serca publiczności. Na 
Międzynarodowy Dzień Muzyki zespół zaprosił miesz-
kańców Lipian na swój recital zabierając wszystkich do 
niezwykłej Krainy Dźwięków. Na Dzień Edukacji Naro-

dowej w koncercie życzeń wyśpiewali muzyczne życze-
nia pracownikom szkoły.

W dniu 11 listopada wraz ze swymi kolegami ze 
szkolnych ław przygotowali cudowny montaż słowno 
– muzyczny wywołując ogromne wzruszenie u widzów. 
Na zaproszenie Burmistrza Lipian wystąpili jeszcze raz 
dla mieszkańców naszego miasta.

 Czas na sukcesy! Demolka z piosenkami patriotycz-
nymi na Fes  walu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej 
w Świdwinie o zasięgu ogólnopolskim wyśpiewała so-
bie Tytuł Laureata. Wokalistki również reprezentowały 
naszą szkołę i miasto - Hanna Boguszewska (1. miej-
sce), i Hanna Malanowska (2. miejsce) oraz Lena Bejuk 
(wyróżnienie).

Pierwszy weekend grudnia należał także do naszej 

szkolnej grupy wokalnej Demolka na eliminacjach w 
Dębnie zespół zdobył 1. miejsce oraz nominacje na 
Międzynarodowy Fes  wal Kolęd i Pastorałek w Będzi-
nie. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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FINANSE: Spłata hali dwa lata wcześniej 
Dzięki korzystnym rozwiązaniom fi nansowym przy-

gotowanym przez gminny zespół fi nansowy na czele z 
Panią Skarbnik Katarzyną Walerowską, kredyt zaciągnię-
ty przez gminę w 2010 r. na budowę Hali Rekreacyjno-
-Sportowej został spłacony dwa lata wcześniej. Według 
dotychczasowych założeń wykup wierzytelności miał 
się zakończyć w roku 2024. Gminne fi nanse były jednak 
przygotowane by podźwignąć tę spłatę z dwuletnim wy-
przedzeniem. Dzięki temu ruchowi Gmina Lipiany wpła-
ci do banku ok. 120 tys. zł mniej niż szacowano. 

Koszt budowy oddanej do użytku w 2011 r. hali 
opiewał na kwotę ponad 9,6 mln zł. Kredyt (wykup 
wierzytelności) gmina zaciągnęła na kwotę ponad 
8,6 mln. Łącznie spłacona została kwota 12,2 mln zł. 
Pierwsza pełna spłata kredytu miała miejsce w roku 
2011. 

Wówczas wpłacono kwotę 836 tys. zł. Naj-
wyższa roczna rata opiewała na kwotę 1,16 mln zł. 
Średnio w latach 2011-2021 rata roczna wynosiła 
843 tys. zł.  

SPORT: Stal w środku A-klasy
Po zaciętym, ale niestety przegranym barażo-

wym boju z Czciborem Cedynia Stal Lipiany spad-
ła do A-klasy. To dla drużyny z ul. Lipowej już drugi 
pobyt w tej klasie rozgrywkowej w ostatnich latach. 
Na razie na powrót do klasy okręgowej raczej się 
nie zanosi. Stal zajmuje siódme miejsce w czterna-
stozespołowej lidze ze stratą 11 punktów do lide-
rującej Myśli Dargomyśl. W ostatnim półroczu sło-
wa uznania dla klubu skierować należy w związku z 
bardzo dobrą pracą z dziećmi i młodzieżą. 

W tym półroczu również wybrany został za-
rząd na nową kadencję. Funkcję prezesa klubu po-
nownie powierzono Mariuszowi Michalskiemu. 
W skład zarządu weszli także: Marcin Nowaczek 
(wiceprezes),Dominik Rutkiewicz oraz Przemysław 
Zieliński. Komisję Rewizyjną utworzyli: Mateusz Ma-
licki, Patryk Korzeniewicz, Alan Felińczak. 

KULTURA:  I było weselisko! 
18. września w Miejsko - Gminnym Ośrodku 

Kultury w Lipianach odbyła się wyjątkowa „Wesel-
na Biesiada”. Wydarzenie uświetniły: lokalny zespół 
TuLipiany wraz z gościnnie występującym Zespołem 
Czerwone Korale z Derczewa. Sala wypełniona po 
brzegi gośćmi weselnymi bawiła się rewelacyjnie, 
wesoło, swojsko i rodzinnie.

Ogromne podziękowania dla Pani Zofi i Roma-
nowskiej i Małgorzaty Michalczyk za ciekawy sce-
nariusz i dekoracje. Artyści grali cudnie zapewniając 
dużą dawkę dobrego humoru i wspaniałej muzyki 
biesiadnej. Nad częścią muzyczną czuwał Pan Bartło-
miej Michalczyk, który w trakcie biesiady wcielił się 
także w rolę wodzireja.

SPORT: Sofia z brązowym medalem ME
Okres wakacyjny to wspaniałe sukcesy naszej słynnej lekkoat-

letki – podczas 18. Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce odbywają-
cych się w Stanach Zjednoczonych Sofi a Ennaoui zajęła 5. miejsce 
w biegu na 1500 m. Wartym podkreślenia jest fakt, że dla Sofi i 
był to pierwszy fi nał światowego czempionatu. Wysokie miejsce 
w Mistrzostwach Świata było również wyrównaniem osiągnięcia 
Lidii Chojeckiej sprzed 21 lat. Jak sama przyznała, z USA wróciła 
szczęśliwa, spełniona i gotowa na nowe wyzwania. Na te nie trze-
ba było długo czekać. 

Kilka tygodni później w Monachium odbyły się Mistrzostwa 
Europy w Lekkoatletyce, na których Sofi a zajęła 3. miejsce. Po 

wspaniałym fi nale przyznała, że zdobyty brązowy medal zna-
czy dla niej tyle, co złoty. Jest to niewątpliwie ogromny suk-
ces, tym większy, biorąc pod uwagę trudy ostatnich lat, które 
wykluczyły udział zawodniczki m.in.: z Igrzysk Olimpijskich w 
Tokio w 2021 roku. Zdobyty w tym roku medal pozwolił Sofi i 
zapisać się w historii jako jedynej Polce, która w swojej ko-
lekcji ma dwa medale z europejskich mistrzostw na otwartym 
stadionie. Sofi a sezon kończy na 3. miejscu w rankingu euro-
pejskim oraz 13. miejscu w rankingu światowym. Letnie suk-
cesy potwierdziły, że Sofi a trudniejszy czas ma już za sobą, tym 
bardziej czekamy więc na 2023 rok i kolejne sukcesy.
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Rozmowa z posłem Jarosławem Rzepą 

„Wspieramy Lipiany w rozwoju” 

Jako Wicemarszałek Województwa Zachodnio-
pomorskiego złożył Pan swój podpis na umowie do-
tacji unijnej na modernizację oczyszczalni ścieków 
w Lipianach. Jak Pan ocenia tę inwestycję już po od-
biorze prac? 

Ogromnie się cieszę, że blisko 3,5 mln zł w ra-
mach unijnych funduszy wsparło tak ważne zadanie 
w Gminie Lipiany. Po trzydziestu latach modernizacja 
tejże instalacji była niezbędna. Miałem przyjemność 
uczestniczyć w otwarciu tego wspaniałego obiektu i 
muszę powiedzieć, że jestem zbudowany wysokim 
standardem wykonania i nowoczesnymi rozwiązania-
mi. Jestem przekonany, że obiekt będzie służył Miesz-
kańcom przez wiele lat. 

Nie mniej cieszy, że tak duże  zadanie inwesty-
cyjne, to, jak słyszę, tylko część dużego programu 
inwestycji wodno-kanalizacyjnych w Gminie Lipiany. 
Wiemy już o pozyskaniu milionów złotych na uzbro-
jenie w sieci wod.-kan. trzech ciekawych terenów 
inwestycyjnych. Słyszę o podpisaniu już umowy na 
wykonanie modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w 
Lipianach. Jest też modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Batowie oraz hydroforni w Krasnym. To ambitny i 
odpowiedzialny program. 

Ostatnie z inwestycji, o których mówił Pan Poseł 
to zadania dotyczące terenów wiejskich. Słyszeli-
śmy o Pańskim zaangażowaniu w inną sprawę wiej-
ską: problem pałacu we wsi Skrzynka. 

Tak, jestem zaniepokojony stanem pałacu w tej 
miejscowości. Tym bardziej w świetle ostatnich po-
żarów. Dziękuję za inicjatywę Panu Radnemu Bogda-
nowi Sawie. Pan Radny uczestniczył wraz ze mną i Pa-
nem Burmistrzem w spotkaniu z przedstawicielami 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Trzcińsku 
Zdroju, gdzie – po wcześniejszych moich pismach – 
ponownie poruszyliśmy problem pałacu w Skrzynce. 
W imieniu Skarbu Państwa to właśnie KOWR zarzą-
dza i odpowiada za ten zabytkowy budynek. Pałac w 
Skrzynce trzeba uratować. 

DROGI: Drogi i ich zarządcy
W związku z szeregiem wątpliwości o zakres od-

powiedzialności na drogach publicznych na terenie 
Gminy Lipiany w zakresie zimowego utrzymania 
dróg, zieleni, porządku oraz organizacji ruchu publi-
kujemy wykaz dróg znajdujących się w ges  i innego 
zarządcy aniżeli Gmina Lipiany: 
Wojewódzkie:
nr 156 (główna droga na Jedlice i Barlinek, a także 
przedłużenie ul. Myśliborskiej)
nr 119 (przedłużenie ulicy Gorzowskiej w kierunku 
Renic i Pyrzyckiej przez Mielęcinek)

Powiatowe:
- Droga wiodąca do Skrzynki, Batowa, Wołczyna, 
Krasnego w kierunku Brzeska
- Droga w kierunku Pstrowic
- Droga w kierunku Mielęcina (od strony Batowa)
- Droga w kierunku Osetnej, przez wieś do granicy 
gminy
- Droga od Dębca w kierunku Derczewa do granicy 
gminy
- Droga do Miedzynia
- Droga w kierunku Żelic do granicy gminy

CZYTELNICTWO: Nowości 
wydawnicze od Anny Wolf 

Anny Wolf wśród lipiańskich czytelników nie 
trzeba przedstawiać. Przedstawiamy za to kolejne no-
wości, pochodzącej z Lipian autorki bestsellerowych 
powieści dla pań. „Ring 2” z cyklu Bokserzy, to kon-
tynuacja losów byłego boksera prowadzącego klub 
bokserski. Jak zwykle w powieści autorki znajdziemy 
zwroty akcji i miłość. Gangsterskie porachunki, dzika 
namiętność, gorące pożądanie. To wszystko w kolej-

nej część  cyklu Bracia Tarasow „Oblicze gangstera”. 
„Barbarzyńca” to z kolei wciągający średniowieczny 
romans. Anna Wolf, Monika Nerc i Agnieszka Sie-
pielska – trzy wyjątkowe autorki w niepowtarzalnym 
wydaniu „Zrodzeni z mroku”. Niesamowite powieści 
mafi jne, od których nie oderwiesz się aż do ostatniej 
strony.

Ulice Powiatowe w mieście Lipiany: Żeromskiego, 
Sikorskiego, Armii Krajowej, Ciasna, Górna, Koperni-
ka, Kościuszki, Lipowa, Okrzei, Oświęcimska, pl. Wol-
ności, Polna, Niepodległości, Sienkiewicza, Szkolna, 
Traugu  a, Wodna, Jedności Narodowej, Mickiewicza, 
Mostowa. 
Ulice Wojewódzkie w mieście Lipiany: Pyrzycka, Go-
rzowska, Myśliborska i Barlinecka. 
Dane Zarządców Dróg: 
Drogi Wojewódzkie: Zachodniopomorski Zarząd 
Dróg Wojewódzkich Rejon w Pyrzycach: ul. Stargardz-
ka 42, 74-200 Pyrzyce, telefon: (91) 570-38-39

Drogi Powiatowe: Starostwo Powiatowe w Pyrzy-
cach Wydział Dróg ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce, te-
lefon: 91 881 13 00.

Odwiedzin naszej gminy nie brakuje w ostatnim 
czasie. Ostatnio dwukrotnie gościł Pan w lipiańskim 
zespole szkół. 

Lipiańska placówka to wyjątkowe miejsce w ska-
li województwa. Nie często zdarza się, aby gmina 
miejsko-wiejska, taka jak Gmina Lipiany, prowadziła 
zarówno szkołę podstawową jak i liceum. To wielka 
wartość. W październiku miałem zaszczyt gościć na 
uroczystych obchodach Dnia Edukacji Narodowej. 
Gratuluję młodzieży świetnego występu, a wszystkim 
pracownikom Zespołu Szkół licznych sukcesów i wy-
różnień. W listopadzie gościłem zaś u uczniów na lek-
cji parlamentarnej. Muszę powiedzieć, że o młodzież 
Lipiany mogą być spokojne. Aktywne, bardzo ciekawe 
świata pokolenie. Mam nadzieję, że z grupą z Lipian 
spotkamy się także w gmachu polskiego parlamentu 
przy ul. Wiejskiej w Warszawie. 

Często, także w kontekście naszej gminy, wspo-
mina Pan o sprawach gospodarczych. 

Tak, żyjemy w niezwykle trudnych czasach dla go-
spodarki – tak dla por  eli naszych rodzin, jak i dla 
kondycji fi rm, w których pracują nasi najbliżsi. Stabil-
ność przedsiębiorstw to nie tylko gwarancja rozwoju 
gmin, takich jak Lipiany, ale także bezpieczeństwo i 
stabilność naszych rodzin. Jeden czy drugi zamknięty 
sklep, piekarnia czy lokal gastronomiczny to nie tyko 
mniejsza oferta dla konsumentów w miasteczku, czy 
mniejsze podatki dla gminy, to stres utraty pracy dla 
konkretnych ludzi. To dlatego tak wiele rozmawiamy 
o mądrych decyzjach w gospodarce. 
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KULTURA: Moc niepodległościowych wrażeń! 
To nie był tylko Dzień Niepodległości…to były Dni 

Niepodległości. Atrakcje w urodziny Rzeczypospolitej 
nie  zmieściły się w ciągu jednej doby. Już 10 listopa-
da ujmujący spektakl słowno-muzyczny zaprezento-
wali uczniowie w hali sportowej przy ul. Kościuszki. 
Licznie zgromadzeni uczniowie i nauczyciele wyśpie-
waną i wyrecytowaną niepodległość mogli poczuć na 
własnej skórze. Dla tych, którzy nie mogli znaleźć się 
w szkolnej sali, przygotowano drugi występ, w nie-
co zmienionej formie. Ten już odbył się we wtorek 
15 listopada w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w 
Lipianach. Spektakl więc rozpoczął i zakończył lipiań-
skie biało-czerwone obchody. 

W wigilię najważniejszego święta Naszej Ojczy-
zny odbyły się niepodległościowe przedstawienia 
najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Patriotycz-
ne inscenizacje przygotowane w Przedszkolu Miej-
skim im. Kubusia Puchatka były piękne i wzruszające. 
Można je obejrzeć na stronach internetowych pla-
cówki z ul. gen. Józefa Bema. 

Wyjątkowym akcentem niepodległościowego 

świętowania był pierwszy lipiański bal niepodległoś-
ciowy. Warto podkreślić, że był to bal charytatywny. 
Po kilku tygodniach okazało się, że nagranie lipiań-
skiego poloneza obejrzało ponad 100 tys. internau-
tów. 

11. listopada nie mogło zabraknąć ofi cjalnych uro-
czystości pod obeliskiem niepodległościowym przy 
Placu Wolności.  Były więc państwowe przemówie-
nia, wspólne wyśpiewanie Hymnu Narodowego. Cała 
gama gminnych organizacji oddała szacunek Naszej 

Ojczyźnie składając kwiaty pod historycznym obeli-
skiem. Uroczystość uświetniły także poczty sztanda-
rowe, a także niezwykły występ najmłodszych patrio-
tów - przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego im. 
Kubusia Puchatka oraz zespół TuLipiany. Na Mszy Św. 
w intencji Rzeczpospolitej ks. Proboszcz o obowiąz-
kach względem Ojczyzny mówił w oparciu o przykład 
Ignacego Jana Paderewskiego. 

Lipiańskich akcentów nie zabrakło także podczas 
uroczystej Niepodległościowej Sesji Rady Powiatu 
Pyrzyckiego. Państwo Małgorzata i Bartłomiej Mi-
chalczykowie wzruszyli zgromadzonych wyjątkowymi 
pieśniami patriotycznymi. Pani Małgorzata pojawiła 
się na scenie ponownie… by w uznaniu jej wielu za-
sług artystycznych i charytatywnych odebrać nagro-
dę Ludzie Ziemi Pyrzyckiej 2022. Po chwili do Pani 
Małgosi dołączył zasłużony w dziedzinie badmintona 
i działalności charytatywnej – Pan Marek Polaszczyk. 
Na koniec warto też odnotować tradycyjną biało-
-czerwoną kąpiel lipiańskich morsów. 

OŚWIATA: Aktywna jesień w przedszkolu
Dzieci z Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Pu-

chatka przez cały rok biorą czynny udział w wydarze-
niach gminnych. W Akcji Narodowego Czytania wzięły 
udział dzieci 6-letnie z grupy Króliczki i Sówki. Naro-
dowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca 
znajomość literatury narodowej. 

Przedszkole dołączyło również do akcji #SZKOŁA-
PAMIĘTA, w ramach której przedszkolaki powędro-
wały historycznym szlakiem miasta Lipiany. Zapoznały 
się z historią Bramy Pyrzyckiej, Bramy Myśliborskiej 
oraz murów obronnych. Pan Jerzy Kukiel, regionalny 
znawca historii miasta, oprowadził dzieci po wszyst-

kich zakątkach Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny, opowiadając przy tym mnóstwo cieka-
wych i inspirujących ciekawostek. Zorganizowano 
również zbiórkę zniczy, które dzieci zapaliły w miej-
scach upamiętniających ważne wydarzenia historycz-
ne miasta. Do akcji zostali włączeni również rodzice, 
którzy wspólnie z dziećmi posprzątali i zapalili świa-
tełka na opuszczonych mogiłach. 

Jak co roku, przedszkolaki włączyły się również 
w akcję Sprzątania Świata, a także  w piękny sposób 
uczciły również święto Naszej Ojczyzny – Dzień Nie-
podległości. 

KULTURA: Lipiany rozbiły bank w Dębnie
Pierwszy weekend grudnia to czas niezwykłych 

doznań artystycznych zakończonych ogromnymi suk-
cesami naszych artystów w kolędowych eliminacjach 
w Dębnie. Nasi wokaliści w tym roku wywalczyli wy-
jątkowo wiele nominacji do 39. Międzynarodowego 
Fes  walu Kolęd i Pastorałek w Będzinie! Jesteśmy 
dumni z naszych wychowanków. Bardzo dziękujemy 
naszym nauczycielom śpiewu – Małgorzacie i Bartło-
miejowi Michalczykom. Lena Bejuk – wyróżnienie, 

Hanna Malanowska – 3. miejsce, Ines Siwek – Na-
groda Specjalna, Demolka – 1. miejsce, Qmpelsi – 1. 
miejsce, Duet G&B Michalczyk – 1 miejsce, TuLipiany 
– 1. miejsce.  13-15 stycznia 2023 roku w Będzinie 
reprezentować będą nasze miasto będą: Zespół De-
molka z Zespołu Szkół w Lipianach, Zespół TuLipiany 
z MGOK w Lipianach, Duet M&B Michalczyk z MGOK 
w Lipianach! 

Gratulujemy i już trzymamy kciuki! 

INWESTYCJE: Łubinowa do gminnych gruntów  
W związku z rozpoczęciem prac nad podziałem i przygotowaniem pod inwesty-

cje kilkunastu nieruchomości gruntowych przyszedł czas na przywrócenie przejezd-
ności drogi obecnie znanej jako ulica Łubinowa. W ostatnich dniach zrealizowany 

został pierwszy etap zadania. W kolejnych latach planowane jest objęcie pracami 
kolejnego odcinka drogi w kierunku ul. Józefi ńskiej. 
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WIEŚ: Dotacja dla hydroforni we wsi Krasne 
Bezpieczeństwo dostaw wody dla okolicznych 

miejscowości wiejskich zapewnić ma spodziewana 
dotacja na modernizację niektórych urządzeń na 
hydroforni w miejscowości Krasne. Zadanie to jest 

objęte jednym wnioskiem o dofi nansowanie unijne 
wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Bato-
wie. Mowa tu o dotacji w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – koszt zadania to ok. 276 tys. 

zł. Podpisanie umów jest spodziewane na początku 
roku 2023. Obie inwestycje mają być realizowane w 
formule zaprojektuj i wybuduj. 

Udane dożynki w Batowie
W obecnej kadencji obchody dożynkowe ewoluu-

ją. Wcześniej dożynki wpisane bywały w jeden dzień 
sierpniowego zakończenia lata przy MGOK. Aby pod-
nieść rangę dziękczynienia za plony postanowiono, by 
świętowanie miało swój odrębny dzień. Po Mszy Św. 
spotykaliśmy się na dożynkowym pikniku na Skwerze 
Św. Jana Pawła II, by przy dźwiękach zespołu ludowe-
go świętować na dożynkowym, rodzinnym festynie. 

W tym roku rozwój gminnych dożynek poszedł jesz-
cze dalej. Po pierwsze, po wielu latach dożynki odbyły 
się w miejscowości wiejskiej. Gospodarzem dożynek 
było największe sołectwo: Batowo – sołectwo, w któ-
rym znajduje się dobrze wyposażona świetlica, plac so-
łecki oraz kościół parafi alny. 

To właśnie w kościele pw. Miłosierdzia Bożego 
ks. Proboszcz Mariusz Koluczek odprawił dziękczynne 

nabożeństwo. Ołtarz pięknie zdobiły liczne i pomy-
słowe wieńce dożynkowe. Starostami tegorocznych 
uroczystości byli rolnicy z miejscowości Osetna – Pań-
stwo Katarzyna i Marek Ulanowscy. 

Po Mszy Św. rozpoczęła się świecka część uroczy-
stości: wystawa wieńców dożynkowych, wyróżnienia 
sołeckie, konkurs sołectw, wyróżnienia Rodzinnych 
Ogrodów Działkowych. Plac sołecki w Batowie wy-
pełnił się biesiadnikami. Nie brakowało smakowi-
tych przysmaków, także tych przygotowanych przez 
sołectwa. Były dożynkowe stragany, a także wysta-
wy zwierząt gospodarskich oraz rolniczego sprzętu. 
Ludową część uroczystości poprowadził zespół TuLi-
piany, wystąpili Nieobecni oraz Kapela Podwórkowa 
Ferajna Fiera. Wisienką na muzycznym torcie był di-
scopolowy Volter. 
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WYDARZENIA: Udana biesiada odpustowa
Piękna pogoda, rodzinna atmosfera, ciekawe 

stoiska i atrakcyjna oferta kulturalna na scenie – to 
od wielu lat znaki rozpoznawcze lipiańskiej biesia-
dy na miejskim rynku. 15. sierpnia Plac Wolności 
wypełnia się owocami wielomiesięcznej pracy „żół-
tych koszulek” ze Stowarzyszenia na Rzecz Odnowy 
Zabytków „Zaczynaj” w Lipianach. Zgromadzonych 
licznie mieszkańców bawił duet Nieobecni, kapela 
podwórkowa Ferajna Fiera, Sonata, TuLipiany i wie-
lu innych lokalnych artystów. Podczas biesiady miał 
miejsce również fi nał projektu „Taniec dla Pokoju” – 
czyli fantastyczny występ niezastąpionych pań z gru-

py znanej jako Jeruzalema, które raz po raz promują 
naszą gminę. 

Duet lipiańskich księży: ks. kan. Andrzeja Stolar-
skiego oraz ks. Marcina Kryckiego wzmocnił znany i 
lubiany nad Wądołem – ks. Krzysztof Żuk. Wcześniej 
Mszę  Św. odpustową w lipiańskim kościele parafi al-
nym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 
odprawił proboszcz parafi i w Mielęcinie ks. Piotr 
Szatkowski. Wśród zaproszonych gości mogliśmy zo-
baczyć posła Jarosława Rzepę, dla którego był to już 
kolejny odpust w cieniu Dębu Pokoju. W tym roku 
celem kwesty był remont kościelnych witraży. 

WYDARZENIA: Wróciła partyzancka parada! 
Po ustaniu pandemicznych ograniczeń wraca-

ją w pełnej krasie lipiańskie wydarzenia. Na ulicach 
miasta po przerwie pojawiła się wyczekana parada 
pojazdów militarnych. Wojskowy sprzęt na rynku za-
wsze wzbudza ogromne zainteresowanie zwłaszcza 
najmłodszych mieszkańców gminy. 

Tegoroczny Zlot Pojazdów Militarnych nale-
ży uznać za bardzo udany. Stowarzyszenie Lipiański 
Klub Motorowy „Partyzanci” stanęło na wysokości 
zadania. Na lipiańskiej żwirowni na gości z całego 
województwa (i nie tylko) czekała moc wojskowych 
atrakcji. Dopisała zarówno pogoda, jak i frekwencja. 

W odbywającym się podczas zlotu V Lipiańskim Bie-
gu Partyzanta udział wzięło aż 61 osób reprezentu-
jących 19 miejscowości. Uczestnicy mogli podziwiać 

m.in.: samobieżną haubicę 2S1 Goździk, zmoderni-
zowaną samobieżną wojskową armatohaubicę Dana, 
kilka HMMWV, honkery, stare motocykle z koszami 
czy samochody terenowe.

Był to również ostatni zlot pod kierownictwem Kry-
s  ana Duszy. Wieloletniemu prezesowi motorowego 
stowarzyszenia należą się podziękowania za wiele lat 
społecznej aktywności z pożytkiem dla Gminy Lipia-
ny. Nową szefową „Partyzantów” została Zuzanna 
Kiezik. Powodzenia! 

SPORT: Ogólnopolski Turniej Karate! 
Niemal trzystu młodych karateków z kilku wo-

jewództwa zachodniej Polski rywalizowało w niedzie-
lę 11 grudnia w Hali Sportowej im. Lecha Piaseckiego 
w Lipianach. Cały dzień zawodów, w tak wielu kate-
goriach to wielkie wyzwanie organizacyjne, które z 
bardzo dobrym wynikiem podjął Klub Karate Antai na 
czele z Panem Tomaszem Sochą. Turniej uroczyście 
otworzyli Poseł – Jarosław Rzepa, Wicemarszałek – 
Olgierd Kustosz, Wicestarosta Ewa Gąsiorowska-Na-
wój, Burmistrz – Bartłomiej Królikowski, wspierani 
przez Carstena Seegera Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta Ueckermuende, Przewodniczącą Rady Miej-
skiej w Lipianach –Martę Ciszewską oraz Radnego 
Powiatowego -Ireneusza Dykierta. 

Lipiańscy młodzi karatecy przyzwyczaili nas do 
zdobywania medali liczonych w dziesiątkach – w X 
Ogólnopolskim Turnieju Karate – Satori Cup 2022, 
w którym udział wzięło ponad 300 zawodników i za-
wodniczek, LZS Antai zdobyło 35 medali, zaś w zawo-
dach karate w Wielkopolsce „Samuraj Cup” kolejne 
25 medali – w tym w przeważającej liczbie były to 
medale złote – aż 11.

KULTURA: Świąteczny klimat jarmarkowych wrażeń
Dzieci piszą listy do Świętego Mikołaja, a dorośli 

stają na głowie, aby spełnić dziecięce, gwiazdkowe ma-
rzenia. By choć na chwilę oderwać się od domowych 
obowiązków i poczuć aurę Świąt Bożego Narodzenia w 
centrum miasta 11 grudnia odbył się Jarmark Bożona-
rodzeniowy.

W świątecznym miasteczku przygotowanym 
przez Stowarzyszenie Młodych Storczyków we wspar-
ciu Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury pojawiło się 
mnóstwo stoisk z rękodziełem, bibelotami, wspania-

łymi świątecznymi słodkościami. Można również było 
spróbować bożonarodzeniowych specjałów w wersji 

wytrawnej. Aromatyczny czerwony barszcz czy pyszne 
pierogi i krokiety wprowadziły nasze kubki smakowe w 
świąteczny klimat. 

Na najmłodszych i nie tylko czekał Klaun Andzia, roz-
budzając dziecięcą wyobraźnię i sprawiając ogrom ra-
dości. Pojawił się także Bałwan, Mikołaj i Elfy rozdający 
dzieciom słodkie upominki. Wszystkim tym atrakcjom 
towarzyszyła rozbrzmiewająca zewsząd klimatyczna, 
świąteczna muzyka, budząca nawet w najtwardszych 
sercach ciepłe uczucia.
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W skrócie:

Święto Niepodległości upamiętniła biało-
czerwoną zimną kąpielą uśmiechnięta drużyna 
lipiańskich Morsów.

Lipiańscy sybiracy na czele z Panem Zdzisławem 
Górewiczem 17 września tradycyjnie oddali hołd 
ofiarom sowieckiej agresji. 

Wielka piwna beczka zwieńczyła w ostatnim 
czasie Studzienkę Piwowarów. Zasadzony w tym 
roku chmiel powinien na wiosnę pokazać się już 
w pełnej krasie.

To, że pomost widokowy za MGOK jest kapitalny, 
wiemy. Ale remont pomostu również musiał 
być już kapitalny. Pomost „jak nowy” służy już 
wielbicielom wodnych widoków. 

Jak widzi się zabawy lipiańskich emerytów, hasło 
„druga młodość” definiuje się samo. Pożegnania 
lata zorganizowane przez PZERiI „pod chmurką” 
przy MGOK zgromadziło dziesiątki seniorów, 
którzy szybko odeszli od stołu by oddać się 
zabawie tanecznej. 

Kolejne artystyczne sukcesu odnotowuje Alicja 
Kruk. Jej zespół Kurz stanął na podium w 
uznanym Festiwalu Młodych Talentów.

 
Tuż przed Świętem Odzyskania Niepodległości 
flaga narodowa i piękny maszt przyozdobiły Park 
Adama i Ewy. Zadanie w całości sfinansowane 
zostało ze środków rządowych. 

 
Ze smutkiem pożegnaliśmy ważnego seniora 
lipiańskiej rodziny piłkarskiej. Pan Jerzy 
Kamizelich na zawsze pozostanie w pamięci 
kibiców Stali Lipiany. 

10 lat temu do wieczności odszedł pierwszy 
burmistrz odnowionego, lipiańskiego samorządu 
– Pan Edmund Pożarski. 

Emeryci swój dzień seniora świętowali „pod 
chmurką”, Klub Seniora swoje świętowanie 
przygotował w gościnnych progach Domu 
Kultury. Znaleźli coś dla siebie tak wielbicie 
słodkich smakołyków jak i orędownicy skocznej 
muzyki. 

Od wielu lat nie ma wakacji bez Pucharu Lata. 
Sławny turniej śp. Jana Roli zgromadził ponownie 
wielu następców Wojciecha Szczęsnego i Roberta 
Lewandowskiego. 

 Samorządowy Lider Współpracy – Gmina Lipiany 
finalistą!

Także w tym roku kolejne miejscowości wiejski 
otrzymały nowe wiaty przystankowe. Z nowych 
obiektów można skorzystać w Wołczynie 
(kierunek Krasne) oraz w Batowie (centrum wsi) 

Pani Jolanta Krężel jest już pełnoprawną szefową 
lipiańskiego przedszkola. Komisja powołana do 
konkursu na stanowisko Dyrektora placówki 
bez wątpliwości wskazała na kandydaturę Pani 
Jolanty. 

Ludzie Ziemi Pyrzyckiej 2022 – Małgorzata 
Michalczyk i Marek Polaszczyk wyróżnieni. 

Za lipiańskim ratuszem powstał uporządkowany 
parking. Nowe oznakowanie poziomie sprawia, 
że za urzędem zmieści się więcej aut niż 
dotychczas. 

To były naprawdę wielkie emocje w MGOK. 
Spektakl teatralny o Powstaniu Warszawskim 
to mistrzowska gra aktorska i wielkie przeżycie 
artystyczne. 

Siostra Michaela Rak z kolejnym wyjątkowym 
odznaczeniem– tym razem Honorowa 
Obywatelka Lipian wyróżniona została Krzyżem 
Służby Niepodległości.

Mieszkaniec Lipian, pan Leszek Gałkowski, zajął I 
miejsce w turnieju II Grand Prix Tenisa Stołowego 
zorganizowanego przez LKS P4iast Gryfino. 

Kolejne prywatne budynki, które nie wpływały 
pozytywnie na wizerunek gminy, zostały 
rozebrane. Ostatnio przy zaangażowaniu gminy 
Lipiany zostały rozebrane budynki w Jedlicach 
oraz przy ul. Barlineckiej. Wcześniej były to ruiny 
hotelu na Dębcu, budynek gospodarczy przy ul. 
Żeromskiego oraz spalony budynek przy ul. Armii 
Krajowej 19. 

Ujmująca, międzypokoleniowa inscenizacja 
patriotyczna na Placu Wolności stała się pięknym 
wyrazem pamięci w kolejną rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego 

Dzień Edukacja Narodowej to czas oświatowych 
podsumowań, wyróżnień i podziękowań. 
Uroczystość zorganizowaną przez Zespół Szkół w 
Lipinach zaszczycił obecnością Pan Poseł Jarosław 
Rzepa, który pogratulował kadrze lipiańskiej 
placówki licznych sukcesów zawodowych.  
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Z żalem, zdecydowanie zbyt wcześnie, 
pożegnaliśmy pochodzącego z Lipian kapłana 
– ks. Piotra Kiliana. Uroczysty kondukt 
pogrzebowy, w asyście motocyklistów, licznie 
zgromadzonych księży na czele bp. Henrykiem 
Wejmanem, przeszedł ulicami miasta. 

Podwyżki cen energii elektrycznej do końca roku 
2023 nie będą obejmować oświetlenia ulicznego. 
W związku z tym Burmistrz Lipian podjął decyzję, 
by nie redukować miejskiego oświetlenia 
świątecznego. 

„Antek w podróży” w Lipianach. Ogólnopolskiej 
sławy bloger podróżniczy odwiedził miasto nad 
Wądołem już po raz drugi. Po raz drugi także 
powstał o naszje gminie ciekawy materiał 
promocyjny. 

 
„Taniec dla pokoju” to wyjątkowa inicjatywa 
grupy tanecznej Pań z grupy „Jerusalem” przy 
MGOK. Kilka wyjątkowych form tanecznych 
mogliśmy zaobserwować podczas lipiańskiej 
biesiady odpustowej. Panie przygotowały 
również promocyjny, lipiański flashmob w 
gorzowskiej galerii Nova Park. 

Wysłużony, betonowy witacz w Dębcu zastąpiony 
zostały przez nowoczesną instalację promocyjną 
Gminy Lipiany. 

 „Skrzynka dobrej książki” to ciekawa, plażowa 
inicjatywa lipiańskiej biblioteki. Plażowicze dzięki 
nowej propozycji nad wodami Wądołu mogli 
podczas wypoczynku oddać się lekturze prasy czy 
dobrej książki. 

Stowarzyszenie „Lipiański Klub Sportów 
Wodnych” w tym roku także przygotowały 
piękne wodne, półkolonie dla dzieci z terenu 
Gminy Lipiany. 

Wielbicieli dobrej lektury, pachnącej kawy oraz 
Naszej Małej Ojczyzny połączył biblioteczny 
konkurs fotograficzny. Zwycięską fotografię pt. 
„Miłosne spojrzenie”  wykonała Pani Joanna 
Trojanowska. 

Zachodniopomorskie Noble to wojewódzka 
nagroda świata nauki. W tym roku wyróżnienie 
trafiło do pochodzącego z Lipian Pana Dr. 
Hab. Marcina Lenera - za wiodący udział 
w opracowaniu testów diagnostycznych, 
wykrywających zwiększone ryzyko raków 
u kobiet i mężczyzn na podstawie oznaczeń 
stężenia ołowiu we krwi. 

W lipiańskim MGOK rozpoczął swoją działalność 
Klub Szachowy. 

W lipcu przy Placu im. Huberta Dzikowskiego 
wielkie grono mieszkańców Gminy Lipiany 
okazało wielkie serce w walce o powrót 
do zdrowia Szymona Szopy. Podczas 
charytatywnego koncerty przy MGOK zebrano 
kwotę ponad 28 tys zł. 

 
W lipiańskim Zespole Szkół coraz większą 
popularność uzyskuje tenis stołowy. W grudniu 
odbył się turniej rangi powiatowej, w którym 
zawodniczki i zawodnicy z placówki z ulicy 
Kościuszki zdobyli masę medali. Podczas 
zawodów odbyło się dziewięćdziesiąt spotkań, 
rozgrywanych na sześciu stołach. 

Ponad 130 harcerzy z Hufca ZHP Myślibórz wzięło 
udział w zainicjowaniu rajdu harcerskiego w 
Zespole Szkół w Lipianach. Uczestnicy rajdu 
pokonali ponad 12 km szlakiem najpiękniejszych 
zakątków Gminy Lipiany. 

Młodzi wolontariusze z Zespołu Szkół w Lipianach 
oraz Świetlicy Środowiskowej zmierzyli się ze 
sprzątaniem miejsc okolicznych miejsc zielonych. 
Piękna postawa! 

Dzień papieski w lipiańskim kościele w 
wykonaniu młodzieży.

 
Tym razem w ramach Narodowego Czytania 
lipiański rynek wypełniły pięknie przedstawione 
Ballady i Romanse Adama Mickiewicza.  

Lipiańska biblioteka ugościła kolejną edycję 
„Szkoły dla Rodziców” 

 
W okolicach MGOK młodzież szkolna z całego 
powiatu rywalizowała w kolejnej edycji biegów 
przełajowych. 

 
Na półwyspie Storczyków trwają prace 
archeologiczne w związku z planowaną na tym 
terenie gminna inwestycją. 

W związku z poważną sytuacją gospodarczą 
Burmistrz Lipian spotkał się z przedsiębiorcami 
z terenu Gminy Lipiany. Dyskusja dotyczyła 
problemów i wyzwań, przed którymi stoją 
lokalne firmy. 

W grudniu odbył się pierwszy dziecięcy turniej 
piłkarski z cyklu „Winter Cup” organizowany 
przez Stal Lipiany. 

Przy MGOK zawiązało się Koło Gospodyń 
Wiejskich

W gminnych jednostkach moc atrakcji dla dzieci z 
okazji Dnia Świętego Mikołaja 
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