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7 do 8 w Radzie Gminy Kozielice

Agitacja
podczas
święta?

1 marca 2016 roku już po 
raz szósty obchodzony był Na-
rodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych. 

Wzorem lat ubiegłych, w 
związku z tym świętem w sali wi-
dowiskowo-kinowej Pyrzyckiego 
Domu Kultury 7 marca odbyło się 
spotkanie uczniów Zespołu Szkół 
Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 CKU, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego, Publicznego Gim-
nazjum, Społecznego Gimnazjum 
w Pyrzycach, Gimnazjum w War-
nicach; Zespołów Szkół w Lipia-
nach, Bielicach i Kozielicach, Pu-
blicznego Gimnazjum w Przelewi-
cach oraz mieszkańców powiatu 
pyrzyckiego z kombatantem Armii 
Krajowej. 

Tym razem Pyrzyce odwiedził 
kpt. Waldemar Gałuszko ps. „Sza-
tan”, partyzant, żołnierz Armii Kra-
jowej, członek ROAK i WiN. 

Była projekcja filmu pt: „Oskar-
żenie” o Mieczysławie Bujaku, była 
konferencja - referat o Żołnierzach 
Wyklętych, był także czas na wspo-
mnienia kpt. Waldemara Gałuszko 
ps. „Szatan”; partyzanta, żołnierza 
Armii Krajowej, który w sposób 
bardzo ciekawy i pełen emocji opo-
wiadał o swoich wspomnieniach z 
tamtego okresu. 

Po zakończonych uroczysto-
ściach do naszej redakcji zadzwonił 
czytelnik z zapytaniem, czy wiemy 
coś na temat agitacji Młodzieży 
Wszechpolskiej podczas obchodów 
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych, które odbyły się w Pyrzyckim 
Domu Kultury. 

Pytanie to skierowaliśmy do 
Miłosza Łuszczyka, członka Za-
rządu Powiatu Pyrzyckiego, głów-
nego organizatora obchodów - „Nie 
posiadamy wiedzy o tym, żeby pod-
czas powiatowych obchodów Dnia 
Żołnierzy Wyklętych przeprowa-
dzonych w sali widowiskowo-ki-
nowej Pyrzyckiego Domu Kultury, 
których współorganizatorami byli 
Zarząd Powiatu i PDK, w miejscu 
i czasie jej trwania prowadzono 
jakąkolwiek agitację polityczną. 
Uczniowie naszych szkół biorący 
udział w uroczystości przebywali 
pod opieką nauczycieli i nie były 
zgłaszane przypadki nielegalnych 
działań w stosunku do młodzieży” 
– powiedział Łuszczyk.

Łuszczyk zaprzecza, że agita-
cja miała miejsce, może była tylko 
incydentalna i dziecinna, ale gdyby 
faktycznie zaistniała, to byłoby to 
zaprzeczenie szacunku dla obcho-
dzonego święta. 

PP

Na ostatniej sesji Rady Gminy  
w Kozielicach radny Robert Sójka 
zgłosił powołanie nowego klubu rad-
nych Razem dla gminy Kozielice. 
Klub liczy obecnie 7 radnych i należą 
do niego radny Robert Sójka-prze-
wodniczący klubu, radny Łukasz Po-
syniak, radny Wiesław Czarnecki, 
radna Paulina Mikołajczyk, radna  
Magdalena Gawrysiak, radny Marcin 
Kucharski i radny Tadeusz Stasiak. 
Siedmioosobowy klub stał się odpo-
wiedzią na istniejący prawie od po-
czątku kadencji inny klub w Radzie 
Gminy Kozielice o nazwie Przyjazna 
gmina Kozielice, którego przewod-
niczącym jest radny Waldemar Ba-
ran, a jego klub liczy 8 radnych, czyli  
w radzie rządzą i są opozycją dla rzą-
dzącego gminą wójta Piotra Rybkow-
skiego, któremu już od ostatniej sesji 
zwartego klubowego wsparcia udzie-
lać będzie 7-osobowy klub Razem 
dla gminy Kozielice.                     PP

 

Od kilku dni Ministerstwo Rol-
nictwa intensywnie informuje, że 
zgodnie z decyzją Komisji Europej-
skiej  z dnia 23 lutego 2016 w od-
niesieniu do Polski od 25 lutego 
każdy rolnik utrzymujący świnie, 
nawet jedną sztukę na własne po-
trzeby, ma obowiązek zrejestrować 
siedzibę stada oraz prowadzić księgę 
rejestracji świń. Nie mamy w re-
dakcji fachowców od hodowli świń  
(a szkoda), ale zaprowadzanie biuro-
kracji dla jednego prosiaka to chyba 
przesada, ponadto słowo stado za-
wsze kojarzyło się nam z liczbą 
mnogą, a tu w decyzji unijnej jedna 
świnia będzie występować w liczbie 
mnogiej i będzie w księdze tworzyć 
stado. W publikowanych przez mi-
nisterstwo ogłoszeniach, że, jak kto  
z jednej świni nie zrobi biurokratycz-
nego stada, to może narazić się na 
karę grzywny, grzywnę można dostać 
jeszcze za niezgłoszenie do Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa jak obywatel prosiaka sprzeda 
lub zechce go zjeść, na zgłoszenie jest 
30 dni,  inaczej grzywna. W informa-
cji przesłanej do gmin nie doczytali-
śmy, czy rejestracja jednego prosiaka 
i zakładanie mu księgi stada dotyczy 
też prosiaka hodowanego nie przez 
rolnika, ale na przykład krawca, na-
uczyciela, policjanta itd. Do tematu 
powrócimy.

PP

Jedynaki
też 
trzeba 
rejestrować
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8 marca br. Dzień Kobiet w gminie Przelewice uro-

czyście obchodzono w Domu Weselnym „Gracja”  
w Żukowie i Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach. 

Organizatorzy stanęli na wysokości zadania i przygo-
towali program artystyczny, który zachwycił wszystkie 
panie, gdyż był bardzo ciekawy i bogaty w różnorodne 
atrakcje. Tym razem ten szczególny dla pań dzień stał się 
okazją do prezentacji m.in. zespołów artystycznych i na-
szych wspaniałych artystów. Z interesującym programem 
wystąpili: zespół „Złota Jesień” z Dolic, którego instruk-
torem  jest  Daniel Nowacki, dzieci z PSP w Żukowie pod 
kierunkiem: Małgorzaty Błaszczyk, Iwony Krajewskiej, 
Marty Bogusz i Waldemara Klemenskiego, który zapew-
nił  oprawę muzyczną, zespół wokalno-taneczny z GC-
K-u pod kierunkiem Anny Roman. Z bardzo radosnym 
programem wystąpiły również nasze maluszki wraz  
z opiekunkami Iwoną Gąsiorowską i Moniką Górniak  
z Punktu Przedszkolnego w Przelewicach. Wielkim za-
skoczeniem dla wszystkich był wzruszający występ San-
dry Dąbrowskiej przy wsparciu mamy Renaty Dąbrow-
skiej  i Daniela Nowackiego. Były też wiersze  przygo-
towane specjalnie na tę okazję przez naszą  poetkę  Kry-
stynę Nawój. W trakcie imprezy nie mogło naturalnie 
zabraknąć dobrego humoru i występów kabaretowych 
w wykonaniu: Gabrysi i Grażyny Niedzieli oraz Urszuli 
Malczyk. Panie z humorem i dowcipem zaprezentowały 
także swoje niezwykłe umiejętności artystyczne i kaba-
retowe.  Kolejnym hitem imprezy stał się występ kabare-
towy prezentowany po raz pierwszy przez zespół „Złota 
Jesień”.

W trakcie imprezy była też okazja do promocji zdro-
wego stylu życia i  kampanii  „Nie pozwól odlecieć swo-
jemu szczęściu”. W ramach kampanii panie Iga Sindre-
wicz i  Anna Krawczykowska z Powiatowej Stacji Sani-
tarno-Epidemiologicznej w Pyrzycach zachęcały do dba-
łości o własne zdrowie, by cieszyć się nim jak najdłu-
żej. Wykonywały  pomiary stężenia tlenku węgla  (tzw. 
czadu) w wydychanym powietrzu u palaczy i osób, które 
rzuciły palenie. Zainteresowanie badaniami ze strony pań 
było bardzo duże. Wyniki wskazywały w jakim stopniu 
organizm palacza zatruty jest tlenkiem węgla, który wy-
stępuje w dymie papierosowym. Analizowano otrzymane 
wyniki zachęcając do zerwania ze szkodliwym nałogiem 
i prowadzenia zdrowego stylu życia. Jednym z  ważnych 
punktów programu imprezy było wręczenie  podzięko-
wania dla p. Marii Cabaj - członkini Zarządu Spółki z o.o. 
„KARSKO”  w Karsku za partnerską współpracę pomię-
dzy Gminą Przelewice a Spółką oraz pełną zaangażowa-
nia pracę  na rzecz sołectwa Żuków. W związku nieobec-
nością pani Marii podziękowanie odebrała przedstawi-
cielka Firmy. Wręczając podziękowanie pan wójt wyraził 
nadzieję, że ta współpraca będzie się nadal rozwijała. Na 
zakończenie programu zaproszono panie na  skromy po-
częstunek. Pyszne torty dla wszystkich ufundowali wójt 
Mieczysław Mularczyk i radny RG Ryszard Kaczmarek. 
Miło było organizatorom usłyszeć, że dla wielu pań był to 
najpiękniejszy Dzień Kobiet w ich życiu. W szczególno-
ści serdeczne podziękowania skierowały do pana wójta, 
a także do  występujących na scenie artystów i do pań-
stwa Sylwii i Łukasza Mularczyków z Domu Weselnego 
„Gracja” w Żukowie za gościnność i pyszny poczęstu-
nek, a także fantastyczną atmosferę, jaka podczas uro-
czystości panowała. Wszystkim zapewniono bezpłatny 
transport. Konferansjerami imprezy byli: Anna Garzyń-
ska i Daniel Nowacki. Pan wójt składa gorące podzięko-
wania wszystkim za tak  liczny udział w obu uroczysto-
ściach i wspaniałą atmosferę. Pani Marlenie Żelaskow-
skiej dyrektor PSP w Żukowie i nauczycielom dziękuje 
za przygotowywanie do występów dzieci, sponsorom za 
okazane wsparcie, w tym m.in. radnemu p. Ryszardowi 
Kaczmarkowi, Radzie Sołeckiej w Przelewicach, Stowa-
rzyszeniu „Bo jak nie my to kto” oraz wszystkim, którzy 
swym zaangażowaniem uświetnili  ten wyjątkowy dzień. 
Serdeczne słowa podziękowania kieruje również do p. 
Beaty Woźniak i wszystkich pań, które specjalnie na tę 
okazję upiekły pyszne ciasta, a  także do wszystkich ar-
tystów  za uatrakcyjnienie swym występem tego wyjąt-
kowego święta. 

 Anna Garzyńska

Wyjątkowy Dzień Kobiet 
w naszej gminie
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Do zdarzenia doszło  12 lutego 2016 roku w godzinach 12:30 – 13:00 
w Pyrzycach. Na telefon stacjonarny seniorki zadzwoniła młoda kobieta, 
która podając się za jej córkę oświadczyła, że ma problemy i potrzebuje 
pilnie 50 000 zł. 

W trakcie rozmowy telefonicznej pokrzywdzona oświadczyła, że ma 
jedynie 20 000 zł i może je pożyczyć córce. W związku z powyższym ko-
bieta podająca się za córkę pokrzywdzonej powiedziała, że po pieniądze 
przyjdzie jej dobry kolega i odbierze je od matki. Po około 30 minutach 
od zakończenia rozmowy telefonicznej do pokrzywdzonej przyszedł męż-
czyzna, któremu kobieta przekazała umówioną kwotę. Mężczyzna odbie-
rający pieniądze twierdził w rozmowie przez domofon, że nie może otwo-
rzyć drzwi w związku z czym pokrzywdzona wyszła z mieszkania przed 
blok.  

Policja publikuje portret pamięciowy sprawcy.

Mężczyzna w wieku 30-35 lat, wzrost 190 cm, barczystej budowy 
ciała. Włosy krótkie, ciemny blond, na twarzy trzy-czterodniowy za-
rost – rudy. Ubrany był w czarną skórzaną  lub skóropodobną kurtkę 
do pasa,  jasny sweter z poziomymi wzorami  i czarne spodnie, na gło-
wie miał czarną czapkę z daszkiem typu kaszkiet. 

 
Każdy, kto rozpozna przedstawionego na portrecie pamięciowym 

mężczyznę, proszony jest o niezwłoczny kontakt z Komendą Powiatową 
Policji w Pyrzycach pod numer telefonu 91 577 95 54 lub drogą elek-
troniczną na adres komenda@pyrzyce.policja.gov.pl. Zapewniamy pełną 
anonimowość. 

st.sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

Pyrzyccy policjanci poszukują mężczyzny, który 12 lu-
tego 2016 roku w  Pyrzycach, doprowadził starszą osobę 
do niekorzystnego rozporządzania własnym mieniem w 
postaci pieniędzy w kwocie 20 000 złotych poprzez wpro-
wadzenie w błąd co do spłaty zadłużenia osoby najbliższej. 

4 marca w Urzędzie Miejskim w Lipianach odbyło się uroczyste przeka-
zanie obowiązków, w trakcie którego w obecności Burmistrza Lipian i Wójta 
Gminy Przelewice oraz policjantów i pracowników lipiańskiej jednostki Po-
licji Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach insp. Andrzej Sikora po-
dziękował za dotychczasową współpracę asp. szt. Tomaszowi Franiakowi i 
przekazał obowiązki asp. Monice Klemenskiej życząc sukcesów i owocnej 
współpracy. 

 Zarówno Burmistrz Lipian jak i Wójt Przelewic podziękowali asp. 
szt. Tomaszowi Franiakowi za dotychczasową służbę na rzecz lokalnej spo-
łeczności, natomiast nowej pani Komendant życzyli samych sukcesów i uda-
nej współpracy.

 Asp. Monika Klemenska służbę w policji rozpoczęła w 2004 roku. 
Jest absolwentką Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończyła też studia w Wyż-
szej Szkole Policji w Szczytnie. Przez ostatnie 10 lat do chwili obecnej 
była związana z pionem kryminalnym w Komendzie Powiatowej Policji w 
Pyrzycach. 

st. sierż Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

NOWY  KOMENDANT 
KOMISARIATU 
POLICJI W LIPIANACH

Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach insp. Andrzej Si-
kora z dniem dzisiejszym powołał na stanowisko Komendanta 
Komisariatu Policji w Lipianach asp. Monikę Klemenską. 
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Działka powierzchni  0,8723 
ha w Czernicach zabudowana 
zabytkowym pałacem, jeszcze 
kilka lat temu stanowiła sie-
dzibę domu dziecka. Prowa-
dzone ostatnimi czasy prze-
targi i rokowania nie zostały 
rozstrzygnięte z powodu braku 
chętnych do kupna nierucho-
mości. Pod  koniec ubiegłego 
roku zainteresowanie gruntem 
i pałacem zgłosiło Sławięciń-
skie Stowarzyszenie Inicja-
tyw Lokalnych złożyło w sta-
rostwie wniosek o bezprzetar-
gową sprzedaż nieruchomo-
ści po byłym domu dziecka 
w Czernicach, proponując, by 
zapłata za nieruchomość uisz-
czana byłaby w formie ratalnej 
przez 10 lat. Ówczesny zarząd 
powiatu wyraził zgodę na taką 
formę sprzedaży nieruchomo-
ści i postanowił o przeprowa-
dzeniu szczegółowych nego-
cjacji. Po zmianie władzy w 
starostwie obecny zarząd po-
stanowił odstąpić od tego dzia-

łania i wstrzymał się ze sprze-
dażą nieruchomości dla Stowa-
rzyszenia. Pytanie. O powody 
skierowaliśmy pytanie do staro-
sty Stanisława Stępnia.

„Zarząd Powiatu Pyrzyc-
kiego nie potwierdza, że została 
zmieniona decyzja dotycząca 
sprzedaży zabytkowego pałacu 
w Czernicach. Należy jednak za-
znaczyć, że szczególnie uważnie 
analizujemy tę sprawę, gdyż sy-
tuacja na rynku nieruchomo-
ści oraz prowadzone przez długi 
czas próby sprzedaży wskazują, 
że możliwa do osiągnięcia cena 
sprzedaży będzie znacząco od-
biegała od rzeczywistej warto-
ści tej nieruchomości. Niezwykle 
ważne jest zatem rozważenie, czy 
w takiej sytuacji sprzedaż będzie 
rozsądnym ekonomicznie posu-
nięciem, czy nie lepiej sprzedaż 
odłożyć w czasie lub zagospo-
darować obiekt w inny sposób” 
– odpowiedział w imieniu starosty 
członek zarządu Miłosz Łuszczyk. 

PP
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Sonda
MOJE ULUBIONE 
ZWIERZĘ TO….?

Moje ulubione zwierzęta to pies 
i kot, uważam, że są najwierniejsze 
dla człowieka, mam w domu dwa 
koty.

Najlepiej lubię psy, są najwier-
niejszymi przyjaciółmi, jestem my-
śliwym od 30 lat i mam w domu psa 
myśliwskiego, wabi się Fuks.

Najwierniejsze są psy, więc to 
moi ulubieńcy wśród zwierząt, mia-
łam kiedyś dwa pieski i nie wyklu-
czam, że jeszcze kiedyś  będę miała.

Bardzo fajne zwierzątka to kró-
liki, mam w domu taką miniaturkę, 
ale pieski też są fajne.

Z zawodu jestem rolnikiem, 
więc lubię wszystkie zwierzęta i nie 
robię podziałów na lepsze, czy gor-
sze stworzenia.

Tuż po wybraniu nowej władzy 
w powiecie, nowy zarząd, by poznać 
się bliżej z podległymi pracowni-
kami, postanowił wprowadzić dzien-
niczki dnia pracy. Każdego dnia pra-
cownicy starostwa, kierownicy jed-
nostek i administracji musieli przez 
prawie dwa tygodnie lutego dokład-
nie zapisywać, co robili w pracy  
i ile czasu na to poświęcali. Nie będę 
dyskutował z samym pomysłem, ale 
uważam, że miał sporo wad i mógł 
być lepiej przeprowadzony. Zasko-
czony nowym obowiązkiem pra-
cownik starostwa, wypełniając 
dzienniczek i zapisując czas przepi-
sywania dokumentu formatu A4 na 
komputerze nie wiedział, czy 20 mi-
nut to dobry czas, czy też niedobry, 
wypicie herbaty lub kawy w pięć 
minut to dobrze czy źle, sikanie w 6 
minut, czy to nie za długo, a sikanie 
6 razy w czasie pracy, czy to nie za 
często. I takie wątpliwości mógłbym 
mnożyć,  niektórzy zdezorientowani 
pracownicy zobowiązani do prowa-
dzenia dzienniczków zaczęli konsul-
tować się ze sobą, by na własna rękę 
dokonać unifikacji zapisywanych 
danych, by czas wykonywanych 

czynności w poszczególnych dzien-
niczkach bardzo od siebie nie odbie-
gał. Według mnie, obawy pracowni-
ków były słuszne, no bo jeżeli na za-
rządzie podczas przeglądania dzien-
niczków wyszłoby, że jeden pra-
cownik sika 8 minut 3 razy w pracy,  
a drugi tylko 3 minuty i jeden raz, co 
wtedy?  Uważam, że zarząd powiatu 
mógł lepiej przygotować całą akcję 
i posłużyć się pomysłem wziętym 
z budowlanki, w tej branży każda 
praca, zadanie jest szczegółowo opi-
sane, tak by wykonując kosztorys  
w sposób jak najbardziej przybli-
żony ocenić koszt robót i czas ich 
trwania. Katalogi Nakładów Rze-
czowych tzw. KNR, a także ich różne 
modyfikacje np. KNNR i KSNR 
znane są i stosowane od wielu lat, 
są to wydawnictwa, z których na-
leży korzystać opracowując koszto-
rysy na roboty budowlane. Są bazą 
normatywną nie tylko jako podstawa 
do przyjmowania nakładów rzeczo-
wych, ale również do specyfikowa-
nia i formułowania opisów robót 
budowlanych. Z takiego KNR wy-
czytamy, ile godzin zajmuje wybe-
tonowanie 1 m2 podłogi, lub poło-

żenie 1 m2 glazury, czy malowanie 
1 m2 ściany. Dzięki temu budowla-
niec wie, ile ma czasu na wykonanie 
danej czynności. Postawieni przed 
ścianą – dzienniczkiem pracownicy 
starostwa nie mieli pojęcia, ile mi-
nut na daną czynność to dla zarządu 
jest dobry pracownik, a ile minut to 
już pracownik zły. Pomysł z dzien-
niczkami chyba nie wypalił, bo miał 
trwać do końca marca, a zakończył 
się z ostatnim dniem lutego. Z tego, 
co udało się nam dowiedzieć, to bunt 
w obronie administracji, przeciwko 
dzienniczkom podniosły związki za-
wodowe w pyrzyckim szpitalu i tak 
pomysł monitorowania pracowników 
upadł, na koniec miesiąca zarząd 
dzienniczki obejrzał i oddał pracow-
nikom na pamiątkę, a kilku pracow-
ników starostwa odetchnęło z ulgą, 
bo już nie muszą biegać po korytarzu 
i prosić o jakąś spektakularną robotę, 
a ewentualny wygospodarowany na 
krócej obsługiwanym petencie czas 
spokojnie mogą poświęcić na ma-
łego, komputerowego pasjansa.

RT

Kradzież zakończona
śmiercią

W minioną sobotę, około go-
dziny 16.00  myśliborska policja 
powiadomiła swoich pyrzyckich 
kolegów o kradzieży w Myślibo-
rzu samochodu marki Volkswagen 
Golf. 

Niedługo po tym, patrol policji 
z komisariatu w Lipianach zauwa-
żył skradziony samochód na ulicy 
Pyrzyckiej, gdzie policjanci pod-
jęli próbę zatrzymania pojazdu. 
Niestety, kierowca nie reagował na 
polecenia policjantów i rozpoczął 
ucieczkę w kierunku Pyrzyc, która 
zakończyła się po dwóch kilome-
trach w miejscowości Dębiec. 

Kierowca najprawdopodobniej 
z powodu dużej prędkości stracił 
panowanie nad pojazdem i uderzył 
w ścianę budynku dawnego motelu. 
W wyniku uderzenia, mimo podję-
tej przez policjantów próby reani-
macji kierowca poniósł śmierć. 

Ze wstępnych ustaleń wy-
nika, że był to 27-letni mężczy-
zna, mieszkaniec powiatu gryfiń-
skiego, szczegóły wypadku badają 
policyjni specjaliści pod nadzorem 
prokuratora.

PP
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W 1909 roku Niedziela Wielkanocna przy-
padała na dzień 11 kwietnia. Prezentowana 
kartka pocztowa (z tego właśnie okresu), 
z pozdrowieniami wielkanocnymi,została 
dzień wcześniej nadana na poczcie w Dębicy 
(Damnitz)  do odbiorcy w mało odległym 
Choszcznie (wówczas Arnswalde). 

Co ciekawe, zilustrowana obok widokówka 
wsi Warnice (Warnitz, dziś miejscowość 
gminna), odsyła nas z powrotem do … Dębicy  
(WarnitzbeiDamnitz!Warnice koło Dębicy). 
Nikogo nie powinno to jednak szczególnie dzi-
wić. Warnice rozwijały się wówczas o wiele 
mniej dynamicznie, choćby w porównaniu do 
takich miejscowości jak wspomniana Dębica, 
czy również Obryta, Okunica – wsie zlokali-
zowane w bezpośrednim sąsiedztwie połącze-
nia kolejowego Stargard – Pyrzyce. Obecnie,  
o wiele bardziej istotne pozostają połącze-
nia drogowe, a sama kolej stanowi już nie-
stety tylko turystyczną atrakcję. Warnice, ze 
względu na położenie przy drodze wojewódz-
kiej nr 106 i bliskość z takimi aglomeracjami 
jak Stargard i Pyrzyce, stanowią obecnie atrak-
cyjne miejsce do osiedlania się dla osób mniej 
zorientowanych na tzw. zurbanizowane (gęsto 
zamieszkałe) tereny. 

Warnice to dawna posiadłość biskupów 
kamieńskich, wzmiankowana już w 1305 r.  
W 1846 zbuntowani chłopi protestując prze-
ciwko wyzyskowi właściciela majątku podpa-
lili pałac. Późnogotycki kościół kamienno-ce-
glany z początku XVI w., zniszczony w 1945, 
odbudowany został w 1976 roku.

Prezentowana, czteroobrazkowa wido-
kówka zawiera fotografie ilustrujące: gasthof 
Maske – w tym miejscu znajduje się obecnie 
sklep wiejski, widok na wspomniany kościół  
i obok na szkołę podstawową, majątek Gaedke 
(istniejące do dziś  zabudowania) i drugi ma-
jątek ziemski: Schönfeld (być może pobliska 
Obryta –Großschönfeld)?.

Rewers pocztówki zawiera miejsce na: 
Schriflichemitteiilungen (komunikaty pi-
semne). Wypełniają go krótkie pozdrowienia 
z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych.  

Liebe Und frühlingshafte Oster grüßesen-
det Euch … – Ciepłe i wiosenne pozdrowienia 
wielkanocne wysyłają …

Widokówka z obiegiem pocztowym, jej wy-
dawcą była firma Ad.Schleiffer ze Stargardu.

Wiosenne pozdrowienia wielkanocne z Warnic!
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1.03.2016 r. w Gimnazjum im. OZP w Przelewicach odbył się Kon-
kurs Pięknego Czytania. Miał on na celu promocję czytelnictwa, rozbu-
dzenie zainteresowań wartościową literaturą, kształtowanie umiejętności 
pięknego czytania i propagowanie zdrowej rywalizacji wśród uczniów.  
I etap konkursu odbywał się w klasach, podczas lekcji języka polskiego. 
Panie polonistki wyłoniły do II etapu 14 laureatów, którzy w finale 
zmierzyli się z fragmentami „Potopu” H. Sienkiewicza i z „łamańcami” 
językowymi.

Jury oceniało płynność czytania, artykulację, akcent, modulację 
głosu oraz indywidualną interpretację czytane tekstu.

Mistrzami pięknego czytania zostali: na poziomie klas pierwszych 
Joanna Ziobrowska, na poziomie klas drugich Alicja Jałoszyńska, na 
poziomie klas trzecich  Szymon Kupisz.

Konkurs był kolejnym działaniem związanym z obchodami Roku 
Sienkiewicza w naszej szkole.

Teofila Guc
Edyta Kobus
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W okresie od 2014  r. do 2015 w Starostwie 
Powiatowym w Pyrzycach realizowany był pro-
jekt pn. „Powiat pyrzycki przeciwdziała wyklu-
czeniu cyfrowemu” w kwocie dofinansowania 
1.016.614,35 zł. 

W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę 
Unizeto Technologies SA na całkowitą wartość 
zamówienia 808.798,23 zł. 

W wyniku przeprowadzonej kontroli przez 
Centrum Projektów Polska Cyfrowa zakwestio-
nowana została procedura przetargowa z 2014 
roku, w następstwie czego planowana jest ko-
rekta finansowa w wysokości 25 % wartości za-
mówienia, tj. 202.199,55 zł. Według naszych in-
formacji, starostwo w wyniku kontroli będzie 
musiało oddać zakwestionowaną kwotę, co w 
przypadku aktualnej sytuacji finansowej po-
wiatu byłoby dość bolesne. „Mając na wzglę-
dzie, iż w naszej ocenie postępowanie zostało 
przeprowadzone prawidłowo, wystąpiliśmy  
z prośbą o ocenę formalnoprawną do prezesa 
zamówień publicznych. W sprawie nie została 
wydana jeszcze decyzja administracyjna, która 
nakazywałaby zwrot środków w wysokości ko-
rekty, w związku  z czym zagrożenie dla budżetu 
aktualnie nie występuje” – poinformowano nas 
w starostwie.

Dziś, mimo takiej odpowiedzi starostwa, na-
dal uważamy, że realne zagrożenie zwrotu po-
nad 200  tysięcy złotych istnieje. I co wtedy z 
budżetem 2016?

PP

202.199,55 
złotych
do zwrotu?
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Nikodem podczas leczenia w szpitalu

Bielice

Lipiany

Przelewice

Pyrzyce
Warnice

O taką ilość mieszkańców 
zmniejszył się powiat pyrzycki w 
ciągu ostatnich 15 lat, jednak umiesz-
czone poniżej wykresy pokazują, że 
spadek liczby mieszkańców nie do-
tyczy wszystkich gmin. W gminie 
Bielice np. od roku 2000 ilość miesz-
kańców wzrosła o 128 osób, w gmi-
nie Kozielice w tym samym okresie 
o 28. Pozostałe gminy zanotowały za 
w/w okres znaczne spadki, Przele-
wice przez 15 lat straciły 562 miesz-
kańców, Lipiany 430, Pyrzyce 1438, 

Warnice 124. Biorąc pod uwagę wiel-
kość gmin  należy uznać, że to gmina 
Przelewice straciła w ciągu 15 lat naj-
większą ilość zameldowanych na jej 
terenie osób i jest to temat do gmin-
nych analiz, bo jak tak dalej pójdzie, 
to za kilkadziesiąt lat gmina zniknie. 
Idąc tym tokiem rozumowania to za 
240 lat, przy takim trendzie w po-
wiecie pyrzyckim nikt już nie będzie 
mieszkał.

PP   

2397 osób 
opuściło 
nasz powiat

PRAWO  I  GOSPODARKA§



 11                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 3                                               

PRAWO  I  GOSPODARKA§
Kozielice

Każdego roku publikujemy dane 
dotyczące kilku parametrów z życia 
gmin powiatu pyrzyckiego. Także 
w tym roku poprosiliśmy gminnych 
urzędników o wypełnienie przesła-
nej im tabeli. W tym roku po raz ko-
lejny dowiadujemy się z niej, że ko-
biety w naszym powiecie żyją zdecy-
dowanie dłużej od mężczyzn, a naj-

dłużej w gminie Kozielice; tam na 
jednego osiemdziesięciolatka męż-
czyznę przypada 3,9 kobiety w tym 
samym wieku. Na drugim miejscu, 
jeżeli chodzi o długowieczność ko-
biet jest gmina Warnice, tam na jed-
nego mężczyznę w wieku powyżej 
80 lat przypada 3,7 kobiety z tej sa-
mej grupy wiekowej. Najwięcej męż-

czyzn w wieku powyżej 80 lat jest w 
gminie Pyrzyce i tu stosunek kobiet 
do mężczyzn w tym wieku jest naj-
mniejszy i wynosi zaledwie 2,2. Jak 
widać, w gminie Pyrzyce mężczyźni 
mogą czuć się najbezpieczniej, po-
wodów nie znamy. Ponieważ poni-
żej analizować będziemy dane staty-
styczne dotyczące  sprzedaży alko-
holu, a tak się jakoś składa, że w tej 
dziedzinie prym wiodą Pyrzyce (42 
pozwolenia na sprzedaż trunków o 
wyższej mocy), przestrzegam przed 
wyciąganiem pochopnych wniosków, 
iż tu właśnie leży przyczyna długo-
wieczności panów.

Najmniej pozwoleń było w Bie-
licach, ale jakoś nie ma to przeło-
żenia na długość życia mieszkań-
ców, no ale bardzo możliwe, że bie-
liczanie kupują  alkohol w Pyrzy-
cach czy w Szczecinie i piją jeszcze 
więcej. Jak na małą ilość mieszkań-
ców, to w kwestii picia  przodują też 
mieszkańcy Kozielic – 34 pozwole-
nia i Warnic 33 pozwolenia łącznie, 
ale jak napisaliśmy powyżej wnioski 
nasze są może zbyt daleko idące, a 
w gminach wymienionych powyżej 
wstrzemięźliwość i prawie prohibi-
cja wielka jest. 

PPWykresy przygotowano na podstawie danych przekazanych przez gminy

Powiat

Wykresy przygotowano na podstawie danych przekazanych przez gminy
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Przedstawicielki Stowarzyszenia Amazonek STOKROTKA ze Stargardu 
oraz lek. ginekolog-położnik Józef Janowski pomagali zgromadzonym Pa-
niom nauczyć się badania piersi. Zainteresowanie było spore, a zajęcia prak-
tyczne przyniosły nowe umiejętności, niezbędne w codzienności każdej  

kobiety. 
Panie dowiedziały się, jak dbać 

o swoje zdrowie, jak i kiedy się ba-
dać, jakie objawy są niepokojące, 
kiedy zgłosić się do lekarza, a także 
jak zachęcić do wspólnego badania z 
partnerem. 

Samobadaniu piersi powinny 
poddawać się już młode dziewczęta 
od wieku dojrzewania; tylko stała, 
systematyczna kontrola zabezpieczyć 
może przez niezauważonymi, poważ-
nymi zmianami w strukturze tkanek.

Zaproszeni goście z pewno-
ścią powtórzą swój wykład również  
w innych sołectwach – wójt gminy, 
obecna na spotkaniu, zaprosiła prele-
gentów do innych miejscowości, aby 
tą profilaktyką objąć jak największą 
grupę mieszkanek naszej gminy. 

Dziękujemy za ciekawe, bardzo 
potrzebne spotkanie w imieniu war-
nickich kobiet.

W niedzielę 6 marca w Domu Strażaka w Warnicach odbyło się „bab-
skie spotkanie”, organizowane dla mieszkanek sołectwa Warnice. 

Gościem specjalnym była pani Agnieszka Koszuta – brafitterka. 
Kto to taki? Bra-fitting to dokładne dopasowanie rozmiaru biustono-
sza (ang. bra - biustonosz, fit - dopasowywać). Pani Agnieszka przybli-
żyła paniom sposób właściwego doboru bielizny do rozmiaru, sylwetki 
i okazji. Niektóre z uczestniczek pierwszy raz miały okazję zakupić profe-
sjonalną, właściwie dopasowaną bieliznę.

Część druga świętowania Dnia Kobiet odbędzie się w najbliższą so-
botę – planowany jest wyjazd nad morze i obiad w restauracji. Organiza-
torami jest sołtys i Rada Sołecka.

We wtorek, 8 marca, w Międzynarodowym Dniu Kobiet w 
świetlicy wiejskiej w Barnimiu, przy kawie i słodkim poczę-
stunku odbyło się spotkanie dot. zdrowia kobiety.
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Demonstration of the innovative 
technology of the improvement of 
absorption of the geothermal depo-
sit layer, tak brzmi pełna nazwa pro-
jektu unijnego zrealizowanego przez 
Geotermię Pyrzyce, ma on na celu 
demonstrację nowatorskiej techno-
logii poprawy chłonności warstwy 
złożowej wód geotermalnych. Pro-
jekt pyrzyckiej spółki został wybrany 
jako jeden z 24 najlepszych projek-
tów LIFE Environment spośród 113 
oraz jako jeden z 5 najlepszych pro-
jektów LIFE Information z 14, które 
zostały ukończone i poddane ocenie 
w roku 2015. „W ramach projektu 
wykonano prototypową instalację 
oraz niezbędny dla jej monitorowa-
nia i testów automatycznych system 
pomiarów, wdrożone projekt w skali 
technicznej i technologicznej, prze-
testowano i dokonano oceny metody 
w warunkach rzeczywistych. Projekt 
naukowy będzie miał wymierne ko-
rzyści dla mieszkańców Pyrzyc, od-
biorców energii cieplnej. Dzięki wy-
konanym badaniom i doświadczalnej 
instalacji będzie możliwe ogranicze-
nie spalania gazu do podgrzewania 
wody, a co za tym idzie ograniczenia 

Międzynarodowe uznanie dla pyrzyckiej

Koniec cmentarnego 
eldorado 
w gminie Pyrzyce

Geotermii
emisji spalin. Poprawi się także wy-
korzystanie pracujących obecnie złóż 
geotermalnych. Nie bez znaczenia 
jest dla nas fakt promocyjny projektu, 
który był realizowany przez ostatnie 
dwa lata, nie tylko w kręgach nauko-
wych Polski i Europy była i jest o nim 
mowa. Całkowity budżet projektu to 
452 619 EUR, w tym dofinansowa-
nie z Unii Europejskiej 50%, 43,08% 
wartości zadania do projektu dołożył 
Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska. Jesteśmy dumni z faktu tak wy-
sokiej oceny naszej pracy” – powie-
dział Stanisław Kulik prezes Geoter-
mii Pyrzyce

„Jestem dumna z faktu, że Geo-
termia Pyrzyce została zaliczona do 
grona najlepszych w Europie, co jest 
prestiżowym wyróżnieniem, wyra-
zem uznania dla osiągnięć i wkładu 
w rozwój branży ciepłowniczej, je-
stem dumna z faktu, że docenieni zo-
stali pyrzyczanie, nasi mieszkańcy  

i pracownicy spółki. Świadczy to  
o podejmowaniu wielu działań, a 
także o stosowaniu innowacyjnych 
form zarządzania, nasza spółka do-
łączyła do elitarnego grona europej-
skich ośrodków badawczych w dzie-

dzinie ciepła geotermalnego. Gra-
tuluje sukcesu panu prezesowi, pra-
cownikom spółki, partnerom pro-
jektu i życzę kolejnych pomysłów na 
podobna skalę” – powiedziała bur-
mistrz Marzena Podzińska.

PP

Tytuł może nieadekwatny do 
słowa cmentarz, ale odpowiedni do 
problemu, z którym zmierzyła się 
obecna ekipa w pyrzyckim ratuszu. 
Od zawsze darmowe cmentarze 
wiejskie w gminie Pyrzyce w miej-
scowościach: Ryszewko, Ryszewo, 
Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, 
Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielę-
cin, Mechowo kusiły zmarłych z in-
nych gmin. Na tych cmentarzach 
wielu mieszkańców spoza gminy 
Pyrzyce chowa swoich dalszych i 
bliskich, a powód jest w większo-
ści jeden: bo za darmo. Na w/w 
cmentarzach nigdy nie obowią-
zywały żadne opłaty, można było 
przyjechać, wybrać miejsce, wy-
kopać grób i pochować zmarłego. 
„Na wielu wiejskich cmentarzach 
w naszej gminie niedługo zabrak-
nie miejsc na pochówek, może się 
tak stać w związku z tym, że miesz-
kańcy innych gmin dokonują za 
darmo pochówku, w efekcie trzeba 
będzie pozyskiwać teren pod rozbu-

dowę cmentarzy i je urządzić, a to 
kosztuje. Cmentarze są darmowe, 
a budżet gminy musi pokrywać bie-
żące koszty związane z ich utrzyma-
niem, wywóz nieczystości, opłaty 
za wodę. Ponadto na wielu cmen-
tarzach wymagane są już konkretne 
inwestycje, widzą to już sami miesz-
kańcy korzystający z nich i o tym 
mówią. W ciągu ostatnich miesięcy 
odbyłam spotkania z mieszkańcami 
miejscowości, gdzie są cmentarze 
i przekonywałam ich do celowości 
wprowadzenia opłat, ucywilizowa-
nia całego problemu i jego ujedno-
licenia, bo do dziś na cmentarzu w 
Pyrzycach opłaty są, a na wiejskich 
nie i mieszkańcy Pyrzyc pytają, 
dlaczego? By wprowadzenia opłat 
mieszkańcy zbyt nie odczuli, to do-
dam, że opłata za grób już istnie-
jący, bez względu na jego parame-
try wynosi tylko 46 zł na następne 
20 lat” – powiedziała burmistrz 
Marzena Podzińska 

 

Uchwała ustala stawki netto za korzystanie z cmentarza komunalnego w 
miejscowościach: Ryszewko, Ryszewo, Turze, Brzezin, Okunica, Stróżewo, 
Brzesko, Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Mechowo:
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Prawie po 20 latach starań, plaża 
nad jeziorem Sitno będzie gminna. 
Na ostatniej sesji Rady Gminy Ko-
zielice radni wyrazili zgodę na od-
płatne nabycie do zasobu nierucho-
mości Gminy Kozielice, nierucho-
mości niezabudowane położone w 
obrębie geodezyjnym Załęże sta-
nowiące współwłasność małżon-
ków Andrzeja i Joanny Krzyżow-
skich, są to działki nr 82/3 o pow. 
0,0748 ha -z przeznaczeniem na te-
ren drogi wewnętrznej oraz działka 
nr 82/5 o pow. 0,0673 ha - z prze-
znaczeniem na rekreację zbiorową, 
całość stanowić będzie plażę ogól-
nie dostępną. Koszt zakupu, łącz-
nie z kosztami notarialnymi, wy-
niesie, jak informował wójt Piotr 
Rybkowski, około 28 tysięcy zło-
tych. Jak widać było na sesji, 
20-letnim staraniom mieszkań-
ców Załęża nikt nie był przeciw  
i już w zbliżające się lato miesz-
kańcy tej wsi, gminy Kozielice  
i inni opalać się będą na gminnej 
ziemi. Dodać należy, że będzie to 
plaża niestrzeżona, na pełny wy-
pas rekreacyjny na razie gminy nie 
stać.

PP  

Opalanie
nad jeziorem 
Sitno już na

gminnym gruncie


