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Ja
bym
głosował 
przeciw

Na najbliższej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego radni w formie 
uchwały mają przyjąć „Główne kierunki działań zarządu powiatu 
pyrzyckiego na okres kadencji 2014–2018”. Przedłożony radnym do 
analizy dokument zawiera 15 punktów, a według mnie bardzo ogól-
nych, z różnych parafii pobożnych życzeń. dokończenie na str. 10

Czytaj na str. 11

MAŁOLATY NA HAJU I PRAWIE 300 GRAMÓW MARIHUANY
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Sonda Lipiany

U nas w domu przygotowanie 
świąt zaczynamy od postu. Palmę 
kupujemy w sklepie. Staram się po-
magać mamie w przygotowaniach 
świątecznych. A śmigus dyngus 
obowiązkowo.

Tradycyjnie w domu robię z sio-
strą palmę i malujemy pisanki. A w 
lany poniedziałek oblewamy rodzi-
ców wodą.

Najważniejsze, aby w święta 
byli wszyscy zdrowi. Przygotowu-
jemy potrawy sami, a ciasta i pi-
sanki wspólnie z dziećmi. Oczywi-
ście tradycyjnie dla dzieci jest też 
zajączek.

Pisanki kolorowe robię z wnu-
kami. Mazurki i babeczki obowiąz-
kowo. Święta powinny być rado-
sne i zdrowe. Wesołych świąt dla 
czytelników.

Tradycją dla mnie jest porządne 
oblewanie wodą w śmigus dyngus.

Które obrzędy i zwyczaje wiel-
kanocne pielęgnowane są 

w Pana/Pani domu?    16 marca br.  w sali konferen-
cyjnej tut. urzędu odbyło się wręcze-
nie zaświadczeń o wyborze nowo 
wybranych sołtysów z terenu gminy 
Przelewice. Zaświadczenia wręczał  
pan wójt Gminy Przelewice. Wszyst-
kim wybranym sołtysom serdecznie 
gratulował i życzył owocnej pracy 
na rzecz swoich sołectw oraz całej 
gminy. Po wręczeniu zaświadczeń 
przedstawił najważniejsze przedsię-
wzięcia, jakie są aktualnie realizo-
wane na terenie gminy oraz plany in-
westycyjne na najbliższą przyszłość.

   W okresie od 16 do 25 lutego 
2015 r. odbyły się zebrania wiejskie 
związane z wyborem sołtysów i rad 
soleckich. Obsługę zebrań prowa-
dzili: wójt  Mieczysław Mularczyk  
i sekretarz  Janusz Wójtowicz. Wybory 
przeprowadzono w 16 sołectwach 
gminy Przelewice. W wyniku wybo-
rów wybranych zostało 16 sołtysów  
i 16 Rad Sołeckich na lata 2015-2019. 
  
    Dla niektórych sołtysów to już ko-
lejna kadencja, jednak są i tacy, któ-
rzy debiutują w tej roli. Nowych soł-
tysów, którzy będą sprawować tę 
funkcję po raz  pierwszy, wybrano  
w sześciu sołectwach. Debiutujący  

Wręczenie zaświadczeń sołtysom

w swej roli włodarze to: Krzysztof 
Żywicki (Bylice), Michalina So-
kołowska (Jesionowo),  Marzena 
Sobstyl-Jałoszyńska (Kłodzino), 
Zyta Durka (Kosin), Beata Jałkie-
wicz (Przywodzie) i Mirela Struzik 
(Żuków).

W większości przypadków, bo 
aż w 10 sołectwach mieszkańcy wy-
brali ponownie osoby, które pełniły 
już obowiązki sołtysa przez ostatnią 
kadencję.

Tym samym włodarze z 16 so-
łectw gminy Przelewice oficjalnie 
rozpoczęli nową kadencję. Wszyst-
kim wybranym sołtysom gratulu-
jemy i życzymy owocnej pracy na 
rzecz swoich sołectw oraz gminy 
Przelewice!

Anna Garzyńska

Policjanci zajmujący się prze-
stępczością narkotykową weryfikują 
i sprawdzają każdą informację do-
tycząca środków odurzających. W 
ostatnich dniach w jednej ze szkół, 
na terenie powiatu pyrzyckiego, nie-
letni po zażyciu bliżej nieokreślo-
nych środków odurzających trafił do 
szpitala. Okazało się, że palił susz ro-
ślinny nieznanego pochodzenia, któ-
rym „poczęstował” go znajomy.

Kryminalni na podstawie wcze-
śniej zebranych informacji ustalili, 
że w podpyrzyckiej miejscowości w 
jednym z mieszkań mogą być prze-
chowywane i rozprowadzane środki 
odurzające. W środę w godzinach 
popołudniowych policjanci poje-
chali pod wskazany adres, gdzie za-
stali   19-letniego mężczyznę. Pod-
czas czynności w mieszkaniu zaprze-
czał on jakoby miał posiadać jakie-
kolwiek narkotyki. Jak się okazało 
nie mówił prawdy, w wyniku prze-
szukania kryminalni ujawnili i za-
bezpieczyli w jednym z pomieszczeń 
foliowy worek, w którym znajdował 
się susz roślinny. Ponadto policjanci 

zabezpieczyli wagę elektroniczną i 
worki z zapięciem strunowym. Męż-
czyzna został zatrzymany i przewie-
ziony do jednostki policji w celu wy-
konania czynności. 

Na miejscu w komendzie zabez-
pieczony susz roślinny zważono i 
poddano badaniu testerem narkoty-
kowym. Okazało się, że jest to nie-

MAŁOLATY NA HAJU 
I PRAWIE 300 GRAMÓW
MARIHUANY

Policjanci wydziału krymi-
nalnego pyrzyckiej komendy 
w jednym z mieszkań nieopo-
dal Pyrzyc zabezpieczyli pra-
wie 300 gramów narkotyków. 

W związku z posiada-
niem środków odurzających 
zatrzymany został 19-letni 
mężczyzna. 

mal 300 gramów marihuany. 19-latek 
trafił do policyjnego aresztu, następ-
nie podczas czynności usłyszał zarzut 
posiadania środków odurzających. 
Ustawa       o przeciwdziałaniu narko-
manii za to przestępstwo przewiduje 
karę do 3 lat pozbawienia wolności. 

sierż. Marcelina Pałaszewska 
KPP w Pyrzycach
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Sonda Przelewice

Z tradycji wielkanocnych śmi-
gus dyngus nie zawsze obchodzę, 
ale święconka w koszyczku zawsze 
jest, przeważnie kupuję gotowe rze-
czy do poświęcenia.

W święta ważne, aby się nie 
kłócić i było normalnie w rodzinie.

Oczywiście w święta robimy 
wszystko zgodnie z tradycją.

Post, kościół, potrawy. Do świąt 
podchodzimy sumiennie.

Święta to czas z rodziną, trady-
cyjnie, nie jest to tak, że jest tylko 
wolne od pracy.

Które obrzędy i zwyczaje wiel-
kanocne pielęgnowane są 

w Pana/Pani domu?

Już na najbliższej sesji 
Rady Powiatu Pyrzyckiego 
radni zagłosują ZA propo-
zycją zarządu powiatu doty-
czącą wydzierżawienia na 15 
lat budynku przy ulicy Poznań-
skiej, po 4 nieudanych prze-
targach, 2 rokowaniach cena 

Działać jak Promyczek

stanęła na kwocie 450 tysięcy zło-
tych i chętnych do kupna nie widać, 
a budynek niszczeje. Chęć  wydzier-
żawienia budynku zgłosiło Niepu-
bliczne Przedszkole „Promyczek”, 
które zamierza dokonać jego moder-
nizacji i adaptacji na potrzeby szkoły 
dla klas 0-3. W związku z planowa-
nymi nakładami, okres wydzierża-
wienia musi być dłuższy niż 3 lata, 
a tylko na tyle bez zgody rady za-
rząd powiatu mógłby sam podpisać 
umowę. Wiemy nieoficjalnie, że nie 
było sprzeciwów na komisjach, które 
się już odbyły, więc stąd ta niemal  
pewność, że będzie głosowanie ZA  
i chyba słusznie, budynek niszczeje, 
a tak, ktoś o niego zadba i będzie pła-
cił około 9 tysięcy złotych dzierżawy 
dla powiatu. Na koniec należy do-
dać, że Promyczek chyba wyprzedził 
z pomysłem szkoły dla maluchów  
pana Artura Kurowskiego, który ku-
pił od syndyka upadłego Przedsię-
biorstwa Mieszkaniowego czerwony 
budynek przy ulicy Poznańskiej,  
w którym wedle naszych informacji, 
planowana była właśnie taka sama 
szkoła, jaką chce uruchomić Promy-
czek. Jak sprawdziliśmy w urzędzie 
gminy, Promyczek dokonał już wy-
maganych zgłoszeń, które powinny 
być wykonane do końca września 
jednego roku, by następnego móc 

rozpocząć działal-
ność oświatową, 
czyli jeżeli remont 
wydzierżawionego 
budynku i niezbędne 
odbiory zakończą 
się o czasie, to od 1 
września 2015 Py-
rzycom przybędzie 
jedna szkoła, a szko-
łom gminnym ubę-
dzie kilku uczniów  
i subwencji.

PP  
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Sonda Kozielice

Święta to przede wszystkim tra-
dycja, trzeba wypić i dobrze zjeść. 
Wesołych świąt dla wszystkich 
czytelników.

U nas w domu święta zawsze 
obchodzimy z tradycją, od malowa-
nia jajek po śmigus dyngus.

W naszym domu święta są bar-
dzo radosne. Spędzamy je całą ro-
dziną, pisanki  malujemy sami 
tak jak kiedyś, ciasta kupujemy w 
sklepie.

Teraz święta u nas są troszkę 
spokojniejsze niż kiedyś, ale trady-
cja zachowana.

Dla mnie święta to przede 
wszystkim spotkanie z rodziną. 
Wszystkie potrawy robimy sami.

Które obrzędy i zwyczaje wiel-
kanocne pielęgnowane są 

w Pana/Pani domu?

Uczestnicy prelekcji ze Szkoły Podstawowowej w Kłodzinie

Święta wielkanocne już nie-
bawem. Własnoręcznie wyko-
nane ozdoby wielkanocne spra-
wią, że atmosfera świąt będzie 
bardziej uroczysta, a w naszym 
domach zagości wiosenna świe-
żość. Dlatego w sołectwie Je-
sionowo w każdy czwartek ak-
tywne panie wraz z dziećmi spo-
tykają się w szkolnej świetlicy 
i wspólnie, w miłej atmosferze 
wykonują dekoracje świąteczne. 
Zapraszamy zatem wszyst-
kie osoby chętne na warsztaty 
ozdób z okazji zbliżających się 
Świąt Wielkanocnych. Będą one 
wykorzystywane na prezentacje 
i konkursy.

Serdecznie zapraszamy do 
współpracy!

Michalina Sokołowska
Sołtys Sołectwa Jesionowo

Warsztaty ozdób wielkanocnych 

PODSTAWOWE DANE O BEZROBOCIU W GMINACH POWIATU PYRZYCKIEGO
STAN NA 31.12.2014
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Sonda Warnice

U nas w domu zawsze jest tra-
dycyjna święconka, czyli własno-
ręcznie malowane jajka i swojskie 
wypieki, a w śmigus dyngus per-
fumami się oblewamy.

Święta spędzam oczywiście z 
żoną, która robi same łakocie, prze-
pyszne ciasta. A w dyngusa pole-
wamy się wodą.

Jesteśmy z mężem emerytami. 
Święta spędzamy we dwoje. Palmę 
kupujemy, a do kościoła chodzę ja.

Palmę robię sama. Ale święta 
nie są już takie jak kiedyś, wiek 
już nie ten i niestety zdrowie coraz 
gorsze.

Na święta pomagamy rodzicom 
i oczywiście chodzimy do kościoła.

Które obrzędy i zwyczaje wiel-
kanocne pielęgnowane są 

w Pana/Pani domu?

Zarząd Powiatu Pyrzyckiego na 
jednym z ostatnich posiedzeń za-
jął się ustaleniem wysokości dodat-
ków motywacyjnych dla dyrektorów 
podległych mu instytucji, a po ana-
lizie ich wysokości podjął decyzję o 
utrzymaniu obecnie obowiązujących 
stawek, które wynoszą:
- Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 45%
- Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2  
RCKU  50%
- Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-wychowawczego  45%
- Dyrektor Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej   35%
- Dyrektor Powiatowego międzysz-

kolnego Ośrodka Spor-
towego 35%
wynagrodzenia zasad-
niczego, na okres od 
1 marca 2015r. do 30 
kwietnia 2015r. 
Jakaś nowa polityka no-
wej władzy? To teraz co 
miesiąc będzie się usta-
lało dodatek? 
Może to i dobrze, dy-
rektorzy będą na bacz-
ność od wypłaty do wy-
płaty, bo jak podpadną, 
to im władza pojedzie 
po kieszeni. No to może 
i zróżnicowanie  się 
zmieni, bo na razie pod-
trzymano propozycję 
starosty Tołoczki.

PP  

3 marca Szkoła Podstawowa w 
Kłodzinie gościła przedstawicieli 
Powiatowej Stacji Sanitarno–Epide-
miologicznej w Pyrzycach. Panie: 
Anna Krawczykowska i Iga Sindre-
wicz przeprowadziły prelekcję dla 
uczniów klas V i VI dotyczącą nie-
bezpieczeństw wynikających z za-
żywania dopalaczy i środków psy-
choaktywnych. Wszyscy zostali za-
poznani z konsekwencjami dla zdro-
wia fizycznego i psychicznego czło-
wieka, do których może doprowa-
dzić zażywanie dopalaczy. Panie 
przestrzegały uczestników spotka-
nia przed spożywaniem bądź próbo-
waniem wszelkich, nieznanego po-
chodzenia substancji, czy też leków, 
gdyż mogą one powodować nie-
odwracalne w skutkach zmiany fi-
zyczne i psychiczne.

Agnieszka Andrzejczak

Uczestnicy prelekcji ze Szkoły Podstawowowej w Kłodzinie
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Sonda Bielice

Święta są dla mnie odpoczynkiem 
od codziennej gonitwy. Spędzam je w 
gronie rodziny. Tradycyjnie jest zają-
czek dla córeczek.

Święta jak to święta, jedzonko, ja-
jeczka i po świętach.

Jestem strażakiem, więc zawsze 
jestem w kościele. Święta spędzam 
rodzinnie, no i oczywiście dyngusa 
też obchodzimy.

W święta tradycją dla mnie jest 
przede wszystkim wysyłanie kartek 
z życzeniami. Jak się spojrzy na taką 
kartkę, wtedy się czuje jakby te osoby 
były z nami.

Święta, jak zawsze, rodzinnie. 
Pomagam rodzicom, a dyngus oczy-
wiście że tak, pod warunkiem że jest 
ciepło.

Które obrzędy i zwyczaje wiel-
kanocne pielęgnowane są 

w Pana/Pani domu?

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ

Położoną w Pyrzycach 
przy ul Staromiejskiej, 

powierzchnia 1070 m2, uzbrojoną 
/woda, kanalizacja, energia elek-

tryczna, gaz/, ogrodzenie. 
Wraz z działką sprzedany 

 zostanie udział 1/3
 w drodze 

dojazdowej- wewnętrznej.
Na działkę zostały wydane  

warunki zabudowy 
na budynek mieszkalny parterowy 

 z użytkowym poddaszem. 
Telefon po godzinie 15.00 

   505 205 654

Baba z wozu
53- letni mężczyzna zawiadomił, że 

jego konkubina w celu zbycia pojazdu, 
którego był właścicielem, podrobiła 
jego podpis na umowie kupna sprze-
daży, czym spowodowała straty o łącz-
nej wartości 3000 złotych na szkodę 
pokrzywdzonego. Postępowanie pro-
wadzi KPP w Pyrzycach 

 
Idzie wiosna

38-letni mężczyzna zawiadomił, że 
43-letni mężczyzna, mieszkaniec pow. 
pyrzyckiego dokonał przywłaszczenia 
kosiarki spalinowej oraz piły spalino-
wej o łącznej wartości strat 1600 zł na 
szkodę zgłaszającego. Postępowanie 
prowadzi KP Lipiany. 

Pociąg do krosu i alkoholu
Mężczyzna lat 23 w miejscowości 

Przelewice kierował na drodze publicz-
nej motocyklem typu kros,  czym na-

ruszył zakaz orzeczony przez Sąd Re-
jonowy w Pyrzycach. Sprawca zatrzy-
many przez dzielnicowego KP w Lipia-
nach. Postępowanie prowadzi KPP w 
Pyrzycach. 

Mocny zawodnik
26-letni mężczyzna kierował samo-

chodem osobowym marki VW Golf po 
drodze publicznej będąc w stanie nie-
trzeźwości, badanie stanu trzeźwości 
dało wynik ponad 3 promile alkoholu w 
organizmie. Sprawca zatrzymany przez 
patrol ZRD KPP Pyrzyce. Postępowa-
nie prowadzi KPP Pyrzyce. 

Waga alkoholowa ciężka
48-letni mężczyzna, mieszkaniec 

pow. myśliborskiego na drodze pu-
blicznej w Pyrzycach kierował samo-
chodem ciężarowym wraz z naczepą 
będąc w stanie nietrzeźwości. Bada-
nie stanu trzeźwości wykazało ponad 

pół promila alko-
holu w organizmie. 
Sprawca zatrzymany 
przez ZRD. Postępo-
wanie prowadzi KPP 
Pyrzyc.

Mały 
dystrybutor

34-letni mężczy-
zna dokonał kradzieży 
energii elektrycz-
nej, poprzez skręce-
nie żył kabla zasilają-
cego i poprowadzenie 
go poza licznik ener-
gii elektrycznej, czym 
działał na szkodę 
firmy ENEA. Postę-
powanie prowadzi KP  
w Lipianach 

W miniony piątek dzieci z Ze-
społu Szkół w Lipianach powitały 
wiosnę. Kolorowy przemarsz z Ma-
rzanną przez miasto nad jezioro, 
oczywiście z dodatkiem różnych 
dźwięków, utopienie Marzanny i we-
soła zabawa na hali sportowej - to 
duży skrót powitania wiosny, pod-
czas którego pogoda i humory, jak 
widać, dopisały.

PP  

Po 28 miesiącach rządów PPK nad 
wodą i ściekami w gminie Przelewice, 
instalacje wod-kan wracają do gminy. 
Od 1 stycznia 2013 to Pyrzyckie Przed-
siębiorstwo Komunalne prowadziło 
na przekazanym przez gminę majątku 
działalność związaną z dostawą wody 
i odprowadzaniem ścieków w gminie 
Przelewice, nie dla wszystkich było to 
najlepsze rozwiązanie jak było słychać 
na sesjach w minionej kadencji, a w tej 
szczególnie.

„Mamy jedne z najwyższych sta-
wek, sumując cenę wody i odprowadza-
nych ścieków, w roku ubiegłym do tej 
działalności gmina dołożyła około 460 
tysięcy złotych, do każdego remontu na-
praw awarii także na bieżąco musimy 
dokładać. Postanowiliśmy więc, że bę-
dziemy tę działalność prowadzić na 
własny rachunek, jeszcze dziś nie odpo-
wiem Panu dokładnie jak będzie wyglą-
dać organizacja tej działalności, my-
ślimy o tym by było to skupione przy za-
kładzie budżetowym, Ogrodzie Dendro-
logicznym, pracujemy nad tym” – po-
wiedział wójt Mieczysław Mularczyk   

„Potwierdzam, od 1 maja PPK nie 
prowadzi działalności wod-kan na te-
renie gminy Przelewice, 4 marca do-
konaliśmy porozumienia stron, o szcze-
gółach nie chcę mówić, bo nie jest ono 
jeszcze podpisane. Obecnie przygoto-
wujemy się do przekazania całego ma-
jątku protokolarnie, tak jak go przejmo-
waliśmy w 2013 roku. Mieliśmy podpi-
sana umowę do końca tego roku, ale 
zgodnie z porozumieniem kończymy ją 
wcześniej” – odniósł sie do sprawy pre-
zes PPK Krzysztof Wancyrz.

Bardzo trudne zadanie chce wziąć 
na siebie gmina Przelewice, przecież 
nikt w urzędzie, ani ogrodzie dendrolo-
gicznym nie ma w tej materii doświad-
czenia, trzeba będzie stworzyć firmę 
od podstaw, czy nie okaże się, że bę-
dzie ona zatrudniać więcej ludzi niż 
sam urząd i nie zatopi gminy? Gene-
ralnie jak na początek kadencji to wójt 
Mularczyk wziął sobie nie orzech, ale 
kokos do zgryzienia, a czy połamie na 
nim zęby? Zobaczymy. 

RT

Woda i ścieki
powracają
do gminy
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Sonda Pyrzyce

.

Święta, jak zawsze, z rodziną, 
albo u nas lub na wyjeździe. Zdarza 
się, że jestem w pracy.

Rodzinnie, pyszne jedzonko, ja-
jeczka. Tak normalnie jak każdy.

Czekamy na święta jak na wio-
snę. Tradycją jest robienie babek i 
mazurków.

W święta mam wolne od szkoły, 
a z koszyczkiem nie chodzę, robi to 
mama.

Święta przygotowuję sama. Idę 
z palmą, która kupuję, do kościoła, 
chyba że czas na to pozwoli, to ro-
bię ją sama.

Które obrzędy i zwyczaje wiel-
kanocne pielęgnowane są 

w Pana/Pani domu?

„Dama z łasiczką” - tak Da 
Vinci nazwał swój bardzo znany 
obraz, na którym przedstawił Cecy-
lię Gal lerani (kochankę księ cia 
Ludo vica Sfo rzy „il Moro” i istotną 
posta ć na dwo rze Sforzów) z ła-
siczką w jej ramionach. Po latach 
uczeni stwierdzili, że to nie była ła-
siczka, a raczej gronostaj. W sza cie 
let niej gro no staj ma bowiem cze-
ko la do wo -brą zowy wierzch ciała 
i łatwo go wtedy pomy lić z łasicą, 
jed nak jesie nią zmie nia ubar wie nie 
na białe. Ostatecznie ciężko jed-
no znacz nie ziden ty fi ko wać zwie-
rzątko przed sta wione na obra zie. 
Dzisiaj poprawne są obie nazwy. 

Warto również przypomnieć że 
„Dama z gronostajem” to jedyne 
dzieło Leonarda da Vinci znaj-
dujące w polskich zbiorach (Le-
onardo da Vinci Dama z gro no sta
jem, ok. 1490 - olej i tem pera na de-
sce orze cho wej, 53,4 cm × 39,3 cm 
- Muzeum Ksią żąt Czar to ry skich 
w Kra ko wie).

Jakie miasto … takie 
zwierzątko?

Podobną zagadką pozostaje 
zwierzątko (ptak), jakie trzyma na 
kolanach Frau (Pani) Galles na fo-
tografii wykonanej w zakładzie fo-
tograficznym Max-a Drache w Py-
rzycach (Pyritz i. P.) w 1903 roku. 
Kura, perliczka, a może udomo-
wiona kuropatwa? Sam nie po-
dejmę się rozstrzygnięcia i pozo-
stawiam to do rozważenia samym 
czytelnikom. 

Frau Galles pochodząca za-
pewne z samych Pyrzyc bądź naj-
bliższych okolic, żyła bowiem w ty-
powo rolniczym regionie, stąd mo-
tyw ptactwa domowego na fotogra-
fii dziwić nie powinien. A być może 
był to motyw… wielkanocny?  

Pyrzyckie Atelier.
Przedwojenne fotografie wy-

konywane w pyrzyckich rodzin-
nych zakładach fotograficznych 
były wykonywane ze szczególną 
starannością. By zapobiec znisz-
czeniu zdjęcia nanoszone były na 
tekturę, w dole której zawsze wid-
niała nazwa firmy (tutaj zakładu 
Max-a Drache). Na odwrocie naj-
częściej zamieszczano bogato zdo-
bioną reklamę firmy, z logiem, da-
nymi tele-adresowymi, mottem za-
kładu. Oczywiście Drache nie był  
jedynym przedsiębiorcą tego fachu. 
Inne znane zakłady to:  Fridel Bin-
gel (Bahner-Str.), H. Proeger (Stet-
tiner-Str.) oraz Walter Breymann 
(Bahner-Str.).  

Pyrzycka dama
z „łasiczką”?
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To reportaż Anny Kolmer o Ko-
biecej Drużynie Pożarniczej z Prze-
lewic wyróżniony w Ogólnopolskim 
Konkursie Radiowym. Z przyjem-
nością państwa informujemy, że  re-
portaż  dziennikarki Radia Szcze-
cin Anny Kolmer „Ogniste dziew-
czyny” został wyróżniony w XVII 
edycji Ogólnopolskiego Konkursu 
Radiowego „Strażacy ochotnicy nie 
tylko gaszą”. Dotyczy on działalno-
ści Kobiecej Drużyny Pożarniczej w 
Przelewicach. Do  tegorocznej edy-
cji zgłoszono blisko 50 audycji z 14 
rozgłośni radiowych z całego kraju. 
Serdecznie gratulujemy wyróżnie-
nia zarówno pani Annie Kolmer, jak  
i wszystkim paniom z  Kobiecej  Dru-
żyny Pożarniczej w Przelewicach! 
Zachęcamy państwa do wysłucha-
nia reportażu Anny Kolmer „Ogniste 
dziewczyny”. Realizacja dźwiękowa 
– Aleksandra Mazur-Woroniecka.

PP

Ogniste dziewczyny
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1 kwietnia 2015r. odbędzie się zbiórka publiczna dla Natalii 
Łapecińskiej podczas wystawy wielkanocnej w Pyrzyckim 
Domu Kultury. Natalia wraz z rodzicami mieszka w Chabowie 
w gminie Bielice - powiat pyrzycki. Celem zbiórki jest zebranie 
pieniędzy na delfinoterapię w Turcji, na którą zakwalifikowała 
się Natalia. Narodowy Fundusz Zdrowia ani żadna Fundacja 
z Polski nie refunduje tej terapii.  

Serdecznie zapraszamy

ZBIÓRKA PUBLICZNA
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

SPRZEDAM LUB WYDZIERŻAWIĘ
lokal na imprezy okolicznościowe,

 znajdujący się w Pyrzycach 
przy ulicy Dworcowej 23 
(budynek Urzędu Pracy). 

Kontakt 603 375 709

SPRZEDAM LUB WYDZIERŻAWIĘ
cukiernio - kawiarnię

w Lipianach ul. Sienkiewicza 3. 
Kontakt 603 375 709

Pozwolę sobie odnieść się w 
kilku zdaniach do kilku zapisów w 
projekcie uchwały, w której zarząd 
powiatu informuje, czym przez naj-
bliższe cztery lata chce zajmować 
się:

1. Świadczenie wysokiej jako-
ści usług publicznych poprzez pod-
noszenie jakości pracowników. Po-
budzanie pozytywnej energii tkwią-
cej w ludziach oraz wspieranie po-
staw kreacyjnych. Pomimo obszer-
ności sfery usług tj. 23 zadań przy-
pisanych powiatom, nasze starostwo 
będzie przyjaznym i profesjonalnym 
urzędem.

Ad 1.   Gdybym był radnym, po-
prosiłbym o wyjaśnienie, jak zarząd 
chce pobudzać pozytywną energię i 
wspierać postawy kreacyjne, kto jest 
w stanie to zrozumieć?

2. Umożliwienie młodym miesz-
kańcom powiatu większego udziału 
w działalności na rzecz społeczeń-
stwa obywatelskiego tworząc między 
innymi Powiatową Radę Działalno-
ści Pożytku Publicznego, uruchamia-
jąc Powiatową Ligę Kultury. 

Ad 2.   Czemu Powiatowa Rada 
Działalności Pożytku Publicznego  
i Powiatowa Liga Kultury przypi-
sana jest tylko ludziom młodym, czy 
z pożytku nie mogą korzystać organi-
zacje seniorów, Kluby AA itp., Dla-
czego w Lidze Kultury mogą, we-
dług wnioskodawców uchwały, brać 
udział tylko ludzie młodzi, a gdzie 
cała działalność seniorów i cho-
ciażby folklor, który nie wszędzie 
jest młody.

3. Podjęcie działań na 
rzecz stworzenia warun-
ków w zakresie zdro-
wego stylu życia, aktyw-
ności na rzecz zdrowia 
oraz otwartości Szpitala 
Powiatowego na nowe 
zapotrzebowania usług 
medyczno-zdrowotnych.

Ad 3.   Jak zarząd bez 
pieniędzy (bez nowych 

kontraktów z NFZ) chce tworzyć wa-
runki w zakresie zdrowego stylu ży-
cia, aktywności na rzecz zdrowia, 
albo jak zmusić szpital do robienia 
czegoś nawet bardzo słusznego bez 
kasy.

4. Organizowanie przedsięwzięć 
ukierunkowanych na obszar bez-
pieczeństwa publicznego we współ-
pracy z Komendą Powiatową Policji, 
Komendą Powiatową Państwowej 
Straży Pożarnej, samorządami gmin-
nymi, strażą graniczną, ochotniczymi 
strażami pożarnymi…..

Ad 4    Same kropeczki na końcu 
tematu mówią za siebie ….Skoro 
wnioskodawca pisze „Organizowa-
nie przedsięwzięć….”, to pewnie ma 
już je w głowie, no to proszę o nich 
na sesji opowiedzieć i to o czymś 
nowym. 

5. Rozwój szkolnictwa zawodo-
wego we współpracy szkół z Powia-
towym Urzędem Pracy oraz firmami 
naszego powiatu. Jest to konsekwen-
cja rozwoju społeczno-gospodar-
czego w oparciu o endogeniczny po-
tencjał regionu.

Ad 5    Jak się nie wie, co powie-
dzieć, to pisze się mądre słowa – „En-
dogeniczne modele wzrostu gospo-
darczego to modele, w których postęp 
techniczny (rozumiany jako akumula-
cja wiedzy naukowo-technicznej i ka-
pitału ludzkiego) jest przede wszyst-
kim skutkiem decyzji inwestycyjnych 
konsumentów i producentów, którzy 
zawsze postępują racjonalnie. Trze-
cim podmiotem podejmującym decy-
zje o alokacji kapitału jest państwo, 
realizujące określoną, długookre-
sową politykę ekonomiczną”

Definicję słowa podajemy dla 
radnych,  żeby wiedzieli, za czym 
głosują.

6. Podjęcie działań w trosce o 
rozwój rodzinnych gospodarstw rol-
nych poprzez możliwości ich po-
większenia oraz „zgrupowania” na 
rzecz między innymi prowadzenia 
przetwórstwa rolno-spożywczego.

Ad 6.   Na ten temat  można tylko 
sobie na poziomie powiatu pogadać, 
powiat i jego organy nie mają żadnej 
kompetencji, siły sprawczej ani środ-
ków na działania  w tym zakresie, ale 
pogadać zawsze można, nawet całą 
kadencję.

7. Wdrożenie procesu idei od-
nowy wsi jako nowej metody roz-
woju obszarów wiejskich.

Ad 7.    Zrobiłem już na ten temat 
jeden wywiad z członkiem zarządu 
powiatu i jednocześnie pełnomoc-
nikiem do sprawa odnowy wsi i nie 
chce mi się już na ten bzdurny temat 
pisać, zainteresowanych odsyłam do 
Pulsu Nr 1/2015

8. Współpracowanie z samorzą-
dami gminnymi w kierunku spraw-
nego i skutecznego działania na rzecz 
polityki rozwoju społeczno-gospo-
darczego. Na bazie własnych zaso-
bów przygotowanie Kontraktu Sa-
morządowego, czym stworzymy wa-
runki dla uruchomienia przedsiębior-
czości, tworząc nowe miejsca pracy.

Ad 8.    Zarząd powiatu znowu 
wchodzi w buty wójtów i burmi-
strzów powiatu, przypominam że sta-
rosta ani zarząd nie mają żadnego 
wpływu na działania gmin, każda 
z nich ma swoje interesy i to nie na 
złość staroście, ale w interesie wła-
snych mieszkańców wójt czy bur-
mistrz będzie wybierał, co chce robić 
w gminie. 

9. Przygotowanie dokumentacji 
i wniosków celem przeprowadzenia 
termomodernizacji obiektów stano-
wiących mienie powiatu.

Ad 9.    Ten punkt chyba zer-
żnięty z ostatniego wystąpienia se-
syjnego Tołoczki, który po niezasłu-
żonym wypoczynku przypomniał Li-
pińskiemu o temacie, który on rozpo-
czął w minionej kadencji.

10. Współpracowanie z samo-
rządami gminnymi naszego powiatu 
przy przygotowaniu dokumentacji i 

wniosków na przebudowę i moder-
nizację dróg powiatowych. Przed-
sięwzięcia będą realizowane przy 
pomocy środków finansowych z do-
stępnych programów przewidzianych 
w nowej perspektywie budżetowej 
Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 
Planowanie zakończymy do końca 
pierwszego półrocza 2015 r.

Ad 10.  Ten punkt polecam wój-
tom i burmistrzom naszego po-
wiatu, wedle planu zarządu mają oni  
w imieniu własnych gmin partycypo-
wać już nie tylko w remontach dróg 
i chodników powiatowych, w tej ka-
dencji mają włączać się już do finan-
sowania dokumentacji na remonty na 
drogach powiatowych, a pracownicy 
gmin mają przygotowywać wnio-
ski na drogi powiatowe, to kto bę-
dzie robił drogi gminne? Mamy pra-
wie kwiecień, a do dziś nie wiadomo, 
jaka droga powiatowa, w jakiej gmi-
nie będzie robiona i z jakim udziałem 
gmin w 2015 r.   

11. Współpracowanie z gminami 
naszego powiatu w zakresie gospo-
darki, kultury, sportu, ochrony zdro-
wia i edukacji, promując wydarzenia 
na miejscu i poza naszym powiatem.

Ad 11.  Jakie pieniądze zarząd 
każdego roku zamierza zaplanować 
na ten cel, można na przykład po-
dać,  jaki procent budżetu powiatu 
będzie na ten cel każdego roku prze-
znaczany. Bo jeżeli ma to być pro-
mocja, bo któryś z członków zarządu 
pojedzie na to czy inne spotkanie  
i z mównicy będzie chwalił swój po-
wiat, to ja dziękuję.

 Jest jeszcze kilka punktów, ale 
te zostawię do opisania radnym po-
wiatowym, generalnie dla mnie plan 
pracy zarządu w tej formie nie do 
przyjęcia. Po pierwsze za dużo ogól-
ników, po drugie za dużo deklaracji 
bez kasy, po trzecie za dużo włażenia 
na podwórko wójtom i burmistrzom. 
Może zamiast jeździć po zebraniach  
i spotkaniach bez jakiegokolwiek 
celu jeszcze raz przyłożyć się i pomy-
śleć, co bez czarowania można z re-
alnie zrobić w tej kadencji w powie-
cie, nie obiecywać, zakończyć pracę 
nad kontraktem, które się ciągną i nie 
mogą skończyć, nie wciskać w kontr-
akcie gminom swoich pomysłów 
tylko słuchać, co chcą gminy.

W starostwie trwa jeszcze cały 
czas jakaś powyborcza sielanka, 
układanie się władzy na stołkach, 
może za kolejne sto dni pracy za-
rządu będzie lepiej i nie będzie się, 
czego czepiać. Odnosząc się do pod-
noszonego przez zarząd powiatu ar-
gumentu, że jest tani w utrzymaniu, 
to ja powiem, że wolę dorzucić parę 
groszy do pensji powiatowej wła-
dzy, ale niech weźmie się do roboty 
i skończy z gadaniem.

Ryszard Tański 

dokończenie ze str. 1

Ja
bym
głosował
przeciw



 11                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 4                                               

PRAWO  I  GOSPODARKA§
Konfrontacja KWW Olecha 

po lanym poniedziałku
            Mimo że wybory już dawno 

za nami, to rozliczanie ich wciąż 
trwa. Do  końca lutego poszczególne 
komitety musiały złożyć sprawozda-
nie finansowe ze swojej wyborczej 
działalności. W przypadku Komi-
tetu Wyborczego Jerzego Marka Ole-
cha, urzędującego w czasie kampa-
nii wyborczej burmistrza, rozliczenie 
jest bardziej skomplikowane. Bardzo 
trudne, a czasami wręcz niemożliwe 
jest rozliczenie udziału podległego 
mu w czasie kampanii aparatu urzęd-
niczego, pracowników instytucji 
gminnych w czynnościach związa-
nych z kampanią, kosztów, jakie mu-
siałby ponieść Olech, gdyby miał ich 
wykonanie zlecić, tak jak inni kan-
dydaci. Korzystanie z majątku gmin-
nego także sprawi wiele kłopotów, 
gdy trzeba będzie wycenić jego war-
tość. Do dziś niezakończona została 
sprawa słynnych atrap kamer zawie-
szonych na slupach w gminnym pa-
sie drogowym obserwujących banery 
byłego burmistrza. Olech w tamtym 
czasie w najczarniejszych snach nie 
brał pod uwagę, że może przegrać 
wybory, więc robił na gminnym ma-
jątku, co chciał, no, bo po wygranych 
wyborach, kto by mu co zrobił. Od-
dane do urny głosy pyrzyczan zde-
cydowały jednak inaczej, a dziś ko-

dokończenie ze str. 1

rzystanie z gminnego majątku trzeba 
rozliczyć. Zadaliśmy pytanie urzęd-
nikom pyrzyckiego ratusza, co w 
sprawie w/w atrap kamer się dzieje, 
odpowiedź przyszła w punktach.

  Postępowanie w sprawie zajęcia 
przez KWW Jerzego Marka Olecha 
pasów drogowych dróg gminnych bez 
wymaganego zezwolenia

1. 31 grudnia sporządzono pro-
tokół z przeglądu w okresie od 22 li-
stopada do 31 grudnia 2014r pasów 
drogowych, w trakcie których stwier-
dzono lokalizację kamer na słupach 
energetycznych w pasie drogi gmin-
nej ul. 1 Maja oraz Rondo Sybiraków.

13 stycznia 2015 r zawiadomiono 
pełnomocnika wyborczego KWW Je-
rzego Marka Olecha o wszczęciu po-
stępowanie o zajęciu dróg gminnych 
bez zezwolenia zarządcy drogi pod 
kamery (zwrotka z dnia 15.01.2015).

6 lutego 2015 r. zawiadomiono 
stronę o zakończeniu postepowania 
(zwrotka 16.02.2015).

20 lutego 2015 r. pełnomocnik 
wyborczy w imieniu Bezpartyjnego 
Komitetu Wyborczego Wyborców Je-
rzego Marka Olecha, zarzucił za-
rządcy drogi błędne ustalenie strony 
postępowania w sprawie zajęcia pa-
sów drogowych pod umieszczenie ka-

mer bez zezwolenia zarządcy drogi. 
Wskazał, iż stroną postępowania 
winny być osoby, które rozwiesiły ka-
mery lub, które rozwieszenie tych ka-
mer zleciły, a nie pełnomocnik finan-
sowy Bezpartyjnego Komitetu Wy-
borczego Wyborców Jerzego Marka 
Olecha. 

06 marca 2015 r. dokonano 
wstępnego przesłuchania świadka, 
jako podstawy dowodowej w sprawie.

18 marca 2015 r. wysłano do 
strony zawiadomienie o przeprowa-
dzeniu dowodu, który ma odbyć się 
dnia 8 kwietnia 2015 r. w siedzibie 
Urzędu.

 Wedle ostatniego punktu, pan 
Mariusz Szymkowicz pełnomocnik 
Komitetu Wyborczego Jerzego Marka 
Olecha będzie musiał, mimo zakoń-
czenia kampanii wyborczej i zakoń-
czenia pracy komitetów, nadal świe-
cić oczami za swojego idola i to tuż 
po lanym poniedziałku. W  imieniu 
redakcji zapewniamy, że ciąg dalszy 
nastąpi.

RT  

W roku ubiegłym, ówczesny bur-
mistrz Purzyc Jerzy Marek Olech po-
zwał mnie -  Ryszarda Tańskiego, re-
daktora naczelnego Pulsu Powiatu 
a także ówczesnego przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Pyrzycach 

OSTATECZNE 
PRZEDEGZEKUCYJNE
WEZWANIE 
DO ZAPŁATY

Ryszarda Grzesiak do sądu za publi-
kację anonimu pracowników urzędu 
miejskiego na temat sprawowania 
władzy przez burmistrza. Olech sta-
wił się tylko na rozprawę pojednaw-
czą, która zakończyła się bez pojed-

nania, a na następną już nie przy-
szedł, sąd nie przyjął jego tłumacze-
nia i pozew oddalił. Razem z Grze-
siakiem, mając na względzie per-
spektywę długiej i wyczerpującej 
walki z Olechem, wybraliśmy dobrą 
i co za tym idzie, z odpowiednimi 
stawkami, kancelarię. Do dziś nie 
wiemy, dlaczego Olech najpierw nas 
pozwał, a później się wycofał. Było 
to jeszcze przed drugą turą wyborów, 
może więc myślał, że szkoda na nas 
czasu i dokopie nam jak wygra? To 
takie nasze przypuszczenia, ale sku-
tek takiego postępowania jest taki, 
że kasę wydaliśmy na darmo i razem 
z Grzesiakiem chcemy, żeby Olech 
nam ją oddał. Od kilku dni dyspo-
nujemy postanowieniem Sądu Okrę-
gowego w Szczecinie, który uznał 
nasze roszczenia do kwoty 2160 
zł brutto na pozwaną przez Olecha 
głowę. W związku z tym wystoso-
waliśmy, każdy z osobna, pisma do 
pana Jerzego Marka Olecha z żąda-

niem zwrotu pieniędzy o następują-
cej treści. 

„Działając w imieniu własnym, 
wzywam pana do zapłaty kwoty 
2.160,00 zł [słownie: dwóch tysięcy 
stu sześćdziesięciu złotych] w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 26 
marca 2015 r. pod rygorem skierowa-
nia sprawy na drogę postępowania 
egzekucyjnego.

Powyższa kwota stanowi koszty 
ustanowienia jednego obrońcy w 
sprawie z oskarżenia prywatnego 
skierowanego przez pana przeciwko 
mnie- Ryszardowi Tańskiemu  i Ry-
szardowi Grzesiakowi”

Łącznie Olech musi zapłacić 
dwóm pozwanym 4320 zł i to jeszcze 
przed świętami. Na koniec powtórzę, 
że nadal nie rozumiemy, po co było 
mu pozywanie nas, a później rezy-
gnacja. Odpowiedzi na to pytanie nie 
spodziewam się jednak.

Ryszard Tański
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7 marca w szkolnej świetlicy w Jesionowie odbyło się spotkanie 
pań z sołectwa Jesionowo z okazji Dnia Kobiet. Z inicjatywy pani soł-
tys i przy wsparciu Rady Sołeckiej przygotowano poczęstunek w po-
staci ciepłych dań, napojów oraz ciasta dla wszystkich naszych miłych 
gości. Atrakcją wieczoru było wspólne śpiewanie piosenek biesiadnych 
i konkursy z nagrodami. Czas upłynął w miłej i pełnej niezapomnia-
nych wrażeń atmosferze. Były też wspólne  rozmowy dotyczące naj-
bliższych planów na przyszłość. 

Michalina Sokołowska
Sołtys Sołectwa Jesinowo

Dzień Kobiet w Jesinowie

   21 marca w parku im. Ma-
riana Matysiaka w Pyrzycach 
odbyło się uroczyste sadzenie 
dębu burgundzkiego. Dąb Stu-
dent został posadzony z okazji 
jubileuszu 10-lecia powstania 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Pyrzycach. Gośćmi honoro-
wymi spotkania byli Burmistrz 
Pyrzyc pani Marzena Podziń-
ska oraz Starosta Pyrzycki pan 
Kazimierz Lipiński. 

Matką chrzestną została 
pani Irena Gałkowska, która 
życzyła swojemu podopiecz-
nemu odporności na choroby 
oraz zdawania każdej sesji, za-
równo letniej jak i zimowej.

Po posadzeniu drzewka 
oznakowano go pamiątkową 
tabliczką. Mamy nadzieję, że 
Dąb Student zostanie świad-
kiem dziejów oraz łącznikiem 
pokoleń.

PP

Dąb Student 
powitał wiosnę
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SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

ŚWIĘTO STRAŻAKA

Fo t o ko m e n t a r z
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SPORT

do 7 lat  KLASA H
Hubert Szpakowski i Magdalena Żurakowska    - Złoty medal
Maciej Jas i Matylda Wilanowska                       - Złoty medal
Krzysztof Wiśniewski i Martyna Adamczewska - Złoty medal
Hubert Szpakowski i Anastazja Czak                  - Złoty medal
Maciej Jas i Zuzanna Krężel                                - Złoty medal
Krzysztof Wiśniewski i Kalina Słowik                - Złoty medal
 
8-9 lat  KLASA G
Wojciech Gładysz i Kornelia Szpakowska          -  Złoty medal
Bartosz Janik i Oliwia Kibic                                -  Złoty medal
 
10-11 lat  KLASA F
Michał Guz i Alicja Drozdowska                         -  Złoty medal
Jonatan Krzemiński i Nicola Gondor                        -  Srebrny Medal

Ośrodek Sportu i Rekreacji, Powia-
towy Międzyszkolny Ośrodek Spor-
towy oraz Pyrzycki Klub Olimpij-
czyka zapraszają na pyrzyckie uro-
czystości – rozsławiające szlachetne 
współzawodnictwo sportowe.
10 kwietnia br. o godz. 11.00, w Hali 

Sportowej im. Polskich Olimpij-
czyków przy  ul. Rolnej 5 w Pyrzy-
cach odbędzie się inauguracja jubile-
uszowych - 40. PYRZYCKICH DNI 
OLIMPIJCZYKA. Będzie to uro-
czysta defilada z  udziałem włoda-
rzy z powiatu pyrzyckiego, olimpij-
czyków, zawodników klubów spor-
towych, dzieci i młodzież szkolna               
z całego powiatu pyrzyckiego Na-
stępnie odbędzie się ceremoniał 
olimpijski – wciągnięcie flagi, od-
czytanie apelu i zapalenie znicza 

olimpijskiego jaki również wręczenie 
odznaczeń oraz występy artystyczne.
Natomiast dzień później (11.04.2015 
r.) na Stadionie Miejskim im. Leszka 
Słoninki o godz. 10.00 uroczystym 
otwarciem przez Burmistrza Pyrzyc 
- Marzenę Podzińską i Starostę Py-
rzyckiego – Kazimierza Lipińskiego 
rozpocznie się impreza biegowa. 
W 12 biegach (w różnych katego-

riach wiekowych oraz dystansach) 
ścigać się będą dzieci, młodzież  
i dorośli. 
W każdej konkurencji nagradzanych 

będzie sześciu pierwszych zawodni-
ków i zawodniczek. Za miejsca  I - 
III przewidziane są puchary, medale 
oraz dyplomy, natomiast miejsca IV 
– VI nagrodzone zostaną medalami  
i dyplomami

 - 44. BIEGI GRYFITÓW
40. PYRZYCKIE DNI OLIMPIJCZYKA

 
Godz. 10.00 Oficjalne otwarcie uroczystości

Godz. 10.20 400 m dziewczęta   r. 2007 - 2008/ 2006 klasy I - II
Godz. 10.25  400 m chłopcy         r. 2007  -2008/ 2006 klasy I - II
Godz. 10.30 600 m dziewczęta    r. 2005/2004 klasy III - IV
Godz. 10.35 600 m chłopcy         r. 2005/2004 klasy III – IV
Godz. 10.40 800 m dziewczęta    r. 2003/2002 klasy V - VI
Godz. 10.45 800 m chłopcy         r. 2003/2002 klasy V – VI
Godz. 11.00 Dekoracja zwycięzców biegów roczników 2008  - 2002
Godz. 11.10 Odczytanie Apelu Olimpijskiego i zapalenie znicza
Godz. 11.20 1000 m dziewczęta   r. 2001/2000 młodziczki
Godz. 11.30 1500 m chłopcy        r. 2001/2000 młodzicy
Godz. 11.40 1500 m dziewczęta  r. 1999/1998 juniorki
Godz. 11.50 2500 m chłopcy       r. 1999/1998 juniorzy
Godz. 12.00 2000 m bieg otwarty kobiet  r. 1997 i starsze
Godz. 12.10 3000 m bieg otwarty mężczyzn r. 1997 i starsi

Godz. 12.30 Dekoracja zwycięzców biegów 
roczników 2001 - 1998 i biegów otwartych

Godz. 12.40 Oficjalne zakończenie uroczystości
Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału i życzymy przy-

jemnej zabawy. 

PROGRAM ZAWODDÓW PRZEDSTAWIA SIĘ NASTEPUJACO:

Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego w Szczecinie zorganizował tur-
niej tańca, na którym również znaleźli się tancerze z Lipian. Najstarsza para 
taneczna to Jakub Ciepliński i Martyna Wilanowska 12-13 lat  Klasa D - we-
szli do finałów w stylach Łacina i w Standardzie. Najmłodsi tancerze, którzy 
stawiają pierwsze kroki na parkiecie zdobyli wszyscy złote medale!  Następne 
klasy taneczne to G i F. Szczegóły prezentujemy poniżej:
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