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W szpitalu brakuje 
już tylko sali weselnej
Podsłuch 
telefoniczny 
uratował 
Wrońskiego?

Wielki brat ma 17 kamer Przelewicka władza idzie na oświatową wojnę 
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Monitoring wizyjny w obecnym kształcie (bo 
działał już wcześniej) funkcjonuje na terenie Py-
rzyc od 1 września 2015 roku. Co pewien czas 
podawany jest on w ulicznej, portalowej i sesyj-
nej dyskusji jako przejaw marnowania publicz-
nych pieniędzy przez gminę. Postanowiliśmy po-
kazać, jak od strony organizacyjnej, finansowej  
i efektów wygląda to przedsięwzięcie. Na na-
sze pytanie o szczegóły, w odpowiedzi z Urzędu 
Miejskiego czytamy - „Gmina Pyrzyce finansuje 
usługę polegającą na dostarczeniu sygnału moni-
toringu do Centrum Monitoringu znajdującego się  
w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach. 
Koszt tej usługi wynosi 6457,50 zł brutto miesięcznie  
i jest niezmienny przez cały okres trwania umowy 
zawartej na okres 24 miesięcy. Centrum Monito-
ringu utworzone zostało w wydzielonym pomiesz-
czeniu Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, 
gdzie operatorzy obserwują obraz z kamer przez 
24 h na dobę. Obowiązki operatorów, a więc bie-
żącą obsługę, wykonuje pięć osób przyjmowa-
nych na staż i zatrudnianych przez firmę AURA. 
Gmina Pyrzyce ponosi częściowe koszty obsługi 
na podstawie umowy zawartej z AURĄ, obowią-
zującą od 1 stycznia 2016 r. Jest to 861 zł brutto 
miesięcznie, część kosztów ponosi także Staro-
stwo Powiatowe w Pyrzycach na podstawie od-
rębnej umowy zawartej z firmą AURA. Na stano-
wisku operatora zastosowano system pracy 12 go-
dzinny zrównoważony. W Centrum Monitoringu 
wykorzystany został sprzęt komputerowy zaku-
piony przez Gminę Pyrzyce jeszcze w roku 2013. 
Sprzęt został przekazany na podstawie umowy uży-
czenia zawartej z Komendą Wojewódzką Policji w 
Szczecinie, do Komendy Powiatowej Policji w Py-
rzycach. Od strony technicznej Centrum Monito-
ringu zostało przygotowane przez AURĘ. Łącznie  
w Centrum jest podgląd na 17 kamer, w tym finan-
sowanych przez Starostwo Powiatowe w Pyrzy-
cach, Pyrzycką Spółdzielnię Mieszkaniową, Para-
fię pw. Matki Boskiej Bolesnej oraz AURĘ.

Co widzą kamery? - Punkty podglądowe utrzy-
mywane przez Gminę Pyrzyce to: Staw „Złotej 
Rybki”, przejścia dla pieszych na ul. 1 Maja i ul. 
Ks. Barnima oraz plac Ratuszowy; Miasteczko Ru-
chu Drogowego i teren przy Gimnazjum Publicz-
nym od ul. Rejtana, obszar ronda i minitężnie przy 
placu Wolności; park pomiędzy Szpitalem Po-
wiatowym a Pyrzyckim Domem Kultury. Kolejne 
punkty podglądowe to: droga na ul. Lipiańskiej 
wraz z rondem Sybiraków, parkingiem przy Staro-
stwie i wejściem do Liceum Ogólnokształcącego, 
park im. Mariana Matysiaka  (utrzymywane przez 
Starostwo Powiatowe), skrzyżowanie na ul. Dwor-
cowej przy przejeździe kolejowym, wraz z ulicą Bo-
gusława i Szczecińską (utrzymywane przez AURĘ), 
teren przy kościele na ul. Staromiejskiej, park  
i Studzienka św. Ottona (utrzymywane przez para-
fię), oraz utrzymywane przez Pyrzycką Spółdziel-
nię Mieszkaniową kamery monitorujące osiedla na 
ulicach: Pod Lipami, Rejtana i Poniatowskiego,  
1 Maja, Krótka.

Jeden z najsłynniejszych dzieki hejterom szaletów publicznych w Polsce już niebawem będzie od-
dany do użytku. Jak dowiedzieliśmy się, opóźnienie w udostępnieniu szaletu potrzebującym  wzięło się 
z powodów energetycznych. Operator ENEA nie zaakceptował istniejącego dotychczas podłączenia jako 
przyłącza energetycznego do nowego szaletu. W związku z tym Gmina zmuszona była do zaprojekto-
wania i wykonania nowego przyłącza. Obecnie wszystkie prace są zakończone i wszystko w rękach In-
spektora Nadzoru Budowlanego, który może skrócić lub wydłużyć ten czas i mieszkańcy Pyrzyc, zamiast  
w ciemno hejtować o szalecie i jego przepychu, będą mieli okazję osobiście zrobić sobie selfie wewnątrz 
przybytku. 

PP   

Z końcem marca będzie można sikać

Czy są jakieś efekty działania monitoringu? - 
„Do Gminy przesyłane są sprawozdania, gdzie wy-
kazywana jest ilość godzin przepracowanych przez 
operatorów, ilość dni urlopu oraz liczba zgłoszeń 
dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji wyko-
nana przez operatorów. Sprawozdania zawierają 
informacje miesięczne i kwartalne. W roku 2016 od 
operatorów do stanowiska kierowania Komendy 
Powiatowej Policji wpłynęły 542 zgłoszenia. 

W miesiącu styczniu 2017 r. wpłynęło 29 zgło-
szeń. Średnio w okresie letnim operatorzy zgłaszają 
dyżurnemu stanowiska kierowania miesięcznie ok. 
40 zdarzeń, natomiast w okresie jesienno-zimowym 
ok. 25 zdarzeń, po których podejmowane są inter-
wencje. W ok. 88% interwencje kończą się manda-
tem lub wnioskiem do sądu. W pozostałych przy-
padkach stosowane jest pouczenie. Najczęstsze 
zdarzenia to spożywanie alkoholu w miejscach nie-
dozwolonych, dewastacje mienia, zakłócanie po-
rządku publicznego i wykroczenia drogowe. Po-
nadto operatorzy podejmują obserwację danego 
terenu również na polecenie dyżurnego i przeka-
zują nagrania, które mogą być pomocne przy pro-
wadzonych przez policję śledztwach. Z przykłado-
wych zdarzeń, przy których nagrania z monitoringu 
były znaczące można wymienić: ujęcie sprawcy na-
padu na starszą kobietę wychodzącą z kościoła. 
Sprawca ukradł jej torebkę, jednak dzięki nagraniu 

został ujęty po godzinie od zdarzenia. Ujęto rów-
nież sprawcę włamania do piwnicy oraz kierowcę, 
który spowodował kolizję drogową wraz z uszko-
dzeniem mienia. Zabezpieczano także nagrania dla 
Centralnego Biura Śledczego w Szczecinie. Rów-
nież z nagrań monitoringu korzysta Straż Miejska, 
która zapisy wykorzystuje do prowadzonych spraw 
np. związanych z niewłaściwym wyrzucaniem od-
padów, niszczeniem zieleni oraz mienia. Straż 
Miejska otrzymuje także zgłoszenia od dyżurnego 
policji i na bieżąco podejmuje interwencje. Plano-
wane jest utworzenie w roku 2017 punktu podglą-
dowego monitoringu w siedzibie Straży Miejskiej” 

Jak widać, nie tylko gmina Pyrzyce „marnuje” 
pieniądze na monitoring, marnuje je ksiądz, mar-
nuje je Spółdzielnia Mieszkaniowa, marnuje je 
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach, marnuje je Po-
wiatowy Urząd Pracy, który kieruje stażystów do 
obsługi monitoringu i marnuje kasę także Aura, 
która też finansuje kamery. Korzystająca z moni-
toringu policja i straż miejska w Pyrzycach mar-
nuje czas na głupoty z monitoringu a pośrednio to 
i pieniądze. Czy tak jest faktycznie, ocenę pozosta-
wiamy mieszkańcom Pyrzyc, którzy muszą ocenić, 
ile warte jest ich bezpieczeństwo?

RT 

Wielki brat 
ma 17 kamer
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24 lutego do Urzędu 
Gminy w Przelewicach 
wpłynęła opinia Zachodnio-
pomorskiej Kurator Oświaty 
Magdaleny Zarębskiej-Kule-
szy na temat zamiaru likwi-
dacji Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Żukowie. Opi-
nia kurator w sprawie likwi-
dacji szkoły jest negatywna.  
W obszernym uzasadnie-
niu do opinii czytamy: „Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
w Żukowie zapewnia reali-
zację ramowych planów na-
uczania, dysponuje wystar-
czającą bazą dydaktyczną 
oraz odpowiednio przygoto-
waną kadrą pedagogiczną. 
Stwarza odpowiednie wa-
runki działania szkoły pu-
blicznej, w tym bezpieczne 
warunki nauki, wychowa-
nia i opieki. Uczniowie mogą  
w szkole korzystać z obiadów, 
pomocy pedagoga szkol-
nego i logopedy, a po lek-
cjach mają zapewnione zaję-
cia świetlicowe w szkole i do-
wóz do domu. Natomiast w Gimnazjum w Przele-
wicach brak jest sal z wyposażeniem dla dzieci klas 
I-III i oddziału przedszkolnego. Świetlica, zorgani-
zowana z wydzielonego korytarza, nie spełniałaby 
warunków do przebywania i zabawy dla dzieci. 
Uczniowie w Publicznej Szkole Podstawowej  
w Żukowie uczą się w systemie jednozmianowym, 
natomiast w Przelewicach po przyjęciu uczniów 
ze szkoły z Żukowa i wygasających klasach gim-
nazjum stopień zmianowości może ulec zmianie. 
Przy przyjęciu ponad setki dzieci z Żukowa zaję-
cia na sali gimnastycznej będą musiały być pro-
wadzone przez dwóch nauczycieli, a tym samym 
będzie na niej przebywać większa liczba uczniów. 
Wobec powyższego nie znajduje uzasadnienia pod-
stawowy argument wnioskodawcy dotyczący po-
prawy warunków nauczania. Dowóz dzieci do 
szkół jest ustawowym obowiązkiem organu prowa-
dzącego szkoły, niezależnym od jego dobrej woli. 
Według dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Żukowie czas dowozu dzieci do szkoły w Prze-
lewicach wydłuży się z 10 do 45 minut zatem wa-
runki dowozu dzieci ulegną pogorszeniu. Organ 
prowadzący przedstawił bardzo ogólną informację  
o możliwości przejścia części nauczycieli na eme-
ryturę, bez przedstawienia perspektyw dalszego 
wykorzystania konkretnych kwalifikacji i dorobku 
zawodowego nauczycieli Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Żukowie. Nie wskazał, w jaki sposób 
zostanie wykorzystany ich potencjał zawodowy, 
czy nauczyciele i personel pomocniczy wyrazili 
swoje stanowisko wobec zamiaru likwidacji. Po-
nadto należy stwierdzić, że rodzice uczniów Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie są nega-
tywnie nastawieni do likwidacji szkoły. W tej spra-
wie wystosowali pisma do Kuratorium Oświaty 

w Szczecinie, telewizji i prasy. Zdaniem rodziców 
obecnie szkoła zapewnia ich dzieciom poczucie 
bezpieczeństwa, brak anonimowości. Natomiast 
obawiają się, że po planowanej likwidacji szkoły 
i konieczności dojazdów uczniów do Przelewic po-
gorszeniu ulegną zarówno warunki dowozu ich 
dzieci jak i zmaleje ich poczucie bezpieczeństwa. 
Z rodzicami uczniów nie prowadzono żadnych roz-
mów na temat planowanego zamiaru likwidacji 
szkoły. Należy podkreślić, iż z uzasadnienia wnio-
sku przedstawionego Zachodniopomorskiemu Ku-
ratorowi Oświaty przez Wójta Przelewic wynika, 
iż organ prowadzący kładzie zbyt duży nacisk na 
aspekt ekonomiczny proponowanego rozwiąza-
nia. Nie odniesiono się w ogóle do sytuacji pozba-
wienia mieszkańców Żukowa szkoły nie tylko jako 
miejsca edukacji ich dzieci, ale także szkoły jako 
miejsca spotkań i krzewienia kultury” - pisze do 
władz gminy Przelewice Zachodniopomorski Ku-
rator Oświaty Magdalena Zarębska-Kulesza. Przy-
pomnę, że Rada Gminy w Przelewicach podjęła 
także decyzję o zamiarze likwidacji Szkoły Pod-
stawowej w Jesionowie. 

Co do tej szkoły kurator nie podjęła jeszcze de-
cyzji, można się jedynie domyślać, jaka ona bę-
dzie. Skoro kurator wychwala pod niebiosa wa-
runki w szkole w Żukowie, gdzie nie ma sali gim-
nastycznej i gani halę sportową gimnazjum, bo 
może na niej uczyć dwóch nauczycieli, to wydaje 
się bardzo prawdopodobne, że opinia pani kurator 
na temat zamiaru likwidacji drugiej szkoły będzie 
także negatywna. Co z tą pierwszą opinią zrobi 
wójt Mieczysław Mularczyk? 

-„Nie rozumiemy tego uzasadnienia. Wystarczy 
porównać tylko powierzchnie, sama sala gimna-

styczna w likwidowanym gimnazjum z pomieszcze-
niami ma ponad 1900 m2, a cała szkoła w Żukowie 
to tylko 750 m2. Będziemy pisać zażalenie do Mi-
nistra Edukacji, będziemy bronić swoich racji, je-
żeli nic nie wskóramy w ministerstwie, to będziemy 
domagać się wyrównania strat,  jakie gmina ponie-
sie w najbliższych latach z tytułu reformy oświaty 
i braku zgody na nasze propozycje. W najbliższym 
czasie będziemy liczyć koszty” – powiedział wójt 
Mularczyk.

Pisanie zażalenia do Ministerstwa Edukacji, 
chyba mija się z celem, przecież kuratorzy wła-
śnie z tego miejsca dostają wytyczne, jak działać w 
obecnym czasie, w takich sytuacjach jak w Przele-
wicach i jak odpowiadać samorządowcom, no ale 
próbować trzeba. 

Nie stając po żadnej stronie przelewickiego 
sporu, gdybym miał oceniać w szkolny sposób uza-
sadnienie pani kurator, to dałbym trzy na szynach. 
Merytorycznie bardzo słabo, dużo ogólników i nie-
trafionych przekładów. Takie uzasadnienie mógłby 
wygłosić któryś z rozemocjonowanych rodziców 
na jakimś zebraniu sołeckim w obronie szkoły, 
a nie ministerialny ambasador. Myślę, że Przele-
wice pójdą na oświatową wojnę i nie przeszkodzi 
im w tym nawet zaprzysiężenie nowego radnego 
gminy, który, jak już wiemy, jest przeciwny likwi-
dacji szkół, bo i tak zwolennicy likwidacji szkoły 
w Żukowie i Jesionowie mają w radzie większość.

RT

Przelewicka władza idzie 
na oświatową wojnę 
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      W naszej świetlicy w wieczór walentynkowy spotkaliśmy się, by 
wspólnie w miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku, spędzić ten szcze-
gólny czas.  Była wspólna zabawa, scenki teatralne, poezja i czytanie przy-
słów o tematyce miłosnej. Przedstawiona również została historia Święta Za-
kochanych i cytaty o miłości świętego Jana Pawła II. Najważniejsze, że wszy-
scy, którzy zechcieli przyjść w tym wyjątkowym dniu fantastycznie się ba-

wili. Czasami nie trzeba wiele, by wspólnie się integrować, 
a przede wszystkim dobrze bawić. Spotkanie walentynkowe 
zorganizowano z inicjatywy p. sołtys Ewy Połczyńskiej  
i Rady Soleckiej. Dziękujemy osobom życzliwym za za-
sponsorowanie poczęstunku, w tym paniom za upieczenie 
pysznego ciasta  i  p. Waldemarowi Drabotowi za umilenie 
tego wieczoru wspaniałą muzyką i śpiewem.  

Rada Sołecka w Żukowie 

Mieszkańcy wielkopolskiego Jarocina nie będą obcho-
dzić urodzin i imienin – zdecydował starosta Teodor Gro-
belny. Takich uroczystości nie powinni urządzać urzędnicy, 
nauczyciele i uczniowie. Oczywiście chodzi o świętowa-
nie urodzin w godzinach pracy i w szkole. „Z polecenia 
starosty Teodora Grobelnego oraz wicestarosty Mirosława 
Drzazgi uprzejmie informuję, że starosta, wicestarosta oraz 
członkowie zarządu, nie będą obchodzić w pracy imienin 
ani urodzin. W związku z powyższym sugeruje się, żeby 
dyrektorzy, kierownicy oraz pracownicy również nie ob-
chodzili w godzinach pracy imienin czy urodzin” – na-
pisano w piśmie do kierowników wydziałów w urzędzie  
i dyrektorów podległych jednostek organizacyjnych, czyli 
m.in. szkół w Jarocinie.

Nie wiemy, czy w Jarocinie aż tak hucznie obchodzono 
imieniny i urodziny po urzędach, że aż potrzebne było ta-
kie zarządzenie, czy były to  tylko kwiatki w przerwie śnia-
daniowej, a później ciastko od solenizanta czy jubilata, 
ale pomysł huczny, bo mówi się o nim w samorządowym 
światku. Czy starosta Teodor Grobelny znajdzie w staro-
stwie i gminach naśladowców, zobaczymy. 

PP

Czy w naszym
powiecie
ktoś weźmie
przykład?

Urząd Gminy w Przelewicach informuje, że w dniu 16 lutego 2017 
r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach decyzją nr 
38/HK-12/17 stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z 
wodociągu w Żukowie ze względu na ponadnormatywną zawartość 
manganu.  W świetle powyższego informujemy, iż podjęto działania 
naprawcze zmierzają ce do doprowadzenia jakości wody do spożycia, 
w zakresie manganu, do wartości wymaganych w załączniku 3 do Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie ja-
kości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 
1989), a mianowicie regulacja poziomu napowietrzania, czyszczenie 
złóż filtracyjnych w odmanganiaczu oraz dezynfekcja i płukanie sieci 
wodociągowej. Jednocześnie informujemy, iż podjęte wyżej działania 
skutkują już poprawą jakości wody na ujęciu w Żukowie. 

INFORMACJA 
O WARUNKOWYM 
DOPUSZCZENIU WODY 
DO SPOŻYCIA 
Z UJĘCIA W ŻUKOWIE
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Dotarła do naszej redakcji infor-
macja o tym, że gorzelnia znajdująca 
się na terenach folwarcznych w Prze-
lewicach marnieje, bez dzierżawcy  
i zacieru, bo nieczynna od 2010 roku. 

Według naszego rozmówcy, dziś 
gorzelnia jest rozkradana z pozosta-
łości instalacji wykonanych z metali 
kolorowych, nikt nie zwraca uwagi 
na to, co się tam dzieje, że okna po-
wybijane i pełna dewastacja. 

W związku z tym, że właści-
cielem alkoholowego obiektu jest 
Gmina Przelewice zapytałem wójta 
Mularczyka, dlaczego nie dba o swój 
majątek – „Niestety od kilku lat nie 
udaje się znaleźć dzierżawcy dla go-
rzelni, to byłoby najlepsze rozwiąza-

Pod koniec czerwca 2016 na ręce 
przewodniczącego Rady Miejskiej  
w Pyrzycach wpłynęło pismo Za-
chodniopomorskiego Wydziału Za-
miejscowego Departamentu do Spraw 
Przestępczości Zorganizowanej i Ko-
rupcji o następującej treści - „W Za-
chodniopomorskim Wydziale Zamiej-
scowym Departamentu ds. Przestęp-
czości Zorganizowanej i Korupcji 
Prokuratury Krajowej w Szczecinie 
nadzorowane jest śledztwo PK XI 
WZ Ds 13.2016 o czyny z art. 250a 
§ 1 1 2  kk. W związku z prowadzo-
nym śledztwem, działając na podsta-
wie art. 21 § 2 k.p.k. uprzejmie infor-
muję, iż w dniu 7 czerwca 2016 roku 
w przedmiotowej sprawie Jerzemu 
Wrońskiemu radnemu w Gminie Py-
rzyce przedstawiono zarzut o czyn  
z art. 250a § 2 k.k.” 

O tym zdarzeniu informowaliśmy 
już na łamach Pulsu, część z naszych 
czytelników kibicowała prokuratu-
rze, że ta wreszcie wyjaśni wszyst-
kie wątpliwości, co do służby Wroń-
skiego na dworze byłego burmistrza 
i sprawiedliwości stanie się zadość. 

By przypomnieć, co zarzucał proku-
rator radnemu wspomnijmy, że arty-
kuł 250a § 2 k.k mówi: 

§ 1. Kto, będąc uprawniony do 
głosowania, przyjmuje korzyść ma-
jątkową lub osobistą albo takiej ko-
rzyści żąda za głosowanie w okre-
ślony sposób, podlega karze pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do lat 
5. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto 
udziela korzyści majątkowej lub oso-
bistej osobie uprawnionej do głoso-
wania, aby skłonić ją do głosowania 
w określony sposób lub za głosowa-
nie w określony sposób.

Po publikacji artykułu „16 py-
rzyczan staje przed sądem” w ostat-
nim wydaniu Pulsu, który zawie-
rał inicjały oskarżonych, czytelnicy 
zapytali nas, dlaczego 16 a nie 17 
oskarżonych? Gdzie zaginął proku-
ratorowi radny Jerzy Wroński, któ-
remu postawiono w czerwcu 2016 
zarzuty jak powyżej? Postanowili-
śmy wyjaśnić, dlaczego Wroński, 
jak na razie się wywinął wymiarowi 
sprawiedliwości. 

Z naszych informacji wynika, że 
prokurator postawił Wrońskiemu za-
rzuty na podstawie zeznań wiarygod-
nego świadka, zeznania te musiały 
być tak mocne, że prokurator zde-
cydował o postawieniu Wrońskiemu  
w dniu 9 czerwca 2016 zarzutów 
jak powyżej. Niestety w trakcie roz-
pracowywania pyrzyckiej korup-
cji wyborczej, w jednym z podsłu-
chów prokuratorzy uzyskali infor-
macje na temat przestępczej działal-
ności świadka, który oskarżał Wroń-
skiego. Po postawieniu przez pro-
kuratora zarzutów świadkowi od-
mówił on składania zeznań na swój  
i Wrońskiego temat i tym oto sposo-
bem Wroński nie jest tym siedemna-
stym, który zasiądzie na ławie oskar-
żonych w sprawie pyrzyckiej korup-
cji wyborczej. 

Jak się nieoficjalnie dowie-
działem, w Zachodniopomorskim 
Wydziale Zamiejscowego Depar-
tamentu do Spraw Przestępczo-
ści Zorganizowanej i Korupcji pro-
kuratorzy liczą na to, że w trakcie 
procesu, który niebawem się roz-

Podsłuch telefoniczny
uratował Wrońskiego?

pocznie w pyrzyckim sądzie, ujaw-
nione zostaną fakty, które pozwolą 
wrócić im do tego wątku, a może  
i rozpocząć nowe. 

RT  

nie, ale nie ma chętnych. Jak tylko 
zostałem wójtem, to jedną z pierw-
szych decyzji było wypowiedzenie 
umowy ochrony tego obiektu przez 
firmę ochroniarską, kosztowało to 
gminę około 5 tysięcy złoty miesięcz-
nie, a i tak dochodziło do dewastacji. 
Nasz pracownik ocenił to, co znaj-
duje się na wyposażeniu gorzelni  
i zorganizowaliśmy przetarg na te in-
stalacje, urządzenia i ich już nie ma 
w budynku. Dziś dbamy o to, by bu-
dynek nie niszczał i szukamy pomysłu 
na jego zagospodarowanie” - powie-
dział wójt Przelewic. 

PP

Kto przepił

gorzelnię 

w Przelewicach?

Radny Jerzy Wroński
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Ósmego dnia marca (8/03), powszechnie, nie tylko u nas, obcho-
dzony jest światowy dzień kobiet. W związku z tą szczególną oka-
zją mamy  na naszych łamach Pulsu Powiatu zaszczyt zaprezento-
wania młodszych i nieco starszych pyrzyckich dam, które udało się 
uwiecznić na przedwojennych fotografiach. To nadal niewątpliwie 
ich święto. Jeżeli chodzi o prezentowany cykl, tym razem nie są to 
oryginalne widokówki (powielane w wielu egzemplarzach) ale je-
dyne w swoim rodzaju fotografie ze starych pyrzyckich atelier. Skąd 
pochodzą? Z warsztatu przedwojennych ich producentów Pyrzyc 
m.in.: Waltera Breymann-a, Kaiser-a, Hermanna Spychalskiego, 
Frieda Bingela.

Dzień kobiet 
– przegląd 
starych 
fotografii
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Sonda

„Dzień Kobiet – tradycja 
czy przeżytek?”

To piękne święto, o którym pa-
nowie nie powinni zapominać. Ja 
zawsze otrzymuję od synów sym-
boliczny kwiatek.

Pamiętam kiedyś to paniom 
goździki się dawało, dzisiaj ja też 
pamiętam o tym święcie i dla żony 
zawsze kupuję kwiatek i jakieś do-
bre winko też.

Córce i żonie zawsze w tym 
dniu składam życzenia i kupuję 
kwiatek. Uważam, że to ich święto, 
o którym my panowie powinniśmy 
pamiętać. 

Dzień Kobiet to tradycja i niech 
tak zostanie, mój mąż zawsze stara 
się  o tym dniu pamiętać, zawsze 
dużego buziaka i kwiatek od niego 
dostaję.

To święto powinno być obcho-
dzone i nie jest to wymysł epoki, 
kobiety zasługują na swoje święto 
chociaż raz w roku. O mnie zawsze 
mąż pamięta i symboliczny  kwiatek 
z życzeniami od niego otrzymuję.
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    12 lutego mieszkaniec na-
szej gminy pan Kornel Federo-
wicz obchodził jubileusz 91. 
urodzin. Jest to piękna i skłania-
jąca do zadumy rocznica. Z tej 
okazji wójt gminy Mieczysław 
Mularczyk odwiedził Dostoj-
nego Jubilata, aby złożyć życze-
nia.  Pan wójt odczytał i wręczył 
jubilatowi list gratulacyjny wraz 
z upominkiem. Życzenia złożyły 
również panie: kierownik USC 
Małgorzata Kędziora i inspektor 
UG Przelewice Anna Garzyńska. 
Pan Kornel urodził się 12 lutego  
1926 r. w Juriampolu  i w tam-
tych okolicach się wychowywał, 
skąd w 1945 r. przybył wraz z ro-

dzicami do Rosin.  Tu założył ro-
dzinę i mieszka do dziś. W 1949 r. 
zawarł związek małżeński. Wraz 
z żoną Anną dochowali się trojga 
dzieci, ośmioro wnucząt i jedena-
ścioro  prawnucząt. Pomimo sę-
dziwego wieku, udziału w II woj-
nie światowej i swych życiowych 
doświadczeń , pan Kornel cieszy 
się dobrym zdrowiem i jest pełen 
chęci do życia, otoczony miłością 
i wspaniałą opieką ze strony osób 
bliskich. 

Gratulujemy naszemu Dro-
giemu Jubilatowi życzymy dłu-
gich lat w dobrym zdrowiu oraz 
doczekania kolejnych pięknych 
rocznic!

91. urodziny 
KORNELA FEDEROWICZA

Zespół obywatelskiej 
kasy  w gminie Pyrzyce
powołany   

    
     21 lutego burmistrz Pyrzyc zarządzeniem po-

wołała pierwszy w historii pyrzyckiego samorządu 
Zespół ds. budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce, 
w jego składzie znaleźli się: Iwona Ksel - Wiceprze-
wodnicząca Rady Miejskiej w Pyrzycach, Roman 
Mol -Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Pyrzyc-
kich Przedsiębiorców, Katarzyna Dalke - Z-ca Prze-
wodnicząca Rady Młodzieżowej, Małgorzata Szcze-
śniak - Urząd Miejski w Pyrzycach, Ewelina La-
skowska - Urząd Miejski w Pyrzycach, Beata Wiwała 
- Urząd Miejski w Pyrzycach, Elżbieta Pełka - Za-
rządca Nieruchomości, Jan Serdakowski - Stowarzy-
szenie Działkowców „Zieleniec” w Pyrzycach, Józef 
Kędziora - Uniwersytet III wieku, Marian Osękowski 
- mieszkaniec, Janusz Podraska - rolnik, Robert Pa-
dusiński - mieszkaniec. 

Częścią integralna w/w zarządzenia, załączni-
kiem jest „Regulamin pracy Zespołu ds. budżetu 
obywatelskiego Gminy Pyrzyce” W którym czytamy 
o obowiązkach powołanego zespołu.

     Do zadań Zespołu w szczególności należy:
1. nadzór nad prawidłowym przebiegiem proce-

dury budżetu obywatelskiego,
2. promowanie działań podejmowanych w ramach 

budżetu obywatelskiego,
3. nadzór nad przebiegiem konsultacji społecz-

nych, w tym przyjmowanie i rozstrzyganie skarg, co 
do ich przebiegu,

4. udzielanie informacji mieszkańcom w sprawach 
budżetu obywatelskiego,

5. przeprowadzenie analizy formalnej i meryto-
rycznej zgłaszanych wniosków i zadań do budżetu 
obywatelskiego,

6. sporządzanie i przekazywanie Burmistrzowi Py-
rzyc listy zadań wykazanych do głosowania,

7. nadzór nad przebiegiem głosowania,
8. liczenie głosów oraz przekazanie informacji  

o wynikach głosowania Burmistrzowi Pyrzyc w ter-
minie 7 dni od dnia zakończenia głosowania.

      Już w najbliższych dniach zespół rozpocznie 
pracę nad pierwszym w gminie budżetem obywatel-
skim, na co mieszkańcy gminy Pyrzyce przeznaczą 
pierwsze 200 tysięcy złotych w 2018 roku, dowiemy 
się po głosowaniu, które odbędzie się do końca 2017 
roku. Pyrzyce są jedyną gmina w powiecie pyrzyc-
kim, która powołała do życia Budżet Obywatelski.

PP 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Co pewien czas na łamach 
Pulsu informujemy o toczącej 
się w ślimaczym tempie sądowej 
sprawie delegacji byłego burmi-
strza, o kończonych i rozpoczy-
nanych sprawach związanych 
z korupcją wyborczą, a między 
nimi informujemy o sprawach to-
czących się w Sądzie Pracy z po-
wództwa pracowników pyrzyc-
kiego Ratusza i podległych jed-
nostek opuszczających swoje do-
tychczasowe miejsca pracy nie  
z własnej woli.  

Z informacji, jakie uzyskali-
śmy w pyrzyckim Ratuszu wy-
nika, że w obecnej kadencji od 
4.12.2014 prowadzono 4 sprawy 
sądowe z powództwa pracowni-
ków. We wszystkich przypadkach 
żądano przywrócenia do pracy, 
w jednym przypadku sprawę za-
kończono ugodą związaną tylko 
ze sprostowaniem świadectwa 
pracy, a w dwóch zawarto ugodę  
i wypłacono koszty ugody na 
łączną kwotę 81.500,00 zł. Obec-
nie prowadzona jest jedna sprawa 
pracownicza. „Pragnę zauważyć, 
iż toczące się postępowania są-
dowe w obecnej kadencji oraz za-
warte ugody z inicjatywy pracow-
ników w żaden sposób nie wpły-
nęły na wzrost wydatków z tytułu 
wynagrodzeń,  ani na zwiększenie 
zatrudnienia pracowników Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach” – dodała 
na zakończenie informacji sekre-
tarz Urzędu Miejskiego w Pyrzy-
cach Dorota Grzybowska.

W sprawach dotyczących spo-
rów pracowniczych w podległych 
urzędowi jednostkach urząd ode-
słał nas z pytaniami do jednostek. 
Dziś wiemy, że zakończone zostały 
dwie sprawy osób zwolnionych  
z pracy w Ośrodku Sportu i Re-
kreacji, jedna zakończona ugodą 
na kwotę 5 tysięcy złotych, w 

Koszty  pracowniczych  
pozwów 
pyrzyckiego urzędu

drugiej pracownik (znany z afery 
z bimbrem na stadionie) przegrał 
z pracodawcą. W gminnym re-
sorcie oświaty toczy się jeszcze 
sprawa pracownicza byłej dyrektor 
szkoły w Żabowie, która ma jesz-
cze jedną niezakończoną sprawę 
kryminalną dotyczącą fałszowa-
nia dzienników obecności i z tego 
co udało się nam ustalić ta sprawa 
także się jeszcze toczy. Jeżeli cho-
dzi o pozostałe jednostki wystąpimy 
do nich o informację i będziemy pi-
sać.  Należy dodać, że procesowa-
nie się pracowników zwalnianych  
z Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 
to już tradycja, w kadencji 2010 - 
2014 burmistrza Pyrzyc, z powódz-
twa pracowników prowadzonych 
było 7 spraw sądowych, w któ-
rych wypłacono odszkodowania na 
łączną kwotę ponad 77 tysięcy zło-
tych, ponadto w latach 2010-2014 
Gmina Pyrzyce poniosła koszty pra-

cownicze związane z zawarciem po-
rozumień pracowniczych na kwotę 
ponad 104 tysiące złotych. Łącznie 
w minionej kadencji wydano na po-
wyższe zagadnienia ponad 182 ty-

Miejska Izba Wytrzeźwień w 
Szczecinie przyjęła w 2016 roku do 
wytrzeźwienia osoby dowiezione z 
terenu Gminy Pyrzyce, łącznie 30 
razy. 

Spośród klientów Izby 28 osób 
to mężczyźni, 2 kobiety. 18 nie-
pracujących, 5 pracujących, 7 to 
emeryci i renciści. Jeżeli chodzi  
o częstotliwość to 7 pyrzyczan prze-
bywało w izbie wytrzeźwień raz,  
7 było po dwa razy i 11 przywo-
żono  do Szczecina więcej niż dwa 
razy.  

Powyższe dane przygotowano 
w oparciu o informacje przekazy-
wane przez osoby doprowadza-
jące, uzyskane od pacjentów oraz 
z dokumentacji Miejskiej Izby Wy-
trzeźwień w Szczecinie. Należ-

Pijackie wypady pyrzyczan 
do Szczecina

ności za pobyt w izbie wytrzeź-
wień uregulowały 3 osoby, w sto-
sunku do pozostałych osób o zna-
nych adresach zamieszkania, które 
nie uregulowały należności roz-
poczęto działania windykacyjne, 
polegające na wystawieniu we-
zwania do zapłaty. Dalsza proce-
dura windykacyjna prowadzona 
jest przez organ egzekucyjny mia-
sta Szczecin. Zakłada się, że możli-
wym będzie odzyskanie z należnej,  
a niezapłaconej kwoty ok.15 %. 

W roku ubiegłym na pijackie 
wojaże pyrzyczan do Szczecina 
gmina Pyrzyce wydała ponad 3,4 
tysiąca złotych, w tym roku radni 
dali tyle samo.

PP 

siące złotych, jest to kwota przyna-
leżna tylko urzędowi, nie obejmuje 
jednostek podległych.

PP
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

28 maja 2003 roku Rada Powiatu 
Pyrzyckiego podjęła uchwałę w spra-
wie likwidacji Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej. W dniu postawienia w stan likwi-
dacji zobowiązania wobec wszyst-
kich wierzycieli samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Pyrzycach w Likwidacji wy-
nosiły prawie 14 mln złotych. Cztery 
miesiące wcześniej, to jest 29 stycz-
nia 2003 roku, by nie pozbawić po-
wiatu opieki szpitalnej, ta sama rada 
podejmuje uchwałę w sprawie utwo-
rzenie samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej - Szpi-
tal Powiatowy w Pyrzycach, który 
działa do dziś. 

Majątek likwidowanego szpitala 
został przekazany do nowego, ale 
pozostały długi, które należało spła-
cić w procesie likwidacji, którego 
ostateczny termin zakończenia wy-
znaczony został na dzień 31 grud-
nia 2013 r. Po upływie tego terminu,  
w świetle przepisów, wszystkie zo-
bowiązania i należności stały się zo-
bowiązaniami i należnościami Po-
wiatu Pyrzyckiego. Od dnia zakoń-
czenia procesu likwidacyjnego tj. od 
31.12.2013 r., ogólna kwota zobo-
wiązań i należności, na którą skła-
dają się kwoty główne zobowiązań 
i odsetki wraz z kosztami sądowymi 
wyniosła 5 978 760,38 zł,  przy czym 
kwota zobowiązań zapłaconych wy-
niosła 2 672 346, 74 zł,  a kwota 
umorzona wyniosła 1 848 837,98 zł.

 Od dnia 1 stycznia 2014 r. kiedy 
to zobowiązania SP ZOZ w Pyrzy-
cach w Likwidacji stały się zobo-
wiązaniami i należnościami Powiatu 

Pyrzyckiego spłata pozostałych zo-
bowiązań wyglądała następująco: 
w roku 2014 wykonanie wyniosło 
1 886 629, 41 zł, w roku 2015 wy-
konanie wyniosło 1 216 555, 20 zł,  
w roku 2016 wykonanie wyniosło 
688 678,71 zł.  Pozostałe do spłaty 
zobowiązania po Samodzielnym Pu-
blicznym Zakładzie Opieki Zdrowot-
nej w Pyrzycach w Likwidacji zgod-
nie z podpisanymi ugodami z wie-
rzycielami kształtują się następująco: 
w roku 2017 kwota 590 251,22 zł, 
w roku 2018 kwota 657 847,22 zł, 
w roku 2019 kwota 664 936, 22 zł, 
w roku 2020 kwota 672 193, 22 zł. 
Łącznie w najbliższych latach Staro-
stwo Powiatowe w Pyrzycach będzie 
musiało zapłacić wierzycielom zli-
kwidowanego szpitala ponad milion 
dziewięćset tysięcy złotych. Biorąc 
pod uwagę, że na przyszły rok powiat 
przeznacza na remonty dróg około 
800 tysięcy złotych, to widzimy, 
ile tracą mieszkańcy powiatu przez 
niefrasobliwość sprzed lat. 

Pewnie nie wracałbym do naj-
większego bankructwa w powie-
cie,  gdyby nie kolejny sygnał, że w 
szpitalu,  tym nowym też zaczyna się 
dziać coś niepokojącego. Pod koniec 
stycznia burmistrzowie i wójtowie 
powiatu pyrzyckiego dostali pisemną 
prośbę nowo powołanej dyrektor 
szpitala Iwony Zibrowskiej Osuch, w 
której czytamy – „Dyrekcja Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach zwraca 
się z uprzejmą prośbą o wsparcie fi-
nansowe lub rzeczowe dla Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach. W chwili 
obecnej Szpital Powiatowy w Pyrzy-
cach, jak większość szpitali publicz-

nych, boryka się z trudnościami fi-
nansowymi, które utrudniają prowa-
dzenie bieżącej działalności. Lekarze 
i pacjenci korzystają z wyeksploato-
wanego sprzętu i instrumentarium 
medycznego. Pragniemy nadmienić, 
iż aktualnie prowadzone są prace re-
montowe i adaptacyjne, jak również 
kompletowane jest wyposażenie oraz 
instrumentarium medyczne. Środki 
finansowe pochodzące z Narodo-
wego Funduszu Zdrowia pokrywają 
jedynie część faktycznych kosztów, 
dlatego każde wsparcie finansowe 
lub rzeczowe jest dla nas niezwykle 
cenne. Państwa pomoc dla Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach przyczyni 
się do polepszenia jakości świadczo-
nych usług medycznych, jak również 
ułatwi dostęp większej ilości pacjen-
tów do nowoczesnych i zaawansowa-
nych metod leczenia”. 

W załączeniu do w/w prośby wi-
dzimy tabelę, w której znajdują się 
różne urządzenia i instrumenty me-
dyczne na łączną kwotę ponad 1,8 
miliona złotych. Rozumiem, że 
każdy samorząd może sobie coś wy-
brać i kupić dla szpitala. Może to być 
coś drogiego, jak cyfrowy rentgen 
za milion, albo coś dla biedniejszej 
gminy jak wózek inwalidzki siedzący 
za 1,5 tysiąca złotych. Już wiemy, że 
gmina Pyrzyce prezentu szpitalowi 
nie zrobi, na ostatniej sesji krytycznie 
na ten temat wypowiedzieli się radni 
i burmistrz Pyrzyc. Pisemne stano-
wisko komisji budżetu na ten temat 
zaprezentowała radna Małgorzata 
Piotrowska – „Po przeanalizowa-
niu budżetu gminy Pyrzyce na 2017 
rok, komisja nie widzi możliwości do-

finasowania szpitala powiatowego, 
ponadto nie jest to zadanie własne 
gminy. W wielu przedsięwzięciach re-
alizowanych przez powiat pyrzycki 
nasza gmina partycypuje od lat, przy-
pomnę udziały finansowe w drogach 
i chodnikach remontowanych przez 
powiat, finansowanie izby wytrzeź-
wień, gimnazjum mistrzostwa spor-
towego przejęte przez gminę, ośrodek 
w Nowielinie, do którego dokładamy, 
PMOS który nieodpłatnie korzysta  
z naszych obiektów. Ponadto zapo-
znałam się z materiałem, który do-
stali radni powiatowi jest to infor-
macja na temat kierunków rozwoju 
Szpitala Powiatowego na lata 2016 
-2026. Na te lata planuje się w tym 
dokumencie kwotę 38 milionów zło-
tych, ale nie ma w nim odtworzenia 
oddziału dziecięcego, nie ma w nim 
oddziału ginekologiczno – położni-
czego, ale za to jest działalność me-
dyczna polegająca na wykorzysta-
niu wód leczniczych do rehabilita-
cji dzieci, ale oddziału dziecięcego 
w tych planach, jak mówiłam, nie 
ma. Ponadto czytamy, że szpital, by 
zwiększyć dochody, planuje – sprze-
daż posiłków dietetycznych na po-
trzeby mieszkańców miasta, utwo-
rzenie apteki na potrzeby pacjentów 
oraz utworzenie bufetu wraz z częścią 
sprzedażową, to według mnie brak 
już tyko w szpitalu sali weselnej” – 
zakończyła radna Piotrowska. Należy 
przypomnieć, że rada powiatu jedno-
głośnie przyjęła informację, o któ-
rej mówiła powyżej Piotrowska, jak 
widać radni powiatowi problemu nie 
widzą.     

R.T.
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W sobotnie popołudnie oficer 
dyżurny Komendy Powiatowej Po-
licji w Pyrzycach otrzymał zgło-
szenie, że po miejscowości nieopo-
dal Pyrzyc porusza się pojazd marki 
Corsa, a kierujący jest najprawdopo-
dobniej nietrzeźwy. Policjanci py-
rzyckiej drogówki w trakcie patrolu 
ujawnili wskazany pojazd, który na 
widok radiowozu zjechał z drogi i 
zatrzymał się przy pobliskich zabu-
dowaniach. W trakcie kontroli od 
kierującego była wyczuwalna silna 
woń alkoholu. Mężczyzna został 
poddany badaniu stanu trzeźwości i 
jak się okazało 28-latek miał w orga-
nizmie blisko 2 promile alkoholu. W 
trakcie kontroli okazało się również, 
że mężczyzna nie posiada uprawnień 

6 MIESIĘCY WIĘZIENIA 
ZA JAZDĘ BEZ UPRAWNIEŃ 
I W STANIE IETRZEŹWOŚCI 

 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach 
w ostatnim czasie wyeliminowali z ruchu drogowego nie-
trzeźwych kierujących. Nieodpowiedzialni kierujący mieli 
w organizmach niemal po 2 promile alkoholu w dodatku 
nie posiadali uprawnień do kierowania.

do kierowania, a pojazd nie posiada 
aktualnego ubezpieczenia OC. Męż-
czyzna został zatrzymany i trafił do 
policyjnego aresztu. 

Natomiast w niedzielę policjanci 
zespołu ruchu drogowego zostali 
skierowani do miejscowości Poł-
czyno, gdzie doszło do kolizji dwóch 
pojazdów. 

Z informacji przekazanej dyżur-
nemu, sprawca kolizji miał znajdo-
wać się pod wyraźnym wpływem 
alkoholu. Kierujący pojazdem oso-
bowym marki Opel zjechał ze swo-
jego pasa i uderzył lusterkiem w jadą-
cego prawidłowo w przeciwnym kie-
runku opla. Mężczyzna po zdarzeniu 
wysiadł z pojazdu, a jego zachowa-
nie wskazywało na fakt, że znajduje 

się pod wpływem alkoholu. Następ-
nie wsiadł do swojego samochodu i 
odjechał z miejsca kolizji. Pokrzyw-
dzona w zaistniałej kolizji wska-
zała pojazd sprawcy, który był za-
parkowany w pobliżu. Przybyli po-
licjanci w jednym z mieszkań zastali 
77-latka, który przyznał się do spo-
wodowania kolizji, a na pytanie, dla-
czego odjechał z miejsca oświadczył, 
że nie posiada uprawnień i znajduje 
się pod wpływem alkoholu. W trak-
cie wykonywanych czynności poli-
cjanci potwierdzili słowa mężczyzny. 
Przeprowadzone badanie stanu trzeź-
wości wykazało u kierującego prawie 
2 promile alkoholu w organizmie. 
77-letni mężczyzna, mieszkaniec po-
wiatu pyrzyckiego również został za-

trzymany przez policjantów, a na-
stępnie trafił do policyjnego aresztu. 
Po wytrzeźwieniu mężczyznom 
przedstawiono zarzut: prowadzenia 
pojazdu mechanicznego w stanie nie-
trzeźwości. 77-latek w trybie przy-
spieszonym stanął przed sądem. Za 
popełnione przestępstwo mężczyzna 
został skazany na karę 6 miesięcy po-
zbawienia wolności, ponadto zakaz 
kierowania wszelkimi pojazdami me-
chanicznymi na okres 3 lat, a także 
świadczenie pieniężne na rzecz Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz 
Pomocy Postpenitencjarnej w wyso-
kości 5.000 zł. 77-latkowi za popeł-
nione przestępstwo grozi do dwóch 
lat pozbawienia wolności.

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

W LIPCU, 1967 ROKU  POWSTAŁO  PAŃ-
STWOWE TECHNIKUM MECHANIZACJI ROL-
NICTWA  W PYRZYCACH.

PIERWSZYM DYREKTOREM TEJ SZKOŁY BYŁ PAN MIECZY-
SŁAW  PLUTA. 

W 2002 ROKU ZACZĄŁEM  NAUKĘ W TEJ  SZKOLE  O NAZWIE 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR. 2 ROLNICZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTA-
WICZNEGO IMIENIA TADEUSZA KOŚCIUSZKI W  PYRZYCACH. 
JAK ROZPOCZEŁEM NAUKĘ , W TEJ SZKOLE BYŁ DYREKTOREM 
TECHNIKUM PAN ZBIGNIEW GUTOWSKI.

UCZĘSZCZAŁEM DO 3- LETNIEJ SZKOŁY OGRODNICZEJ. 
MOJĄ WYCHOWAWCZYNIĄ BYŁA PANI  AGNIESZKA MICHAL-
CZUK. TERAZ DYREKTOREM TECHNIKUM JEST PAN PAWEŁ 
PALCZYŃSKI.  

WICE DYREKTORZY:   PANI JOLA HAJDUŁA I PANI EWA 
CYWIŃSKA.

W CZERWCU 2017 ROKU  ODBĘDZIE SIĘ 50- LECIE TEJ 
SZKOŁY.  

SERDECZNE POZDROWIENIA  DLA   KOLEŻANKI Z TECHNI-
KUM W PYRZYCACH ASI  z   WTZ PYRZYCE

     PIOTR SZYMAŃSKI
    ABSOLWENT ROCZNIKA 2005

Praktyki te polegają na podszywaniu się pod pracowników firm tele-
komunikacyjnych, z którymi konsumenci mają zawarte umowy. Rzecznik 
apeluje o rozwagę i ostrożność oraz czytanie dokumentów przed ich pod-
pisaniem. Osoby, które pod wpływem wprowadzenia w błąd przez pra-
cowników Nasza S.A. podpisały umowę - mają 14 dni na odstąpienie od 
tej umowy bez ponoszenia kosztów. W tym celu należy wysłać do przed-
siębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

Dodatkowych informacji rzecznik udziela w Starostwie Powiatowym 
w Pyrzycach ul. Lipiańska 4 (I piętro, pokój nr 121), nr tel. 91 88 11 346.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów 
w Pyrzycach

Nieuczciwa 
NASZA

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Pyrzycach 
ostrzega przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi sto-
sowanymi przez przedstawicieli firmy telekomunikacyj-
nej „ Nasza S.A.” z siedzibą w Warszawie. 
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Treść ogłoszenia

Wypełniony kupon można wysłać na adres redakcji: Dwutygodnik Puls 
Powiatu ul. Bema 22, 74-240 Lipiany lub wypełniony i zeskanowany kupon 
wysłać e-mailem: redakcja@pulspowiatu.pl. Ogłoszenie zostanie opublikowa-
ne w najbliższym wydaniu „Pulsu Powiatu”.

KUPON  NA  DARMOWE  OGŁOSZENIE  DROBNE

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 73m2 w Pyrzycach 
kontakt 692 561 929

19 marca 2017 r. serdecznie zapraszamy amatorów biegania oraz kibiców 
do wzięcia udziału    w I edycji wyjątkowej imprezy biegowej w naszym re-
gionie Pyrzycka Szybka Dycha Backer OBR. Uczestnicy biegu będą mogli 
wystartować na jednym z dwóch dystansów 10 km i 5 km zarówno indywidu-
alnie, jak i drużynowo.

Jednocześnie pragniemy poinformować wszystkich mieszkańców Pyrzyc, 
iż w dniu 19 marca 2017 r. w godzinach od 10:00 do 13:00 będą występowały 
utrudnienia w ruchu z powodu zamknięcia dróg.

Szczegółowa trasa biegu Pyrzycka Szybka Dycha Backer OBR wraz z ze-
stawieniem ulic znajduje się na plakacie oraz na stronie www.szybkadycha.pl

Organizatorzy:
      OSiR w Pyrzycach
     Stowarzyszenie K2 Partners
      w Szczecinie

11 lutego w Karlinie odbyła się Wojewódzka Olimpiada 
Młodzieży w zapasach. Był to w tym roku pierwszy i zarazem 
bardzo udany start zapaśników Spartakusa Pyrzyce. Świetne 
występy zaprezentowała grupa młodziczek i młodzików zdo-
bywając aż 12 medali. Dla wielu z nich był to pierwszy start w 
tej grupie wiekowej. Walcząc ze starszymi od siebie zawodni-
kami uplasowali się na wysokich pozycjach medalowych.

  Wykaz zajętych miejsc:
1m. - kat. wag. 35 kg -Jakub MATUSIAK    
1m. - kat. wag. 38 kg - Natalia SARNAT
2m. - kat. wag. 32 kg - Filip MATUSIAK
2m. - kat. wag. 38 kg - Filip PLIZGA
2m. - kat. wag. 47 kg - Jakub PEŁKA
2m. - kat. wag. 48 kg - Wiktoria MATUŁOWICZ 2m. - kat. 
wag. 52 kg - Natalia ROZEL 2m. - kat. wag. 59 kg - Jakub 
ŻÓŁTAŃSKI 3m. - kat. wag. 32 kg - Paulina DYSZKIEWICZ 
3m. - kat. wag. 35 kg - Wiktoria GERS 3m. - kat. wag. 37 kg - 
Oskar GERS 3m. - kat. wag. 52 kg - Weronika DYSZKIEWICZ

Gratulacje dla wszystkich zawodników i podziękowania 
dla kadry trenerskiej.

UDANY POCZĄTEK ROKU  SPARTAKUSA PYRZYCE

   na zdjęciu: zawodniczki i zawodnicy z trenerami

W pierwszym tygodniu ferii Fundacja na 
Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja 
Młodość” wraz z nauczycielami Zespołu 
Szkół w Lipianach zorganizowała wypoczy-
nek dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat. Każdy 
dzień odkrywał przed podopiecznymi funda-
cji coś nowego. W pierwszym dniu dzieci zma-
gały się z torem przeszkód oraz uczestniczyły  
w zajęciach sportowych. Nastepnego dnia od-
był się wyjaz na basen do Gorzowa Wlkp., pod-
czas którego najmłodsi mogli doskonalić sztukę 
pływania i korzystać z atrakcji przygotowanych 
przez pracowników basenu. W kolejnym dniu 
dzieci zaznajamiały się z tajnikami bankowo-
ści, grając w gry o tematyce finansowej. Pod-
czas półkolonii nie zabrakło także zajęć kulinar-
nych, w trakcie których uczniowie przygotowy-
wali wężowe kanapki. W ostatnim dniu odbył się 
bal karnawałowy, a dzieci mogły przebrać się za 
ulubionych bohaterów. Ferie odbyły się dzięki 
współfinansowaniu przez Gminę Lipiany.
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11 lutego w hali OSiR w Pyrzycach odbył się Międzynarodowy Tur-

niej w Piłce Siatkowej Amatorów pod patronatem pani burmistrz Marzeny 
Podzińskiej.

   Wyniki turnieju:
1m. Gmina Kozielice
2m. Amator Pyrzyce
3m. ZOLL Oderberg /Niemcy/
4m. Oldboje Dębno
   Wszystkie zespoły zostały nagrodzone pucharami i dyplomami wręczo-

nymi przez panią dyrektor OSiR - Joannę Woźniak. Organizatorzy: OSiR Py-
rzyce i Amator Pyrzyce serdecznie dziękują pani burmistrz Marzenie Podziń-
skiej za patronat nad turniejem. Zawody sprawiedliwie sędziowali: Edward 
Kiciński i Jerzy Mroczek. Amator Pyrzyce /na zdjęciu/ wystąpił w składzie: 
od lewej Krzysztof Głowacki, Tomasz Maciąg, Bolesław Kowalski, Szymon 
Froncala, Marcin Krzemiński, Marcin Michalski /brak na zdjęciu - kontuzja/.

          Ze sportowym pozdrowieniem B. Kowalski

Amator Pyrzyce z kontuzją

11 lutego rozpoczął się ofi-
cjalnie sezon zapaśniczy w woje-
wództwie zachodniopomorskim. 

W Karlinie odbyły się zawody 
zapaśnicze - Wojewódzka Olimpiada 
Młodzieży Młodzików i Młodziczek 
roczniki 2003-2005 oraz minizapasy 
dzieci roczniki 2006-2007. 

Husaria Fight Team wystartowała 
w okrojonym składzie, ponieważ 

również tego samego dnia zaczęły się 
ferie zimowe i część dzieci wyjechała 
na zasłużony wypoczynek. 

Drużyna była reprezentowana 
przez zawodników z Kozielic i War-
nic. Indywidualnie zawodnicy/za-
wodniczki zdobyli 10 medali, w tym 
2 złota, 3 srebrne oraz 5 brązowych. 
Drużynowo na 14 zespołów zajęli-
śmy 5. miejsce,  ale zapewne Husaria 
Fight Team jeszcze namiesza w tym 
roku.

Poszczególne wyniki:
Dzieci 2006-2007
Dziewczynki:

25 kg
II miejsce Sara Malkiewicz (HFT 
Warnice)
III miejsce Anita Przybył (HFT 
Warnice)
37 kg
II miejsce Wiktoria Pacyna (HFT 
Kozielice)
66 kgI miejsce Karolina Łopata (HFT 
Kozielice)

Chłopcy:
27 kg
III miejsce Maciej Górecki ( HFT 
Warnice)
30 kg
VI Gracjan Dondalski (HFT Warnice)
37 kg
VII Jakub Kuraszewski (HFT 
Kozielice)
60 kg
III miejsce Piotr Cichoń (HFT 
Kozielice)

Młodziczki
32 kg
II miejsce Natalia Ko-
chanowska (HFT 
Kozielice)
45 kg
III miejsce Wiktoria 
Pawlik (HFT Kozielice)

Młodzicy
42 kg
II miejsce Oskar Nowa-
kowski (HFT Kozielice)
47 kg
VII miejsce Eryk Pacyna 
(HFT Kozielice)
53 kg
IX miejsce Wiktor Za-
wadzki (HFT Kozielice)
59 kg
I miejsce Eryk Rzeszew-
ski (HFT Kozielice)
V miejsce Kacper Kraw-
czak (HFT Kozielice)
85 kg
V miejsce Filip Samson 
(HFT Warnice)

Husaria 
Warnice i Kozielice

   na zdjęciu: zawodniczki i zawodnicy z trenerami
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