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Pyrzycka
korupcja
wyborcza 
w odwołaniu 

Bez łachy! 
– powiedziałby Adamowicz 
radnym powiatu

Protest
w wersji L4 
w Pyrzycach

W Pyrzycach,
Lipianach 
i Warnicach 
500+ 
na alkohol?

37 unijnych
milionów 
w Pyrzycach

Nowa usługa
dla podatników
„Twój e-PIT”
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W Pyrzycach, 
Lipianach 

i Warnicach 
500+ 

na alkohol?

Najdroższa tegoroczna inwesty-
cja kanalizacyjno-drogowa gminy 
Pyrzyce już w trakcie realizacji, jest 
to przebudowa kanalizacji sanitar-
nej i deszczowej w ul. Głowackiego 
w Pyrzycach wraz z przebudową ul. 
Głowackiego. Jest to kontynuacja 
zadań rozpoczętych w roku 2018. 7 
września 2018 roku w Pyrzycach zo-
stała podpisana umowa na realiza-
cję w/w zadań z wykonawcą robót, 
firmą MET INSTAL Sp. z o.o. z sie-
dzibą w Miękowie, wyłonionym w 
trzecim przetargu nieograniczonym. 
Planowany całkowity koszt zadania 
to 7 300 000,00 zł. w tym roboty bu-
dowlane 7.144.620,51 zł., zaś plano-

Głowackiego w remoncie
wany termin zakończenia inwestycji 
to grudzień 2019 r. We wrześniu 2018 
r. Gmina Pyrzyce złożyła wniosek do 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w ramach programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019 
na dofinansowanie zadania w zakre-
sie przebudowy drogi. W ramach tej 
inwestycji wykonana zostanie prze-
budowa kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej w ul. Głowackiego oraz Ma-
gazynowej, przebudowę drogi w za-
kresie chodników i nawierzchni oraz 
wprowadzenia nowej stałej organiza-
cji ruchu.

PP

Na pewną zbieżność w relacji 
500+, a ilość sprzedanego alkoholu 
zwrócił nam uwagę jeden z czytelni-
ków. By sprawdzić, czy jego podej-
rzenia są słuszne, zapytaliśmy py-
rzyckie gminy o wyniki sprzedaży al-
koholu na ich terenie przez koncesjo-
nowane sklepy.

Gmina Warnice
- Ilość punktów sprzedaży alko-

holu – 50, sprzedaż alkoholu w roku 
2014 na kwotę 1.647.545,16 zł

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 49, sprzedaż alkoholu w roku 
2015 na kwotę 1.716.970,87 zł

- ilość punktów sprzedaży al-
koholu – 46, sprzedaż alkoholu w 
roku 2016 na kwotę 2.222.690,38 
zł (wzrost do poprzedniego roku  
o kwotę 505.718,38 zł)

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 43, sprzedaż alkoholu w roku 
2017 na kwotę 2.172.650,43 zł

-ilość punktów sprzedaży al-
koholu – 42, sprzedaż alkoholu w 
roku 2018 na kwotę 2.454.479,28 
zł (wzrost w stosunku do roku 2015  
o kwotę 737.508,41 zł)

Przyjmując kwotę z 2018 roku, 
statystyczny mieszkaniec gminy 
Warnice wydał w tym roku na alko-
hol 702 zł

Gdyby posłużyć się tylko przy-
kładem gminy Warnice, to można by-
łoby z dużą dozą prawdopodobień-
stwa powiedzieć, że 500+ w znacznej 
części idzie na „przelew”

Gmina Bielice
- Ilość punktów sprzedaży alko-

holu – 33, sprzedaż alkoholu w roku 
2014 na kwotę 1.388.905,26 zł

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 34, sprzedaż alkoholu w roku 
2015 na kwotę 1.511.965,34 zł

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 30, sprzedaż alkoholu w roku 
2016 na kwotę 1.639.489,51 zł 

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 30, sprzedaż alkoholu w roku 
2017 na kwotę 1.628.071,22 zł

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 29, sprzedaż alkoholu w roku 
2018 na kwotę 2.071.966,73 zł 

Przyjmując kwotę z 2018 roku 
statystyczny mieszkaniec gminy Bie-
lice wydał w tym roku na alkohol 664 
zł

W tej gminie alkoholowego 
efektu 500+ nie widać.

Gmina Lipiany
- Ilość punktów sprzedaży alko-

holu – 18, sprzedaż alkoholu w roku 
2014 na kwotę 2.793.488,03 zł

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 18, sprzedaż alkoholu w roku 
2015 na kwotę 3.238.380,83 zł

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 21, sprzedaż alkoholu w roku 
2016 na kwotę 3.236.470,75 zł 

W kwietniu 2016 ruszył program „500 plus”, w ramach którego rodziny otrzymują świad-
czenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, a je-
śli spełniają kryterium dochodowe (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 w przypadku dzieci 
z niepełnosprawnościami) - również na pierwsze. Pierwsze wypłaty tego świadczenia miały 
miejsce już w maju 2016 roku.

- ilość punktów sprzedaży al-
koholu – 16, sprzedaż alkoholu w 
roku 2017 na kwotę 4.257.488,97 zł 
(wzrost w porównaniu z rokiem 2016 
o 1.019.108,14 zł)

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 17, sprzedaż alkoholu w roku 
2018 na kwotę 4.191.490,05 zł

Przyjmując kwotę z 2018 roku 
statystyczny mieszkaniec gminy Li-
piany wydał w tym roku na alkohol 
706 zł

W gminie Lipiany wzrost z 2016 
na 2017 rok to ponad milion złotych, 
gdyby przyjąć tylko 2018 rok to śred-
nio jeden punkt sprzedaży alkoholu w 
gminie Lipiany sprzedał tego towaru 
za kwotę ponad 246 tysięcy złotych.

Gmina Kozielice 
- Ilość punktów sprzedaży alko-

holu – 14, sprzedaż alkoholu w roku 
2014 na kwotę 1.068.484,89 zł

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 14, sprzedaż alkoholu w roku 
2015 na kwotę 1.107.759,89 zł

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 13, sprzedaż alkoholu w roku 
2016 na kwotę 1.075.241,66 zł 

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 11, sprzedaż alkoholu w roku 
2017 na kwotę 1.073 065,80 zł 

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 10, sprzedaż alkoholu w roku 
2018 na kwotę    971.657,65 zł

Przyjmując kwotę z 2018 roku, 
statystyczny mieszkaniec gminy Ko-
zielice wydał w tym roku na alkohol 
382 zł

Gmina Przelewice
- Ilość punktów sprzedaży alko-

holu – 25, sprzedaż alkoholu w roku 
2014 na kwotę 2.348.651,46 zł

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 24, sprzedaż alkoholu w roku 
2015 na kwotę 2.498.530,38 zł

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 23, sprzedaż alkoholu w roku 
2016 na kwotę 2.114.932,29 zł 

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 19, sprzedaż alkoholu w roku 
2017 na kwotę 2.017.837,79 zł 

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 19, sprzedaż alkoholu w roku 
2018 na kwotę 2.095.186,91 zł

Przyjmując kwotę z 2018 rok, 
statystyczny mieszkaniec gminy 
Przelewice wydał w tym roku na al-
kohol 402 zł

Gmina Pyrzyce
- Ilość punktów sprzedaży alko-

holu – 158, sprzedaż alkoholu w roku 
2014 na kwotę 23.933.761,64 zł

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 149, sprzedaż alkoholu w roku 
2015 na kwotę 20.512.236,75 zł

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 147, sprzedaż alkoholu w roku 
2016 na kwotę 19.964.522,21 zł 

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 160, sprzedaż alkoholu w roku 
2017 na kwotę 21.364.148,27 zł 

- ilość punktów sprzedaży alko-
holu – 156, sprzedaż alkoholu w roku 
2018 na kwotę 19.180.162,71 zł

W gminie Pyrzyce porównując 
alkoholowe obroty z 2016 do 2017 
wzrost nastąpił o prawie 1,4 miliona 
złotych, a statystyczny mieszkaniec 
gminy przyjmując do wyliczeń kwotę 
z 2018 roku wydał w tym roku na al-
kohol 980 zł. Jest to jednak kwota 
czysto teoretyczna, ponieważ jak 
wszyscy wiemy spora ilość miesz-
kańców innych pyrzyckich gmin robi 
zakupy alkoholu w supermarketach 
zlokalizowanych w Pyrzycach zawy-
żając w ten sposób dane gminy Py-
rzyce i obniżając statystyki w swojej 
gminie. 

Z powyższych liczb wynika, że 
najwięcej na alkohol wydaje staty-
styczny (od niemowlaków do sta-
ruszków) mieszkaniec gminy Py-
rzyce, Lipiany i Warnice. Niestety, 
nie mamy danych, ile mieszkańcy 
pyrzyckich gmin wydają na alkohol 
w sklepach poza powiatem i ile pro-
dukuje się w powiecie bimbru. Czy 
na podstawie przekazanych nam 
przez gminy danych można powiązać 
wartość sprzedanego w danej gmi-
nie alkoholu z wypłatą świadczenia 
500+, każdy czytelnik niech odpowie 
sobie sam. 

PP
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"W ubiegłym tygodniu 56 nauczy-
cieli - z 82 zatrudnionych -  przeby-
wało na zwolnieniach lekarskich, tak 
więc zajęcia lekcyjne nie były prowa-
dzone zgodnie z planem. W przyszłym 
tygodniu sytuacja powinna się popra-
wić, kończą się zwolnienia i nie mam 
na dzień dzisiejszy żadnych informa-
cji, żeby miały być przedłużane, za-
jęcia powinny być realizowane zgod-
nie z planem. Jeżeli chodzi tydzień 
miniony, to dzieci miały zapewnioną 
opiekę i atrakcyjne zajęcia opiekuń-
czo - wychowawcze, zawody spor-
towe. Jeżeli chodzi o nadrobienie za-
ległości w nauczaniu wynikłe z całej 
sytuacji, to nauczyciele zobowiązali 
się, że sukcesywnie będą je nadra-
biać” – powiedziała nam Małgorzata 
Jasion, dyrektor Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi im. Le-
onida Teligi w Pyrzycach.

    Wzmożonej ilości zwolnień le-
karskich wśród nauczycieli nikt pro-
testem oficjalnie nie nazwie, podob-
nie jak podczas sporu policjantów z 
szefem MSW, ale trudno oprzeć się 
refleksji, że jest to cześć innej cało-
ści. Od kilku miesięcy przede wszyst-
kim Związek Nauczycielstwa Pol-
skiego jest w sporze z Minister Edu-
kacji i nasze pytanie o „protest L4”, 
a także o kondycję ZNP w powiecie 
zadaliśmy prezesowi okręgu – „Sza-
nowny panie redaktorze, w powie-
cie pyrzyckim działają dwa Oddziały 
ZNP, w gminie Warnice oraz Oddział 
Powiatowy w Pyrzycach obejmujący 
swoją działalnością pozostałe gminy 
(Pyrzyce, Przelewice, Lipiany, Ko-
zielice, Bielice) oraz placówki pro-
wadzone przez Starostwo. Oddział 
prowadzony przeze mnie liczy obec-
nie ok. 180 członków. Ilość człon-
ków ulega zmianie, kiedy są odej-
ścia na emeryturę, ale w ciągu roku 
szkolnego powoli wzrasta. Realizu-
jąc uchwałę Zarządu Głównego ZNP, 
Oddział Pyrzyce wysłał pisma do pla-
cówek, w których są członkowie ZNP, 
pisma z żądaniem wzrostu wynagro-
dzenia zasadniczego i dla wszystkich 
pracowników placówek oświatowych 
o 1000 złotych (to podstawowe żąda-
nie). Niespełnienie żądania oznacza 
przystąpienie do sporu zbiorowego 
i prowadzi do strajku. Właśnie je-
steśmy na etapie podejmowania ko-
lejnych kroków zgodnie z procedurą 
rozwiązywania sporów zbiorowych 
(rokowania i mediacje). Po zakoń-

czeniu mediacji, a więc ok. 4 marca, 
będzie przeprowadzone referendum, 
a następnie strajk. Pytanie referen-
dalne nie jest jeszcze znane, jak rów-
nież nie jest znana ostateczna forma 
strajku. W kwestii tzw. akcji L4, pra-
gnę powiadomić, że ZNP nie jest jej 
organizatorem, ale uważamy, że na-
uczyciele mają prawo dbać o własne 
zdrowie. Akcja ta jest spontanicznym 
działaniem oddolnym. Pragnę rów-
nież poinformować, że jeżeli zosta-
nie podjęta decyzja o strajku, będą 
w nim uczestniczyć wszyscy chętni 
pracownicy, niezależnie od przyna-
leżności związkowej. Zdajemy sobie 
sprawę z tego, że dyrektorzy nie decy-
dują o wysokości płacy zasadniczej, 
ale ustawa o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych nie daje innej możliwo-
ści. Żądania są tak naprawdę do mi-
nisterstwa” – przekazał nam prezes 
oddziału mgr Radosław Mierzwiak. 

O stanowisko w sprawie akcji L4 
i dalszych planów strajkowych po-
prosiliśmy przewodniczącą powiato-
wych struktur Związku Nauczycieli 
NSZZ Solidarność Beatę Kaniew-
ską, której zadaliśmy identyczne py-
tania – „Międzyzakładowa Organiza-
cja Związkowa NSZZ ,,Solidarność’’ 
Pracowników Oświaty i Wychowa-
nia w Pyrzycach z siedzibą w Lipia-

nach liczy 50 członków. Są to pra-
cownicy pedagogiczni oraz niepeda-
gogiczni z różnych placówek oświa-
towych powiatu pyrzyckiego: z Bie-
lic, Lipian, Pyrzyc, Warnic, Żabowa. 
Rada Regionalnej Sekcji Oświaty  
i Wychowania NSZZ „Solidarność” 
w Szczecinie 24 stycznia 2019 roku 
postanowiła przekształcić się w Re-
gionalny Sztab Protestacyjno-Straj-
kowy Sekcji Oświaty i Wychowania 
NSZZ „Solidarność” w Szczecinie. 
Obecnie uruchamiamy procedurę 
rozpoczęcia sporu zbiorowego. Ak-
cja protestacyjna trwa już od stycz-
nia. Polega na oflagowaniu placó-
wek oświatowych oraz rozpowszech-
nianiu materiałów protestacyjnych  
w formie ulotek i plakatów z postula-
tami oraz listu do rodziców uczniów. 
Jeżeli chodzi o zwolnienia, to nie są 
formą protestu związkowców. Oso-
biście rozumiem, że nauczyciele wy-
rażają swoje niezadowolenie. Jest to 
inicjatywa indywidualna. Jeżeli cho-
dzi o postulaty to Ustawa z dnia 23 
maja 1991r. o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych określa, że żądania pra-
cowników kieruje się do pracodawcy. 
Pracodawcą w placówkach oświato-
wych jest dyrektor, więc to do niego 
kierujemy nasze żądania, choć zda-
jemy sobie sprawę, że to MEN odpo-

wiada za płace nauczycieli. To wła-
śnie wynagrodzenia nauczycieli są 
głównym postulatem naszych żądań, 
ale oczywiście niejedynym. Nie zga-
dzamy się m. in.: na niekorzystne 
zmiany w ocenie pracy nauczyciela. 
Stanowczo sprzeciwiamy się także 
wliczaniu dodatków do minimalnej 
płacy pracowników niepedagogicz-
nych. Niespełnienie żądań prowadzi 
do sporu zbiorowego i strajku. Wła-
śnie jesteśmy na etapie podejmowa-
nia kolejnych kroków zgodnie z pro-
cedurą rozwiązywania sporów zbio-
rowych. Do 15 marca będzie prze-
prowadzone referendum, a następnie 
strajk. Jeżeli chodzi o harmonogram 
działań, to procedura sporu zbioro-
wego składa się z kilku etapów. Naj-
pierw podejmuje się uchwałę o roz-
poczęciu sporu zbiorowego i przed-
stawia się żądania. W przypadku ich 
niespełnienia prowadzi się rokowa-
nia i mediacje. Dopiero gdy wszystkie 
działania zostaną wyczerpane i dalej 
nie będzie porozumienia, dochodzi do 
strajku, w którym mogą uczestniczyć 
wszyscy chętni nauczyciele niezależ-
nie od przynależności związkowej. 
Jeżeli chodzi o pana pytanie o moż-
liwość strajku podczas egzaminów 
maturalnych, to nic mi nie wiadomo, 
jakoby związki zawodowe NSZZ ,,So-
lidarność’’ dopuszczały jakąkolwiek 
formę protestu w trakcie tegorocz-
nych matur” - przekazała nam prze-
wodnicząca NSZZ Solidarność Beata 
Kaniewska. 

Jak widać z zebranych informa-
cji, Szkoła Podstawowa NR2 w Py-
rzycach wraca do normalnego trybu 
pracy, czy na długo i czy za kilka dni 
AKCJA L4 nie rozpocznie się w innej 
szkole, tego dziś nie wiemy. ZNP 
organizuje referendum w placów-
kach oświatowych 4 marca, Solidar-
ność planuje przeprowadzić referen-
dum do 15 marca, czyli do tego dnia 
powinniśmy dowiedzieć się, kiedy  
i czy będzie przeprowadzony strajk  
w pyrzyckiej oświacie.

RT

Protest w wersji L4 
w Pyrzycach
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We wszystkich 2478 gminach 
w Polsce realizowane były w po-
łowie ub. r. projekty unijne z poli-
tyki spójności, ich łączna wartości to 
niemal 186,4 mld zł – wynika z da-
nych Głównego Urzędu Statystycz-
nego. Według danych GUS na 2478, 
na ostatnim miejscu w realizacji na 
swoim terenie inwestycji z dofinan-
sowaniem unijnym za 2018 rok zna-
lazła się gmina Oporów, Dąbrowice 
i Ostrówek, gdzie udział środków w 
unijnych inwestycjach realizowa-
nych na terenie tych gmin wyniósł 
po 25 tysięcy złotych na każdą. Na 
szczycie tego rankingu uplasowała 
się Warszawa z różnymi dotacjami na 
kwotę ponad 17 miliardów złotych. 

Należy wyjaśnić, że w zestawie-
niu GUS zsumowano dotacje unijne 
i dane te dotyczą wszystkich pro-
jektów realizowanych na terenie da-

37 unijnych milionów w Pyrzycach 
nej gminy czy miasta i nie należy ich 
utożsamiać wyłącznie z projektami 
realizowanymi przez samorząd. Je-
żeli chodzi o powiat pyrzycki to ran-
king ten wygląda następująco:
► Miejsce Gmina Pyrzyce – pozycja 
w rankingu GUS 779 – kwota dotacji 
unijnych – 37.275,374 zł
► Miejsce Gmina Lipiany – pozycja 
w rankingu GUS 1769 – kwota dota-
cji unijnych – 7.469.712 zł
► Miejsce Gmina Przelewice- po-
zycja w rankingu GUS 2061 – kwota 
dotacji unijnych – 4.391.415 zł
► Miejsce Gmina Kozielice – pozy-
cja w rankingu GUS 2199 – kwota 
dotacji unijnych – 3.230.032 zł
► Miejsce Gmina Warnice – pozycja 
w rankingu GUS 2203 – kwota dota-
cji unijnych – 3.187.116 zł
► Miejsce Gmina Bielice – pozycja 
w rankingu GUS 2278 – kwota dota-
cji unijnych - 2.465.380 zł

Ranking GUS jest dość ciekawym 
odzwierciedleniem aktualnej sytuacji 
danej gminy, choćby na przykładzie 
Lipian możemy szybko sprawdzić 
skąd wzięła się pozycja druga i kwota 
7.469.374 zł. W roku ubiegłym firma 
HILKEN mająca swoją siedzibę w 
Lipianach, zajmująca się produk-
cją przyczep rolniczych podpisała 
umowę z Urzędem Marszałkowskim 
na dofinansowanie budowy fabryki 
nowoczesnych przyczep rolniczych. 
Inwestycja o wartości ponad 17 mi-
lionów złotych dostała dofinansowa-
nie w wysokości 7 milionów, czyli 
inne dotacje unijne w Lipianach wy-
niosły zaledwie 469,715 zł. Możemy 
domyślać się, że są samorządowe re-
monty dróg i chodników, gdyby nie 
HILKEN, Lipiany w w/w rankingu 
byłyby na miejscu ostatnim. Impo-
nująca jest pozycja gminy Pyrzyce, 
na 2478 gmin miejsce 779 i ponad 

37 milionów unijnych dotacji spro-
wadzonych przez różne podmioty do 
gminy Pyrzyce, na w/w kwotę skła-
dają się projekty pyrzyckich firm, 
stowarzyszeń i samorządu.   

PP

Budżety na 2019 rok uchwa-
lone, więc są już gminne i powiatowe 
plany na inwestycje drogowe w 2019 
roku. Od tego wydania będziemy pu-
blikować informacje o tym,  co sa-
morządy pyrzyckie chcą w tym roku  
w zakresie dróg zrobić, jakie re-
monty, jakie inwestycje i skąd wezmą 
na to pieniądze. 

Zaczynamy od dróg powiato-
wych, gdzie skierowaliśmy zapyta-
nie o następującej treści – „Zwracam 
się z prośbą o przekazanie informa-
cji dotyczących planowany na 2019 
rok inwestycji drogowych na tere-
nie powiatu pyrzyckiego z podziałem 
na dane: nazwa inwestycji, w jakiej 
gminie będzie realizowana, w jakiej 
miejscowości, koszt całkowi, skąd  
będą pochodzić środki na realiza-
cję, termin rozpoczęcia i zakończenia 
inwestycji”.

    I chyba to ostatnie zdanie, za-
mieszczone pod przekazaną nam 
tabelą, nie napawa optymizmem  
i trudno to jakoś zrozumieć, bo prze-

INFORMACJA z planowanych inwestycji
 na drogach powiatowych powiatu pyrzyckiego w roku 2019

W oczekiwaniu 
na powiatowe drogi

cież decyzje o przyznawaniu dotacji 
są w dużej mierze podejmowane jako 
decyzje polityczne, a w obecnej ka-
dencji Starostwo Powiatowe w Py-
rzycach ma dziś jedną z najlepszych 
kombinacji politycznych, powiatem 
rządzi koalicja PSL i PiS. Polskie 
Stronnictwo Ludowe ma przełoże-
nie na Urząd Marszałkowski i fundu-
sze unijne, a Prawo i Sprawiedliwość 
na fundusze rządowe, żadna gmina w 
powiecie nie ma tak dobrego układu 
do pozyskiwania pieniędzy. W sa-
morządowej kampanii wyborczej  
w 2018 roku, kiedy do Pyrzyc przy-
jeżdżali ministrowie, pieniądze le-
żały na ulicy i tylko nikt nie chciał 
ich brać, dziś czekamy, kiedy staro-
stwo podniesie te miliony i zrealizuje 
inwestycje w Warnicach, Kozielicach 
czy legendarnie dziurawa ulica Sta-
romiejska w Pyrzycach.

PP

W przypadku nieuzyskania dotacji terminy realizacji zadań mogą zostać 
przesunięte na lata następne.
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Korbach to miasto powia-
towe w Niemczech, po-

łożone w kraju związko-
wym Hesja i siedziba powiatu 
Waldeck-Frankenberg. 

Dla Pyrzyc to jedno z miast 
partnerskich, w którym po 

wojnie osiedliła się duża grupa 
niemieckich mieszkańców Py-
ritz (dawna niemiecka nazwa 
miasta), zmuszonych do ewaku-
acji w końcowej fazie II wojny 
światowej. Można tam pospa-
cerować m.in. takimi ulicami 
jak: Pyritzer Str (Pyrzycką), 
Weizackerstr (Powiatową Py-
rzycką) albo posłuchać dźwięku 
kościelnego dzwonu… również 
pochodzącego z terenu powiatu 
pyrzyckiego. 

Wspomniany dzwon przy-
wieziony został do Kor-

bach w 1995 r. Mowa tu o dzwo-
nie pochodzącym z kościoła w 
Czarnowie k. Pyrzyc (kiedyś 

O czym dzwonią dzwony w Korbach?

Groß Zarnow). Jego historia jest bar-
dzo ciekawa, a że w ogóle przetrwał 
do dziś jest niezwykłym zbiegiem 
okoliczności. Dzwon z Groß Zarnow, 
odlany został w Szczecinie (Stettin) 
w 1757 r. podczas wojny siedmio-
letniej i ważył 340 kg. W czasie II 
wojny światowej Hermann Göring, 
jeden z twórców i głównych po-
staci hitlerowskiej III Rzeszy, zbrod-
niarz wojenny, z powodu niedoborów 
zbrojeniowych postanowił przetopić 
dzwony na broń. Dzwon kościoła św. 
Marka w Korbach jest tylko jednym 
z wielu dzwonów, które zostały wy-
słane ze wschodu na zachód podczas 
II wojny światowej. W dniu 15 marca 
1940 roku Hermann Göring jako „Ge-
neralny Marszałek Polowy”, nakazał, 
aby wszystkie ilości metalu zawarte 
w dzwonach z brązu i miedzi zostały 
zarejestrowane i natychmiast udo-
stępnione niemieckiemu rezerwatowi 
zbrojeniowemu. W czasie wojny nie-
miecki przemysł zbrojeniowy prze-

tworzył około 80.000 dzwonów na 
broń i amunicję. Dzwon z Czarnowa 
jednak ocalał. Ten i nieliczne, które 
przetrwały II wojnę światową, w cen-
tralnym punkcie zbierania dzwonów 
w Hamburgu „Glockenfriedhof”, w 
latach powojennych „wypożyczono” 
niemieckim kościołom. Dzwon z 
Groß Zarnow, przywieziono w 1950 
r. do Lüdinghausen koło Münster. 
Ale jak dzwon dotarł do Korbach? 
W połowie lat 90-tych XX wieku, 
w związku z planami budowy wieży 
przy kościele św. Marka, pojawiło się 
u byłych mieszkańców Pyrzyc pra-
gnienie wysłuchania dźwięku starego 
dzwonu pomorskiego. Ze względu na 
bliskie związki między miastem Kor-
bach i Pyrzyce Karl-Heinz Keudel, 
ówczesny przewodniczący Kirchbau-
verein, wspomina: „Najpierw zwró-
ciliśmy się do kościoła w Hamburgu. 
Odpowiedź była negatywna”. Dzwon 
trafił do Korbach dopiero w 1995 
roku. Wcześniej miejscowa społecz-

ność nie chciała rozstać się 
z dzwonem. Po długich ne-
gocjacjach Korbach zgodził 
się sfinansować wymianę 
dzwonu wraz z transportem 
i montażem, przy wsparciu 
wielu sponsorów, a miasto 
Lüdinghausen zgodziło się na 
wymianę. 

Prezentowana widokówka 
przedstawia ujęcie kościoła w 
Czarnowie. Kartka bez obiegu 
pocztowego. Producent: Ver-
lag Deutscher Künstlelbond, 
Dir F.H. Sage. 
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Interpelacje i zapytania radnych 
to jeden z najciekawszych punktów  
każdej sesji samorządu, w tym miej-
scu radni dotychczas w formie ustnej, 
czasami pisemnej,  zadawali dokucz-
liwe pytania wójtowi, burmistrzowi, 
staroście. Od początku obecnej ka-
dencji, po zmianie przepisów, radni 
muszą postępować według następu-
jącej procedury.

Krok 1. Radny sporządzi inter-
pelację (zapytanie) na piśmie, za-
wierając w niej krótkie przedstawie-
nie stanu faktycznego i wynikające z 

niego pytania, a następnie złoży in-
terpelację do przewodniczącego rady 
gminy.

Krok 2. Przewodniczący rady 
gminy niezwłocznie przekaże inter-
pelację (zapytanie) wójtowi.

Krok 3. Wójt (lub osoba przez 
niego wyznaczona) udzieli odpowie-
dzi na piśmie, nie później niż w ter-
minie 14 dni od dnia otrzymania in-
terpelacji (zapytania).

Krok 4. Treść interpelacji (zapy-
tania) oraz udzielonej odpowiedzi 
zostanie podana do publicznej wia-

domości przez publikację w Biulety-
nie Informacji Publicznej, na stronie 
internetowej gminy i w inny, zwycza-
jowo przyjęty sposób.

Mimo takich przepisów, radni 
większości pyrzyckich samorządów 
utrzymali w porządku obrad swoich 
sesji punkt „interpelacje i zapytania 
radnych”. Daje on radnemu możli-
wość przeczytania podczas sesji swo-
jej interpelacji i przekazania jej w 
formie pisemnej przewodniczącemu 
do procedowania.  Takie czytanie in-
terpelacji jest pewnego rodzaju ukło-
nem w stronę mieszkańców, którzy 
będąc na sesji osobiście lub ogląda-
jąc jej transmisję chcieliby usłyszeć, 
jakimi sprawami zajmują się radni, 
czy przedkładają w formie zapytania 
ich problemy. Obecnie z czytania in-
terpelacji (bo nie ma takiego punktu 
w porządku obrad) zrezygnowali 

radni powiatu pyrzyckiego i na ostat-
niej sesji radni z Przelewic, głosując 
za wyprowadzeniem tych punktów z 
porządku obrad.

Czy radni jedni i drudzy nie za-
pominają już dla kogo są, ich za-
daniem nie powinno być ułatwia-
nie mieszkańcom pozyskiwanie in-
formacji o swojej działalności i do 
tego służą transmisje z sesji. Nie-
stety, jak widać na powyższych przy-
kładach, to mieszkaniec powiatu czy 
gminy Przelewice nie tylko powi-
nien oglądać transmisje sesji, ale po-
winien także codziennie logować się 
na bipie danego samorządu i śledzić, 
kiedy i co zostanie na nim zamiesz-
czone i w ten sposób sprawdzać swo-
jego radnego. 

PP  

Radni powiatu 
i Przelewic 
nie chcą czytać 
mieszkańcom?

Policjanci z Pyrzyc zatrzy-
mali mężczyznę podejrzanego m.in.  
o kradzież z włamaniem do pomiesz-
czeń magazynowych marketu na te-
renie powiatu pyrzyckiego. Sprawca 
ukradł 11 zgrzewek napoju i kilka 
butelek oleju. Skradzione mienie od-
zyskano w całości. Sprawca za swój 
czyn odpowie przed sądem.

Funkcjonariusze Wydziału Kry-
minalnego Komendy Powiatowej Po-
licji w Pyrzycach zatrzymali 22-let-
niego mężczyznę, podejrzanego  
o dokonanie kradzieży z włamaniem 
do magazynu sklepowego na tere-
nie gminy Pyrzyce. Do zdarzenia do-

ZATRZYMANY 
SPRAWCA 

KRADZIEŻY 
Z WŁAMANIEM

szło na początku lutego. Sprawca ze-
rwał kłódki do pomieszczenia miesz-
czącego się przy sklepie, a następ-
nie zabrał z niego 56 butelek na-
poju oraz trzy 5-litrowe butelki oleju 
roślinnego. 

W wyniku prowadzonych 
czynności kryminalni wspólnie  
z mundurowymi wydziału prewen-
cji ujawnili na terenie posesji oraz  
w miejscu zamieszkania sprawcy 
skradzione przedmioty. Ponadto kry-
minalni, prowadząc czynności do in-
nej sprawy, ustalili, że 22-latek jest 
odpowiedzialny za dokonanie in-
nej kradzieży z włamaniem tym ra-
zem do samochodu oraz innych prze-
stępstw przeciwko mieniu.

Zatrzymany mężczyzna przyznał 
się do zarzucanych mu czynów. Za 
popełnione przestępstwa 22-latkowi 
grozi kara do 10 lat pozbawienia wol-
ności. O jego dalszych losach teraz 
zdecyduje sąd.

Wymagania:
► wiedza i doświadczenie z zakresu sieci
   sanitarnych
► sumienność, chęć do pracy i zaangażowanie

Zakres obowiązków:
• praca przy montażu sieci sanitarnych
• inne typowe prace dla stanowiska

Miejsce pracy: Pyrzyce 

Telefon kontaktowy: 91 418 51 11

Firma MET-INSTAL Sp. z o.o.

zatrudni montera sieci sanitarnych
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2 kwietnia o godzinie 10.30  
w sali 117. IV Wydziału Karnego Od-
woławczego w Szczecinie odbędzie 
się rozprawa odwoławcza byłego bur-
mistrza Pyrzyc J.M.O. i kilku innych 
osób skazanych 26 kwietnia 2018 r. 
w VII Zamiejscowym Wydziale Kar-
nym z siedzibą w Pyrzycach. 

Przypomnijmy, że w/w posta-
wiono zarzuty kupowania głosów 
na kandydata na burmistrza J.M.O. 
za butelki wódki oraz przekazywa-
nie informacji na temat, kto jeszcze 
nie głosował, frekwencji, poświad-
czaniu nieprawdy na upoważnieniach 
do głosowania w wyborach za inną 
osobę w wyborach samorządowych 
2010 i 2014, głównym oskarżonym 
był burmistrz J.M.O.  Jeżeli chodzi 
o byłego już burmistrza, organiza-
tora procederu korupcyjnego J.M.O., 
to pyrzycki sąd uznał go za winnego 
popełnienia obu zarzucanych mu 
czynów i za przestępstwa te wymie-
rzył odpowiednio: za czyn opisany 
w punkcie pierwszym części wstęp-
nej wyroku na karę sześciu miesięcy 
pozbawienia wolności, za czyn opi-
sany w punkcie drugim części wstęp-
nej wyroku, na karę jednego roku  

Pyrzycka korupcja
wyborcza w odwołaniu 

i sześciu miesięcy pozbawienia wol-
ności. Sąd orzekł wobec J.M.O. karę 
łączną jednego roku i ośmiu miesięcy 
pozbawienia wolności, a także zakaz 
zajmowania stanowisk wójta, bur-
mistrza albo prezydenta miasta, na 
okres pięciu lat. Ponadto sąd orzekł 
podanie wyroku w części dotyczą-
cej J.M.O. do publicznej wiadomo-
ści, poprzez jednokrotne opubliko-
wanie jego treści w Dzienniku Głos 
Szczeciński, oraz warunkowo za-
wiesza wykonanie orzeczonej wo-
bec J.M.O. kary łącznej pozbawienia 
wolności na okres pięciu lat próby, 
wymierzając mu karę 100 stawek 
dziennych grzywny, przyjmując, że 
jedna stawka jest równa 80 złotych. 
Kilka dni wcześniej 26 marca, w tym 
samym sądzie i tej samej sali odbę-
dzie się inny epizod tej samej sprawy. 
Do rozprawy odwoławczej staną 
członkowie komisji wyborczych  
z wyborów samorządowych 2010  
i 2014, którzy oskarżeni zostali i ska-
zani w pyrzyckim sądzie za udostęp-
nianie informacji o przebiegu wybo-
rów, osobach w nich uczestniczących. 

PP

Na sprzedaż działka budowlana przy ul. Pyrzyckiej o po-
wierzchni 1650 m2 zlokalizowana bezpośrednio przy Je-
ziorze Kościelnym. Wydane warunki zabudowy – budy-
nek mieszkalny jednorodzinny z garażem + budynek go-
spodarczy. Cena 60 zł/ m2. tel. 576 011 571

Ogłoszenie

Nowa usługa dla podatników 
„Twój e-PIT”.

Korzystając z Twój e-PIT nie spóźnisz się, unikniesz pomyłki, zyskasz 
czas wolny i szybszy zwrot podatku w terminie 45 dni. Warto sprawdzić 
samemu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach informuje, że już od 
15.02.2019 r. na stronie: podatki.gov.pl czeka na Państwa przygotowane ze-
znanie podatkowe za rok 2018. Wystarczy wejść i sprawdzić. W tym celu na-
leży w serwisie podatki.gov.pl wybrać Twój e-PIT, wpisać dane autoryzujące:

PESEL albo NIP i datę urodzenia,
kwotę przychodu z zeznania za 2017 rok,
kwotę przychodu z jednej z informacji PIT-11 za 2018 rok
kwotę nadpłaty lub kwotę podatku do zapłaty z zeznania za 2017 rok
lub skorzystać z profilu zaufanego.
Usługa Twój e-PIT zawiera przygotowane przez Krajową Administrację 

Skarbową rozliczenie  PIT-37 lub PIT-38 za 2018 rok w zakresie uwzględnie-
nia informacji od Państwa pracodawców, danych z ubiegłorocznych zeznań 
takich jak numer Państwa rachunku bankowego, ulga na dzieci czy dane Or-
ganizacji Pożytku Publicznego (OPP).

Po zalogowaniu proszę sprawdzić swoje dane. Wyświetlone zeznanie mo-
żecie Państwo uaktualniać, zmieniać (np. wybrać formę rozliczenia wspól-
nie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, dodać inne 
odliczenia, zmienić lub wskazać inną Organizację Pożytku Publicznego). Ta-
kie zeznanie można zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru 
(UPO) lub odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. Możecie też Państwo nie ro-
bić nic, wówczas 30 kwietnia br. przygotowane przez administrację skarbową 
rozliczenie zostanie uznane za złożone.

Jeśli macie Państwo pytania proszę dzwonić pod numery telefonów: 801-
055-055, (22) 3300330.

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje ponadto, że w Sali Obsługi 
Klienta tut. Urzędu przygotowane zostało do Państwa dyspozycji stanowisko 
komputerowe, na którym istnieje możliwość zapoznania się z przygotowanym 
zeznaniem podatkowym. W celu szybkiego i sprawnego jego zweryfikowania 
prosimy o posiadanie przy sobie ww. danych autoryzujących.

Zapraszamy.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
"Waldix" 

z 25-letnim doświadczeniem związanym 
z utrzymaniem terenu zieleni 

zatrudni pracowników na stanowiska:

• ogrodnik - kierowca kategorii B, B+E, C
• ogrodnik - kierowca (traktorzysta) kategorii T
• ogrodnik - pilarz - operator piły spalinowej 

Oferujemy:
atrakcyjne wynagrodzenie, miłą atmosferę 
w miejscu pracy, bezpłatny dojazd z Pyrzyc do pracy  
(i z powrotem do miejsca zamieszkania).

Telefon kontaktowy: 91 48 56 175, 607 359 654

Biuro firmy: ul. Ku Słońcu 22c/1 Szczecin
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W miniony weekend 23 i 24 lu-
tego w Hali Sportowo Rekreacyjnej w 
Lipianach na 9 kortach  śmigała lotka 
badmintona. Na czwartą, dwudniową 
edycję lipiańskiej sportowej imprezy 
zgłosiło się ponad 180 zawodników 
ze Szczecina, Krakowa, Bydgosz-
czy, Gorzowa, Koszalina, Myśle-
nic, Choszczna, Sianowa, Nakła nad 
Notecią, Świebodzina, Sulęcina, Py-
rzyc, Bań, Kozielic, Sitna, Łęg, Der-
czewa, Wawrowa, Trzcińska Zdroju, 
Bełczna, Nowogrodu Bobrzań-
skiego, Jastrowia, Zielonej Góry, Ło-

zic, Krakowa i oczywiście reprezen-
tacja z Lipian. Organizatorami byli: 
Uczniowski Klub Sportowy Olim-
pionik, Zespół Szkół w Lipianach, 
Gmina Lipiany oraz Fundacja na 
Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
„Moja Młodość”. Jednak głównym 
organizatorem i pomysłodawcą tej 
imprezy po raz kolejny był Krzysztof 
Trojanowski, który od lat promuje 
tę dyscyplinę sportu i rekreacji w 
naszym regionie. Lipiański turniej, 
dzięki dobrej organizacji, zaliczany 
jest do rankingu Polskich Amatorów 

4 Gala Badmintona „Olimpionik” w Lipianach

Badmintona. Tegoroczną edycję 
imprezy wsparli materialnie i organi-
zacyjnie Starosta Pyrzycki Stanisław 
Stępień, Burmistrz Lipian Bartłomiej 
Królikowski, przewodnicząca rady 
miejskiej Marta Ciszewska, dyrek-
tor Zespołu Szkół Dorota Chrobrow-
ska, dyrektor Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Szczecinie 
Andrzej Szelążek, dyrektor Prignitz 
Meble Pomorskie Maciej Szymczak, 
łowczy Zbigniew Prywerek Koło Ło-
wieckie Nemrod, Kamil Nowakow-
ski, Marianna Stachowicz Piekar-

nia Lipiany, dyrektor PMOS Piotr 
Olech, Szymon Staniszewski Poli-
grafia Szczecin, Renata Dziewulska 
Sklep owocowo – warzywny, Marek 
Zawieja Inter Cars, Zygmunt Ziajka 
OSP Lipiany,  Paweł Żukowski To-
masz Knyrek Petro Oil Zachód, Anna 
Hatkiewicz, Stowarzyszenie Ratow-
nictwo Powiatu Pyrzyckiego i Ochot-
nicza Strat Pożarna w Lipianach. 

Pełna lista wyników turnieju znaj-
duje się na stronie www.olimpik.pl 

PP 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Przewodniczący rady powiatu Jacek Pawlus

Na początku ostatniej sesji Rady 
Powiatu Pyrzyckiego przewodni-
czący rady powiatu Jacek Pawlus po-
prosił zebranych, by powstali i mi-
nutą ciszy uczcili pamięć zmarłego 
premiera Jana Olszewskiego. 

Po uhonorowaniu w ten spo-
sób byłego premiera o głos poprosił 
radny Wiktor Tołoczko – „…przed 
sesją zapytałem pana przewodniczą-
cego, czy przed rozpoczęciem części 
merytorycznej sesji planuje uczczenie 
minutą ciszy pamięć premiera Jana 
Olszewskiego i prezydenta Gdań-
ska Pawła Adamowicza. Minął bo-
wiem miesiąc od tragicznego mordu, 
śmierci prezydenta Gdańska. Pan 
przewodniczący powiedział mi, że nie 
przewiduje uhonorowania tego zda-
rzenia podczas sesji, powiedział, że 
jego wniosek będzie dotyczył tylko 
premiera Jana Olszewskiego. Proszę 
powiedzieć panie przewodniczący, 
co pana powstrzymuje do takiej de-
cyzji i dlaczego nie chce pan uczcić 
samorządowca, który kilkanaście 
lat pełnił funkcję prezydenta Gdań-
ska, który tragicznie zginął dokładnie 
miesiąc temu, a do dziś nie było sesji 
i nie mieliśmy okazji uczcić jego pa-
mięć, bo nie odbywała się sesja. Te-
raz mamy tę okoliczność i odstępu-

Bez łachy! 
– powiedziałby Adamowicz 
radnym powiatu

jemy od tego, proszę mi powiedzieć 
dlaczego?....” 

W odpowiedzi na pytanie To-
łoczki przewodniczący rady powiatu 
pyrzyckiego Jacek Pawlus powie-
dział - „….wszyscy uczciliśmy śmierć 
pana Pawła Adamowicza, była ogło-
szona żałoba narodowa, uważam, że 
uczczenie tej tragicznej śmierci zo-
stało przez wszystkich wykonane, 
dlatego nie zostało to podczas sesji 
przekazane. Taka była moja decyzja 
i uważam, że uczczenie śmierci pre-
zydenta Pawła Adamowicza żałobą 
narodową było wystarczające, w mo-
jej ocenie było przez nas wszystkich 
uczczone i dziękuję”.

„….Kompletnie nie rozumiem 
tego wytłumaczenia...” - krótko pod-
sumował Tołoczko.

Powiem szczerze, że i ja komplet-
nie nie rozumiem Pawlusa. W czym 
był problem, by minutę ciszy poświe-
cić obu zmarłym osobom? 

Totalna, smutna wtopa przewod-
niczącego i brak  empatii. W efek-
cie dyskusji, po konsultacji, Adamo-
wicz dostał minutę ciszy. Stało się to 
na końcu sesji w wolnych wnioskach, 
co było jeszcze gorsze od pierwszej 
decyzji przewodniczącego.

RT

W lutym br. z inicjatywy sołtysa 
Krzysztofa Margla i Rady Sołeckiej 
w Przelewicach, odbyło się spotka-
nie podsumowujące kadencję 2015-
2019, podczas którego przedstawiono 
sprawozdanie z czteroletniej pracy na 
rzecz Sołectwa. Dzięki dużej aktyw-
ności i zaangażowaniu sołtysa oraz 
wzajemnej współpracy z Radą, a 
także przy wsparciu ze strony wójta 
Gminy udało się wykonać wiele cen-
nych inicjatyw dla rozwoju Sołec-
twa Przelewice. Spotkanie było także 
okazją do podziękowania wszystkim 
tym osobom, które wspierały i pomo-
gły w pomyślnej realizacji podejmo-
wanych przez sołtysa i Radę przed-
sięwzięć. W swym wystąpieniu p. 
Krzysztof Margiel podkreślił, że to, 
co udało się dla Sołectwa zrobić jest 
wynikiem wspólnego działania Rady, 
mieszkańców oraz władz gminy z pa-
nem wójtem na czele. Dlatego gorąco 

podziękował tym wszystkim, któ-
rzy aktywnie włączali się w działa-
nia na rzecz m. Przelewice, wręcza-
jąc skromne dyplomy. Wśród wy-
różnionych osób byli: Stowarzysze-
nie „Bo Jak Nie My To Kto”, OSP 
Przelewice, zespół „Jutrzenka”, Łu-
cja Świłło, Mieczysław Pietrzyk, Da-
niel Rojek, Wojciech Stasiaczyk, Ire-
neusz Jung, Mieczysław Mularczyk, 
Marian Świderski, Beata Wożniak, 
Kazimiera Lesiczka, Maciej Praj-
zendanc, Julia Kuklewska, Anna Ga-
rzyńska, Daniel Nowacki i Paweł Ko-
canowski. Spotkanie przebiegało w 
miłej atmosferze, przy kawie i słod-
kim poczęstunku. Było też okazją 
do rozmów dotyczących bieżących 
problemów Sołectwa oraz kolejnych 
wspólnych inicjatyw w dalszym jego 
rozwoju.

Anna Garzyńska

Spotkanie podsumowujące
kadencję sołtysa
i Rady Sołeckiej w Przelewicach

Mimo iż pierwsza tura wyborów samorządowych, kiedy to wybierano 
także radnych powiatowych, odbyła się 21 października 2018, to dopiero 13 

lutego tego roku, podczas ostatniej 
sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego za-
przysiężony został na radnego Da-
riusz Jagiełło. Był on drugim w ilo-
ści zdobytych przez Komitet Wybor-
czy Wyborców Pyrzyce Plus głosów. 
Pierwszy na liście Robert Betyna, po 
nieudanych rozmowach koalicyjnych 
w powiecie, zrzekł się mandatu i zde-
cydował ponownie objąć stanowisko 
wiceburmistrza Pyrzyc. Jagiełło do-
tychczas już kilkakrotnie zajmował 
fotel radnego gminy Pyrzyce i nie 
zapisywał się do żadnego z klubów 
radnych, w radzie powiatu uczynił 
podobnie.

PP

Stary gminny,
nowy powiatowy
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PRAWO  I  GOSPODARKA§
Pyrzyce 8.067 zł, Lipiany 4.276 zł
długu na jeden lokal 

Własność komunalna, czyli własność podlegająca samorządowi, 
gminnemu, miejskiemu jest powszechna, jedną z jej form jest wła-
sność mieszkań komunalnych. Teoretycznie mieszkania te, należą 
do wszystkich mieszkańców, ale dysponuje tym majątkiem wy-
brana przez nas władza i ona decyduje o sposobie ich dystrybucji.

Nasza redakcja zwróciła się do 
samorządów gminnych w powiecie 
pyrzyckim o informacje na temat ak-
tualnych zobowiązań z tytułu najmu 
przez mieszkańców lokali komunal-
nych na dzień 31. grudnia 2018 roku.

Gmina Warnice dysponuje 25 loka-
lami mieszkalnymi – stawka czynszu 
za 1m2 – 1,87 zł
- Kwota zadłużenia z tytułu najmu lo-
kali mieszkalnych będących własno-
ścią gminy:
kwota zaległości – 43.053,56, odsetki 
– 23.606,01, dług łącznie – 66.659,57 
zł

Gmina Bielice dysponuje 7 loka-
lami mieszkalnymi – stawka bazowa 
czynszu za 1 m2 –  0,85 zł 
- Kwota zadłużenia z tytułu najmu lo-
kali mieszkalnych będących własno-
ścią gminy – 1.438,69 zł

Gmina Przelewice dysponuje 16 lo-
kalami mieszkalnymi – stawka ba-
zowa czynszu za 1m2 – 2,2 zł
- Kwota zadłużenia z tytułu najmu lo-
kali mieszkalnych będących własno-
ścią gminy – 29.259,76 zł

Gmina Lipiany dysponuje 281 loka-
lami mieszkalnymi - stawka bazowa 
za 1 m2 – 3,45 zł
- Kwota zadłużenia z tytułu najmu lo-
kali mieszkalnych będących własno-
ścią gminy:
kwota zaległości – 1.201.718,15zł., 
w tym – 926.350,15zł. to należ-
ność główna wraz z odsetkami  
i 275.368,00zł to sprawy sporne  
w sądzie – należność główna wraz  
z odsetkami

Gmina Kozielice administruje 5 lo-
kalami mieszkalnymi oraz 3 wynaj-
mowanymi od spółdzielni mieszka-
niowej – stawka bazowa za 1 m2 – 
2,80 zł
- Kwota zadłużenia z tytułu najmu lo-
kali mieszkalnych będących własno-
ścią gminy – 2 436,70 zł

Gmina Pyrzyce dysponuje 331 loka-
lami mieszkalnymi – stawka bazowa 
za 1 m2 – 4,00 zł
- Kwota zadłużenia z tytułu najmu lo-
kali mieszkalnych będących własno-
ścią gminy – 2 670 209, 97 zł. 

  Stawki czynszu bazowe to stawki, 
które w zależności od standardu 
mieszkania komunalnego mogą jesz-
cze ulec obniżeniu. Jak widać, naj-
większymi właścicielami mieszkań 
komunalnych są gminy Pyrzyce i Li-
piany i właśnie tutaj zadłużenie na-
jemców jest największe. Nie mamy 
danych o łącznej powierzchni lokali 
mieszkalnych w pyrzyckich gmi-
nach, ale gdyby przyjąć za miaro-
dajne podzielenie podanych nam 
zaległości na ilość lokali mieszkal-
nych w danej gminie, to w gminie 
Pyrzyce na jednego z 331 najem-
ców przypada 8.067 zł, na drugim 
miejscu z płaceniem czynszu ocią-
gają się mieszkańcy Lipian z kwotą 
4.276 na jednego z 281 wynajmują-
cych gminne mieszkanie. Na miej-
scu trzecim, mimo niewielkiej ilości 
gminnych mieszkań, uplasowali się 
dłużnicy gminy Przelewice z kwotą 
1.828 zł przypadającą na jeden lokal. 
Czwarte miejsce w rankingu dłużni-
ków zajmują mieszkańcy Warnic z 
kwotą 1.722 zł, piąte mieszkańcy Ko-
zielic 304 zł i na końcu z kwotą 205 
zł na jeden komunalny lokal miesz-
kalny mieszkańcy gminy Bielice. Za-
pewne, po przeczytaniu naszych wy-
liczeń, niejeden komunalny miesz-
kaniec powie, że on żadnego długu 
wobec gminy, czy gminnego admini-
stratora nie ma, a skoro on nie ma, to 
wychodzi na to, że inni mają jeszcze 
więcej długu. Czynsz z mieszkań ko-
munalnych przeznaczany jest przede 
wszystkim na bieżące utrzymanie, 
bieżące drobne konserwacje, a jak 
widać z powyższych stawek za jeden 
metr kwadratowy lokalu są to stawki 
w porównaniu do tych w lokalach 
spółdzielczych symboliczne, a i tak 
niepłacone. Skoro jedni nie płacą to 

kto płaci za nich, nic z powietrza się 
nie weźmie. Można sobie wyobrazić, 
ile można byłoby zrobić remontów 
elewacji w Pyrzycach za kwotę po-
nad 2,6 milionów albo w Lipianach 
za ponad 1,2 miliona złotych. Oczy-
wiście każda samorządowa władza, 
jej administratorzy podejmują dzia-

łania zmierzające do odzyskania za-
ległości, oferują spłatę długu na raty, 
są kierowane sprawy do sądu, ko-
mornicy ściągają należności, prowa-
dzone są eksmisje, ale procedury są 
tak przewlekłe, że skutek tych dzia-
łań jest zbyt wolny, a chętnych do 
niepłacenia nie ubywa. 

PP

          22 lutego br. swoje 94. urodziny obchodził kpt. Stanisław Olchowy. 
Z tej okazji wójt gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk wraz z panią kie-
rownik USC Małgorzatą Kędziorą i panią sołtys Jesionowa Władysławą Ce-
narską odwiedzili naszego Jubilata. Wójt gminy składając gratulacje oraz 
serdeczne życzenia wręczył Dostojnemu Jubilatowi list gratulacyjny wraz  
z kwiatami i symbolicznym upominkiem. Życzenia i prezenty otrzymał rów-
nież od pani sołtys i pozostałych gości.

Jubileusz 94. urodzin
Pana Stanisława
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W ubiegły piątek (22.02.2019 r.) 
w gościnnych progach Pyrzyckiego 
Domu Kultury odbyła się uroczysta 
Gala drugiej edycji Pyrzyckiego Ple-
biscytu Sportowego 2018 roku. 

 W imieniu Burmistrz Py-
rzyc – Marzeny Podzińskiej Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 
zajął się organizacją sportowego 
przedsięwzięcia. Celem Plebiscytu 
jest popularyzacja idei sportu wśród 
mieszkańców, wyłonienie oraz uho-
norowanie ludzi sportu i kultury fi-
zycznej, którzy swoją działalno-
ścią promowali Gminę Pyrzyce w 
2018 r. Honory te przyznane zostały 
w ośmiu kategoriach: Junior Roku 
2018 sporty indywidualne, Junior 
Roku 2018 sporty grupowe, Senior 
Roku 2018 sporty indywidualne, Se-
nior Roku 2018 sporty grupowe, Ta-
lent Roku 2018, Trener Roku 2018, 
Drużyna Roku 2018 oraz Przyjaciel 
Sportu Roku 2018.  Zgodnie z Re-
gulaminem Pyrzyckiego Plebiscytu 
Sportowego 2018 roku laureaci zo-
stali wyłonieni w tajnym glosowa-
niu Kapituły, w składzie: przewodni-
cząca -  Joanna Woźniak – dyrektor 
OSiR w Pyrzycach oraz członkowie: 
Grzegorz Jasek – LUKS Płonia Oku-
nica, Henryk Pelka - LKS Spartakus 
Pyrzyce, Danuta Kuźnicka - UKS 
Piast Pyrzyce, Marcin Mazurkiewicz 
– MLKS Sokół Pyrzyce, Wiesław 
Ryszawa – Klub Karate Kamikaze, 
Aleksander Butkowski – LMKS Żak 
– Espadon Pyrzyce, Magdalena Je-
życka – Szkoła Podstawowe w Py-
rzycach i Krzysztof Sikora - Stowa-
rzyszenie Rowerowe Pyrzyce.

I tak, zaszczytne miejsca 
otrzymali:

Junior roku 2018 sporty 
indywidualne:

I miejsce- Patrycja Dyszkiewicz 
- sumo

II miejsce – Wiktoria Staszak 
– sumo

III miejsce – Natalia Rozel 
– sumo

Listy gratulacyjne otrzymali: 
Wojciech Kuźnicki, Roksana Ka-
linowska, Adrian Orlikowski i Jan 
Figiel.

Junior roku 2018 sporty 
grupowe:

I miejsce- Marcel Pszczoła – 
piłka siatkowa

II miejsce – Łukasz Podraska – 
piłka nożna

III miejsce – Dominik Sikora – 
piłka nożna

Listy gratulacyjne otrzymali: 
Klaudia Bartosińska, Maksymilian 
Podgórski, Jakub Kulis i Mateusz 
Podkowa

Senior roku 2018 sporty 
indywidualne:

I miejsce – Jakub Borecki – ka-
rate, kumite

Uroczysta Gala 
Pyrzyckiego Plebiscytu Sportowego 2018 roku

II miejsce – Antoni Cuper - zapasy
III miejsce ex aequo – Roman 

Hołownia i Stanisław Białoszycki 
– kolarstwo

Senior roku 2018 sporty 
grupowe:

I miejsce – Łukasz Zaborowski – 
piłka nożna

II miejsce – Wiktor Stankiewicz – 
piłka nożna

III miejsce Kamil Malinowski – 
piłka nożna

Talent Roku 2018 – Weronika 
Dyszkiewicz – sumo

Listy gratulacyjne otrzymali: 
II m – Wiktoria Staszak; III m – ex 
aequo – Jakub Żółtański i Jakub 
Huska; IV m – Filip Plizga; V – Mar-
cel Pietryszak; VI ex aequo – Alek-
sander Osiński i Eryk Kantor; VII m 
– Łukasz Podraska

Trener roku 2018 – Andrzej 
Kępka – Szkoła Podstawowa w Py-
rzycach oraz LMKS Żak – Espadon 
Pyrzyce

Listy gratulacyjne otrzymali: II 
m – Bartłomiej Urbanowicz; III m – 
Piotr Kaczyński; 

IV m – Eugeniusz Klimczak; V 
m – Łukasz Świątek; VI m – Kamil 
Podgórski

Drużyna Roku 2018 - 
LMKS ŻAK ESPADON Pyrzyce 
MŁODZIKI

Listy gratulacyjne otrzymali: 
II m – Klub Karate Kamikaze; III m 
– Drużyna Szkoły Podstawowej w 
Pyrzycach przy ul. Rejtana; IV m – 
MLKS Sokół Pyrzyce SENIORZY;

V – AP Sokół Pyrzyce MŁO-
DZIK; VI  ex aequo – AP Sokół Py-
rzyce TRAMPKARZE i AP Fair Play 
Pyrzyce; VII m – AP Sokół Pyrzyce 
ORLIK STRASZY

Przyjaciel Sportu roku 2018:
Erwin Urbaniak, Piotr Dalke, Ar-

tur Pniewski, Marian Osękowski, 
Jarosław Czaja, Pyrzyckie Przed-

siębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.  
W imieniu gospodarza i pomysłodaw-
czyni Plebiscytu - Burmistrz Pyrzyc 
– Marzeny Podzińskiej uroczystego 

otwarcia dokonał zastępca – Robert 
Betyna. W uroczystości udział wzięli 
dyrektor Biura Zachodniopomorskiej 
Federacji Sportu w Szczecinie – Jaro-
sław Choziak, przewodniczący Sej-
miku Województwa Zachodniopo-
morskiego – Zbigniew Chojecki, kie-
rownik Wydziału Edukacji, Kultury                          
i Sportu Urzędu Miejskiego w Py-
rzycach – Jerzy Zgoda, jak również 
liczne grono przedstawicieli instytu-
cji samorządowych, stowarzyszeń, 
klubów, związków, działaczy, trene-
rów, sportowców, przedsiębiorców 
oraz media. 

 Mamy nadzieję, że niepo-
wtarzalna atmosfera wieczoru na 
długo pozostanie w pamięci wszyst-
kich obecnych. Patronat medialny 
nad uroczystością objęli: TVK 
AURA, Gazeta Ziemi Pyrzyckiej, 
Puls Powiatu, Radio PLUS Lipiany, 
Radio internetowe pyrzycefm.

  

W niedzielę około godziny 7 rano 
Dyżurny KPP w Pyrzycach otrzymał 
informację, że na wiadukcie drogi 
szybkiego ruchu mężczyzna próbuje 
popełnić samobójstwo. Policjanci ru-
chu drogowego od razu pojechali na 
miejsce zdarzenia. Mundurowi mu-
sieli działać szybko, ponieważ męż-
czyzna stał za barierką ochronną  
i wychylał się na drogę S3.

Funkcjonariusze zaczęli rozma-
wiać z mężczyzną. W trakcie prowa-
dzonej rozmowy młody mężczyzna 
wyraźnie mówił, że ma dość życia  
i musi w końcu to skończyć. Spokój 
policjantów i umiejętność prowadze-
nia takiej rozmowy spowodowały, 
że udało im się podejść do mężczy-
zny na tyle blisko, by wykorzystując 
jego nieuwagę chwycić go za odzież  
i wciągnąć z powrotem na bezpieczną 
stronę drogi.

Dzięki szybkiej i zdecydowanej 
reakcji policjantów tym razem udało 
się zapobiec tragedii i uratować życie 
22-latkowi. Mężczyzna został prze-
transportowany do szpitala specja-
listycznego celem dalszej obserwa-
cji. 

Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach otrzymał 
informacje o mężczyźnie, który stoi za barierką ochronną na wiadukcie 
drogi S3 i próbuję popełnić samobójstwo. Dzięki szybkiej reakcji 
policjantów mężczyźnie nic się nie stało i został przetransportowany 
do szpitala na obserwację.

Policjanci pyrzyckiej drogówki 
zapobiegli tragedii

asp. Kamil Węgielnik

mł. asp. Michał Lewandowski

Na zdjęciu laureaci w kategorii SENIOR ROKU 2018 SPORTY GRUPOWE 
Z Z-CĄ BURMISTRZ PYRZYC - ROBERTEM BETYNĄ I DYREKTOREM 
BIURA ZACHODNIOPOMORSKIEJ FEDERACJI SPORTU - JAROSŁAWEM 
CHOZIAKIEM
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21 lutego 38 „studentów” pyrzyc-
kiego UTW uczestniczyło w wykła-
dzie „JAK NIE DAĆ SIĘ OSZU-
KAĆ W INTERNECIE ALBO,  CO 
CZYHA W SIECI”. Wykład odbył 
się w ZUT w Szczecinie, a popro-
wadził go mgr inż. Sławomir Wer-
nikowski – wykładowca Katedry In-
żynierii Oprogramowania. Wykła-
dowca uświadomił nam, że Internet 
to fajna rzecz, ale jest bardzo dużo 
oszustów, którzy czyhają, by wyko-
rzystać ufność i naiwność poszukują-
cych okazji np. tanich zakupów. 

Wykładowca dokładnie zapoznał 
nas z metodami oszustów działają-
cych w sieci, wskazał, na co szcze-
gólnie powinniśmy zwracać uwagę. 
Najważniejsze to zdrowe podejście, 
zdrowy rozsądek i ostrożność. Nie 
wolno pozwolić ponosić się emocjom 
i liczyć na zyski. NIE POZWÓLMY 
OMAMIĆ SIĘ OSZUSTOM. Wspa-
niały wykład połączony z obiadem  
i wycieczką po Szczecinie, którą po-
prowadził pan Marcin Gregorczyk  

PROJEKT „TRZECI WIEK TECHNOLOGICZNIE” 
DLA UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

W PYRZYCACH 
W ZACHODNIOPOMORSKIM  UNIWERSYTECIE  

TECHNOLOGICZNYM.

i ze swadą opowiedział nam o histo-
rii i zabytkach miasta – to niezwykły 
czas dla naszych słuchaczy. 

Jesteśmy wdzięczni ZUT Szcze-
cin za zaproszenie nas do realizacji II 
edycji projektu „Trzeci Wiek Techno-
logicznie”, w którym do listopada bę-
dziemy korzystać z wiedzy pracow-
ników uczelni, a tym samym rozwi-
jać swoje zainteresowania i posze-
rzać wiedzę. SERDECZNIE DZIĘ-
KUJEMY!  JEST TO WAŻNE DLA 
NAS, MIESZKAŃCÓW MAŁYCH 
MIAST, W KTÓRYCH NA CO 
DZIEŃ NIE MAMY MOŻLIWO-
ŚCI KORZYSTANIA Z DOBRO-
DZIEJSTW PROPONOWANYCH 
PRZEZ WYŻSZE UCZELNIE. 
DO ZOBACZENIA 22 MARCA br.

                                                                 
Tekst: Zenobia Walczak                       

Fotografie: Lilia Boczkowska

Spotkanie zorganizowano z ini-
cjatywy Komendanta Powiatowego 
Policji w Pyrzycach mł. insp. Miło-
sza Bogdańskiego i skierowane było 
do przewodniczących Gminnych Ko-
misji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych wszystkich gmin na-
szego powiatu. Podjęcie tego tematu 
w trwającym właśnie Tygodniu Po-
mocy Osobom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem nie było przypad-
kowe. W większości interwencji do-
mowych związanych z przemocą w 
rodzinie podejmowanych przez po-
licjantów tłem jest alkohol. W ubie-
głym roku pyrzycka Policja wszczęła 
35 postępowań związanych z art. 
207 kk to znaczy dotyczących znę-
cania się nad osobami najbliższymi. 
W 23 przypadkach stwierdzono po-
pełnienie przestępstwa, gdzie w 2017 
roku tego typu przestępstw było o 
8 mniej. Wobec 13 sprawców prze-
mocy domowej zastosowano środek 
zapobiegawczy w postaci tymczaso-
wego aresztowania. Jednym z czyn-
ników ryzyka wystąpienia przemocy 
jest nadużywanie alkoholu. Działa-
jąc na organizm człowieka alkohol 
przyspiesza zmiany nastroju, osła-
bia koordynację, zdolność podej-
mowania decyzji, a przede wszyst-
kim pozbawia hamulców. Procedura 
zobowiązania do leczenia odwyko-
wego wdrażana jest przez GKRPA 
wobec osób uzależnionych od alko-
holu, które w związku z jego naduży-
waniem powodują rozkład życia ro-
dzinnego, demoralizację nieletnich, 
systematycznie zakłócają spokój lub 
porządek publiczny. Komisje zapra-
szają na rozmowę osoby nadużywa-

jące alkohol i motywują do kontaktu 
z placówką odwykową oraz podjęcia 
leczenia. Problem jednak stanowi to, 
iż osoby uzależnione niechętnie sta-
wiają się na wezwania, a grupy ro-
bocze nie posiadają uprawnień, by 
taka osoba została na grupę dopro-
wadzona, czy w inny sposób zobo-
wiązana do współpracy. Z proble-
mem tym boryka się większość grup 
roboczych. Podczas spotkania dys-
kutowano na temat współpracy Po-
licji i GKRPA w zakresie i jeszcze 
skuteczniejszego działania wobec 
osób uzależnionych, nieczęsto bę-
dących sprawcami przemocy domo-
wej. Każda z jednostek uczestniczą-
cych w spotkaniu przedstawiła swoją 
współpracę z Policją w tym obszarze. 
Uczestnicy spotkania dokonali pod-
sumowania ostatnich lat wspólnej 
pracy, dokonano wymiany wypraco-
wanych praktyk. Niewątpliwie pozy-
tywnie jest postrzegana współpraca z 
dzielnicowymi tzw. telefon do dziel-
nicowego, który przyczynia się do 
wzmocnienia współpracy między in-
stytucjami, szybszego przepływu in-
formacji i pomocy rodzinom. Spotka-
nie pozwoliło na wymianę doświad-
czeń, ujednolicenie działań i prak-
tyk, tak, by jak najbardziej efektyw-
nie działać w zakresie przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie i ochrony 
pokrzywdzonych.

mł. asp. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

     W poniedziałek 18 lutego w Komendzie Powiatowej Policji w Py-
rzycach odbyło się spotkanie   przedstawicieli Gminnych Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych powiatu pyrzyckiego i Policji do-
tyczące omówienia wzajemnej współpracy w ramach realizacji zadań  
z zakresu rozwiązywania problemów alkoholowych, a co za tym idzie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Wymiana dobrych praktyk dot. wspólpracy 
Policji i Gminnych Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

SPRZEDAM MIESZKANIE  45,5 m2 
PYRZYCE UL. DĄBROWSKIEGO 10C/1

Mieszkanie po kapitalnym remoncie, wymieniona w mieszkaniu 
została instalacja elektryczna, gazowa i sanitarna. Zamontowano nowy 
piec gazowy, kompletnie wyposażona łazienka, położono nowe pod-
łogi, zamontowano nowe okna i drzwi wewnętrzne. Do lokalu należy 
piwnica. 

kontakt: 502 627 855

SPRZEDAM
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SPORT

Wyniki:
Dziewczęta:
SP z OI Pyrzyce – SP Bielice  2:0

Chłopcy:
SP z OI Pyrzyce – SP Bielice  2:1
SP Żabów – SP Bielice   2:1
SP z OI Pyrzyce – SP Żabów  2:1

Kolejność:
Dziewczęta:

1 m SP z OI Pyrzyce - opiekun Justyna Pawłowska 
Zuzanna Betyna, Kinga Chmielewska, Julia Dobosz, Dominika Frątczak,  
Julia Ludwiczak, Julia Mamzer, Oliwia Marczak, Lena Rogowska 
2 m SP Bielice-opiekun Marta Wach 

Chłopcy:
1 m SP z OI Pyrzyce - opiekun Justyna Pawłowska 
Igor Świercz, Maks Podgórski, Jakub Huska, Kacper Rzepiak, Mateusz  
Podkowa, Bartosz Osękowski, Szymon Petryszak, Oliwier Alama.
2 m SP Żabów - opiekun Cezary Siepka 
3 m SP Bielice - opiekun Marta Wach 

Piotr Olech 

W dniach 9-10 lutego 2019 r. w Dębicy odbyły się zawody w ramach Pu-
charu Polski seniorów i juniorów w sumo. Bardzo dobrze zaprezentowała się 
zawodniczka LKS Spartakus Pyrzyce PATRYCJA DYSZKIEWICZ, która w 
kat. wagowej 70 kg zdobyła brązowy medal. Serdecznie gratulujemy „naszej 
medalistce” i życzymy dalszych sukcesów.
                                                                                  Za Zarząd LKS Spartakus
                                                                                  prezes Bolesław Kowalski

SZKOLNA SIATKÓWKA

20 lutego 2019 roku odbyły się 
powiatowe Igrzyska Dzieci w mini-
siatkówce dziewcząt i chłopców. Za-
wody te rozgrywane były zgodnie z 
kalendarzem imprez Powiatowego 
Międzyszkolnego Ośrodka Sporto-

wego w Pyrzycach. Piłka siatkowa to 
najtrudniejsza gra zespołowa, której 
trzeba poświęcić dużo czasu, aby za-
obserwować pierwsze efekty, szcze-
gólnie wśród uczniów z klas III – IV. 
Dlatego też grupa chętnych do na-

uki siatkówki nie jest tak liczna, jak 
ma to miejsce np. w piłce ręcznej czy 
nożnej. Stąd frekwencja podczas mi-
strzostw powiatu nie może zachwy-
cać. W kategorii dziewcząt zgłosiły 
się dwie szkoły, a wśród chłopców 
trzy. 

Minisiatkówka rządzi się swoim 
prawami, ponieważ zespół musi li-
czyć 8-10 osób, a zawodników, któ-
rzy grają w pierwszym secie muszą 
zastąpić  inni zapisani w protokole 
zawodów. Ewentualny tie break po-
zwala trenerom na wystawienie do-
wolnej „4”. Zawody sędziowali siat-
karze „Żak – Espadon” Pyrzyce Wik-
tor Majda i Michał Wójciak. W obu 

kategoriach triumfowali uczniowie 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi w Pyrzycach. Dziew-
częta okazały się zdecydowanie lep-
sze od koleżanek z SP w Bielicach, 
natomiast chłopcy musieli stoczyć 2 
ciężkie mecze, wygrane dopiero po 
trzech setach z Bielicami i Żabowem. 
Niestety trzeba stwierdzić, że po-
ziom siatkówki wśród najmłodszych 
jej adeptów nie jest imponujący. To 
oznacza, że przed trenerami piłki 
siatkowej ciężka i wytężona praca, 
która przyniesie spodziewane efekty 
na miarę oczekiwań systemu pyrzyc-
kiej siatkówki. 

Kolejne medale SUMO
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SPORT
Wystartował sezon zapaśniczy 2019

Na zdjęciu od lewej: trener Waldemar Pełka, Maksymilian Ludwiczak, 
Oliwier Marszałek, Jakub Pełka, Natan Szram, trener Henryk Pełka.

Wyniki

Dzieci 05-07 
33 kg I miejsce Aurelia Orlikowska (HFT Przelewice)
38 kg chł. IX miejsce Dawid Kalinowski (HFT Przelewice)
46 kg II miejsce Natalia Skrobisz, III miejsce Hanna Sarba (obydwie HFT 
Kozielice ) 
57 kg chł. II miejsce Alan Kowalczyk (HFT Przelewice)
68 kg V miejsce Tomasz Rajewski (HFT Warnice – debiut)
Punktacja drużynowa 
I miejsce ZKS Koszalin II miejsce AKS Białogard III miejsce HFT Kozielice

Dzieci 08-09 
25 kg II miejsce Martyna Orlikowska (HFT Przelewice) 
27 kg I miejsce Zuzanna Kobus (HFT Przelewice), II miejsce Amelia Laskow-
ska (HFT Kozielice), III miejsce Vanessa Borowiec (HFT Kozielice) 
30 kg I miejsce Anita Przybył 
33 kg chłopcy III miejsce Antoni Antczak (HFT Kozielice), VII miejsce Bar-
tosz Owsicki (HFT Warnice), VIII miejsce Fabian Dondalski (HFT Warnice), 
X miejsce Łukasz Serwatkiewicz (HFT Kozielice – debiut)
37 kg I miejsce Sara Malkiewicz (HFT Warnice)
37 kg chł. III miejsce Maciej Górecki (HFT Warnice)
41 kg II miejsce Gracjan Dondalski (HFT Warnice) 
50 kg I miejsce Wiktoria Pacyna (HFT Kozielice), II miejsce Lila Gąsiorow-
ska (HFT Przelewice)
60 + chł. V miejsce Damian Krawiec (HFT Kozielice – debiut)

   Podczas tej samej imprezy sportowej w grupie młodzików bardzo dobrze 
zaprezentował się Jakub Pełka, który w 4 walkach pokonał swoich partnerów 
z bardzo dużą przewagą techniczną nie tracąc przy tym ani jednego punktu, co 
pozwoliło zdobyć złoty medal. Natomiast w grupie dzieci najlepiej zaprezen-
tował się Marszałek Oliwier, który musiał pokonać wielu zawodników, aby w 
konsekwencji zdobyć srebrny medal.

Wykaz zajętych miejsc:
Pełka Jakub kat. wag. 52 kg - I miejsce
Marszałek Oliwier kat. wag.  33 kg - II miejsce
Ludwiczak Maksymilian kat. wag.  50 kg - II miejsce
Szram Natan - kat. wag.  37 kg - V miejsce

W niedzielę 17. lutego w Polanowie o. Koszalina odbyła się Wojewódzka 
Olimpiada Młodzieży. Prawo startu w turnieju miały dzieci z roczników 2005-
2007 i 2008-2009. Husaria Fight Team wybrała się w liczbie 21 dzieci, które 
są mieszkańcami gmin Kozielice, Warnice, Przelewice. 

Sam turniej odbył się bez zakłó-
ceń, wystartowało ok 150 zawodni-
ków i zawodniczek z 10 klubów wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. 
Zawodnicy i zawodniczki z HFT 

spisały się bardzo dobrze, ponieważ 
część z nich przełamała pierwsze 
lody, zaś inni stanowili czołówkę za-
wodów, co przyczyniło się do zajęcia 
III miejsca na podium jako drużyna. 



 16                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 3                           28.02.2019

W dniach 20 i 21 lutego br. licz-
nie zgromadzeni wierni żegnali księdza 
Ryszarda Krauzego, proboszcza parafii 
w Rosinach. Uroczystej mszy św. ża-
łobnej, która odbyła się w kościele pa-
rafialnym w Rosinach, przewodniczył 
ksiądz Arcybiskup Metropolita Andrzej 
Dzięga, a mszy św. pogrzebowej w ko-
ściele pw. św. Krzyża w Stargardzie-
Kluczewie biskup pomocniczy Henryk 
Wejman w koncelebrze z ponad 100 
kapłanami Archidiecezji Szczecińsko-
-Kamieńskiej. Ponadto w uroczystości 
pogrzebowej, poza rodziną zmarłego, 

Parafianie pożegnali 
swojego proboszcza 

udział wzięli licznie zgromadzeni: pa-
rafianie wraz z wójtem Gminy Przele-
wice, jak i przedstawiciele władz sa-
morządowych oraz siostry zakonne  
i mieszkańcy z terenu naszej gminy. 
Był także poczet sztandarowy SP 
Kłodzino. 

Ksiądz Ryszard Krauze był pro-
boszczem parafii pw. Świętego Mi-
chała Archanioła w Rosinach od 2011 
roku. Zmarł w wieku 48 lat w 23. roku 
swojej posługi kapłańskiej. 

Dał się poznać jako duszpa-
sterz życzliwy i oddany swoim pa-

14 lutego dzieci z Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Puchatek” w No-
wielinie odwiedziły mieszkańców DPS w Pyrzycach. Przedszkolaki wraz z pa-
niami przygotowały występ z okazji Dnia Babci i Dziadka. Swoją obecnością 
sprawiły dużą radość pensjonariuszom. Po zakończonym przedstawieniu dzieci 
wręczyły mieszkańcom zrobiony własnoręcznie prezent, w zamian otrzymały 
słodki upominek.

                                                     Wioletta Bereżańska

rafianom. Był wspaniałym przewod-
nikiem duchowym. Z wielkim od-
daniem wypełniał posługę kapłań-
ską, ujawniając talent organizacyjny  
i godną naśladowania chrześcijańską 
postawę. Dbał o życie religijne pa-
rafian, ale wiele trudu włożył także  
w dbałość o stan techniczny powierzo-
nych mu kościołów na terenie parafii.

Ks. Ryszard angażował się rów-
nież w działania na rzecz rozwiązywa-
nia problemów społecznych na terenie 
naszej gminy. Od 2011 r. był przewod-
niczącym Gminnej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych  

i aktywnie współpracował z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Przelewicach.  
W latach 2012-2017 był współorga-
nizatorem spotkań integracyjnych dla 
dzieci z terenu gminy.

Ciało zmarłego ks. Ryszarda 
Krauze spoczęło w grobowcu ro-
dzinnym na cmentarzu w Klucze-
wie. Wszyscy zapamiętamy go jako 
człowieka życzliwego, pracowitego  
i otwartego na potrzeby innych osób, 
wiernie służącego Bogu i ludziom.  

Niech odpoczywa 
w pokoju wiecznym!

Prezent od Puchatka


