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Kto ukradł strażackie
pieniądze?

Najwyższe 
alkoholowe diety
w Kozielicach i Lipianach
Kto w gminie Pyrzyce 
weźmie kolejne 250 000 zł?

NIE  UMIERAJ  NAM 
INTELIGENCJO

STRAJK
nauczycieli

"Będę strajkować
 jako nauczyciel 

nie jako związkowiec"
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W tym roku po raz pierwszy miesz-
kańcy sołectwa Jesionowo spotkali 
się, przy pięknej, słonecznej pogo-
dzie, na cmentarzu ewangelickim, by 
kontynuować wcześniej rozpoczęte tu 
prace. Wiele prac, porządkujących to 
miejsce, wykonano we wrześniu ubie-
głego roku. Natomiast obecnie, w  ra-
mach podjętych wspólnie działań, po-
wstały nowe nasadzenia świerków (ok. 
60 szt.)  i  drzewek lipy (ok. 100 szt.), 
a odnalezione nagrobki z tej nekro-
polii ustawiono w nowo utworzonym 
lapidarium.

Do akcji aktywnie włączyli się 
mieszkańcy Jesionowa wraz z ks. pro-
boszczem Adamem Polanowskim  
i panią sołtys Władysławą Cenarską,   
a także strażacy z OSP Jesionowo wraz 
z prezesem Waldemarem Wiśniew-
skim, nauczyciele i dzieci z PSP Je-
sionowo wraz z panią dyrektor Iwoną 

Działalność rozpoczęły Lokalne 
Punkty Pomocy Pokrzywdzonym 
Przestępstwem. Na terenie regionu 
szczecińskiego w latach 2019-2021, 
podobnie jak w latach ubiegłych,  
w Szczecinie, na zlecenie Minister-
stwa Sprawiedliwości, będzie prowa-
dziło pomoc Stowarzyszenie “SOS 
dla Rodziny”. W ramach umowy bę-
dzie realizowało zadanie w zakre-
sie udzielania bezpłatnej pomocy 

osobom pokrzywdzonym przestęp-
stwem, świadkom i osobom im naj-
bliższym. Działania pomocowe fi-
nansowane ze środków Funduszu 
Sprawiedliwości prowadzone będą 
w ramach Okręgowego Ośrodka Po-
mocy Pokrzywdzonym Przestęp-
stwem w Szczecinie oraz w Lokal-
nych Punktach Pomocy.   

    W Szczecinie odbyło się pierw-
sze spotkanie zespołu LPPPP. Zasady 

działania punktów na spotkaniu omó-
wił prezes stowarzyszenia “SOS dla 
Rodziny” Tomasz Piechowiak.

 - Bezpłatna pomoc będzie udzie-
lana w punktach: Kamień Pomorski, 
Świnoujście, Police, Gryfino, My-
ślibórz, Choszczno, Stargard, Go-
leniów, Gryfice, Łobez i Pyrzyce. 
W biurze w Szczecinie jest urucho-
miony telefon czynny przez całą 
dobę - zapewnia Tomasz Piechowiak.

Stowarzyszenie SOS dla Rodziny 
prowadzi także Centrum Integracji 
Społecznej w Szczecinie i Policach. 
Jedną z form aktywności jest restau-
racja “Ogród Włoski” w Policach. 

Kontakt do LPPP w Szczecinie 
tel.  91 4 330 339. 

Spotkanie koordynatorów
Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Krakowską, Koło Gospodyń Wiejskich 
i Stowarzyszenie „Wspólnie Łatwiej” 
oraz miejscowi rolnicy. W pracach tych 
uczestniczył także radny Grzegorz Pa-
plicki i wójt gminy Mieczysław Mular-
czyk. Wspólnie spędziliśmy mile i pra-
cowicie sobotni czas.  W trakcie spo-
tkania zastanawialiśmy się  również 
nad dalszymi pracami, które wpłyną 
na  poprawę estetyki tego szczególnego 
miejsca. Po każdej z tego typu akcji co-
raz bardziej widoczne są efekty wspól-
nej pracy, co bardzo cieszy. Czasami 
tak niewiele potrzeba, by ocalić od za-
pomnienia i upamiętnić miejsca tych, 
którzy  wcześniej tu mieszkali. 

Pani sołtys serdecznie dziękuje 
wszystkim za zaangażowanie, po-
święcenie swojego czasu i wspólną 
pracę na rzecz odnowy cmentarza 
ewangelickiego w Jesionowie.

Anna Garzyńska

Kontynuacja prac 
na cmentarzu ewangelickim w Jesionowie
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Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” ogłasza nabory wniosków w ramach następujących zakresów:
-  rozwój działalności gospodarczej w ramach PROW  na lata 2014 – 2020. 
   Termin składania wniosków:  od dnia 18.04.2019 r. do dnia 09.05.2019 r. (do godz.12:00),

- rozwój innowacyjnych źródeł dochodu na obszarze zależnym od rybactwa w ramach PO „Rybactwo i Morze”       
  na lata 2014-2020. 
  Termin składania wniosków:  od dnia 17. 04. 2019 r. do dnia 08.05. 2019 r.

  Miejsce składania: Biuro Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, ul. Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek.  
Od poniedziałku do czwartku, w godzinach od 9.00 do 14.00. Piątki 19.04 i 26.04 od 9.00 do 12.00.

Więcej informacji na stronie www.liderpojezierza.pl 

Na ostatniej sesji Rady Gminy w Bieli-
cach wójt Gminy Iwona Kochel poinformo-
wała radnych o tym, że w związku z trudną 
sytuacją finansową Gminy, podjęła decyzję 
o rezygnacji z termomodernizacji Urzędu 
Gminy i Ośrodka Zdrowia. 

Koszt inwestycji szacowany jest na 
1mln.131 tys. zł, co według wójt Iwony Ko-
chel nie jest wartością ostateczną, bo nie była 
wykonana aktualizacja cen kosztorysowych. 

- „Rozmawiałam z przedstawicielem firmy 
Najda Consulting w sprawie naszej rezyg-
nacji z realizacji zadania inwestycyjnego pn. 
Termomodernizacja Urzędu Gminy i Ośrodka 
Zdrowia”, a co za tym idzie zmniejszenia kosz-
tów za opracowanie wniosku do 1000 zł brutto  
z powodu trudnej sytuacji finansowej i już 
podpisałam porozumienie w tej sprawie” 
- powiedziała podczas sesji wójt Iwona 
Kochel.  
„Moim zdaniem nieprzemyślane realizowane 
kosztowne inwestycje doprowadziły do prze-
inwestowania w poprzednich latach, posił-
kowanie się instytucjami finansowymi/para-
bankami doprowadziło do bardzo trudnej sy-
tuacji finansowej gminy, niestety raty spłat 
zadłużenia będą rosły dochodząc w latach 
następnych do kwoty ponad 1 mln. zł. rocznie.  
Zmodernizowana oczyszczalnia ścieków  
w Bielicach była bardzo kosztowną in-
westycją jak na możliwości naszej gminy. 
Od zakończenia modernizacji  oczyszczal-
nia ścieków nie wykorzystuje swoich możli-
wości, bo nie ma podłączonych innych wsi 
do oczyszczalni, stąd też wysokie taryfy za 
ścieki dla miejscowości Bielice i Linie oraz 
części wsi Swochowo”- dodała wójt Iwona 
Kochel, wyjaśniając podczas sesji sytuację 
finansową gminy.

PP

Gmina Bielice 
rezygnuje 
z inwestycji
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Na Pomorzu (kiedyś: Pom-
mern) kulminacyjnym momen-
tem obchodów dni wielkanoc-
nych (Ostwall) była celebra-
cja zwyczajowej mszy świętej.  
W okresie poprzedzającym kul-
tywowano tam również inne stare 
miejscowe obyczaje. Jednym  
z nich było pobieranie wody wiel-
kanocnej. Jeszcze przed wschodem 
słońca młode dziewczęta podcho-
dziły do miejscowych strumieni, 
aby czerpać zbawienną wodę (Was-
seerfall am Ostwall na fotografii). 
Musiało się to jednak odbywać  
w zupełnej ciszy, w przeciwnym ra-
zie straciłaby ona swoją magiczną 
moc.  W domach mieszkańców Po-
morza służyła ona przede wszyst-
kim do przemywania, ponieważ 
miała posiadać właściwości leczni-
cze i pielęgnujące urodę. Woda mo-
gła mieć cudowny wpływ i błogo-
sławieństwo, ale  wypita tylko  jako 
pierwszy napój rano. Jeśli młoda 
dziewczyna umyła się w niej, jej 
skóra stawała się niczym aksamit, 
a sama zakwitała w urodzie i zdro-
wiu. Tymczasem chłopcy próbo-
wali drażnić dziewczyny pobiera-
jące w ciszy wodę, przestraszyć 
je, m.in. krzycząc lub śmiejąc się 
i w ten sposób próbować odebrać 
cudowne działanie wielkanocnej 
wody. 

Innym zwyczajem był tak 
zwany „krok wielkanocny”. Do 
tego celu potrzebny był świeży zie-
lony krzew. Z nim można było od-
wiedzić sąsiadów i krewnych. Tego 
rodzaju „palmą” groziło się wypo-
wiadając słowa: „Krok, krok wiel-
kanocne jajko,  jeśli mi nie dasz 
wielkanocnego jajka, to ja podrę 
Twoją koszulę na pół”. W większo-
ści przypadków zaklęcie działało, 
przy czym najczęściej otrzymy-
wano słodycze, które z wdzięczno-
ścią przyjmowano.

W niektórych społecznościach,  
podczas świąt wielkanocnych zwy-
czajem było, że rolnicy i służba, ro-
dzice i dzieci spryskiwali się na-
wzajem tak gwałtownie, że ilości 
wylanej  wody przepływały przez 
posadzki domu.

Wielkanocne zwyczaje na  Pomorzu i w Pyrzycach

Inny zwyczaj wielkanocny po-
legał na tym, że dzieci zrzucały  
z góry ugotowane na twardo jajka. 
Jeśli jajko zostało uszkodzone wła-
ściciel zjadał je natychmiast. Gra to-
czyła się między dziećmi  o rozbi-
cie  ostatniego jajka. W innym wa-
riancie toczenie jajka było trakto-
wane jako gra bukmacherska. Dzieci 

biorące udział w grze ustawiały się  
w rzędzie. Po sygnale startowym 
puszczały jajka w taki sposób, aby 
własne jajko w miarę możliwości 
uderzyło w inne. Jajko stawało się 
własnością  do osoby, która je trafiła. 

Na fotografii widać jeden z wo-
dospadów Czarnej Strugi w Parku 
Miejskim w pobliżu Stawu Złotej 

Rybki w Pyrzycach. Idealne miej-
sce do poboru w ciszy rwącej wody 
przez miejscowe dziewczęta. 

Kartka z obiegu pocztowego 
nadana w Pyrzycach (Pyritz)  
w dniu 26.06.1912 roku do od-
biorcy w Mühlbach (Austria). Pro-
ducentem kartki pocztowej był 
Hugo Backe`s z Pyritz. 
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Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach radni w głosowa-
niu  upoważnili Burmistrz Pyrzyc do złożenia oświadczenia o zabez-
pieczeniu środków własnych na finansowanie zadania inwestycyj-
nego pn. „Budowa boiska przy ul. Rolnej w Pyrzycach”. Z prośbą 
o takie upoważnienie do radnych zwróciła się burmistrz Marzena 
Podzińska.

- „Chodzi o złożenie oświadczenia o zabezpieczeniu środków wła-
snych na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska 
przy ul. Rolnej w Pyrzycach” składanego w ramach programu „Spor-
towa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej 
EDYCJA 2019”. „W związku ze składaniem wniosku do Ministerstwa 
Sportu i Turystyki o dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu 
obiektu sportowego na zadanie „Budowa boiska przy ul. Rolnej w Py-
rzycach” w ramach programu „Sportowa Polska - Program rozwoju 
lokalnej infrastruktury sportowej EDYCJA 2019”,  jednym z załącz-
ników jest oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych na fi-
nansowanie zadania inwestycyjnego. W przypadku pozytywnej oceny 
wniosku i zakwalifikowaniu go do dofinansowania, Gmina - wnio-
skodawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy potwier-
dzić złożone oświadczenie o zabezpieczeniu środków własnych przed-
kładając budżet/ wieloletni plan finansowy. Całkowity planowany 
koszt inwestycji to 1.588.654,00 zł, w tym udział własny 794.327,00 
zł. Obecnie jesteśmy w trakcie składania wniosku, jeżeli wniosek 
otrzymałby dofinansowanie to realizacja inwestycji rozpoczęłaby się  

w 2019 roku, a zakończyła w 2021” 
- powiedziała burmistrz Podzińska 
podczas sesji. Radnych, podczas 
dyskusji nad wnioskiem burmistrz 
Pyrzyc mniej interesował pomysł 
boiska, jego szczegóły i możli-
wość kolejnego dofinansowania,  
a bardziej, czy nowy pomysł ratu-
sza nie wykluczy jakiejś już zapla-
nowanej  inwestycji. Obawy rad-
nych rozwiała burmistrz, która za-
pewniła, że plany związane z bo-
iskiem nie stanowią zagrożenia 
dla zaplanowanych inwestycji.  

Planowane boisko ma powstać 
przy Szkole Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi, według 
projektu będzie to: boisko wie-
lofunkcyjne, boisko do piłki ręcz-
nej/nożnej o pow. 40,0 m x 20,0 
m, dwa boiska do koszykówki  
o pow. 18,1 m x 15,1 m. Boisko do 
siatkówki o pow. 18,0 m x 9,0 m, 
bieżnia lekkoatletyczna 4 torowa 
60m, (70 m z rozbiegiem), skocz-
nia do skoku w dal i trój skoku  
z jedną piaskownicą. Ogrodzenie 
wokół boiska wielofunkcyjnego 
wys. 4,0 m, wokół bieżni o wys. 
2,0 m,  oświetlenie i odwodnienie 
terenu. 

PP

Nowe boisko dla Pyrzyc
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Strajk pracowników oświaty 
w maju 1993 roku był dra-
matycznym wydarzeniem  

w życiu naszych szkół. Spowodo-
wany był systematycznie pogarsza-
jącą się jej sytuacją, spowodowaną 
ustrojową transformacją. Nierewa-
loryzowane płace, brak pieniędzy na 
zajęcia pozalekcyjne, bardzo liczne 
klasy, likwidacja podziału na grupy, 
zadłużenia szkół w opłatach za ener-
gie elektryczną – wszystko to powo-
dowało coraz większą frustrację śro-
dowiska oświatowego.

Rozpoczęły się akcje protesta-
cyjne. ZNP, NSZZ „S” Pracowników 
Oświaty i „Solidarność-80” weszły 
w spór zbiorowy z rządem. 22 kwiet-
nia 1993 r. ZNP ogłosił jednodniowy 
strajk generalny w polskiej oświacie. 
Poparła go NSZZ”Solidarność”. Nie 
było różnic między związkami, wal-
czono o wspólną sprawę.

Rząd był nieugięty.  Minister 
Edukacji Narodowej Zdobysław Fli-
sowski twierdził, że nie ma środków 
na bieżące podwyżki, nie mówiąc 
już o zaległej od 2 lat rewaloryzacji. 
Zapowiedział likwidację Karty Na-
uczyciela i podwyższenie etatowego 
pensum godzin z 18 do 24. Groziło 
to brakiem pracy dla ok. 150 tys. na-
uczycieli, zwłaszcza w małych szko-
łach podstawowych.

Krajowa Komisja Pracowników 
Oświaty NSZZ „S” zdecydowała 
się na najbardziej radykalny krok – 
bezterminowy strajk generalny od 4 
maja.

Na ziemi pyrzyckiej strajk roz-
począł się w Zespole Szkół Mecha-
nizacji Rolnictwa. Reprezentująca 
Związek Urszula Konopnicka, na-
uczycielka matematyki, poinformo-
wała 29 kwietnia o tej decyzji dy-
rektora szkoły Edwina Nickla i Radę 
Pedagogiczną. Większość nauczy-
cieli, w tym całe ognisko ZNP, zde-
cydowało się na udział w strajku. Po-
wołano wspólny Komitet Strajkowy. 
Uczniów o strajku poinformowała 

NIE UMIERAJ NAM 
INTELIGENCJO

przewodnicząca Komisji Zakładowej 
NSZZ „S”, pedagog szkolny Kry-
styna Wilman. Dyrektor apelował, 
aby nie zamykać drzwi szkoły przed 
młodzieżą, ale Komitet Strajkowy 
był innego zdania. Zdecydowano się 
na strajk okupacyjny.

Młodzież z niedowierzaniem 
przyjęła tę informację. Mimo wcze-
śniejszych ogłoszeń i komunikatów, 
także za pośrednictwem życzliwego 
nauczycielom Radia Plus Lipiany, 
część uczniów przybyła do szkoły 
rano 4 maja. Transparent STRAJK i 
widok nauczycieli z czerwonymi opa-
skami na rękawach, pilnujących wej-
ścia do szkoły, rozwiał wątpliwości.

W ciągu dwóch dni do strajku do-
łączyły wszystkie szkoły w dawnym 
powiecie pyrzyckim.

Powołano Międzyszkolny Komi-
tet Strajkowy ziemi pyrzyckiej z sie-
dzibą w pyrzyckim LO. Kierowali 
nim wspólnie Urszula Konopnicka 
(NSZZ”S”) i Jarosław Ileczko (ZNP).

Dramatyczne wydarzenia były 
dopiero przed strajkującymi. 11 i 12 
maja miały się odbyć pisemne egza-
miny maturalne. Rząd liczył, że na-
uczyciele nie odważą się nie przepro-
wadzić matury.

Odważyli się, choć wśród nich 
byli tacy, których dzieci miały ten eg-
zamin  zdawać. Nie było pewności, 
czy kuratorium wyznaczy nowe ter-
miny matur i czy chętni na studia nie 
stracą roku.

Kurator polecił dyrektorom szkół 
zorganizować egzaminy maturalne 
poza szkołą. W Pyrzycach miały 
się one odbyć w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego. Komisje egzami-
nacyjne powołano spośród pracowni-
ków nadzoru pedagogicznego.

Uczniowie obu pyrzyckich szkół 
nie przystąpili do nich. Oświad-
czyli, że chcą zdawać maturę w swo-
ich szkołach i przed swoimi nauczy-
cielami. Ich przedstawiciele mówili  
o tym w Radio Lipiany, a strajkują-
cym swoim nauczycielom zaśpiewali 

popularna wtedy piosenkę z reper-
tuaru Trzeciego Oddechu Kaczuchy 
"Nie umieraj nam inteligencjo."

Jakże dumni byliśmy wtedy z na-
szych uczniów, naszych wspaniałych 
dziewcząt i chłopców, już pełnolet-
nich, stawiających pierwsze kroki  
w swojej dojrzałości. Jakże wdzięczni 
byliśmy za to, że w naszych trudnych 
chwilach chcieli być razem z nami, 
swoimi nauczycielami.

Byliśmy też dumni z siebie.  
Z tego, że stanęliśmy ponad podzia-
łami, za wielką wspólną sprawę.

Bo szło już nie tylko o pienią-
dze. Strajk przyniósł każdemu spore 
straty, bo za czas strajku nie otrzy-
maliśmy wynagrodzenia. Szło o god-
ność zawodu nauczyciela i stosunek 
każdego, kolejnego rządu do spraw 
oświaty.

Byliśmy solidarni, jak nigdy 
przedtem ani, niestety, już nigdy 
potem.

Minister Edukacji Narodowej 
zdecydował się na podjęcie rozmów 
z Krajowym Komitetem Strajko-
wym. Doprowadziły one do uzgod-
nień i zakończenia strajku z dniem 21 
maja. Kuratorzy Oświaty uzgodnili 

dodatkowe terminy matur ze szkol-
nymi komitetami strajkowymi. Od-
były się one w pierwszych dniach 
czerwca.

   28 maja Sejm RP uchwalił wo-
tum nieufności wobec rządu Hanny 
Suchockiej, a prezydent Lech Wałęsa 
zarządził przedterminowe wybory 
parlamentarne.

 Dziś po latach, gdy czas ostudził 
już tamte emocje, wraca pytanie, co 
dał tamten strajk.

Czy był zwycięstwem czy porażką?

Myślę, że nie można go rozpa-
trywać w tych kategoriach. On był 
koniecznością!

Uświadomił nauczycielom i ca-
łemu środowisku oświatowemu, że 
tylko w jedności mogą być siłą. Że 
nie mogą się bać, że o sprawach dla 
nich istotnych muszą mówić moc-
nym głosem.

Czasem nawet krzyczeć! Tylko 
silni i odważni liczą się w naszych 
społecznych realiach.

                                                                                                               
Jerzy Goclik

26 lat temu, w dniach od 4 do 21 maja 1993 roku w wielu 
polskich szkołach nie było lekcji. Trwał strajk nauczycieli.  
W kilkunastu szkołach, w tym w obu pyrzyckich szkołach 
średnich, Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zespole Szkół 
Mechanizacji Rolnictwa nie odbyły się pisemne egzaminy 
maturalne. To był szok dla rządu Hanny Suchockiej.

 BYLIŚMY  SOLIDARNI 
 JAK  NIGDY!
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STRAJK

 W minioną niedzielę w Cen-
trum Partnerstwa Społecznego "Dia-
log" w Warszawie Związek Zawo-
dowy NSZZ Solidarność podpisał ze 
stroną rządową porozumienie w spra-
wie postulatów kierowanych przez 
ten związek w trakcie rozpoczętego 
sporu zbiorowego. Solidarność zgo-
dziła się na piątkowe propozycje 
strony rządowej w zakresie podwy-
żek wynagrodzeń i innych propozy-
cji rządowych mimo wielu prezento-
wanych wątpliwości. Jeszcze w pią-
tek po wypowiedziach przewodni-
czącego sekcji oświaty NSZZ Soli-
darność Ryszarda Proksy można było 
się spodziewać, że Solidarność włą-
czy się od 15 marca do strajku, dziś 
już wiemy, że związek ten protest za-
kończył. O stanowisko w tej sprawie 
zapytałem przewodniczącą nauczy-
cielskiej Solidarności w powiecie 
pyrzyckim Beatę Kaniewską - „Nie 
wiem, co mam panu powiedzieć na 
to, co usłyszałam przed chwilą w tele-
wizji, może powiem tak, będę strajko-
wać jako nauczyciel, nie jako związ-
kowiec”. Czy inni członkowie na-
uczycielskiej Solidarności w powie-
cie pyrzyckim pójdą w ślady swojej 
przewodniczącej i jako nauczyciele 
dołączą do strajku ZNP?

 O opinię na temat strajku zapy-
tałem także przewodniczącego po-
wiatowych struktur  Związku Na-
uczycielstwa Polskiego Radosława 

Mierzwiaka - „Niestety do porozu-
mienia nie doszło i od poniedziałku 
przystępujemy do strajku w 17 py-
rzyckich placówkach oświatowych. 
Znane jest mi stanowisko Solidar-
ności, mimo to liczę, że nauczyciele 
zrzeszeni w tym związku przystą-
pią do strajku, każdy może do niego 

przestąpić, jak i w związku z tym, że 
strajk jest bezterminowy, każdy może 
odstąpić z udziału w strajku w dowol-
nym momencie. Jeżeli chodzi o egza-
miny ósmoklasistów  i gimnazjalistów 
to dziś nie mam jeszcze wiedzy, jak z 
tym problemem poradzą sobie dyrek-
torzy szkół, zapewne przygotowują 

się do tego już od kilku tygodni.  Pla-
cówki, które zdecydowały o przystą-
pieniu do strajku:

1. SP Pyrzyce
2. SPzOI Pyrzyce
3. SP Mielęcin
4. SP Żabów
5. SP Brzesko
6. SP Okunica
7. SP Bielice
8. SP Kozielice
9. SP Kłodzino
10. SP Jesionowo
11. SP Żuków
12. ZS nr 1 Pyrzyce
13. ZS nr 2 CKU Pyrzyce
14. ZS Lipiany
15. PP Lipiany
16. SOSW Pyrzyce
17. Niepubliczna Szkoła Podsta-

wowa Pyrzyce
Jestem zawiedziony postawą So-

lidarności, wierzę jednak, że nasi 
koledzy z Solidarności tu na dole, 
staną razem z nami. Jestem Preze-
sem ZNP od 17 lat i nie pamiętam, 
aby w naszym powiecie były sytu-
acje, w których ZNP i Solidarność 
nie szłyby  jednym frontem. Zawsze 
przyświecał nam wspólny cel. Wie-
rzę, że w dniu jutrzejszym również 
będziemy razem” - powiedział w 
rozmowie telefonicznej Radosław 
Mierzwiak przewodniczący ZNP  
w powiecie pyrzyckim. 

R.T.
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    W marcu br. mieszkaniec naszej gminy, Pan Kazimierz Owczarek ob-
chodził jubileusz 90-tych urodzin. Z tej okazji wójt Alina Werstak razem z kie-
rownik USC Ireną Michno odwiedziły jubilata i wręczyły bukiet kwiatów. Pan 
Kazimierz w rodzinnym gronie przyjął serdeczne gratulacje od gości z Urzędu 
Gminy. Życzymy jubilatowi dużo zdrowia, radości i pogody ducha.

Jubileusz w gminie Warnice 
Po raz kolejny mieszkańcy gminy Pyrzyce będą mogli wskazać, na jaki cel 

Gmina, w ich imieniu, powinna wydać 250 tysięcy złotych. Konkurs pomy-
słów  po raz trzeci odbywa się na podstawie uchwalonego na wniosek burmi- 
strz regulaminu. Podczas pierwszej edycji największą ilość głosów otrzymał  
i już został zrealizowany projekt boisk przy Szkole Podstawowej w Żabowie. 

W edycji ubiegłorocznej 250 tysięcy złotych nainwestycję „wygłosowali” 
zwolennicy remontu świetlicy w Stróżewie. Tegoroczna edycja budżetu obywatel-
skiego z kwotą 250 tysięcy złotych właśnie się rozpoczyna, o czym ogłasza na na 
gminnej stronie www burmistrz Marzena Podzińska. 

Należy czytelnikom pyrzyckim przypomnieć, że w tym roku następuje 
zgłaszanie pomysłów i głosowanie, a realizacja przebiegnie w roku nas-
tępnym. Cykl tegorocznych konsultacji obejmuje okres od 8 kwietnia 2019 
do 6 maja 2019 roku. Konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Obywatel-
skiego Gminy Pyrzyce na rok 2019 odbędą się: 29.04.2019 r. w godzinach od 
16:00 do 17:00 w sali nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach (ll-piętro), oraz 
06.05. 2019 r. w godzinach od 16:00 do 17:00 w sali nr 282 Urzędu Miejskiego  
w Pyrzycach (ll-piętro). 

Osoby zainteresowane złożeniem wniosku na realizację swojego pomysłu, 
zapraszamy na otwarte spotkania, na których Zespół ds. Budżetu Obywatel-

skiego udzieli odpow-
iedzi na wszystkie py-
tania i rozwieje ewentu-
alne wątpliwości doty-
czące realizacji Budżetu 
Obywatelskiego Gminy 
Pyrzyce.

PP

Kto w gminie Pyrzyce 
weźmie kolejne 250 000 zł?
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Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Lipianach radni, na 
prośbę burmistrza, wyrazili opinię 
w sprawie ewentualnego niepodpisa-
nia umowy w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich, gdyby 
Urząd Marszałkowski przyznał dofi-
nansowanie na inwestycje pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej wraz 
z towarzyszącą infrastrukturą tech-

Droga za 3,5 miliona w gminie Lipiany
niczną w miejscowości Osetna”. Tro-
chę to pogmatwane, no bo wniosek 
złożony,  jest jakaś szansa, że przej-
dzie, a radni, na wniosek burmistrza, 
rezygnują z podpisania ewentualnej 
umowy. Całkowity szacowany koszt 
realizacji zadania, czyli przebudowy 
drogi gminnej o długości  3,03435 
km w miejscowości Osetna gmina 
Lipiany  to 3 573 743,74 zł. 

Wniosek złożony został w ra-
mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich, gdzie dofinansowa-
nie inwestycji może wynieść maksy-
malne 2 283 844,00 zł, na to zadanie 
nie zostało przyznane dofinansowa-
nie - wniosek jest na razie na  liście 
rezerwowej.     

Na realizację inwestycji  „Prze-
budowa drogi gminnej wraz z to-

warzyszącą infrastrukturą tech-
niczną w miejscowości Osetna” zo-
stały złożone jeszcze dwa wnioski  
o dofinansowanie:

1) w ramach Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych – gmina otrzymała 
już informację o przyznaniu dofinan-
sowania w kwocie 568 696,25 zł.

2) w ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019, gdzie 
dofinansowanie może wynieść do 
80% wartości zadania. Wyniki tego 
naboru nie są jeszcze znane.

I jak się dowiedzieliśmy się  
w lipiańskim ratuszu, nikomu nie 
chodzi o rezygnację z inwestycji,  
a o lepszy montaż finansowy, czyli, 
żeby więcej zainwestowały instytu-
cje zewnętrzne, a jak najmniej budżet 
gminy.

 Dziś gmina Lipiany czeka na 
rozstrzygnięcie wniosku wymienio-
nego w punkcie 2, czyli pieniądze od 
wojewody, które według lipiańskiego 
ratusza można połączyć z kwotą 
już przyznaną z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. 

Jeśli chodzi o umowę w ramach 
PROW, to zgodnie z ostatnią decyzją 
rady miejskiej, gdyby pieniądze zo-
stały przyznane to burmistrz umowy 
nie podpisze.

PP
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Wspomniane komisje  przezna-
czają zyski ze sprzedaży napojów al-
koholowych na różne cele związane 
z uzależnieniem, jest to różnego ro-
dzaju wsparcie rodzin alkoholików, 
pomoc dla dzieci z rodzin uzależnio-
nych, utrzymywanie Klubów Anoni-
mowych Alkoholików i wiele innych 
działań. Z pieniędzy przekazanych 
do dyspozycji komisji wypłacane są 
także diety dla jej członków i dziś  
o ich wysokość zapytaliśmy pyrzyc-
kie samorządy.

Gmina Kozielice     
Dieta przewodniczącego komisji  
– 450 zł/miesiąc
Dieta członka komisji – 157,50 zł za 
udział w posiedzeniu

Na diety komisja wydała:
2014 – 8.923,00 zł
2015 – 11.148,00 zł
2016 – 8.112,00 zł
2017 – 10.359,50 zł
2018 – 7.980,00 zł 
Gminna Komisja Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych w Ko-
zielicach dysponowała następującym 
budżetem w poprzednich latach i w 
obecnym:

- 2014 - 35.138,36 zł
- 2015 - 36.593,69 zł
- 2016 - 41.100,01 zł
- 2017 - 40.438,44 zł
- 2018 - 28.447,58 zł
- 2019 - 45.774,00 zł
Członkowie nie pobierają dodat-

kowych pieniędzy z tytułu zwrotu 
kosztów dojazdu itp.

Gmina Przelewice
Dieta przewodniczącego i człon-
ków komisji – 157,50 zł za udział 
posiedzeniu

Na diety komisja wydała:
2014 – 6.190,00 zł
2015 – 2.653,00 zł
2016 – 5.439,00 zł
2017 – 2.100,00 zł
2018 – 2.499,00 zł 
Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Przele-

Najwyższe alkoholowe diety
w Kozielicach i Lipianach

We wszystkich gminach powiatu pyrzyckiego działają Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych. Z reguły jest to kilka osób powołanych  przez burmistrzów, wójtów. To na barkach tej komisji spoczywa 
przygotowanie i realizacja programu  przeciwdziałania alkoholizmowi w danej gminie. Paradoksalnym jest fakt, 
że w/w komisja funkcjonuje i realizuje swoje zadania w oparciu o środki, które pochodzą ze sprzedaży alkoholu 
w danej gminie, czyli im więcej mieszkańcy piją wódy, tym więcej komisja ma pieniędzy na przeciwdziałanie 
alkoholizmowi. Przypomniał mi się smutny dowcip o tym, jak to synek prosił tatusia, żeby pił wódkę, to on, za 
sprzedane butelki kupi sobie komputer. Tak to się, już bez żartów, przekłada sprzedaż alkoholu na wspomnianą 
walkę z nałogiem.

wicach dysponowała następującym 
budżetem w poprzednich latach i w 
obecnym:

- 2014 – 70.500,00 zł
- 2015 – 73.500,00zł
- 2016 – 71.500,00 zł
- 2017 – 68.500,00 zł
- 2018 – 50.800,00 zł
- 2019 – 56.350,00 zł
Członkowie komisji, którzy są 

pracownikami Urzędu Gminy otrzy-
mują zwrot kosztów dojazdu jeśli 
biorą udział w szkoleniach, konfe-
rencjach, organizowanych poza miej-
scem zatrudnienia. Dla wszystkich 
członków komisji szkolenia są orga-
nizowane w Przelewicach.

Gmina Warnice
Dieta przewodniczącego komisji  
– koordynatora – 260 zł/miesiąc
Dieta członka komisji – 100 zł za 
udział w posiedzeniu

Na diety komisja wydała:
- 2015 – 4.700,00zł
- 2016 – 4.700,00 zł 
- 2017 – 4.620,00 zł 
- 2018 – 5.322,00 zł
Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w War-
nicach dysponowała następującym 
budżetem w poprzednich latach i w 
obecnym:

- 2014 – 48.000,00zł
- 2015 – 47.362,00zł
- 2016 – 47.000,00zł
- 2017 – 51.000,00zł
- 2018 – 56.000,00zł
- 2019 – 50.000,00zł
Członkowie Komisji nie pobie-

rają dodatkowego wynagrodzenia, 
zwrotu kosztów podróży

Gmina Lipiany 
Dieta przewodniczącego komisji  
- 420 zł/miesiąc
Dieta członka komisji  
– 300 zł/miesiąc

Na diety komisja wydała:
- 2014 – 13.880,00 zł
- 2015 – 16.400,00 zł

- 2016 – 19.440,00 zł
- 2017 – 19.440,00 zł
- 2018 – 18.090,00 zł
Gminna Komisja Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych w Li-
pianach dysponowała następującym 
budżetem w poprzednich latach i w 
obecnym:

- 2014 – 94.057,00 zł
- 2015 – 85.720,00 zł
- 2016 – 79.000,00 zł
- 2017 – 98.000,00 zł
- 2018 – 92.581,00 zł 
Członkowie GKPiRPA wybierają 

bezpłatne szkolenia dokształcające, 
przy udziale 3-5 osób i uzyskują je-
dynie zwrot kosztów delegacji zgod-
nie z zarządzeniem.

Gmina Pyrzyce
Dieta przewodniczącego komisji  
i członków komisji - 135 zł/miesiąc

Na diety komisja wydała:
- 2014 – 6.988,00 zł
- 2015 – 13.875,00 zł
- 2016 – 12.025,00 zł
- 2017 – 7.520,00 zł
- 2018 – 3.402,00 zł
Gminna Komisja Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych w Py-
rzycach dysponowała następującym 
budżetem w poprzednich latach i w 
obecnym:

- 2014 – 321.916,00 zł
- 2015 – 393.957,00 zł
- 2016 – 419.106,00 zł
- 2017 – 409.350,00 zł
- 2018 – 400.414,00 zł 

Gmina Bielice
Dieta przewodniczącego komisji – 
400 zł/miesiąc plus 120 zł za udział 
w posiedzeniach komisji
Dieta członka komisji - 120 zł za 
udział w posiedzenie

Na diety komisja wydała:
- 2014 - 1.497,00
- 2015 - 1.575,00
- 2016 - 1575, 00
- 2017 - 1.800,00
- 2018 - 2.145,00

Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych w Py-
rzycach dysponowała następującym 
budżetem w poprzednich latach i w 
obecnym:

- 2014 - 45.423,68 zł
- 2015 - 41.466,44 zł
- 2016 - 40.596,29 zł
- 2017 - 39.671,72 zł
- 2018 - 40.329,32 zł
- 2019 - 29.000,00 zł
Członkowie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w  

Bielicach nie pobierają dodatko-
wych pieniędzy z (zwrot kosztów po-
dróży, udział w spotkaniach, zespo-
łach tematycznych itp.).

W przypadku Bielic, wysokie 
diety nie mają jakoś odzwierciedle-
nia w wykonaniu za poszczególne 
lata, diety nam podane obowiązują od 
stycznia 2019 roku, może w poprzed-
nich latach były znacznie mniejsze. 
Przyglądając się pozostałym gmi-
nom widać, że najwięcej na diety wy-
dała komisja w Lipianach, bo średnio  
w każdym roku jedna piąta bu-
dżetu na zwalczanie alkoholizmu 
przeznaczana była na diety, naj-
mniej na diety w stosunku do wła-
snego budżetu wydaje komisja  
w gminie Pyrzyce. 

Najlepiej za przewodniczenie ko-
misji przeciwalkoholowej wynagra-
dzany jest przewodniczący w Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych Kozielicach  
i Lipianach, ale jeżeli przewodni-
czący z Bielic zrobi posiedzenie ko-
misji, w której weźmie udział, to we-
dług podanych nam informacji w wy-
sokości diety obejmie zdecydowane 
prowadzenie. 

I jeszcze jedna konkluzja z po-
wyższego materiału i apel do miesz-
kańców pyrzyckich gmin: jeżeli już 
kupujecie alkohol, to czyńcie to w 
sposób patriotyczny, we własnej gmi-
nie. W ten sposób upieczecie dwie 
pieczenie przy jednym ogniu, wypi-
jecie drinka, albo dwa i jednocześnie 
pozyskacie kasę dla Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w waszej gminie, 
by ta mogła walczyć z paskudnym 
nałogiem.

R.T
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Dzieci mają swoją bajkę o ulicy Sezamkowej, 
a dorośli w Pyrzycach problem z alkoholową ulicą 
Kilińskiego. Podczas ostatniej sesji radni podjęli 
dyskusję na temat ilości punktów sprzedaży alko-
holu w Pyrzycach, a w szczególności tych, zloka-
lizowanych przy ulicy Kilińskiego. 

Punktem wyjścia do w/w dyskusji był mail 
od jednego z mieszkańców skierowany do biura 
Rady Miejskiej w Pyrzycach o następującej treści 
- „18 marca odbyłem rozmowę z panem Majakiem  
w sprawie ilości punktów sprzedaży wysokoprocen-
towego alkoholu w centrum Pyrzyc. Tylko przy ulicy 
Kilińskiego można go kupić w 6 sklepach, dolicza-
jąc sklepy Żabka oraz Lidl i Biedronkę przy ulicy Li- 
piańskiej i Mickiewicza, ilość punktów sprzedaży al-
koholu w promieniu 500 m od centrum Pyrzyc rośnie 
do 9. Jak to się ma do zapobiegania alkoholizmowi 
na terenie Pyrzyc? Nie muszę tłumaczyć, jakie to 
rodzi niekorzystne skutki społeczne i zdrowotne dla 
społeczeństwa” - pisze do radnych Rady Miejskiej 
mieszkaniec Pyrzyc. Akurat tak się składa, że os-
tatnio sporo na temat alkoholu piszemy i temat jest 
nam znany. Nie liczyliśmy punktów sprzedaży alko-
holu przy ulicy Kilińskiego, ale wiemy, jak wygląda 
sytuacja w skali całej gminy Pyrzyce. W roku 2014 
na ternie  gminy działało 158 punktów sprzedaży al-
koholu, w roku 2015 było ich 149, w roku 2016 to 
147, w 2017 roku 160 i w 2018 roku sprzedaż alko-
holu prowadzono na terenie gminy Pyrzyce w 156 
punktach. Jak widać z powyższych danych, nie ma 
jakiegoś specjalnego pędu do otwierania nowych 
sklepów z wódką, ilość punktów jest raczej stabilna. 
Oczywiście czym innym jest koncentracja sklepów 
sprzedających alkohol na danym terenie i tutaj ulica 
Kilińskiego w Pyrzycach nie jest jakimś wyjątkiem, 
bo w każdym mieście znajdują się miejsca o dużej 
koncentracji sklepów z alkoholem, lokali gastro-
nomicznych, czy rozrywkowych. W styczniu 2018 
prezydent podpisał nowelizację ustawy o wychowa-
niu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
która weszła już w życie, Nowelizacja ustawy ma 
na celu doprecyzować i uregulować przepisy tak, by 
umożliwić gminom działania ograniczające dostęp-
ność alkoholu. Zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia 
limitu udzielania zezwoleń na sprzedaż wszystkich 
napojów alkoholowych, także tych, które zawierają 
do 4,5 proc. alkoholu. W obecnym stanie prawnym 
rada gminy, określając liczbę punktów sprzedaży al-
koholu, nie uwzględnia w limicie piwa i alkoholu 
do 4,5 proc. Nowela reguluje także problem doty-
czący zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie 
gminy. Stanowi, że gmina będzie mogła - w drodze 
uchwały - ustalić maksymalną liczbę zezwoleń 
odrębnie dla sołectw, dzielnic czy osiedli. Nowe- 
lizacja ustawy ma rozwiązać problem związany  
z koncentracją dużej liczby punktów sprzedaży alko-
holu w jednym miejscu, który jest szczególnie dotk-
liwy dla centrów dużych miast oraz kurortów turys-
tycznych. Tak więc narzędzia do zmian w prawie lo-
kalnym są, pytanie czy radni gminy Pyrzyce zechcą 
podjąć poruszony przez mieszkańca temat i zmienić 
zasady wydawania koncesji, bo jeżeli to zrobią, to 
mogą być posądzeni o ograniczanie swobód gos-
podarczych podmiotów prowadzących punkty 
sprzedaży alkoholu, a to też pewnie w większości 
mieszkańcy gminy Pyrzyce.

PP  
   

Alkoholowa
ulica
Kilińskiego
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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

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, 
NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 5/2019, nr 6/2019, nr 
7/2019, nr 8/2019, nr 9/2019, nr 10/2019, nr 11/2019, nr 12/2019, 
13/2019 przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytko-
wanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. zm.) 

PYRZYCE - GIŻYN - sprzedam działkę o pow. 1950m2 z warunkami za-
budowy dla budynku jednorodzinnego w Giżynie - 12 km od Pyrzyc, 40 km od 
Szczecina. Działka bezpośrednio nad kanałem Ostrowica łączącym jez. Mied-
wie z jeziorem Będgoszcz, możliwość dopłynięcia z działki wprost do jeziora 
- ok 1 km. Piękna, cicha, spokojna okolica z dostępem do dużego akwenu wod-
nego -Sprzedam, 20zł/m2. Tel. 604-565-641

Ogłoszenie

Telefon kontaktowy: 91 48 56 175, 607 359 654

Biuro firmy: ul. Ku Słońcu 22c/1 Szczecin

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 zeznanie podatkowe 
za rok 2018. Wystarczy wejść i sprawdzić. W tym celu należy 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 Skar-

bową rozliczenie  PIT-37 lub PIT-38 za 2018 rok w zakresie uwzględnienia infor-
macji od Państwa pracodawców, danych z ubiegłorocznych zeznań takich jak nu-
mer Państwa rachunku bankowego, ulga na dzieci czy dane Organizacji Pożytku 
Publicznego (OPP).

Po zalogowaniu proszę sprawdzić swoje dane. Wyświetlone zeznanie możecie 
Państwo uaktualniać, zmieniać (np. wybrać formę rozliczenia wspólnie z małżon-
kiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, dodać inne odliczenia, zmie-
nić lub wskazać inną Organizację Pożytku Publicznego). Takie zeznanie można 
zaakceptować i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) lub odrzucić  
i rozliczyć się samodzielnie. Możecie też Państwo nie robić 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 kompute-
rowe, na którym istnieje możliwość zapoznania się z przygotowanym zeznaniem 
podatkowym. W celu szybkiego i sprawnego jego zweryfikowania prosimy o po-
siadanie 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).

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
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30 marca 2019 roku odbyło się 
uroczyste otwarcie Koła Gospodyń 
Wiejskich „HRABINA” w Mielnie 
Pyrzyckim. 

W uroczystym otwarciu udział 
wzięli zaproszeni goście: wójt Gminy 
Kozielice pan Piotr Rybkowski, dy-
rektor Wiejskiego Domu Kultury w 
Kozielicach pan Marcin Sztuka, 
proboszcz parafii Kozielice ks. Wła-
dysław Kołtowski, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kozielicach pani Be-
ata Rejmer, kierownik Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa pani Justyna Łyjak, dyrek-
tor Zachodniopomorskiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego pan Adam 
Lucjan Kalinowski, pani Jolanta 
Zięcina – Pędziwiatr z Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przed-
stawiciele Lokalnej Grupy Działa-
nia WIR ze Stargardu pani Marzena 
Obarzanek i Zbigniew Gruszczyń-
ski. Licznie przybyli również radni 
z gminy Kozielice, sołtys i Rada So-
łecka z Mielna Pyrzyckiego, przed-
stawiciele Zarządu Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Mielnie Pyrzyc-
kim, lokalni przedsiębiorcy i miesz-
kańcy. Nie mogło również zabraknąć 
zaprzyjaźnionych KGW z sąsiednich 
wsi Trzeborza i Tetynia. 

„Nasze koło jest dobrowolną, 
społeczną organizacją FAJNYCH 
KOBIET, które aktywnie będą dzia-
łać na rzecz naszego środowiska 
wiejskiego, będziemy wspierać roz-
wój przedsiębiorczości kobiet, bę-
dziemy inicjować i prowadzić dzia-
łania na rzecz poprawy warunków 
życia i pracy kobiet na wsi, a także 
dbać o rozwój kulturalny mieszkań-
ców. Bardzo chętnie będziemy rów-
nież wspierać wszelkie działania nie 
tylko w naszej wsi, ale i w naszej gmi-
nie. My jesteśmy otwarte na wszelkie 
wasze propozycje i sugestie i oczywi-
ście jesteśmy gotowe do działania” 
– takimi słowami przywitała wszyst-
kich Przewodnicząca KGW Iwona 
Kiryczyńska.

Nazwa koła ściśle jest związana 
z historią Mielna, a mianowicie z ro-
dziną von Massow, która przed wojną 
była ostatnimi właścicielami Groß 
Möllen (Mielna) i mieszkającą wów-
czas SZARLOTĄ HRABIANKĄ 
VON BLUMENTHAL żoną Walen-
tego von Massow (1752-1817).

Członkinie koła przygotowały 
dla zaproszonych gości słodki po-
częstunek oraz wystawę starych fo-
tografii ukazujące dawną wieś. 
Wystawa cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem.

Zespoły Pieśni „Poranek” (Te-
tyń) i „Jarzębina” (Kozielice) umi-
lały wszystkim czas pięknymi 
piosenkami.   

„HRABINY”
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SPORT

Działania policjantów z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pyrzy-
cach zajmujących się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej pozwo-
liły na zatrzymanie osoby podejrza-
nej o posiadanie narkotyków. Do za-
trzymania 32-latka doszło w miniony 
weekend na terenie Pyrzyc. 

Mężczyzna już wcześniej miał 
przedstawiane zarzuty za posiada-
nie środków odurzających i jest do-
brze znany miejscowym policjantom. 
W trakcie przeszukania miejsca za-
mieszkania 32-latek przyznał się do 
posiadania substancji zabronionych. 
Kryminalni zabezpieczyli narkotyki 

W stolicy polskiego sumo - Krotoszynie 30 marca 2019 odbyły się Mi-
strzostwa Polski Seniorek i Seniorów w Sumo. W tych zawodach uczestni-
czyły trzy zawodniczki LKS Spartakus Pyrzyce. Najlepiej spisała się Paulina 
ZYGMUNT zdobywając brązowy medal w kategorii wagowej 55 kg. Miło 
nam poinformować, że Polski Związek Sumo powołał wszystkie trzy zawod-
niczki Spartakusa do reprezentacji narodowej na Mistrzostwa Europy senio-
rów i młodzieżowców, które odbędą się w dniach 19-21.04.2019 w Estonii.

W grupie młodzieżowej /do lat 21/ wystąpią:
- Paulina ZYGMUNT - Młodzieżowa Mistrzyni Polski w kat. 55 kg
- Patrycja DYSZKIEWICZ - Młodzieżowa Mistrzyni Polski w kat. 65 kg
- Wiktoria STASZAK - Młodzieżowa Wicemistrzyni Polski w kat. +95 kg
Zawodniczkom gratulujemy powołania do kadry i “trzymamy kciuki” za 

udany start na ME.
                                                        Za Zarząd LKS Spartakus Pyrzyce

                                                               prezes Bolesław Kowalski

Na zdjęciu Paulina z trenerem E. Klimczakiem

Pyrzyckie sumo w Krotoszynie
24 marca 2019 roku Burmistrz 

Pyrzyc Marzena Podzińska, Stowa-
rzyszenie „Edukacja, Nauka, Kul-
tura” ,Fundacja Wspierania Kultury 
Noc Poetów wraz z Pyrzycką Bib-
lioteką Publiczną zaprosili miesz-
kańców ziemi pyrzyckiej do sali wiej- 
skiej w Brzesku na promocję książki 
oraz filmu dokumentującego mis-
terium ludowe „Zaśnięcie Maryi”  
w Brzesku. Projekt realizowany był 
pod opieką Michała Kulika, dr Teresę 
Joannę Andrzejewską oraz ks. Sła-
womira Kokorzyckiego przy czyn-
nym współudziale mieszkańców 
Brzeska, Letnina oraz samego  po-
mysłodawcy i twórcy Sanktuarium 
Maryjnego w Brzesku, byłego pro-
boszcza ks. kanonika Januarego 
Żelawskiego. 

Nadzór merytoryczny spra-
wował prof. Bogdan Matławski.  
W ubiegłym roku mogliśmy poznać 

„HRABINY” Misterium „Zaśnięcie Maryi”
 – promocja filmu i książki

wersję elektroniczną książki,  
a w tym jej papierową, tradycyjną 
wersję. Projekt współfinansowany 
przez Ministerstwo Kultury i Dzie- 
dzictwa Narodowego, Fundację Or-
len „Dar Serca”, Fundację Wspier-
ania Kultury „Noc Poetów” ma na 
celu pokazanie genezy, przygotowań  
i wielopłaszczyznowej uroczystości, 
jaka odbywa się w Brzesku i Letninie 
15 sierpnia, a zarazem zachowania 
jej jako niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego. Rezultat tego projektu, 
czyli książka i film są perełką, która 
przyczyni się do promocji ziemi 
pyrzyckiej, nie tylko w Polsce, ale 
również w świecie. Licznie zebrani 
mieszkańcy Brzeska i okolic akty-
wnie brali udział w spotkaniu, na-
gradzając oklaskami wystąpienia au-
torów książki i filmu. Na pamiątkowe 
autografy autorów książki i filmu trze- 
ba było poczekać w sporej kolejce.

ZATRZYMANY ZA POSIADANIE NARKOTYKÓW
     Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach za-

trzymali 32-letniego mieszkańca powiatu pyrzyckiego, podejrzanego 
o posiadanie środków odurzających. W mieszkaniu mężczyzny funkc-
jonariusze ujawnili amfetaminę, marihuanę oraz tabletki ekstazy.

w postaci blisko 1,5 grama amfeta-
miny, ponad 5 gramów marihuany, 
tabletki ekstaxy oraz niemalże  4 ty-
siące złotych.

Mężczyzna usłyszał zarzut posia-
dania amfetaminy oraz marihuany, tj. 
o czyn z art. 62 ust 1 ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii. Przyznał 
się w całości do zarzucanego mu 
czynu oraz złożył wyjaśnienia. 

Za posiadanie środków odurzają-
cych mężczyzna odpowie przed są-
dem. Grozi mu kara do 3 lat pozba-
wienia wolności.

mł. asp.  Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach
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2 kwietnia 2019 roku najstar-
sza mieszkanka gminy Lipiany pani 
Franciszka Kosińska obchodziła ju-
bileusz 103 rocznicy urodzin. O tym 
wyjątkowym dniu pamiętali nie tylko 
najbliżsi, ale również przedstawiciele 
władz samorządowych – Burmistrz   
Lipian   pan   Bartłomiej   Królikow-
ski   i  zastępca  kierownika  Urzędu  
Stanu  Cywilnego  w Lipianach pani 
Jagoda Oźmińska, którzy wręczyli 
dostojnej jubilatce okolicznościowy 
list gratulacyjny oraz drobny upomi-
nek. Nie zabrakło również delega-
cji Związku Sybiraków Koło w Li-

pianach – pana prezesa Zdzisława 
Górewicza oraz pani Felicjii Bruc-
kiej i Małgorzaty Litwin, członków 
związku. Pani Franciszka do dziś za-
chowała mnóstwo energii i chętnie 
dzieli się wyjątkowymi wspomnie-
niami. Pomimo sędziwego wieku, 
czuje się bardzo dobrze, a formy ju-
bilatce pozazdrościć mógłby nieje-
den z nas. Gratulujemy i jeszcze raz 
życzymy dużo zdrowia oraz samych 
radosnych dni, pełnych życzliwości i 
miłości osób najbliższych, a my już 
odliczamy czas do następnych 104 
urodzin!

100 lat, 100 lat to za mało


