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W Pyrzycach została urucho-

miona bezpłatna wypożyczalnia 
3-kołowych rowerów rehabilita-
cyjnych. Pojazdy pozyskało Pol-
skie Stowarzyszenie na Rzecz Osób  
z Niepełnosprawnością Intelektualną 
Koło, mieszące się w Nowielinie 40,  
74-230 Mielęcin. Telefon kontak-
towy do placówki: 91 570 06 43. 

W wypożyczalni do dyspozycji 
jest 6 rowerów w dwóch różnych roz-
miarach: 3 dziecięce i 3 dla osób do-
rosłych. Rowery posiadają specjalną 
konstrukcję, dzięki której mogą  
z nich korzystać osoby o ograniczo-
nej koordynacji ruchowej i sprawno-
ści fizycznej. Pojazdy te są bardzo 
stabilne, ponieważ posiadają dwa 
tyle koła i odpowiednią masę. 

Dodatkowymi udogodnieniami 
są pojemny koszyk na zakupy oraz 
obniżona rama, która ułatwia wsia-
danie i zsiadanie. Sprzęt można wy-
pożyczyć po okazaniu orzeczenia 
o niepełnosprawności oraz dowodu 
osobistego. Działanie placówki od-
bywa się na zasadzie wypożyczenia 
sprzętu na określony czas. Wypoży-
czalnia w Pyrzycach czynna jest od 
poniedziałku do piątku. Warto do-
dać, że wypożyczalnia może powstać  
w każdym miejscu, w którym znaj-
dują się osoby potrzebujące. 

Wystarczy odrobina miejsca, 
czasu oraz chęci do prowadzenia 
punktu wypożyczeń rowerów. 

Więcej informacji na: 
https://ecotextil.pl/rowery-eco-textil/

Wypożyczalnia rowerów dla osób niepełnosprawnych
w Pyrzycach już otwarta!

Miasto Lipiany nad jeziorami 
leży i każdy z zamieszkujących mia-
steczko chciałby, by woda w dwóch 
miejskich jeziorach: Wądół i Ko-
ścielne czysta była. Dlatego ratusz 
kilka tygodni temu zlecił Gminnemu 
Zakładowi Komunalnemu w Lipia-
nach sprawdzenie przy pomocy wy-
twornicy dymu, czy do jeziora Wą-
dół podłączone są nielegalne przyłą-
cza ze ściekami komunalnymi i ka-
nalizacja deszczowa zlokalizowane  
w rejonie ulic Okrzei i Armii Krajo-
wej. Nieoficjalnie wiemy, że zady-
mianie kanalizacji w tym rejonie już 
się odbyło i są  wstępne wyniki, które 
będą teraz przeanalizowane w ra-
tuszu. Nie udało się nam dowiedzieć, 
co grozi tym mieszkańcom, admini-
stratorom budynków, u których z ka-
nalizacyjnej rury poleciał dym. Są-
dzimy, że kar, jako takich,  być nie 
powinno, co najwyżej pouczenia, bo 
zapewne większość przyłapanych na 
odprowadzaniu ścieków do jeziora 
może nic na ten temat nie wiedzieć, 
a szkodliwe dla środowiska przyłącze 
może mieć swoją bardzo dawną hi-
storię, często opartą na niegdyś obo-
wiązujących przepisach. 
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Kara za dym
z kanalizacji?

Współpraca partnerska między 
druhami z Woldegk, a naszą jed-
nostką OSP Przelewice   trwa  nie-
przerwanie od 2005 roku. Dzięki tej 
współpracy mogliśmy obserwować 
i  poznawać rozwój oraz postęp tech-
niki pożarniczej w obu państwach.  
Druhowie obu jednostek spotkali się 
w Woldegk, by znowu razem szko-
lić swoje umiejętności i wymieniać 
się doświadczeniami. Najważniej-

szą rzeczą w pożarnictwie jest dzia-
łanie w drużynie, co było widać pod-
czas polsko-niemieckich ćwiczeń. 
Ćwiczenia, które odbyły się w dniach 
7-8 kwietnia, rozpoczęły się od 
symulacji gaszenia budynku pięcio-
piętrowego oraz piwnic w budynku 
wielorodzinnym, wchodzenia odpo-
wiednią techniką po drabinie na dru-
gie piętro w budynku wielorodzin-
nym, uwalniania poszkodowanego 

Polsko-niemieckie ćwiczenia
strażackie w Woldegk robotnika  spod płyty żelbetonowej 

na budowie i udzielania mu pomocy. 
Strażakami po stronie niemiec-

kiej dowodził komendant miasta 
Woldegk Frank Thude, naszą dru-
żyną dowodził naczelnik JOT druh  
Mateusz Woźniak. Ćwiczenia trwały 
dwa dni. Druga część ćwiczeń odbę-
dzie się na terenie gminy Przelewice 
we wrześniu. W ćwiczeniach udział 
wzięły dwie drużyny: KDP Przele-
wice w składzie: druhny Anna  Duk, 
Malwina Szagańska, Patrycja Stan-
kiewicz, Natalia Walczak, Nikola Py-
tel, Dominika Grygorcewicz, Wikto-
ria Pierścińska, JOT druh Mateusz 
Woźniak, Marcin Woźniak, Dawid 
Jarząb, Tomasz Ziarkowski, Mateusz 
Oszczygieł, Bogdan Pokorski i Ma-
riusz Skrobisz. 

Na zakończenie ćwiczeń wizyto-
waliśmy siedzibę organizacji Johan-
niter Bertreuunjsżuj odpowiedzialnej 
za zabezpieczenie ludności podczas 
katastrof (np. powodzi),  którą dowo-
dzi Frank Israel. 

Organizatorem ćwiczeń polsko-
niemieckich był prezes OSP Przele-
wice druh Henryk Nawój z tłuma-
czem Przemysławem Mrowińskim.  

Prezes OSP 
Przelewice Henryk Nawój
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Rozpoczął się 8 kwietnia, a 26 

kwietnia został zawieszony ogólno-
polski strajk nauczycieli. Na terenie 
powiatu pyrzyckiego uczestniczyła w 
nim zdecydowana większość szkół, 
planowane było dołączenie do strajku 
także przedszkoli. 

W planach Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego - głównego organiza-
tora protestu -  jest powrót do tema-
tyki strajkowej przed rozpoczęciem 
roku szkolnego 2019/2020, czyli 
tuż przed wyborami do sejmu i se-
natu, które według wyliczeń powinny 
się odbyć między 12 października,  
a 12 listopada tego roku. Czy uda się 
wtedy związkowym liderom porwać 
taką rzesze nauczycieli jak dziś? 

O opinię na temat zawieszonego 
strajku zapytaliśmy prezesa ZNP 
w powiecie pyrzyckim Radosława 
Mierzwiaka.

 - „Nauczyciele strajkujący zo-
stali zaskoczeni decyzją o zawieszeniu 
strajku, deklarowaliśmy w większości 
placówek strajkować do skutku, stąd 
ten zawód. Wiemy jednak, że udział 
przypadkowych egzaminatorów przy 
maturach, to zbyt duże ryzyko. Wypa-
czenie tak ważnego egzaminu i jego 

Koniec strajku?
zakłócenie poszłoby na nasze konto - 
to pewne! Byłby to kolejny argument 
do poniżenia nauczycieli. Na reflek-
sję przyjdzie jeszcze czas. Jako pre-
zes oddziału ZNP jestem dumny, że 
mogłem kierować strajkiem na tere-
nie naszego powiatu. Jestem zadowo-
lony z postawy moich koleżanek i ko-
legów, którzy cierpliwie trwali w pro-
teście przyjmując obelgi ze strony lu-
dzi, którzy nigdy nie mieli do czynie-
nia z pracą w szkole. Chcę podzięko-
wać wszystkim, którzy nas wspierali: 
uczniom, rodzicom, samorządowcom. 
Wasz uśmiech, dobre słowo doda-
wały nam odwagi, a słodkości, które 
nam przynosiliście, łagodziły nasze 
emocje. 

Prezes ZNP
 Radosław Mierzwiak

Na ostatniej sesji Rady Powiatu 
Pyrzyckiego, radny Wiktor Tołoczko 
próbował sprowokować strajkową 

tematykę podczas sesji i wywołać 
dyskusję, ale bez reakcji, nie pomo-
gła mu w tym nawet żółto - czarna 

tabliczka z poparciem dla strajku-
jących. Czyżby temat oświaty na 
szczeblu powiatu był  niewygodny?

RT

10 kwietnia 2019 roku 97. uro-
dziny obchodziła GENOWEFA 
SZLAGIER z m. Żuków, najstarsza 
mieszkanka gminy Przelewice. Z tej 
okazji życzenia Jubilatce złożył  wójt 
gminy Mieczysław Mularczyk wraz 
z panią kierownik USC Małgorzatą 
Kędziorą, panią sołtys/radną RG 
Ewą Połczyńską i radnym Józefem 
Swatem. Wizycie tej licznie towarzy-
szyli mieszkańcy Sołectwa Żuków. 

WYJĄTKOWE URODZINY NAJSTARSZEJ MIESZKANKI
GMINY PRZELEWICE

Pani Genowefa już od progu witała 
wszystkich z uśmiechem na twarzy 
i  serdecznością. Nie kryjąc wzrusze-
nia, przyjęła od wójta Gminy i pozo-
stałych gości, kwiaty i skromne poda-
runki. Miłą niespodzianką był piękny 
kosz z kwiatami.  Wykonały go wła-
snoręcznie,  z inicjatywy pani sołtys,  
panie podczas spotkań na Świetlicy 
środowiskowej w Karsku. Trady-
cyjne „Sto lat”, odśpiewano Dostoj-

nej Jubilatce ze szczerym życzeniem 
„dwustu lat”. W dalszej części wyjąt-
kowego spotkania śpiewano też inne 
z dawnych lat piosenki, przy akom-
paniamencie p. Daniela Nowackiego. 
Były również łzy radości i wzrusze-
nia. Przy urodzinowym torcie i tak 
wspaniałej atmosferze z naszą Drogą 
Jubilatką spędziliśmy mile czas. Pani 
Genowefa na Ziemie Zachodnie 
przyjechała z byłego województwa 

konińskiego. Tu poznała swojego 
męża Juliana, z którym wychowała 
wspólnie pięcioro dzieci. Dochowali 
się też dziewięciorga wnucząt i sied-
miorga prawnucząt. Pani Genowefa 
cieszy się dobrym zdrowiem i oto-
czona jest troskliwą opieką najbliż-
szej rodziny.  

Gratulując pięknego jubileuszu, 
życzymy naszej Dostojnej Jubilatce 
dalszych lat życia w zdrowiu i ra-
dości  oraz kolejnych zaszczytnych 
jubileuszy.

Anna Garzyńska

W piątym tegorocznym wyda-
niu Pulsu Powiatu publikowaliśmy 
dane na temat diet radnych i sołty-
sów w poszczególnych gminach po-
wiatu pyrzyckiego, wszystkie dane 
niezbędne do artykułu otrzymaliśmy 
z urzędów gmin. W informacji prze-
słanej nam z Biura Rady Gminy War-
nice wkradł się błąd w wynagrodze-
niach sołtysów, Biuro Rady popro-
siło nas o publikację prawidłowej 
informacji na ten temat, co czynimy 
poniżej.  

„Sołtysi Gminy Warnice wyna-
gradzani są w formie miesięcznej 
diety w wysokości 100 zł. Dodatkowo 
za udział w posiedzeniu Rady Gminy 
sołtysom przysługuję dieta w wysoko-
ści 100 zł.”

Sprostowanie
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Na ostatniej sesji Rady Gminy 
w Lipianach radni podjęli uchwałę 
o wydzierżawieniu terenu około 1 
ha znajdującego się tuż przy wjeź-
dzie na nieczynne wysypisko śmieci, 
uchwała związana jest z projek-
tem „Budowa Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunal-
nych (PSZOK) w Gminie Lipiany”.  
O dzierżawę terenu odpowiedniego 
do realizacji projektu wystąpił do 
władz Lipian Związek Gmin Dol-
nej Odry, który zajmuje się wywo-

Selektywny punkt w Lipianach 

Na ostatniej sesji Rady Gminy 
Przelewice radny Krzysztof Margiel 
w interpelacjach zadał pytanie do-
tyczące problemów z rozliczeniem 
dotacji dla Klubu Sportowego Wi-
cher Przelewice. Z informacji, jakich 
udzieliła w odpowiedzi na to pytanie  
skarbnik gminy Danuta Ostrowska 
wynika, że władze klubu sportowego 

wykorzystały część dotacji na 2018 
rok niezgodnie z prawem, część środ-
ków przeznaczono na inne działania 
niż określono w umowie na dotacje, 
a niektóre zadania zostały wykonane 
drożej niż określiła to umowa. We-
dług skarbnik Gminy,  Wicher Prze-
lewice otrzymał w 2018 roku dotację 
w wysokości 62 tysiące złotych, a w 

związku z uchybieniami musi zwró-
cić 11,5 tysiąca złotych. Jak zatwier-
dziła skarbnik, Gmina nie będzie do-
rabiać dokumentów po to, by klub 
rozliczył dotację. W punkcie wolne 
wnioski przewodniczący rady Ma-
rian Świderski złożył wniosek, by w 
stowarzyszeniach działających na te-
renie gminy Przelewice i korzystają-

cych z gminnego wsparcia finanso-
wego, w tym także w Klubie Wicher 
Przelewic i Błyskawica Kluki, komi-
sja rewizyjna rady gminy przeprowa-
dziła kontrole.

PP

Wicher Przelewice ma zwrócić 11,5 tysiąca złotych

zem odpadów komunalnych mię-
dzy innymi z gminy Lipiany, Bie-
lice, Warnice, Kozielice.

W uzasadnieniu do uchwały 
czytamy między innymi - „Działka, 
z uwagi na odpowiednie usytu-
owanie, tj. brak budynków miesz-
kalnych w najbliższej okolicy oraz 
bezpośredni dostęp do drogi woje-
wódzkiej nr 119, stanowią gwaran-
cję braku uciążliwości dla miesz-
kańców gminy oraz łatwy dostęp do 
punktu selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych. Brak aktualnego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego. Zgodnie z aktualnie 
obowiązującym studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Lipiany 
działki położone są na terenach ozna-
czonych jako P — tereny zabudowy 
techniczno — produkcyjnej oraz 
O - tereny urządzeń infrastruk-
tury - gospodarka odpadami”.

Aktualnie w powiecie pyrzyc-
kim funkcjonuje jeden Punkt Selek-

tywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych prowadzony przez Pyrzyc-
kie Przedsiębiorstwo Komunalne, 
mieszkańcy gmin, z którymi PPK ma 
podpisane umowy mogą wywozić 
tam stare meble, sprzęt AGD i RTV, 
opony itd. za darmo, bez umowy, 
można  także wywozić tam tak zwane 
gabaryty, ale trzeba płacić. 

PP

Nieczynne
 wysypisko śmieci
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Dziś widokówka z wiosen-
nym motywem. Przedstawia ona 
zabudowania miejscowości Tetyń 
(Beyersdorf), ale głównym tema-
tem jest bocianie gniazdo… które 
to przetrwało do czasów współ-
czesnych. Co ciekawe, było ono 
przedmiotem dużego zaintereso-
wania przedwojennych fotogra-
fików, gdyż do dziś przetrwała 
cała seria widokówek z podobnym 
widokiem. 

Tylko w mojej kolekcji takich 
kartek jest pięć, a twórcą ich nie 
była tylko jedna firma. Bociany na 
lokalnej elektrycznej rozdzielni w 
Tetyniu na Pomorzu, taki tytuł wi-
dokówki nadanej w 1927 roku za-
mieścił jej producent Aufn. U.Ver-
lag Photo – Kunst Rud. G.Sikor-
ski z Bań. Inni wydawcy to m.in.: 
Atelier John Falkenhaim –Fin-
kenkrug, a także Johannes Ke-

Pozdrowienia z Tetynia

gel z Drezna, czy firma Aufn. V. W 
Schmiedeke. Bociany, jak wiadomo, 
są symbolem płodności, czy w jakiś 
sposób przełożyło się to na jakość ży-
cia miejscowej ludności? 

Okazuje się, że chyba tak! Te-
tyń przed wojną był jedną z najlicz-
niejszych miejscowości w całym po-
wiecie pyrzyckim. Tuż przed wybu-
chem II wojny światowej wieś skła-
dała się z 168 domostw, zamieszka-
łych przez 653 osoby. Większe były 
oczywiści Pyrzyce (11.287 miesz-
kańców), a także Dolice (1820), 
Kluczewo (1749), Jesionowo (864), 
Przelewice (807), Brzesko (766), Ko-
zielice (755) Letnin (734), Warnice 
(713) i Barnim (658). Oznacza to, że 
Tetyń był równie ważnym ośrodkiem 
jak pobliskie Kozielice ze 186-cioma 
domostwami. 

W połowie XIX wieku w Tety-
niu mieszkało jeszcze więcej, bo aż 

935 osób, było 19 dużych gospo-
darstw chłopskich, 11 półrolnych, 
istniała kuźnia, karczma, wiatrak, 
kościół, dwie szkoły, majątek dome-
nalny i gospodarstwa wolnego wójta. 
Widoczny w tle kościół zbudowano 
w 2 połowie XIII wieku jako świą-
tynię salową, na rzucie prostokąta z 
kostki granitowej, ułożonej w regu-
larne warstwy. 

Około 1600 r. gruntownie przebu-
dowano go w duchu renesansu, przy-
murowano szczyt wschodni wień-
cząc go sygnaturką. Dobudowano od 
południa zakrystię z renesansowym 
szczytem. 

Z pierwotnego wystroju archi-
tektonicznego zachowały się w ścia-
nie wschodniej trzy otwory okienne 
ostrołukowe, zachodni portal i zamu-
rowany portal południowy. W XVIII 
wieku, dobudowano wieżę zwień-
czoną ażurową latarnią i prześwitami 

oraz barokowym hełmem. 
We wnętrzu kościoła pod 
wieżą, sklepienia kolebkowe 
z XIII wieku, ołtarz renesan-
sowy, rzeźbiony w drewnie, 
gotycka chrzcielnica z wa-
pienia; organy, dwa lichta-
rze cynowe z lat 1644-1663. 
W XIX wieku nadbudowano 
drewnianą dzwonnicę.   

Wykorzystano materiały 
Gminy Kozielice. 
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Pod koniec marca przeprowa-
dzone zostały przez Urząd Miejski 
w Lipianach konsultacje społeczne z 
mieszkańcami miasteczka, a konkret-
nie mieszkańcami ulic: Armii Krajo-
wej i Kościuszki przy udziale przed-
stawicieli Starostwa Powiatowego w 
celu opracowania wniosków do spo-
rządzenia stałych organizacji ruchu 
porządkującej parkowanie pojazdów 
na ww. ulicach. Przypomnijmy, że 
obie ulice, mimo że znajdują się w 
ścisłym centrum Lipian, są drogami 
powiatowymi i dlatego wszelkie 
zmiany organizacji na tych ulicach 
muszą odbywać się w uzgodnieniu z 

Zmiana organizacji ruchu
w Lipianach?

ze Starostwem Powiatu Pyrzyckiego. 
Jak dowiedzieliśmy się od mieszkań-
ców obu powiatowych ulic, zmiany 
na ulicy Kościuszki, która jest ulica 
jednokierunkową, mają zmierzać do 
wyznaczenia jak największej ilości 
miejsc parkingowych i mają one być 
wyznaczone po jednej stronie ulicy. 
Jeżeli chodzi o ulicę Armii Krajowej, 
to w planach ma to być ulica jedno-
kierunkowa, także z maksymalną ilo-
ścią parkingów wyznaczonych po 
stronie apteki. Kiedy nastąpią w/w 
zmiany tego jeszcze nie ustalono.

PP  

Kampania do Europarlamentu rozkręca się
Wybory do Europarlamentu 

już za niecały miesiąc - 26 maja.  
W związku z tym, do naszego po-
wiatu zaczynają przyjeżdżać kandy-
daci, chętni na wyjazd do Brukseli, 
by zabiegać o głosy wyborców. Już 
chyba wszyscy przyzwyczailiśmy 
się do tego, że przed każdymi wybo-
rami politycy przypominają sobie, że 
są tak zwani wyborcy, trzeba do nich 
pojechać i coś do nich powiedzieć, 
żeby zagłosowali jak trzeba, a po wy-
borach, bez względu na wynik, wy-
borca jest już zbędny. W przypadku 
wyborów do Europarlamentu kan-

dydaci walczą nie tylko o status po-
lityczny, ale także o dużą kasę.  Eu-
roposłowie z Polski zarabiają znacz-
nie więcej niż posłowie na Sejm/
Senat RP. Ich wynagrodzenie to po-
nad 8 tys. euro brutto, to po dzisiej-
szym kursie jest około 34 tysiące zło-
tych brutto miesięcznie. Dostają też 
ryczałt na utrzymanie biura, zwrot 
kosztów podróży, a po zakończeniu 
kadencji mogą liczyć na odprawę  
i emeryturę, więc dla wielu polskich 
polityków Bruksela to nie tylko po-
lityka, ale i duże pieniądze. W ostat-
nich tygodniach nasz powiat, jako 

pierwszy, nawiedził kandydat Koali-
cji Europejskiej Bartosz Arłukowicz, 
który spotkał się z mieszkańcami Py-
rzyc, jako drugi o głosy mieszkań-
ców Lipian, zabiegał Jarosław Rzepa 
podobnie jak Arłukowicz z Koali-
cji Europejskiej. Jako trzeci do Py-
rzyc przyjechał i spotkał się w Py-
rzyckim Domu Kultury z mieszkań-
cami Pyrzyc kandydat do Europarla-
mentu minister spraw wewnętrznych 
Joachim Brudziński i poseł Michał 
Jach reprezentujący Prawo i Sprawie-
dliwość. Na spotkanie z nim przyje-
chali także mieszkańcy Stargardu. Je-

żeli chodzi o spotkanie kandydatów 
PiS, to szkoda że zadający pytania 
skupili się na problematyce repara-
cji, żydowskich, rosyjskich, niemiec-
kich i w związku z tym zbrakło czasu 
na pytania bliższe ziemi pyrzyckiej 
w kontekście europejskim, ale obie-
cano, że minister i poseł jeszcze 
przed 26 maja do Pyrzyc przyjadą, 
będzie więc szansa na upomnienie się 
o sprawy powiatu i, daję głowę, kan-
dydaci znów wiele naobiecują.

PP
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Waldemar Żak, urodzony w 1975 
roku w Oławie na Dolnym Śląsku, 
fotografią zainteresował się już w 
szkole podstawowej, gdzie pracował 
w ciemni tamtejszego koła fotogra-
ficznego. Aparat towarzyszy mu za-
tem od najmłodszych lat. Dojrzałe 
spojrzenie przez obiektyw zaowoco-
wało licznymi pracami, które zostały 
zauważone w kręgach fotograficz-
nych. Członek Fotograficznej Grupy 

 Z Pyrzyc  do  Fédération Internationale de l’Art Photographique
Twórczej Kontur w roku 2015 zo-
stał członkiem rzeczywistym Foto-
klubu Zamek, przyjęty do Związku 
Marynistów Polskich, prowadził sa-
modzielny projekt dokumentując fo-
tograficznie proces integracji mło-
dzieży Gimnazjum Społecznego w 
Pyrzycach z mieszkańcami Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Pyrzycach i 
Żabowie. Projekt finansowany był 
ze środków Koszalińskiej Agencji 

Rozwoju Regionalnego S.A. W zo-
stał 2016 przyjęty do Fotoklubu Rze-
czypospolitej  uzyskał tytuł Artysty 
FRP, w 2018 roku został przyjęty do 
grona największej federacji fotogra-
ficznej świata, jaką jest FIAP - Mię-
dzynarodowa Federacja Sztuki Foto-
graficznej, a po licznych wystawach 
i nagrodach uzyskanych w kilkudzie-
sięciu konkursach na całym świecie 
otrzymał w 2019 roku tytuł Artysty 

FIAP (AFIAP). Uczestniczył w kil-
kudziesięciu  plenerach oraz wysta-
wach poplenerowych i publikował 
swoje zdjęcia na łamach czasopism. 
To w telegraficznym skrócie opis fo-
tograficznej przygody pyrzyczanina 
Waldemara Żaka, który od kilku ty-
godni jest jedynym mieszkańcem na-
szego regionu, który może poszczy-
cić się członkostwem w elitarnej fe-
deracji fotograficznej i wyjątkowym 
tytułem.

- „Jest to dla mnie bardzo ważne 
wyróżnienie, przyznane po ocenie 
moich prac fotograficznych, była to 
to dla mnie weryfikacja tego, co do 
tej pory zrobiłem w fotografii. By 
otrzymać tytuł Artysty FIAP, musia-
łem uczestniczyć w bardzo wielu wy-
stawach organizowanych przez fede-
rację i każdorazowo moje prace były 
tam najpierw dopuszczane do wy-
stawy, a później oceniane. Nie jest ła-
two otrzymać dopuszczenie fotografii 
do wystawy, to już jest sukces, a je-
żeli jeszcze zostaną zauważone, wy-
różnione to już wielka radość” - po-
wiedział nam Waldemar Żak członek 
i  Artysta Międzynarodowej Federa-
cji Sztuki Fotograficznej. 

PP
WALDEMAR ŻAK  
NA ZDJĘCIU PIERWSZY 
Z LEWEJ W DOLNYM RZĘDZIE

      25 kwietnia 2019 roku 
w Dziale Tradycji Pyrzyck-
kiej Biblioteki Publicznej - 
„Muzeum Ziemi Pyrzyckiej” 
miało miejsce spotkanie z An-
drzejem Krywalewiczem, hi-
storykiem, autorem książki 
„Tam, gdzie zatrzymał się po-
ciąg”, w której zebrał wspo-
mnienia osadników, zamiesz-
kujących okolice Bań. Dla 
wielu z nich pociąg zatrzymał 
się właśnie w Pyrzycach, skąd 
ruszali dalej w poszukiwaniu 
nowego domu i miejsca do 
życia. Książka jest wynikiem 
bardzo wielu godzin spędzo-
nych na rozmowach z ludźmi, przybyłymi na Ziemie Odzyskane po II woj-
nie światowej, na zdobywaniu zaufania rozmówców, którzy niekiedy bardzo 
przeżywali raz jeszcze cierpienia, które dotknęły ich i ich rodziny nie tylko ze 
strony okupantów – Rosjan i Niemców. Materiał, który do tej pory zebrał An-
drzej Krywalewicz pozwala na przygotowaniu już następnych tomów wspo-
mnień. W spotkaniu wzięło udział ponad 70 osób, wśród nich liczna grupa 
młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Pyrzycach przy ulicy Rejtana oraz Spo-
łecznego Gimnazjum w Pyrzycach oraz przedstawiciele Sekcji Literatury 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osób, dla których pociąg również zatrzy-
mał się w Pyrzycach. 

    

Tam, gdzie zatrzymał się 
pociąg 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

W miniony piątek na stronie Za-
chodniopomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego opublikowana została 
ostateczna lista zadań zatwierdzo-
nych do dofinansowania z Funduszu 
Dróg Samorządowych. 

Na liście wojewody z dotacją  
2 950 266,34 zł znajdujemy Gminę 
Pyrzyce; dotacja w wysokości 60% 
wartości inwestycji przyznana zo-
stała na trwający już remont ulicy 
Głowackiego, całkowita wartość in-
westycji to kwota 4 917 110,57 zł. 
Gmina Lipiany od wojewody otrzy-
mała dotację na remont drogi gmin-
nej w miejscowości Wołczyn, jest 
to odcinek od skrzyżowania z drogą 
powiatową w kierunku pałacu, war-
tość inwestycji 1 070 672,64 zł, do-
tacja 642 403,58 zł, czyli 60% warto-
ści inwestycji. Dotację od wojewody 
w wysokości  1 041 403,31 zł otrzy-
mało też Starostwo Powiatowe w Py-
rzycach, wartość całej inwestycji to 
kwota 2 082 806,42 zł, za którą pla-
nowany jest remont ulicy Staromiej-
skiej na odcinku od ulicy Warszaw-
skiej do ulicy Polnej, dotacja w tym 
przypadku wyniosła 50% planowa-
nych kosztów inwestycji. Termin re-
alizacji  inwestycji w Lipianach i po-
wiatowej ulicy Staromiejskiej to ko-
niec września 2019, dla ulicy Gło-
wackiego koniec 2019 roku. Akurat 

Dotacje na drogi dla Pyrzyc,
Lipian i powiatu pyrzyckiego

w najszczęśliwszym położeniu jest 
w tym momencie inwestycja gminy 
Pyrzyce, bo ona już trwa i ma wy-
łonionego wykonawcę, na taki spo-
sób składania wniosków pozwo-
liły burmistrz Pyrzyc obowiązujące 
przepisy. Jeżeli chodzi o inwestycje 
w Lipianach i w starostwie, to czas 
jest dość trudny, bo wykonawcy, któ-
rych na rynku brakuje, już mają pełne 
portfele zamówień i do przetargów 
mogą nie przystąpić, albo wiedząc, 
że inwestor ma przysłowiowy nóż na 
gardle, podnieść cenę w porównaniu 
do planowanej, a to może być duży 
kłopot dla danego samorządu, bo 
skąd wziąć brakujące pieniądze.

- „Ta dotacja to owoc naszej pracy 
jeszcze z poprzedniej kadencji, dwu-
krotnie składaliśmy wniosek o dofi-
nansowanie, udało się dopiero teraz, 
z czego się bardzo cieszę. Koszty re-
montu drogi i kanalizacji ulicy Gło-
wackiego mamy zbilansowane, więc 
zaoszczędzone dzięki dotacji środki 
przeznaczymy na kolejne gminne in-
westycje, w tym na pewno będzie pla-
nowane wykonanie drugiego etapu 
ulicy Słowackiego. Myślę, że będzie 
to potwierdzeniem tego, że dotrzy-
muję słowa” - powiedziała burmistrz 
Marzena Podzińska.     

PP

Ostatnia sesja Rady Gminy War-
nice miała, jak to w zwyczaju bywa, 
swój punkt obrad wolne wnioski. 
Właśnie w tym miejscu rozpętała się 
kompetencyjna dyskusja, która prze-
rodziła się w  kłótnię pomiędzy panią 
wójt gminy Warnice Aliną Werstak, 
a panią sołtys Warnic Teresą Suligą. 
Spór dotyczył wykonania i zabezpie-
czenia siłowni plenerowej w Warni-
cach. Swoje uwagi w tym zakresie 
kilka dni temu pani sołtys Warnic 
próbowała przekazać zastępcy wójta 
Stanisławowi Wudarczykowi. 

Dokonując wielkiego streszcze-
nia  opinii pani sołtys Warnic na te-
mat próby kontaktu i przekazania 
uwag  można wyrazić krótko: „za-

stępca wójta mnie olał”. Obecni na 
sesji mogli usłyszeć także wersję 
drugiej strony, którą pod nieobecność 
Stanisława Wudarczyka przedstawiła 
pani wójt Alina Werstak. Dowiedzie-
liśmy się, że siłownia jest zabezpie-

czona jak należy, pani sołtys nie ma 
prawa do wydawania poleceń pra-
cownikom gminy, a w dodatku pani 
sołtys uzurpuje sobie prawo do rzą-
dzenia Warnicami, co już przekra-
cza jej kompetencje. To duży skrót, 

a i pewnie obecni na sali mieli pro-
blem w rozeznaniu, kto jest bardziej 
winny, a kto mniej. Najdziwniejsze  
w tej sesyjnej pyskówce, nad którą 
próbowała zapanować przewodni-
cząca rady jest to, że pani wójt Alina 
Werstak podczas ostatniego zebra-
nia sołeckiego w Warnicach, kiedy 
to wybierano sołtysa tej miejscowo-
ści na kolejną kadencję sama podała, 
jako najlepszą kandydaturę, wła-
śnie panią Teresę. Jak widać po mie-
siącu od wyborów, współpraca mię-
dzy sołtysem Warnic, a wójtem War-
nic nie jest na najwyższym poziomie.  
A może to tylko pierwsze koty ...?

PP

?
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3 kwietnia w Sądzie Apelacyj-
nym w Szczecinie zapadła decyzja 
o odrzuceniu apelacji złożonej przez 
pełnomocnika oskarżyciela posił-
kowego (rolnika z gminy Lipiany)  
w sprawie 32 pyrzyckich rolników, 
którzy sprzeciwiali się sprzedaży 
ziemi przez Agencji Nieruchomości 
Rolnych i kupowaniu jej przez spółki 
z kapitałem obcym na tak zwane 
słupy. Rolnikom dwa lata temu za-
rzucono, że utrudniali przetargi na 
sprzedaż lub dzierżawę ziemi rol-
nej na terenie powiatu pyrzyckiego. 
Obrońcy pyrzyckich rolników pod-
czas rozprawy 14 marca wniosko-
wali o nierozpatrywanie przez sąd 
apelacji od wyroku uniewinniają-
cego z tego powodu, że wniesiona 
została przez osobę nieuprawnioną 
i że nie miała ona statusu osoby po-
krzywdzonej. Rolnik z Lipian został 
włączony do sprawy w związku z in-
nym wątkiem, pobiciem, którego hi-
storia wypłynęła w wyniku działań 

operacyjnych CBA, a sprawa ta zo-
stała wyłączona do odrębnego po-
stępowania i prowadzenia przez sąd  
w Myśliborzu i zakończona wyro-
kiem. Rolnik z Lipian miał 7 dni na 
odwołanie się od decyzji sądu nie-
uznającej jego apelacji i to uczynił, te-
raz sąd w innym składzie 13 czerwca 
rozpatrzy ponownie jego odwołanie  
i podejmie decyzję. Zaskarżenie de-
cyzji przez lipiańskiego rolnika spo-
wodowało, że sprawa 32 rolników 
nadal jest niezakończona, a mogłaby 
być, bo nawet prokurator nie odwoły-
wał się od wyroku ich uniewinniają-
cego rolników. Nieoficjalnie wiemy, 
że apelacja lipiańczyka może być 
związana z decyzją sadu o obciąże-
niu go kosztami zastępstwa proceso-
wego, tak delikatnie licząc mogłaby 
to być kwota ponad 30 tysięcy zło-
tych w zależności od tego, jak mece-
nasi 32 rolników by policzyli, osta-
teczna decyzja sądu w tej sprawie 13 
czerwca.

PP

Rolnik z Lipian nie odpuszcza 
rolnikom pyrzyckim

Bardzo często na różnego rodzaju 
portalach lub w wypowiedziach pu-
blicznych możemy przeczytać lub 
usłyszeć, że pyrzyckie gminy to już 
tylko zaorać, nie ma tu żadnych per-
spektyw, nikt nie chce inwestować  
i niedługo na pyrzyckiej ziemi ostaną 
się tylko emeryci. Można oczywiście 
takie teorie pleść i straszyć innych, albo 
można zajrzeć na strony Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

My wybraliśmy tę drugą opcję  
i dokonaliśmy wglądu w tabele i zesta-
wienie danych dotyczących podmio-
tów gospodarki narodowej (bez osób 
fizycznych prowadzących wyłącznie 
indywidualne gospodarstwa rolne) we-
dług województw, podregionów, po-
wiatów i gmin. Według tych danych, 
przedsiębiorczość mieszkańców gmin 
powiatu pyrzyckiego nie maleje, a na-
wet systematycznie rośnie.

Według danych z załączonej poni-
żej tabeli wynika, że w roku 2017 za-
działo się coś negatywnego dla działal-
ności gospodarczej w Lipianach, bo w 
tym roku wyrejestrowało swoją dzia-
łalność aż 20 osób, taki sam trend wi-
dzimy w gminie Warnice, w pozosta-
łych pyrzyckich gminach od 2016 roku 
ilość podmiotów gospodarczych sys-
tematycznie rośnie. Z danych zawar-
tych w tabeli widzimy także, że mała 
wiejska gmina Przelewice sukcesywnie 
w aktywności gospodarczej dogania  
o wiele większą gminę wiejsko - miej-
ską Lipiany. I teraz powrócę do obaw, 
że ziemia pyrzycka jest ziemią dla 
emerytów. Jak widać po danych GUS 
nie jest to prawdą, bo jeżeli w okresie 
trzech lat 145 osób w całym powicie po-
stawiło zainwestować swoje pieniądze  
i pracę, by założyć tu swój biznes, to 
coś znaczy. Nasz materiał nie obejmuje 
ilości rolników prowadzących swoje 
gospodarstwa na terenie powiatu py-
rzyckiego, te dane przedstawimy w na-
stępnym wydaniu Pulsu.                         PP  

 

Biznes 
pyrzyckich gmin 
ma się dobrze
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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

Spadek
po pyrzyckim
pożarze

13 czerwca 2013 roku w Pyrzy-
cach, przy ulicy Niepodległości, spło-
nął  doszczętnie budynek socjalny  
z siedmioma lokalami. W jego wy-
niku 14 rodzin - łącznie 53 osoby 
- straciło dach nad głową, jedyne 
szczęście w tym nieszczęściu to fakt, 
że nie było ofiar śmiertelnych. Do 
dziś miejsce po spalonym budynku 
socjalnym jest niezagospodarowane. 

O to, jakie plany co do tego te-
renu ma gospodarz miasta, zapytał na 
jednej z sesji radny Damian Błaże-
jewski. W  odpowiedzi burmistrz na 
to pytanie czytamy miedzy innymi:  

„Działka posiada ośmiu współużyt-
kowników wieczystych, od 2014 roku 
trwają prace zmierzające do zniesie-
nia współużytkowania, ale nie-
stety z przyczyn niezależnych od 
Gminy Pyrzyce do chwili obecnej 
nie udało się ich jeszcze zakończyć. 

Wynika to między innymi z nastę-
pujących przyczyn:
1. w trakcie prac zmienił się właści-
ciel jednego z lokali mieszkalnych,
2. prowadzone były czynności zwią-
zane z podziałem działki nr 201, w wy-
niku której powstała działka nr 201/4

3. prowadzona była procedura usta-
nowienia opiekuna prawnego dla 
jednego ze współużytkowników,
4. wystąpiono do sądu o zezwolenie na 
dokonanie czynności prawnej przekra-
czającej zakres zwykłego zarządu dla 
opiekuna prawnego,
5. rozpoczęte zostało postępowanie 
spadkowe z uwagi na śmierć jednego 
ze współużytkowników,
6. obecnie oczekujemy na dostarcze-
nie informacji o zakończonym postę-
powaniu spadkowym.

Działkę planujemy przeznaczyć 
pod zabudowę mieszkaniową. Za za-
bezpieczenie terenu i porządek 
odpowiada wydział nieruchomo-
ści i środowiska. Teren ten był kil-
kakrotnie zabezpieczany i niestety 
kilkakrotnie niszczony. W najbliższym 
czasie zostanie wykonane ponownie 
nowe ogrodzenie”.

 Tak więc na zagospodarowanie 
działki i ostateczne jej uporządkowa-
nie trzeba będzie jeszcze poczekać.

PP

20 tysięcy złotych przeciw świniom

Radni pyrzyccy na wniosek bur-
mistrz Pyrzyc podjęli kilka dni temu 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Gminie Przelewice na reali-
zację zadania w zakresie „Utworzenia 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego, którego efektem będzie ograni-
czenie możliwości realizacji inwesty-
cji zlokalizowanej na terenie gminy 
Przelewice z oddziaływaniem na teren 
gminy Pyrzyce”. 

W uzasadnieniu do uchwały czy-
tamy że - „Gmina Pyrzyce udzieli Gmi-
nie Przelewice  pomocy finansowej 
poprzez przekazanie dotacji celowej  
w wysokości 20.000,00 zł na „Utwo-
rzenie planu zagospodarowania prze-
strzennego, którego efektem będzie 
ograniczenie możliwości realizacji in-
westycji zlokalizowanej na terenie 
gminy Przelewice z oddziaływaniem na 
teren Gminy Pyrzyce”. Opracowywany 
plan zagospodarowania przestrzen-
nego obejmował będzie teren położony 
w obrębie geodezyjnym Myśliborki, 
gmina Przelewice, który bezpośrednio 
sąsiaduje z terenem gminy Pyrzyce. Ce-
lem sporządzenia planu jest uniemożli-
wienie  powstania wielkoprzemysłowej 
hodowli zwierząt, która byłaby uciąż-

liwa dla mieszkańców zlokalizowanych 
w jej sąsiedztwie”. 

Z informacji przekazanych podczas 
sesji przez burmistrz wiemy, że gmina 
Przelewice pracuje nad zmianami  
w planie, które mają zablokować sporną 
inwestycję na pograniczu dwóch gmin.

PP
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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

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).

Co jakiś czas podczas sesji, ko-
misji Rady Miejskiej w Pyrzycach 
słychać głosy, po co nam Straż Miej-
ska, co oni tak właściwie robią, a tak 
w ogóle to ich nie widać tam, gdzie 
trzeba. Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Pyrzycach radni opinio-
wali informację na temat działalno-
ści tej gminnej formacji za 2018 rok 
i ku zdziwieniu wielu, radni chwalili 
strażników. 

Straż Miejska w Pyrzycach jest 
wydziałem Urzędu Miejskiego,  
a podstawowy cel jej działalności to 
zapewnienie ochrony porządku pu-
blicznego na terenie miasta i gminy 
Pyrzyce. W Pyrzyckiej Straży Miej-
skiej zatrudnionych jest 4 funkcjona-
riuszy i jeden pracownik administra-
cyjny, jest to jedyna straż w powie-
cie pyrzyckim, kilka lat temu zlikwi-
dowano Straż Gminną w Lipianach i 
Przelewicach. 

Według przedłożonego i chwa-
lonego sprawozdania, w roku 2018, 
w wyniku działań pyrzyckiej Straży 
Miejskiej ujawniono 446 wykroczeń 
z Kodeksu Wykroczeń, za wykrocze-
nia wynikające z nieprzestrzegania 
przepisów ujętych w innych przepi-
sach prawa ujawniono 737 wykrocze-
nia, ogółem zastosowano 1085 środ-
ków oddziaływania wychowawczego 
(art. 41 K.W), nałożono 98 manda-
tów karnych na kwotę 22.240,00 
zł oraz skierowano 6 wniosków do 
Sądu Karnego. Do miejsca zamiesz-
kania doprowadzono 22 nietrzeźwe 
osoby, których stan wymagał nie-
zwłocznego przewiezienia, gdyż po-
zostawienie ich bez opieki stwarzało 
zagrożenie dla ich zdrowia i życia. 
Straż Miejska posiada 3 kamery le-
śne oraz 1 kamerę przekazaną przez 
Polski Związek Działkowców, Ro-
dzinny Ogród Działkowy im. „Miej-
ski” w Pyrzycach. Nagrania z nich 
posłużyły do ujawnienia: 27 przy-
padków pozbywania się odpadów, 
- 5 przypadków zanieczyszczania 
ścieżki rowerowej przez jej użytkow-
ników, 15 przypadków zaśmiecania 
miejsc publicznych, 50 przypadków 
spożywania alkoholu w miejscach 

Pochwalona 
straż Miejska

niedozwolonych, kamery umiesz-
czone były w 41 punktach na terenie 
miasta i gminy Pyrzyce, zarejestro-
wały 10.011 zdjęć oraz 2.348 filmów. 
Na wnioski zarządców nieruchomo-
ści i spółdzielni mieszkaniowych 
Straż Miejska umieszczała kamery  
w miejscach, gdzie znajdują się boksy 
śmietnikowe celem wyeliminowania 
zaśmiecania terenu wokół oraz skła-
dowania odpadów gabarytowych. 

W okresie zimowym Straż Miej-
ska podejmowała interwencje zwią-
zane z podejrzeniem wypalania  
w piecach substancji niedozwolo-
nych. Od kilku lat liczba zgłoszeń 
mieszkańców dotyczących tego pro-
blemu systematycznie rośnie. 

W roku 2016 było pod-
jętych 16 takich interwencji,  
w 2017 r. już 78, natomiast w roku 
2018 było ich 397, z czego 79 na sku-
tek zgłoszeń, a 38 to interwencje wła-
sne strażników. Pozytywem z pewno-
ścią jest fakt, że zdecydowana więk-
szość podejmowanych interwen-
cji nie potwierdziła spalania niedo-
zwolonych substancji, w większości 
przypadków duża ilość dymu, która 
wzbudzała podejrzenie, spowodo-
wana była nieumiejętnym sposobem 
palenia w kotłach grzewczych lub 
przestarzałą generacją samych ko-
tłów. Wspólnie z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Pyrzycach strażnicy 
przeprowadzili ogólnopolski spis 
osób bezdomnych przebywających 
na terenie miasta i gminy Pyrzyce. 
Łącznie skontrolowano 21 bezdom-
nych, w okresie zimowym strażnicy 
75 razy kontrolowali miejsca ich po-
bytu. Tym osobom strażnicy wraz  
z pracownikami OPS dostarczali sys-
tematycznie ciepłe napoje i posiłki 
oraz doraźnie ciepłą odzież i koce.

 
To fragmenty z obszernego, i jak 

piszemy powyżej, chwalonego przez 
radnych sprawozdania z działalności 
Straży Miejskiej w Pyrzycach, całe 
sprawozdanie dostępne na stronie 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

PP

Komendant Straży Miejskiej w Pyrzycach Michał Maduzia
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W dniach 19-21 kwietnia 2019 
w stolicy Estonii - Tallinie odbyły 
się Mistrzostwa Europy w sumo. W 
reprezentacji narodowej wystąpiły 
dwie zawodniczki Spartakusa Py-
rzyce /z przyczyn osobistych nie po-
jechała Patrycja Dyszkiewicz. Wik-
toria STASZAK w grupie do 23 lat 
w kat. wagowej +95 kg wywalczyła 
brązowy medal, natomiast Paulina 
ZYGMUNT w kat. wagowej 55 kg 
uplasowała się na V miejscu. 

Podczas ceremonii zamknięcia 
ME Europejska Federacja Sumo na-
grodziła najlepsze zawodniczki za 
2018 rok i w tym znakomitym gronie 
znalazła się Paulina ZYGMUNT zaj-
mując 2 miejsce w kat. seniorek. Ser-
deczne gratulacje dla zawodniczek  
i kadry trenerskiej.

Za Zarząd LKS Spartakus
prezes Bolesław Kowalski

ZAWODNICZKA LKS SPARTAKUS PYRZYCE 
BRĄZOWĄ MEDALISTKĄ 

MISTRZOSTW EUROPY W SUMO

Na zdjęciu: medalistki w kat. +95 kg /Wiktoria pierwsza z prawej/

Kolejny weekend pełen emocji 
12-14.04. 2019 r. odbywały się 

dwa turnieje równolegle. Mistrzo-
stwa Polski Juniorów w Międzyzdro-
jach oraz Turniej otwarte Mistrzo-
stwa Kociewa w Lubichowie (woje-
wództwo pomorskie) dla młodzików 
i dzieci. Mateusz Kwiecień I Michał 
Górski obydwaj startujący w 92 kg 
byli reprezentantami Husaria Fight 
Team na Mistrzostwach Polski Ju-
niorów, gdzie odpowiednio, Mate-
usz przegrał walkę o brązowy medal 

i zajął V miejsce w Polsce zaś Michał 
uplasował się na VII lokacie, był to 
pierwszy start Juniorów na tak dużej 
imprezie. Trener Wojciech Antczak 
przebywał z chłopakami w piątek  
i niedzielę. Zaś w sobotę 13.04 wy-
brał się do Lubichowa, aby na tamtej-
szych matach sprawdzić dzieci i mło-
dzików w otwartym turnieju o Mi-
strza Kociewa. Zawodnicy i zawod-
niczki spisali się bardzo dobrze łącz-
nie zdobywając 103 punkty, co przy-

czyniło się do zwycięstwa drużyno-
wego w turnieju z przewagą 26 punk-
tów nad drugim zespołem z Liana, 
a 28 punktów nad gospodarzem im-
prezy z Lubichowa. Dzięki dobrej 

Dzieci r 08-11 dziewczyny 
26 kg I miejsce Maja Górecka 
II miejsc Nikola Przybył (obydwie HFT WARNICE) 
29 kg II miejsce Zuzanna Kobus (HFT Przelewice)
III miejsce Amelia Laskowska (HFT Kozielice)
32 kg I miejsce Anita Przybył (HFT Warnice ) 
35 kg I miejsce Sara Malkiewicz (HFT Warnice)
Chłopcy 
32 kg II miejsce Antoni Antczak (HFT Kozielice ), 
III miejsce Fabian Dondalski (HFT Warnice) 
35 kg I miejsce Bartek Owsicki (HFT Warnice ), 
II miejsce Łukasz Serwatkiewicz (HFT Kozielice )
38 kg I miejsce Maciej Górecki (HFT Warnice), 
VII miejsce Cyprian Klocek (HFT Kozielice )
41 kg I miejsce Gracjan Dondalski (HFT Warnice), 
III miejsce Piotr Mazur (HFT Kozielice )
55 + V miejsce Damian Krawiec (HFT Kozielice) 
Młodziczki 
38 kg II miejsce Aurelia Orlikowska (HFT Przelewice) 
46 kg I miejsce Wiktoria Pacyna, 
II miejsce Hania Sarba, 
III miejsce Zosia Grzejszczyk (wszystkie HFT Kozielice)
50 kg III miejsce Natalia Skrobisz (HFT Kozielice)
Młodzicy 
57 kg II miejsce Alan Kowalczyk (HFT Przelewice)
62 kg III miejsce Tomasz Rajewski (HFT Warnice)
 

dyspozycji w niektórych kategoriach 
wagowych nasze dzieci toczyły bra-
tobójcze walki o zwycięstwo w tur-
niejach podczas walk finałowych. 

Poszczególne wyniki: 



 15                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 6                                            

SPORT

Paweł Baj, 13-letni kolarz z Lipian  coraz mocniej zaznacza swoją po-
zycję w ogólnopolskim kolarstwie młodzieżowym. Zawodnik STC Stargard 
rozpoczął licencjonowane ściganie w 2018 r. W pierwszym swoim wyścigu 
(Otwarte Mistrzostwa Mazowsza „Cud nad Wisłą”, wrzesień ‘18) zajął 4 miej-
sce w kategorii Żak. Po zmianie klubu (z LKS POM Strzelce Krajeńskie do 
STC Stargard), zmianie kategorii wiekowej na Młodzik, wszedł z impetem  
w zimowy sezon przygotowawczy. 

Po zbudowaniu siły/kondycji, przyszedł czas na pierwsze egzaminy i szli-
fowanie techniki:

• Midzynarodowe Kryterium Kolarskie „Dzierżoniów 2019”, miejsce 19 – 
przyjazd na metę w czołowej grupie.

•XXXII Midzynarodowy Wyścig Kolarski „Ślężański Mnich” Memoriał 
Romana Ręgerowicza Ogólnopolskie Rozpoczęcie Sezonu 2019, miejsce 16 – 
dojazd na metę w zwycięskiej grupie.

•Puchar Polski w kolarstwie szosowym, Eliminacja OOM w Strzelcach 
KrajeDskich, miejsce 22 w jeździe indywidualnej na czas, miejsce 12 w wy-
ścigu ze startu wspólnego – dojazd na metę w zwycięskiej grupie.

•Zachodniopomorskie Wojewódzkie Dni Olimpijczyka: „Śladami rowero-
wych mistrzów” – Ogólnopolski wyścig kolarski – goleniowskie kryterium 
uliczne, 1 miejsce.

Każdy kolejny wyścig to cenne doświadczenie, które w połączeniu z sys-
tematycznymi treningami, odpowiednią dietą i ambicjami, których mu nie 
brakuje, dają nadzieję na zapisanie przez Pawła nowej karty w historii lipiań-
skiego kolarstwa szosowego. 

Kalendarz startów jest bardzo napięty. Niemalże w każdy weekend, aż do 
jesieni, Paweł będzie rywalizował z czołowymi zawodnikami z Polski i z za-
granicy w wyścigach rangi Mistrzostw Polski, Pucharu Polski oraz innych re-
gionalnych zawodach.

W maju Paweł wystartuje w 60. Ogólnopolskim Małym Wyścigu Po-
koju w Poznaniu, a następnie w Pucharze Polski w Kolarstwie Szosowym  
w Gostyniu. 

 

ROŚNIE NAM
DRUGI PIASECKI?

Paweł Baj

W uroczystości, oprócz nagro-
dzonych, udział wzięli ich rodzice, 
trenerzy sportowi oraz pracownicy 
wydziału edukacji, kultury i sportu 
Urzędu Miejskiego.

Na podstawie opinii Gminnej Ko-
misji Stypendialnej, pani burmistrz 
przyznała stypendium sportowe dla 
17 zawodniczek i zawodników z na-
stępujących dziedzin:

Piłka nożna:
Weronika Masłowska,
 Karol Tomaszewski
Piłka siatkowa:
Szymon Pawicki,
Marcel Pszczoła
Karate:
Jakub Borecki, 
Jan Figiel
Sumo:
Jakub Boczula, Klaudia Dyszkie-

wicz, Patrycja Dyszkiewicz, Alek-
sander Gorący, Wojciech Kuźnicki, 
Rafał Kowalczyk, Natalia Rozel, We-
ronika Modrzejewska, Adrian Or-
likowski, Wiktoria Staszak, Jakub 
Żółtański.

 Otrzymane stypendia są wy-
różnieniem, ale przede wszystkim 
motywacją do dalszego działania. 
Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy.

Stypendia sportowe przyznane
16 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbyło się wręczenie stypendiów sportowych, przyznanych 

przez Burmistrz Pyrzyc Marzenę Podzińską. 
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