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Czytaj str.3

Geotermia  z dopalaczem

Czy 
gminę Bielice 
premier Szydło
dołączy do Pyrzyc?

Czytaj str.4

Parafia Rzymskokatolicka pw. 
Św. Ottona pismem z dnia 06.06.2014 
r. skierowanym do Burmistrza Pyrzyc 
Jerzego Marka Olcha zwróciła się o 
wyrażenie zgody na zajęcie części 
działki nr 158/2 obręb 8 m. Pyrzyce 
- Plac Ratuszowy (droga) pod prowa-
dzenie badań archeologicznych prze-
widujące wykonanie głębokich wy-

Finał kościelnego 
bałaganu Olecha

kopów. Samo złożenie wniosku nie 
upoważniało inwestora - parafii do 
zajęcia pasa drogowego, które mogło 
nastąpić dopiero po uzyskaniu decy-
zji zezwalającej na zajęcie pasa dro-
gowego; mimo to inwestor  zajął pas 
drogowy. 

dokończenie na str.10

Prokurator 
przyjdzie do Tołoczki?

Podczas otwartego posiedzenia 
komisji rewizyjnej powiatu pyrzyc-
kiego, kiedy radni rozpatrywali wnio-

sek 4 radnych dotyczący odwołania 
starosty Kazimierza Lipińskiego ze 
stanowiska, przewodniczący komi-
sji Artur Pniewski zapytał obecnych 
urzędników o wypadek z udziałem 
służbowego samochodu starostwa, 
którym kierował były starosta Wik-
tor Tołoczko, a do którego doszło  
w lipcu 2014 roku w Poznaniu.

dokończenie na str.4

Zwolnienia w starostwie 
i jednostkach

Historia odnaleziona w szkolnych kronikach
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Sonda Lipiany
 JAKA MA BYĆ ZIMA?

Zima może być taka z mrozem  
i śniegiem, mnie to nie przeszkadza.

Wolałabym więcej śniegu, a je-
żeli chodzi o mróz, to niekoniecznie 
siarczysty, raczej lekki.

Lekki mróz zimą może być, 
ale nie taki poniżej minus dziesięć, 
śnieg niekoniecznie.

Lubię ciepło, więc jestem za ła-
godnymi zimami, a mróz to powi-
nien być tylko w grudniu i to taki 
leciutki tylko.

Uważam, że najlepsza zima to 
bez dużego mrozu, ale ze śniegiem, 
bo wtedy dzieci mają frajdę.

Jezioro Wądół  o powierzchni 
154 ha i Jezioro Kościelne - 28 hek-
tarów to dwa akweny znajdujące się 
wokół Lipian dzierżawione od trzech 
lat przez firmę Koordynator spółka 
z o .o., której właścicielem jest Les 
Gondor i właśnie jego pytamy o za-
marznięte zasoby dwóch jezior.

Les Gondor - Jeziora te są od 
18 lat regularnie zarybiane, przed-
tem dzierżawcą była inna spółka, te-
raz jest Koordynator. Oba jeziora za-
rybiane były tymi gatunkami, które 
są zapisane w operacie rybackim, bo 
to jest podstawą do gospodarowania 
tymi jeziorami. Zarybialiśmy je li-
nem, szczupakiem, sandaczem i wę-
gorzem, co jest wyjątkowe w Zachod-
niopomorskiem. Jesteśmy jedynymi, 
albo jednymi z niewielu, którzy zary-
biają jeziora węgorzem. Konieczność 
zarybiania wynika z operatu, ale też 
z kontroli prowadzonej przez Regio-
nalny Zarząd Gospodarki Wodnej, 
który kontroluje zarybianie i któremu 
składa się co rok sprawozdania z tych 
czynności,  jak również marszałkowi 
województwa. 

PP.- Czym zarybialiście oba je-
ziora w 2015 roku?

L.G - Co roku musimy zarybiać 
tym, co jest w operacie: węgorz na 
wiosnę sandacz, szczupak, lin lub  
w zastępstwie można karpiem. Chyba 
właśnie w tym roku zamiast lina zary-
bimy karpiem, bo mamy chyba jedno 
z niewielu jezior w naszym woje-
wództwie z tak dużym zasobem ryby, 
bo to, że wędkarze czasem narzekają, 
że nie ma ryb to nie świadczy, że istot-
nie nie ma w tych jeziorach ryb. Mi-
niony rok był trudny dla wędkarzy  
i rybaków, bo pogoda wpływała na 
to, że ryba nie złożyła ikry, a więc 
chorowała, nie żerowała tak np. jak 
leszcz, lin. Więc ogólnie to takie na-
rzekanie, ale to nie tylko na naszych 
jeziorach. O tym, jakie ryby mamy 
w naszych jeziorach  świadczą suk-
cesy wędkarskie, bo słychać, że ło-
wią duże amury, węgorze, duże liny 
czasami zdarza się karp, bo u nas jest 
dużo karpia, ale jest duży i trudno go 
złapać, bardzo dużo szczupaka i bar-
dzo dużo okonia. To widzimy w mo-
mencie, gdy stawiamy sprzęt rybacki, 

hektary
wody 

Trafiają się takie dni, że jest tego 
bardzo dużo i mamy problem, bo mu-
simy odłowić większą ilość szczupaka  
i okonia. Powodem tego, że zarybia-
nie sandaczem nie przynosi więk-
szych efektów jest to, że gatunki mię-
dzy sobą się zjadają. Jak wpuścimy 
małego sandacza, to zjedzą go okoń 
lub szczupak i nie możemy dochować 
się dużej populacji sandacza.

PP.- Gdzie można kupić rybę z 
Jeziora Kościelnego i Wądołu?

L.G. - Problem jest taki, że nie 
odławiamy przemysłowo, do tej pory 
były podpisane umowy z Polskim 
Związkiem Wędkarskim i wymie-
nialiśmy dostęp do wędkowania w 
zamian za narybek, który PZW nam 
sprzedawał. Nie było potrzeby odła-
wiania i kompensowania sobie kosz-
tów zarybiania. W tym roku będzie 
inaczej, bo będziemy musieli odła-
wiać rybę i sprzedawać, aby skom-
pensować nakłady na zarybianie. To 
spowoduje również podwyższenie 
kart wędkarskich. Tak jest już od 1 
stycznia, jesteśmy zmuszeni do tego, 
bo PZW zrezygnował z tej umowy ze 
swoich powodów inwestycyjnych, 
nie wnikam w to,  jest nowy prezes 
ma nowe pomysły nie chcę tego ko-
mentować. Jak to się odbije na opi-
nii wśród wędkarzy to zobaczymy. 
Dużo wędkarzy chce wędkować na 
naszych jeziorach, lubi te jeziora, 
bo są czyste, zarybione, można zło-
wić dużo ryby można mieć atrakcję 

wędkarską. Dużo ludzi wędkuje nie 
tylko z Lipian, ale też z okolicznych 
miejscowości, dużo ludzi przyjeżdża 
z Gorzowa.

PP. – Dziś widzimy wędkarzy 
na lodzie, na jakich zasadach?

 
 L.G. – Będzie trochę zamiesza-

nia, dlatego że aktualnie obowiązują 
nasze karty zezwalające na wędko-
wanie, wprowadziliśmy je w związku 
z zerwaniem umowy z PZW od 1 
stycznia, niewielu wędkarzy jeszcze 
o tym wie, że bez naszej karty po-
zwolenia na wędkowanie wystawio-
nego przez spółkę Koordynator węd-
kować u nas nie wolno. Samo wyku-
pienie karty wędkarskiej czy pozwo-
lenie PZW nie wystarczy, tej umowy 
już nie ma, a szkoda. Nie wszyscy 
wiedzą i będą konflikty, bo będziemy 
musieli tym ludziom zwracać uwagę, 
żeby chcąc łowić na jeziorze Kościel-
nym i Wądół ,wykupili dodatkowo, 
prócz karty z PZW, kartę w spółce 
Koordynator. 

PP. - Czy będą kontrole na 
lodzie?

L.G. - Będą. Już się przymie-
rzamy do tego, w pierwszej fazie bę-
dziemy pouczać, natomiast latem, od 
1 maja będziemy bardziej drastycznie 
podchodzić do tego tematu, bo to jest 
nasz dochód, który przeznaczamy na 
gospodarowanie na jeziorach.

PP
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Les Gondor
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Sonda Przelewice
  JAKA MA BYĆ ZIMA?

Zima musi być zimą, z mrozem  
i śniegiem, tak ja przynajmniej 
lubię.

Zimą powinien być śnieg, no  
i mróz też, przy mroźnym powie-
trzu lepiej się oddycha.

Uwielbiam zimę ze śniegiem, 
ale bez dużego mrozu,  taki, aby 
śnieg poleżał.

Zima powinna być mroźna, 
śnieżna, taka po prostu normalna.

Lubię, jak jest mróz zimą, jesz-
cze trochę śniegu do tego jak po-
pada, zima to zima z mrozem  
i śniegiem.

hektary
wody Kilka dni temu radni powiatu py-

rzyckiego otrzymali do rąk własnych 
Program oszczędnościowy Powiatu 
Pyrzyckiego. Został on przygotowany 
przez firmę Curulis, która dokonała 
analizy sytuacji finansowej powiatu i 
na tej podstawie opracowała kierunki 
działań zmierzających do poprawy sy-
tuacji finansowej powiatu pyrzyckiego.

W ramach oszczędności firma Cu-
rulis proponuje:

1. Likwidację Zarządu Dróg 
Powiatowych

W uzasadnieniu do tego pomysłu 
czytamy, „...powiat każdego roku wy-
daje na utrzymanie dróg powiatowych 
2,5 miliona  złotych, pomimo że na te-
renie powiatu istnieje jednostka budże-
towa jaką jest Zarząd Dróg Powiato-
wych to i tak zadania z zakresu utrzy-
mania czystości i odśnieżania realizo-
wane są przez firmy zewnętrzne wybie-
rane w przetargach. Zarząd Dróg Po-
wiatowych zatrudnia obecnie 15 osób. 
Utrzymanie jednostki jest w obec-
nym kształcie nieefektywne kosztowo  
i funkcjonalnie. Wysoki koszt obsługi 
zadań z zakresu utrzymania dróg po-
wiatowych oraz niska funkcjonalność 
jednostki budżetowej stanowi przesłankę 
do likwidacji ZDP i wcielenie części 
pracowników do realizacji ww zadań w 
ramach wydziału w starostwie.. Likwi-
dacja jednostki pozwoli ograniczyć za-
trudnienie wśród pracowników admi-
nistracyjnych (min. Dyrektor, główny 
księgowy, specjalisty ds. planowania  
i zamówień publicznych) jak i pracow-
ników gospodarczych (sprzątaczki oraz 

Zwolnienia w starostwie 
i jednostkach

dróżników). W ramach nowego wy-
działu w starostwie utworzonych zosta-
nie 7 stanowisk pracy. Szacuje się ze 
w ramach optymalizacji zatrudnienia 
oraz zmiany formy realizowanych za-
dań z zakresu zarządzania drogami po-
wiatowymi wygeneruje oszczędności na 
poziomie 250 tysięcy złotych rocznie.  
W latach 2017 - 2018 z tytułu likwidacji 
Zarządu Dróg Powiatowych firma Cu-
rulis przewiduje, że powiat zaoszczędzi 
około 400 tysięcy złotych...”

2. Zamrożenie wynagrodzeń pra-
cowników samorządowych

To kolejny pomysł oszczędno-
ściowy zaproponowany radnym pod 
rozwagę, już dziś powiat ma problemy 
z pozyskaniem wykwalifikowanej ka-
dry, bo płace są za mało konkurencyjne. 

Według danych firmy Curulis  
w 2015 roku powiat pyrzycki na wyna-
grodzenia pracowników starostwa prze-
znaczył 3,6 miliona złotych i w takiej 
wysokości firma proponuje zamrozić 
wydatki na wynagrodzenia na kolejne 
lata, z wyliczeń firmy wynika, że dzięki 
zamrożeniu wynagrodzeń pracowników 
samorządowych powiat zaoszczędzi w 
roku 2017 100 tysięcy złotych, a w 2018 
roku 121 tysięcy złotych.

3. Zaostrzenie polityki kadrowej 
w jednostkach oświatowych powiatu. 

W ramach tego działania firma Cu-
rulis proponuje zmniejszyć ilość na-
uczycieli w podległych jednostkach  
i już w roku szkolnym 2016/2017 zli-
kwidować 5 etatów, co pozwoli zaosz-
czędzić około 150 tysięcy złotych, w 
roku 2018 oszczędność w związku ze  

zwolnieniami ma wynieść około 325 ty-
sięcy złotych. Argumentem do likwida-
cji etatów jest malejąca liczba uczniów 
w podległych powiatowi szkołach. 

4. Zamrożenie wynagrodzeń pra-
cowników pomocy społecznej

 Z analizy firmy Curulis wynika, że 
od roku 2010 do 2014 powiat zwięk-
szył środki na wynagrodzenia w tym 
dziele o 560 tysięcy złotych Zakłada 
się w programie oszczędnościowym, że 
wynagrodzenia pracowników pomocy 
społecznej zamrożone zostaną na po-
ziomie roku 2015 i dzięki temu do roku 
2018 dadzą prawie 400 tysięcy złotych 
oszczędności w powiatowym budżecie. 

5. Utworzenie Centrum Usług 
Wspólnych obsługujących jednostki 
organizacyjne powiatu.

W opracowaniu czytamy -  „Cen-
trum Usług Wspólnych (dalej: CUW) 
jest jednostką, zapewniającą obsługę 
organizacyjną, administracyjną i finan-
sową jednostek organizacyjnych samo-
rządu terytorialnego. Na etapie analizy 
finansów wykazano, iż znaczną więk-
szość wydatków bieżących stanowią 
wynagrodzenia i pochodne od wyna-
grodzeń pracowników Starostwa Po-
wiatowego oraz jednostek organizacyj-
nych Powiatu. Z tego względu koniecz-
nym jest podjęcie działań ukierunkowa-
nych na racjonalizację wydatków pono-
szonych na wynagrodzenia. 

W tabeli poniżej przeanalizowano 
strukturę zatrudnienia osób zajmują-
cych się obsługą administracyjną, orga-
nizacyjną i finansową poszczególnych 
jednostek organizacyjnych Powiatu.  
W zestawieniu nie uwzględniono osób 
zatrudnionych na stanowiskach kierow-
niczych i dyrektorskich. Ze względu na 
specyficzny rodzaj działalności obsługa 
administracyjna i finansowa Szpitala 
Powiatowego nie będzie outsourcingo-
wana do Centrum Usług Wspólnych.. 
W tabeli zestawiono kwoty wydatków 
poniesionych na wynagrodzenia ob-
sługi finansowej i administracyjnej jed-
nostek organizacyjnych.”

Oszczędności z tytułu utworzenia 
Centrum Obsługi do 2018 roku według 
zaproponowanego programu wyniosą 
około 660 tysięcy złotych, firma Cu-
rulis w programie oszczędnościowym 
proponuje jeszcze ograniczenie wy-
datków na materiały biurowe, zakupy 
usług zewnętrznych, reklam itp. 

Biorąc pod uwagę wszystkie propo-
zycje oszczędnościowe, według firmy 
Curulis wprowadzenie zaproponowa-
nych w programie oszczędnościowym 
pomysłów może do roku 2018 dać po-
wiatowi pyrzyckiemu oszczędności na 
poziomie 2,6 miliona złotych. 

 Jak widać powyżej, niektóre po-
mysły firmy konsultingowej są dość 
drastyczne, czy zostaną wykorzystane 
przez władze powiatu, czy pójdą do ko-
sza zobaczymy, opracowanie firmy Cu-
rulis kosztowało tylko 13 500 złotych 
brutto, na takie marnotrastwo powiat 
chyba jeszcze stać.

PP
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Sonda Kozielice
  JAKA MA BYĆ ZIMA?

Zima musi być zimą, osobiście 
lubię, jak jest mróz i śnieg.

Zima powinna być ostra, dużo 
śniegu i z mrozem,  pamiętam, że  
kiedyś takie zimy bywały.

Ja nie lubię łagodnej pogody, 
zimą musi być duży mróz i dużo 
śniegu.

Lubię zimę ze śniegiem i lek-
kim mrozem, tak, aby chlapy nie 
było. Nie przepadam za siarczystym 
mrozem.

Zimą koniecznie musi być 
śnieg i mróz, bo bez mrozu chlapa 
się zrobi i zima do niczego, a jak 
przemrozi trochę, to inne powietrze 
i człowiek zdrowszy wtedy.

      

Przelewice 
i Lipiany
bez strażników
W ostatnich dniach ubie-
głego roku radni gminy Li-
piany na sesji zwyczajnej  
i radni Przelewic na nad-
zwyczajnej podjęli decyzje  
o likwidacji Straży Miejskiej. 

Nadzwyczajność w tym tema-
cie w Przelewicach związana była 
z odrzuceniem pomysłu likwidacji 
straży w pierwszym podejściu, do-
piero po kolejnej analizie radni straż 
zlikwidowali. 

Uzasadnienie do projektu 
uchwały w Lipianach było następu-
jące: „Straż Miejska została utwo-
rzona w strukturze Urzędu Miej-

skiego w Lipianach na mocy Uchwały 
Nr XX/174/2012 Rady Miejskiej w Li-
pianach z dnia 27 listopada 2012r. 
(ze zmianą wyrażoną uchwałą Nr 
XXXVI/284/2014 z dnia 27 maja 
2014r.). Rada Miejska w Lipianach na 
swoim posiedzeniu w dniu 28 paździer-
nika 2015r. na wniosek komisji stałych 
rady upoważniła Burmistrza Lipian 
do rozpoczęcia działań związanych  
z przygotowaniem procedury likwida-
cji Straży Miejskiej w Lipianach i przy-
gotowania projektu uchwały na posie-
dzenie Rady Miejskiej w powyższym 
przedmiocie. Na mocy upoważnie-
nia udzielonego przez Radę Miejską 
w Lipianach uchwałą nr XII/89/2015 
z dnia 25 listopada 2015 r. Burmistrz 

Lipian wraz z Wójtem Przelewie roz-
wiązali łączące gminy porozumienie 
o utworzeniu straży w trybie porozu-
mienia stron. Burmistrz Lipian w try-
bie art.4 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997r. o strażach gminnych (Dz. U. 
z 2013 r. poz.1383 z późn. zm.) uzy-
skał od Komendanta Wojewódzkiego 
Policji opinię w przedmiocie likwida-
cji Straży Miejskiej. Uzasadnieniem 
dla rozwiązania Straży Miejskiej 
jest fakt, że wejście w życie z dniem  
1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy o 
zmianie ustawy - Prawo o ruchu dro-
gowym oraz ustawy o strażach gmin-
nych (Dz .0 z 2015r. poz.1335) po-
woduje, iż koszty funkcjonowania tej 
formacji wykraczać będą poza możli-
wości budżetowe Gminy. Dalsze na-
tomiast działanie Straży Miejskiej w 
obecnej formie nie tylko nie pozwala 
w pełni realizować zadań, do których 
została powołana, co stanowi o tym, 
że pozostaje ona nieuzasadniona za-
równo organizacyjnie jak i ekono-
micznie. Straż funkcjonuje w struktu-
rach Urzędu Miejskiego w Lipianach 
i obecnie liczba strażników miejskich 
wynosi: 2 osoby (2 etaty). W tut. 
Urzędzie nie funkcjonują związki za-
wodowe. Z uwagi na powyższe podję-
cie przedmiotowej uchwały pozostaje 
uzasadnione.”

PP

O najbardziej zadłużonej w Pol-
sce gminie Ostrowice słychać już od 
dawna, gmina, zgodnie z decyzją pre-
mier Beaty Szydło, ma ona już za-
rząd komisaryczny, gminą nie rządzi 
już ani wójt, ani rada gminy, a dłu-
gami samorządu zajmuje się prokura-
tor. Do tak niechlubnego przypadku 
Ostrowic dołączają już inne zachod-
niopomorskie gminy. Wojewoda 
Piotr Jania zawiadomił prokuraturę o 
możliwości popełnienia przestępstwa 
przez władze siedmiu zadłużonych 
gmin, wszystkie zaciągały kredyty w 
parabankach. Są to gminy Białogard, 
Manowo, Rewal, Brojce, Przybier-
nów i Bielice z powiatu pyrzyckiego, 
ich stosunek zadłużenia do planowa-
nych dochodów wynosi powyżej 60 
procent, co w zasadzie uniemożliwia 
spłatę zaciągniętych finansowych zo-
bowiązań; tymi gminami zajmą się 
wydziały do spraw przestępczości 
gospodarczej prokuratur w Szczeci-
nie i Koszalinie. W przypadku gminy 

Czy gminę Bielice 
premier Szydło
dołączy do Pyrzyc?

Ostrowice zarząd komisaryczny ma 
przygotować proces połączenia za-
dłużonej na 35 milionów złotych 
gminy do Drawska Pomorskiego. Pi-
saliśmy już w Pulsie o programie na-
prawczym wprowadzanym w gminie 
Bielice pod nadzorem Regionalnej 
Izby Obrachunkowej, jeżeli ten śro-
dek naprawczy nie pomoże, to gminę 
może czekać taki sam los jak Ostro-
wice, najpierw zarząd komisaryczny, 
a później dołączenie na przykład do 
gminy Pyrzyce. Argumentem do ta-
kiego kroku może być także to, że 
gminy mają podobna, ilość miesz-
kańców - Ostrowice 2,5 tysiąca i Bie-
lice 3,1, podobna jest także struktura 
gospodarcza. Dziś wójt Bielic Zdzi-
sław Twardowski ma już kolejne 
zmartwienie na karku, są to śledczy 
prokuratury w Szczecinie.

PP

Prokurator 
przyjdzie
do 
Tołoczki?

Temat uznany na tym posiedze-
niu za mniej ważny od odwołania sta-
rosty, powrócił na ostatnim grudnio-
wym posiedzeniu zarządu powiatu,  
w którym uczestniczył przewod-
niczący komisji rewizyjnej. Ar-
tur Pniewski poinformował zarząd  
o prowadzeniu postępowania w spra-
wie zdarzenia, w którym uczestni-
czył starosta poprzedniej kadencji. 
Nieprawidłowości w dokumentach 
dotyczących zdarzenia powodują, że 
zachodzi podejrzenie o popełnieniu 
przestępstwa, polegającego na uży-
waniu samochodu służbowego do ce-
lów prywatnych. Dodał. że doniesie-
nie w tej sprawie zostanie złożone do 
prokuratury.

PP

dokończenie ze str.1
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Sonda Warnice
 JAKA MA BYĆ ZIMA?

Zima może być, ale bez dużego 
mrozu, wolę osobiście łagodniejsze 
zimy.

Lubię zimę, ale jak nie ma du-
żych mrozów, bo sama muszę w 
domu palić, to ciężko jest, pamię-
tam zimę w roku 63, 64 to była 
prawdziwa zima, śniegu ponad 
metr i siarczysty mróz.

Zima jak zima, ale mróz to 
mógłby być trochę mniejszy.

Mróz zimą oczywiście powi-
nien być, ale żeby też śniegu trochę 
poprószyło, to już by była praw-
dziwa zima.

Zima powinna być z mrozem  
i śniegiem, lepsza taka, niż jakaś 
ciepła, zimy stulecia nie pamiętam, 
ale z 10 lat temu to mrozy i śnieg 
były duże.

20 stycznia 2016 roku w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury od-
było się Spotkanie Noworoczne. Bur-
mistrz Lipian Krzysztof Boguszew-
ski wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Arturem Lipskim przywi-
tali licznie przybyłych gości. W trak-
cie spotkania można było wysłuchać 
koncertu Zespołu Imo Pectore i De-
molka. Burmistrz Lipian z przewod-
niczącym Rady wręczyli wyróż-
nienia pani Katarzyny Brzezińskiej  
i panu Markowi Ulanowskiemu w po-
dziękowaniu za nieoceniony wkład w 
promocję miasta i gminy Lipiany po-
przez organizację imprezy pod nazwą 
„Ujeżdżanie Koni Mechanicznych”, 

Lesowi Gondorowi za inicjatywę na-
dania Stadionowi Miejskiemu w Li-
pianach im. Jana Roli oraz wkład  
w organizację uroczystości gminnej 
związanej z tą okolicznością. Wyróż-
nienia  otrzymało też Stowarzyszenie 
na Rzecz Odnowy Zabytków „Zaczy-
naj” za nieoceniony wkład w promo-
cję miasta i gminy Lipiany poprzez 
organizację imprezy pod nazwą „Od-
pustowa Biesiada na Rynku”, Ochot-
nicza Straż Pożarna w Lipianach za 
pełną poświęcenia służbę dla lokal-
nej społeczności, niesienie pomocy 
w walce z żywiołami, a także za stałą 
gotowość współpracy z samorządem 
gminnym przy realizacji zadań. Wy-

różniono również  Adriana Sudaka 
ASGUM Serwis Ogumienia za pod-
jęcie inicjatywy i stały rozwój przed-
siębiorczości na terenie gminy Li-
piany, panią Magdalenę Śliwińską za 
ogromne zaangażowanie w pracę na 
rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Lipianach oraz ciągłe uzupełnianie 
i poszerzanie swojej wiedzy, firmę 
Pro-Trailer Sp. z o.o. za podjęcie ini-
cjatywy i rozwój przedsiębiorczości 
na terenie gminy Lipiany. Na prośbę 
Związku Kombatantów Rzeczy-
pospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych Koło w Lipianach 
burmistrz Krzysztof Boguszewski  
i przewodniczący Rady Miejskiej 

Artur Lipski wrę-
czyli odznaki dla Eu-
geniusza Mazura za 
wybitne zasługi dla 
Związku Kombatan-
tów Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Byłych 
Więźniów Politycz-
nych i Jana Grygoro-
wicza - Kombatancki 
Krzyż Zwycięstwa 
za zasługi w dziele 
wyzwolenia kraju,  
a także upowszech-
nianie szczytnych tra-
dycji kombatanckich.

PP

Noworoczne w Lipianach

Z dniem 1 stycznia 2016 roku po-
wołana została nowa jednostka po-
mocnicza Gminy Warnice – Sołec-
two Warnice Przysiółek. W sobotę, 9 
stycznia 2016 roku w Warnicach od-
było się wyborcze zebranie sołeckie. 
Zwołane zostało na mocy Uchwały 
Nr XII/58/2015 Rady Gminy War-
nice z 30 września 2015 roku w 
sprawie podziału sołectwa Warnice  
i utworzenia sołectwa Warnice Przy-
siółek oraz nadania statutu sołectwu 
Warnice Przysiółek oraz Zarządze-
nia nr 102/2015 Wójta Gminy War-
nice w sprawie zwołania Zebrania 

NOWY 
SOŁTYS
I RADA 
SOŁECKA

Wiejskiego w Sołectwie Warnice 
Przysiółek, w celu przeprowadzenia 
wyborów sołtysa i Rady Sołeckiej. 
Na zebranie wyborcze przybyło 54 
mieszkańców, uprawnionych do gło-
sowania. Sołtysem nowego sołectwa 
została jednogłośnie pani Agnieszka 
Gonerka; członkowie Rady Sołeckiej 
również zostali wybrani jednogło-
śnie. Są nimi państwo: Barbara Do-
brychłop, Kamila Siegieda, Monika 
Stoińska, Ryszard Staszewski i Artur 
Pniewski.

Gratulujemy 
 i życzymy powodzenia.

Należy powołać komisję konkursową, 
do powołania komisji konkursowej

Na ostatniej sesji Rady Po-
wiatu Pyrzyckiego radni zgodzili 
się z protestem Ryszarda Grzesiaka, 
który zwrócił się do rady o dokona-
nie zmiany składu osobowego ko-
misji konkursowej, celem której jest 
przeprowadzenie postępowania kon-
kursowego na stanowisko dyrektora 
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. 
Poprosił on o wykluczenie z komi-
sji konkursowej Kazimierza Lipiń-
skiego - Starostę Pyrzyckiego i Te-
resę Piwowarczyk - przewodniczącą 
Zarządu MOZ NSZZ „Solidarność” 
przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzy-
cach, z którymi, jak twierdził Grze-
siak, jest on w konflikcie i ich zacho-

wanie w komisji może być nieobiek-
tywne. Radni, po wysłuchaniu opi-
nii radczyni, zgodzili się i wymienili 
w/w na Ryszarda Berdzika i Janu-
sza Pawlaka. Dziś już wiemy, że ta-
kie posunięcie będzie długo odbijać 
się czkawką i w starostwie, i w szpi-
talu. Od w/w sesji każdy, kto przy-
stąpi do konkursu, albo go przegra, 
będzie mógł konkurs zaskarżyć, bo 
radni wymieniając członków komisji 
stworzyli precedens i teraz każdy bę-
dzie mógł na jego podstawie skarżyć 
każdą decyzję komisji konkursowej i 
jej wybór. List otwarty w tej sprawie 
skierował już jeden z kandydatów na 
dyrektorski stołek w szpitalu Daniel 

Zahorenko, swój sprzeciw wyraziła 
też w formie pisemnej Teresa Piwo-
warczyk z NSZZ Solidarność. Teraz 
radni powiatu mają problem, komi-
sja też będzie miała problem, wszyst-
kie terminy związane z wyborem już 
przekroczone i nikt nie wie, kiedy  
w ogóle komisja podejmie się wy-
łonienia dyrektora szpitala, a jak już 
wyłoni, to co zrobić ze skargami, 
które na pewno będą. Dodatkowy 
problem konkursu to paraliż powia-
towej władzy, bo nikt nie wie, kto  
i jakie decyzje będzie podejmował po 
wyborze nowego starosty i zarządu 
powiatu.

RT
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Sonda Bielice

JAKA MA BYĆ ZIMA?

Zimą musi być mróz, jakby nie 
było mrozu, to nie byłoby zimy, 
a zima musi być  ze śniegiem i 
mrozem.

Nie odpowiada mi mroźna 
zima, osobiście wolę leciutki mro-
zik i troszkę śniegu.

Wolę, jak zima jest łagodna, bez 
mrozu, do zera najwyżej, bo jak 
mróz duży, to pracy też nie ma.

Lubię mroźną zimę, ale razem z 
mrozem powinien być śnieg, wtedy 
jest super.

Dla mnie zima to koniecznie i 
śnieg, pamiętam zimę stulecia, ależ 
wtedy były mrozy i śniegu tyle, 
zaspy ponad metrowe, wszystko 
zasypane.

Czy jest ktoś, kto nigdy nie 
oglądał zdjęć? Myślę, że nie ma ta-
kiego człowieka, bo każdy chyba, 
choć raz przeglądał stare albumy  
i dziwił się, że babcia, dziadek czy 
mama lub tata byli dziećmi i nawet 
chodzili do szkoły. Te stare albumy 
przyszły mi na myśl w momencie, 
gdy wspólnie z nauczycielkami 
Szkoły Podstawowej w Okunicy, 
przy okazji tworzenia jakichś doku-
mentów, znalazłyśmy starusieńką, 
jeszcze pisaną  wiecznym piórem 
piękną kaligrafią – kronikę szkolną 
z 1946r. Na jej pierwszej stronie 
widnieje tytuł: Kronika szkolna 
Publicznej Szkoły Podstawowej w 
Okunicy, gmina Wierzbno, powiat 
Pyrzyce, tom I. Rozpoczęto dnia 15 
września 1946r, doprowadzono do 
dnia 30 kwietnia 1968.   Tego ostat-
niego zapisku  dokonała już inna 
osoba, o czym świadczy po pierw-
sze charakter pisma, po drugie wła-
śnie historia tej szkoły. A wszystko 
zaczęło się  w 1946 roku, kiedy, 
śmiem przypuszczać, ludzi ogar-
niała chęć do nauki, bo to stano-
wiło powrót do normalności, zwy-
kłego życia po kilku latach wojny. 
Jakie zatem były początki Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Oku-
nicy? No cóż… prawie skautow-
skie, bo pierwszy kierownik szkoły, 
pani Albina Sienkiewicz zgodziła 
się zawiadywać nią w warunkach 
dla nas dziś nie do przyjęcia. Kto  
z młodych ludzi może uwierzyć, że 
w pierwszych dwóch latach działal-
ności lekcje odbywały się nie tylko 
w systemie dwuzmianowym, bo to 
w wielu szkołach norma, lecz część 
uczniów odbywała zajęcia   w jed-
noklasowym murowanym budynku 
szkolnym, druga zaś w dwóch wy-
najętych od mieszkańców wsi 
pomieszczeniach. 

Dla mnie niesłychanie ciekawą 
informacją były  prowadzone, być 
może przez samą panią kierownik 
szkoły, zapiski dotyczące faktycz-
nego stanu posiadania. Otóż, jak 
wspomniałam, szkoła posiadała: 
budynek murowany, parterowy, 
który składał się z jednej klasy, kan-
celarii, trzech pokoi i kuchni. Do-
datkowo jej majątek stanowiły; sto-
doła, obora, letnia kuchnia z szopą 
na węgiel. Obok szkoły, jak pi-
sze kronikarz, znajdował się ogród 
szkolny o obszarze 540 arów oraz 

tacja, iż wszystkie sieroty pobierały 
zasiłek pieniężny i w naturze. Tę kro-
nikę mogłabym cytować bez końca, 
lecz przecież nie o to chodzi. Piszę o 
niej, bo to skarbnica wiedzy o szkole, 
jej uczniach, nauczycielach i ogólnie 
jej życiu. Dzieci bowiem i pracow-
nicy szkoły potrafili cieszyć się dro-
biazgami i nikt nie zwracał większej 
uwagi na niedogodności lokalowe 
czy brak podręczników. 

15 listopada 1948 r. została uru-
chomiona świetlica szkolna, która 
wprawdzie znacznie ułatwiła pracę, 
lecz z pewnością nie zlikwido-
wała wszystkich problemów loka-
lowych. Ten minimalizm bazy loka-
lowej nikomu specjalnie nie prze-
szkadzał, choć wciąż czyniono 
kroki w kierunku rozwoju szkoły.  
W momencie objęcia kierownictwa 
placówki przez pana Jana Rupnic-
kiego, z tego, co podaje znaleziona 
kronika, w szkole przeprowadzony 
został remont kapitalny. Czy bazę roz-
budowano? Niestety nie. Przez wiele 
jeszcze lat, mimo reformy oświaty 
w 1966 r. wprowadzającej ośmio-
klasową szkołę podstawową i decy-
zji Kuratorium Oświaty w Szczecinie  
o potrzebie zbudowania nowej szkoły, 
przez cały następny rok, nikt tego te-
matu nie podjął. Sprawa została roz-
wiązana w ten sposób, iż wspaniało-
myślnie wynajęta została od miesz-
kańca wsi kolejna izba lekcyjna. 
Kuriozalnie to wyglądało, bo usytu-
owani w różnych domach uczniowie 
czekali na swych nauczycieli, którzy 
wędrowali po wsi wymieniając się 
dziennikami jak śmiem przypuszczać 
w biegu, by zdążyć na kolejną lekcję. 
Sytuacja się zmieniła, gdy 4 września 
1967 r. funkcję kierownika szkoły, 
objął pan Stanisław Łucki. Młody 
nauczyciel, pełen zapału, werwy  
i wiary w swoje siły, podjął wyzwanie.  
Był tak niezmordowany i tak zdeter-
minowany wyzwaniem, że w końcu 
osiągnął cel. Pewnie zmęczony, ale 
pełen radości, trzy lata później, czyli 
29 października 1970 r. mógł dokonać 
oficjalnego przeniesienia placówki 
do nowego budynku w Okunicy.  
To wielka zmiana dla mieszkańców, 
uczniów i nauczycieli. Mieszkańcy 
przecież nie musieli już borykać się  
z często niesfornymi uczniami, 
uczniowie mogli uczyć się w sys-
temie jednozmianowym, a nauczy-
ciele? Oni nie biegali już po wsi, by 

1.5 hektara ziemi rolnej, a także bo-
isko szkolne – wymiarów nie znamy. 
Inwentarz szkolny stanowiło nato-
miast 12 ławek dwuosobowych, 1 stół 
szkolny, 1 tablica, 1 krzesło, 1 szyld 
szkolny metalowy,1 mapa ścienna,1 
pieczęć okrągła z godłem, 1 pieczęć 
podłużna, 1 poduszka do tuszu, 1 pie-
częć kierownika szkoły, komplet ilu-
stracji szkolnych, 1 szafa, 1 flaga, bi-
blioteka uczniowska i nauczycielska 
o niezidentyfikowanej ilości wolu-
minów (choć na kolejnej stronie na-
pisano, że książek w bibliotece brak) 
oraz 3 portrety/obrazy: Prezydenta B. 
Bieruta, Marszałka Rokossowskiego 
i Godło Polski. Szkoła została praw-
dopodobnie zarejestrowana w 1946r. 
jako jednoklasówka z jednym na-
uczycielem, a już na kolejnej stro-
nie kroniki czytam informację, że  
w roku szkolnym 1946/47, kiedy za-
jęcia rozpoczęły się 3 września, funk-
cjonowały już 4 klasy o łącznej licz-
bie 38 uczniów, których uczył wciąż 
1 nauczyciel. Czy to oznacza, że 
działalność okunickiej szkoły rozpo-
częła się w styczniu. Nie umiem się 
zorientować, a innych dokumentów 
oprócz kroniki - nie znalazłam. Nie-
mniej jednak, zajęcia rozpoczęły się 
w niewyremontowanym budynku. 
Usunięto jedynie gruzy, które znajdo-
wały się wewnątrz i zewnątrz szkoły. 
Szkolny budynek został wyremonto-
wany rok później- we wrześniu 1947. 
W tym tez roku szkolnym dzieci 
klasy I uczyły się z Elementarza M. 
Falskiego, uczniowie klasy II czy-
tały czytankę pt. Wśród dzieci, trze-
cioklasiści uczyli się z Czytanki Za-
rębskiej i Ożogowskiej, Życia ludzi 
w dawnych wiekach Przeworskiej, 
poznawali świat z podręcznika  Po-
znaj swój kraj  Zalewskiej. Czwar-
toklasiści natomiast język polski re-
alizowali przy pomocy podręcznika 
W nowej szkole Broniewskiej, histo-
rii – Z naszych dziejów, przyrody Tak 
jak trzecia klasa. Oczywiście wszyst-
kie oddziały miały też matematykę, 
a właściwie arytmetykę, którą opa-
nowywały przynajmniej teoretycznie 
przy pomocy podręczników pt. Aryt-
metyka Rusieckiego, bo w kronice 
istnieje dopisek: Podręczników w/w 
brak było dla wszystkich dzieci.

Ciekawa jest też informacja, że, 
cytuję: w obwodzie tutejszej szkoły 
w roku szkolnym 1946/47 było 3 sie-
rót. Dalej są nazwiska dzieci i adno-

Historia odnaleziona 
w szkolnych 
kronikach….
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Sonda Pyrzyce

.
 JAKA MA BYĆ ZIMA?

Zima, to koniecznie powinna 
być z mrozem i dużo śniegu też po-
winno leżeć.

Nie lubię mroźnych zim, wola-
łabym lżejsze, śnieg może być, ale 
nie za dużo.

Osobiście wolę lżejsze zimy, ale 
pamiętam tę w latach osiemdziesią-
tych , mróz duży, śniegu powyżej 
metra, mały ruch, bo nie było jak 
się poruszać.

Ja lubię zimy śnieżne, ale 
mrozy mniejsze, bo to wiąże się z 
kosztami.

Zdecydowanie wolę lżejsze 
zimy z małym mrozem, albo i bez 
mrozu, tak jak te w ostatnich latach. 

zdążyć na lekcje. Teraz mieli pokój 
nauczycielski, kilka sal lekcyjnych i 
święty obowiązek do spełniania. 

Nowy dwukondygnacyjny bu-
dynek, jak na owe czasy, speł-
niał wszelkie wymogi, by zdobyć 
miano nowoczesnego. Wystarczy 
wspomnieć o centralnym ogrzewa-
niu, toaletach, kuchni i stołówce.  
Na tym jednak nie koniec rewolucji 
w szkole. Nie dość bowiem, że nowy 
budynek, to jeszcze nowa funkcja – 
zamiast kierownika, placówka zdo-
była dyrektora. To poważna zmiana, 
choć szefem z nowym tytułem zo-
stał wspomniany Stanisław Łucki. 
Za jego zresztą kadencji, szkole na-
dano imię gen. Karola Świerczew-
skiego oraz wręczono sztandar. Taki 
stan rzeczy pozwolił, jak podają kro-
nikarskie zapiski, na spędzanie wielu 
godzin pozalekcyjnych w szkole. 
Zwłaszcza, że był to okres prężnie 
działającego Związku  Harcerstwa 
Polskiego. To dało możliwość powo-
łania do życia Drużyny Harcerskiej 
im. Janka Krasickiego. W ramach jej 
działalności, uczniowie szkoły: zu-
chy i harcerze organizowali zbiórki, 
biwaki czy zloty. 

Dziś nasze dzieci czy wnuki 
nie wiedzą zupełnie co to jest dru-
żyna harcerska, lecz ja, będąca ró-
wieśnicą tego budynku i  identy-
fikująca się z czasami chwilę póź-
niej, pamiętam jak bardzo cieszyłam 
się, że mogłam nosić mundur, po-
tem ślubować, uczestniczyć w wielu 
akcjach, zdobywać kolejne spraw-
ności,  a potem.... Szkoła w Oku-
nicy prężnie działała, pozyskiwała 
kolejnych uczniów, bo już 8 stycz-
nia 1973 r. uczniowie klas V-VIII  
ze Szkoły Podstawowej w Stróże-
wie zostali przeniesieni właśnie do 
nas, do Okunicy, a niedługo po-
tem zaczęli też uczęszczać kolejni 
uczniowie. Wśród nich były dzieci 
ze szkół  z Brzezina, Ryszewa, a w 
końcu dzieciaki klas I-III ze wspo-
mnianego Stróżewa. Co było da-
lej? Tego nie umiem powiedzieć, 
bo więcej kronik nie ma. Brakuje ka-
wałka historii od stycznia 1973r. do 
sierpnia 1991. Nie wiadomo, gdzie 
podział się ten brakujący tom kro-
niki i czy w ogóle był. Dlatego, by 
uzupełnić te wspominki kronikar-
skie i nadać jakiś ciąg wydarzeń 
z życia szkoły, uprzejmie proszę  
w imieniu własnym, nauczycieli i 
pracowników Szkoły Podstawo-
wej w Okunicy, o informacje. Je-
śli ktoś z czytelników był uczniem 
naszej szkoły, jeśli posiada jakieś 
zdjęcia i zechce się z nami podzie-
lić, będziemy szczerze wdzięczni, bo 
każda informacja pozwoli uzupełnić 
brakujące elementy całej układanki 
dotyczącej Szkoły Podstawowej  
w Okunicy, tym bardziej, iż według 
wskazanych danych, szkoła nasza w 
przyszłym roku szkolnym będzie ob-
chodziła 70-lecie istnienia.

                             Dyrektor
 szkoły

 Katarzyna Jaszczak
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Raz na jakiś czas w naszym 
przedszkolu odbywa się kolorowy 
dzień. Po ostatnim czarnym i po-
marańczowym przyszedł czas na 
kolor biały. 8 stycznia 2016 r. ob-
chodziliśmy Dzień Białej Śnie-
żynki. Tego dnia zarówno na 
dworze jak i w przedszkolu po-
jawiła się prawdziwa zima i zro-
biło się biało. Dominującą barwą 
w stroju każdego przedszkolaka 
była biel. W przedszkolu jak zwy-
kle czekało na naszych wycho-
wanków wiele atrakcji. Panie zor-
ganizowały dla dzieci z obu grup 
wspaniałą zabawę. Była zimowa 
muzyka, białe opowieści, cie-
kawe eksperymenty ze śniegiem 
i lodem, białe konkursy i zagadki. 
Odbyła się także prawdziwa bi-
twa na śniegowe kule z białych 
kartek papieru. Przedszkolaki 
przygotowały także piękne prace 
plastyczne o tematyce zimowej.  
Nie zabrakło również wesołych 
zabaw na śniegu i lepienia bał-
wana Był to kolejny dzień pe-
łen radości, niesamowitych wra-
żeń i atmosfery pełnej życzliwo-
ści i przyjaźni. Prawdziwa zima 
za oknem i ta, stworzona przez 
dzieci i wychowawczynie z przed-
szkola, towarzyszyły wszystkim 
tego dnia.

DZIEŃ BIAŁEJ 
ŚNIEŻYNKI  
W  
PRZEDSZKOLU 
PUBLICZNYM  
W BRZEZINIE
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

 W toku prowadzonego po zmia-
nie władzy w ratuszu postępowania, 
ustalono, iż w posiadaniu Urzedu 
znajduje się egzemplarz dokumentu 
zatytułowanego „Porozumienie w 
sprawie użyczenia gruntu” z datą 
zawarcia określoną jako 2 czerwca 
2014 r., na którym znajdują się pod-
pisy Burmistrza Pyrzyc Jerzego 
Marka Olecha działającego w imie-
niu Gminy Pyrzyce oraz ks. Zbi-
gniewa Rakieja. Przedmiotem ww. 
Porozumienia, zgodnie z jego treścią 
jest „współpraca w zakresie prowa-
dzenia badań archeologicznych w ob-
rębie 8 Gminy Pyrzyce, działka ewi-
dencyjna gruntu nr 63”. Zdaniem pa-
rafii, dokument powyższy miał sta-
nowić podstawę dla nieodpłatnego 
zajęcia pasa drogowego drogi gmin-
nej. Niestety, myślenie takie nie było 
zgodne z prawem, o czym ani ówcze-
sny burmistrz, ani nikt z urzędu, pa-
rafii nie poinformował, porozumie-
nie nie mógło wedle obowiązującego 
prawa stanowić podstawy do zajęcia 
części pasa drogowego. Tak w skró-
cie można zaprezentować genezę jed-
nego z większych problemów, jakie 
pozosatwił po sobie były burmistrz 
Jerzy Marek Olech, mimo że od po-
nad roku już nie rządzi gminą Py-
rzyce, to dopiero na najbliższej sesji 
Rady Gminy Pyrzyce temat kościel-
nych wykopalisk zostanie szczęśli-
wie zakończony. Po prawie 18 mie-
siącach, niemal 210 metrów kwadra-
topwych Placu Ratuszowego stanie 
się własnością Parafii pod wezwa-
niem św. Ottona. Myślę, że nawet 
radni, którzy wykorzystywali temat 
kościelnych wykopalisk do własnych 
celów, będą głosować za oddaniem 
gruntu parafii. Przypomnieć można 
próbę obniżenia wynagrodzenia bur-
mistrz Marzenie Podzińskiej za pry-
watne meble w biurze, ekspres do 
kawy i wykopaliska - „Przykładem 
jest zmiana opinii prawnej w spra-
wie zawarcia porozumienia z Parafią 
pod wezwaniem św. Ottona, co do-
prowadziło do wszczęcia postępowa-
nia, które może przynieść negatywne 
skutki dla budżetu gminy Pyrzyce” 
– czytał w uzasadnieniu do uchwały 
obniżającej pensję burmistrz radny 
Wojciech Łubiarz. Atak spadł też na 
panią burmistrz ze strony radnego 
Łukasza Michalskiego - „Naliczyła 
pani karę dla naszej parafii za bez-
prawnie jakoby zajęcie pasa drogo-
wego, co zostało uznane przez SKO 
za łamanie konstytucji (…) Natomiast 
ksiądz Rakiej, został przeniesiony do 

innej parafii. Takie jest moje pytanie. 
Czy rozmawiała pani z księdzem? 
Czy przeprosiła pani za zaistniałą 
sytuację? 

Po dziesiątkach pokrzykiwań ze 
strony radnego Wrońskiego, Wy-
rodka i jednego hejtera temat do-
biegł końca, burmistrz Marzena Po-
dzińska przedłożyła radnym projekt 
uchwały z następującym uzasadnie-
niem – „Nieruchomość niezabudo-
wana oznaczona w ewidencji grun-
tów jako działka nr 158/4 o pow. 
0,0247 ha położona w obrębie geo-
dezyjnym nr 0008 miasta Pyrzyce 
stanowi własność Gminy Pyrzyce i 
zostanie wykazana do zbycia w dro-
dze darowizny na cel publiczny na 
rzecz Towarzystwa Chrystusowego 
dla Polonii Zagranicznej w Pozna-
niu. Przedmiotowa działka zlokalizo-
wana jest na terenie Starego Miasta 
wpisanego do rejestru zabytków pod 
nr 38 decyzją z dnia 22.04.1955r., 
co oznacza, że teren ten, podlega 
ochronie prawnej w myśl przepisów 
ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, z dnia 
17.09.2003r. Poz. 1568 z póź. zm.), w 
związku z tym przed dokonanie po-
działu należało wystąpić o zgodę do 
Zachodniopomorskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w 
Szczecinie, która została wydana de-
cyzją zezwalającą nr 523/2015 z dnia 
29 kwietnia 2015r. Następnie doko-
nano podziału geodezyjnego działki 
nr 158/2 o pow. 0,3722 – decyzja 
Burmistrza Pyrzyc nr 17/2015r. znak 
NiR.6831.2.18.2015 z dnia 23 lipca 
2015r. zatwierdzająca podział nie-

zabudowanej działki nr 158/2 o pow. 
0,3722 ha na działkę nr 158/3 o pow. 
0,3475 ha (pozostająca w dotychcza-
sowym użytkowaniu) oraz działkę nr 
158/4 z przeznaczeniem na poszerze-
nie działki sąsiedniej obręb 0008 m. 
Pyrzyce. Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Św. Ottona w Pyrzycach wystą-
piła z wnioskiem o nabycie przed-
miotowej nieruchomości celem od-
tworzenia historycznej zabudowy, 
która będzie cennym źródłem roz-
woju kulturalnego oraz atrakcją tu-
rystyczną regionu i miasta. Plano-
wane utworzenie centrum młodzie-
żowego ma służyć młodzieży do re-
alizacji własnych pomysłów i pasji 
w zakresie przedsięwzięć kultural-
nych, artystycznych oraz pozaszkol-
nych działań społecznych. W związku 
z powyższym po podjęciu przedmio-
towej uchwały, nieruchomość zosta-
nie przekazana w drodze darowizny 
na cel publiczny zgodnie z art. 6 pkt. 
5 ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami, gdzie celem publicznym jest 
opieka nad nieruchomościami stano-
wiącymi zabytki w rozumieniu przepi-
sów o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. Zachodniopomorski Kon-
serwator Zabytków decyzją z dnia 21 
grudnia 2015r. nr 1774/2015 w spra-
wie wpisania zabytku nieruchomości 
do rejestru zabytków orzekł o wpisa-
niu do rejestru zabytków wojewódz-
twa zachodniopomorskiego pod nu-
merem rejestru A - 1486 następujący 
zabytek nieruchomy: relikty średnio-
wiecznych, nowożytnych piwnic bu-
dynków, zlokalizowane obecnie na 
części działki nr 158/4, części działki 

nr 63, części działki nr 150 w mie-
ście Pyrzyce, gmina Pyrzyce, powiat 
Pyrzyce. Mając powyższe na uwadze 
wnioskuję o wyrażenie zgody na zby-
cie w drodze darowizny na cel pu-
bliczny na rzecz Towarzystwa Chry-
stusowego dla Polonii Zagranicznej 
w Poznaniu nieruchomości oznaczo-
nej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 158/4 o pow. 0,0247 ha położona 
w obrębie geodezyjnym nr 0008 mia-
sta Pyrzyce”

Tyle uzasadnienie uchwały 
przedłożonej przez burmistrz. Myślę, 
że większość radnych podniesie rękę 
ZA, a radni Wroński, Wyrodek,  Łu-
biarz i Michalski za pyszczenie pod-
niosą po dwie ręce ZA, o przeprosi-
nach nie wspomnę.

„Będę się bardzo cieszył, kiedy 
radni zdecydują o darowiźnie tego 
terenu, obecnie skupiamy się na po-
szukiwaniu środków na inwestycję, 
ponieważ sami nie jesteśmy w stanie 
wygospodarować jako parafia tak 
dużych pomiędzy. Myślimy oczywi-
ście o wsparciu ze środków unijnych. 
Dziś trudno mówić o terminie rozpo-
częcia inwestycji ani też o jej zakoń-
czeniu, jesteśmy w trakcie planowa-
nia”. – powiedział ks. Tadeusz Kłap-
kowski SChr proboszcz parafii pw. 
Św. Ottona w Pyrzycach

Na koniec dodamy, że do pełni 
szczęścia księdzu Kłapkowskiemu 
potrzebna jeszcze będzie darowi-
zna od  powiatu pyrzyckiego około 
3 metrów kwadratowych przyległego 
chodnika, na które to rozciąga się ko-
ścielna inwestycja, ale to już nie pro-
blem Wrońskiego. 

Finał kościelnego bałaganu Olecha
dokończenie ze str.1
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PRAWO  I  GOSPODARKA§
Już niedługo widok beli słomy 

zalegający na pyrzyckich polach 
przejdzie do historii. Elektrociepłow-
nia, której budowa rozpocznie się 
już w tym roku, skonsumuje w swo-
ich piecach nie tylko słomę z gminy 
Pyrzyce, ale i z pól sąsiednich gmin. 
W styczniu 2015 roku Rada Miejska 
podjęła uchwałę o zmianie Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Py-
rzyce. Przedmiotem zmiany było roz-
szerzenie dotychczasowej funkcji za-
opatrzenia w ciepło i energię o bu-
dowę urządzeń i obiektów wykorzy-
stujących spalanie biomasy (słoma, 
siano) do celów produkcji energii 
elektrycznej i ciepła dla terenu poło-
żonego obok geotermii i będącą wła-
snością Spółki Geotermia Pyrzyce. 
Wprowadzona zmiana zapisów w 
treści i na rysunku Studium umożli-
wia budowę elektrociepłowni o mocy 
cieplnej do 5 MW i elektrycznej – 
do 1,6 MW, opalanej biomasą, czyli 
paliwo z biomasy [słoma i siano]. 
Spółka Geotermia Pyrzyce wydzier-
żawiła działkę pod budowę elektro-
ciepłowni inwestorowi, którym jest 
Termall

Energy Spółka z o.o. z Bełcha-
towa na okres 25 lat - z opcją sprze-
daży po wybudowaniu przez inwe-
stora elektrociepłowni. Geotermia 
podpisała także umowę o współpracy 
z inwestorem uzyskując gwarancję 
zakupu energii cieplnej po cenach o 
minimum 15 % niższych niż energia 
cieplna uzyskiwana z gazu. Na pyta-
nie, kto będzie finansował koszty tej 
inwestycji i kto bierze na siebie od-
powiedzialność za inwestycje, pre-
zes Geotermii Stanisław Kulik wy-
jaśnia – „Inwestycja należy do inwe-

stora – na dziś jest to firma Termall, 
my kupujemy tylko energię cieplną, 
która jest odpadową przy produkcji 
energii elektrycznej. Korzyścią tej in-
westycji jest fakt, że pieniądze za pa-
liwo zostaną na rynku lokalnym, a co 
najważniejsze, że mamy zagwaran-
towaną cenę niższą o 15% liczoną 
w GJ niż wychodzi to z ogrzewania 
gazem”.

    Termall Energy Sp. z o.o. 4 
stycznia 2016 roku uzyskała pozwo-
lenie na budowę elektrociepłowni. 
Przedsiębiorstwo jest w posiadaniu 
również warunków przyłączenio-
wych wydanych przez ENEA. Obec-
nie trwają prace przygotowawcze do 
rozpoczęcia inwestycji i zamknięcia 
finansowania. Ostatnim elementem 
niezbędnym do rozpoczęcia inwesty-
cji będzie przystąpienie do aukcji na 
sprzedaż energii elektrycznej i uzy-
skanie w niej ceny sprzedaży zgodnie 
z Ustawą o OZE. Ostatnio Sejm RP 
dokonał zmiany tej Ustawy przesu-
wając ogłoszenie aukcji z pierwszego 
kwartału br. na koniec drugiego kwar-
tału. „Najprawdopodobniej rozpocz-
niemy inwestycję w pierwszej poło-
wie roku, zaczęlibyśmy wcześniej, ale 
zgodnie z decyzją sejmu zmieniono 
termin aukcji sprzedawanej energii 
elektrycznej, ale w pierwszym pół-
roczu tego roku na pewno rozpocz-
niemy. Myślę, że do końca marca 
wyłonimy też wykonawcę elektrocie-
płowni. Największym w tej inwesty-
cji wyzwaniem jest zakup turbiny, na 
wykonanie której możemy kilka mie-
sięcy poczekać, ale może się tak zło-
żyć, że będzie aktualnie dostępna na 
rynku. Biorąc pod uwagę nasze do-
tychczasowe doświadczenia, myślę, 
że elektrociepłownie uruchomimy na 

Geotermia 
z dopalaczem

początku przyszłego roku. Jeżeli cho-
dzi o słomę, którą będziemy kupować 
na rynku lokalnym, to widzimy coraz 
większe zainteresowanie współpracą 
z nami, rocznie będziemy potrzebo-
wać około 15 tysięcy ton słomy lub 
siana, więc rolnicy będą mieli dodat-

kowe źródło dochodu” – powiedział 
nam Sławomir Nosek przedstawiciel 
firmy Termall.

PP

Konferencja Prasowa
Burmistrz Pyrzyc

15 stycznia odbyła się konferen-
cja prasowa Burmistrz Pyrzyc Ma-
rzeny Podzińskiej, na którą zapro-
szono lokalne i regionalne media. W 
konferencji uczestniczyli również: 
zastępca burmistrza Robert Betyna 
oraz skarbnik Gminy Pyrzyce Da-
nuta Bartków. Konferencja dotyczyła 
podsumowania roku 2015 oraz zało-
żeń budżetu na 2016 rok, był też czas 
na luźne pytania dziennikarzy doty-
czące aktualnej sytuacji gminy Py-
rzyce, ale były też prośby o komen-
tarz burmistrz Podzińskiej do aktual-
nej sytuacji w powiecie.

„Jeżeli chodzi o sytuację gminy 
to jest ona dobra, mamy płynność 
finansową, mamy prawie 3 miliony 
nadwyżki budżetowej na kolejne te-
goroczne inwestycje, w roku ubie-

głym było to zaledwie 300 tysięcy. 
Przygotowujemy się do składania 
wniosków na projekty inwestycyjne, 
myślę że 2016 rok będzie bardzo pra-
cowity” – powiedziała podczas kon-
ferencji burmistrz Marzena Podziń-
ska „Nic nam nie grozi, mamy dobrą 
sytuację finansową, budżet jest sta-
bilny, możemy spokojnie planować 
rozwój gminy” – odpowiadała skarb-
nik Danuta Bartków na pytanie, czy 
gminie Pyrzyce grozi może jak Bie-
licom program naprawczy. Całą kon-
ferencję można obejrzeć na stronie: 
www.tvkaura.pl. 

PP 
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Już w najbliższą niedzielę miesz-
kaniec Mechowa w gminie Pyrzyce 
ukończy 100 lat życia, jest on najstar-
szym mieszkańcem gminy, do której 
przejechał z rodziną 69 lat temu. 

Sadłoń Stanisław urodził się 31 
stycznia 1916 r. we wsi Ossa pocz. 
Białaczów woj. kieleckie (obecnie 
łódzkie), tam ukończył szkołę pod-
stawową. Powołanie do wojska otrzy-
mał 22 marca 1939 r. Skierowano go 
do jednostki wojskowej w Skiernie-
wicach do 18 pułku piechoty, w cza-
sie wojny był skierowany do obrony 
Warszawy. Po 3 tygodniowych wal-
kach rozwiązano jednostkę i na roz-
kaz dowódcy, każdy na własną rękę 
wrócił do domu. W czasie łapanki zo-
stał wywieziony do Niemiec pocią-
giem towarowym, z którego wysko-
czył po stronie niemieckiej i z wiel-
kim trudem wrócił do domu. W 1940 
roku wziął ślub z Kazimierą Chału-
bińską, z która przeżył ponad 74 lata, 
wspólnie wychowali 5-cioro dzieci. 
W 1947 roku przyjechał wraz z ro-
dziną na ziemie odzyskane do miej-
scowości Mechowo koło Pyrzyc, 
gdzie prowadzili gospodarstwo rolne 
o pow. 10 ha. Pan Stanisław udzielał 
się społecznie, jako przewodniczący 
Spółdzielni Produkcyjnej w Me-
chowie,  przez 8 lat jako ławnik są-
dowy w Pyrzycach,  był też przez 28 

lat w radzie nadzorczej Banku Spół-
dzielczego w Pyrzycach,  udzielał się 
przez 30 lat w Cukrowni Kluczewo 
jako mąż zaufania,  działał w związ-
kach okopowych (buraki-ziemniaki) 
20 lat, 15 lat w związkach roślin oko-
powych, oraz związku roślin ole-
istych w Szczecinie 12 lat. Za aktyw-
ność każdy związek odznaczył pana 
Sadłonia odznaką branżową związku. 
Od roku 1946 należy do Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, gdzie zo-
stał odznaczony za zasługi odznaką 
Wincentego Witosa, otrzymał także 
Gryfa Pomorskiego w 1970 r. Struk-
tury kombatanckie nadały panu W. 
Sadłoniowi tytuł honorowy Weterana 
Walk o Niepodległość. Pan Włady-
sław Sadłoń jest także Honorowym 
Obywatelem Gminy Pyrzyce. 

W dniu 26 marca 2015r. pod-
czas Sesji Rady Miejskiej w Pyrzy-
cach jednogłośnie została przyjęta 
Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miej-
skiej w Pyrzycach o nadaniu Honoro-
wego Obywatelstwa panu Władysła-
wowi Sadłoniowi w uznaniu zasług 
dla gminy Pyrzyce. 

Tytuł Honorowego Obywatela 
jest zaszczytnym dowodem uzna-
nia dla osób o autorytecie moralnym, 
szczególnie trwałym z niepowtarzal-
nym wkładem w historię i rozwój 
gminy Pyrzyce. Uroczyste wręczenie 

Honorowego Oby-
watelstwa Gminy 
Pyrzyce odbyło się 
w dniu 1 kwietnia 
2015 r. w rodzin-
nym domu pana 
Władysława. 

„Nie ma w ro-
dzinie taty osób 
długowiecznych, 
tato jest najstar-
szy, cieszymy się, 
że jest zdrowy jak 
na swój wiek i na-
dal sprawny. Je-
żeli chodzi o jakieś 
przysmaki, które 
jada, to najbardziej 
lubi zalewajkę kie-
lecką, teraz może 
trochę rzadziej ją 
je, ale to jest jego 
przysmak, kieliszka 
na dobre trawienie 
też nie odmówi” 
– powiedział nam 
syn jubilata An-
drzej Sadłoń.

   W najbliższą sobotę przed dniem 
urodzin w kościele parafialnym w 
Mechowie odbędzie się uroczyste 
nabożeństwo w intencji 100 urodzin 
pana Stanisława, będą gratulacje od 

najbliższych a także od władz gminy, 
które złoży jubilatowi Burmistrz Py-
rzyc Marzena Podzińska.

PP

Już dziś w powiecie pyrzyckim 
ani śladu po świątecznych dekora-
cjach, było ich sporo w Pyrzycach, 
Lipianach, a także w wielu miej-
scowościach powiatu. Zapaliły się 
z inicjatywy gminnej lub indywidu-
alnej mieszkańców. Niestety, żadna 
z tych iluminacji świątecznych nie 
była się w stanie równać do tej w Ko-
zielicach. Tam, jakby specjalnie na 
święta, zabłysło kilkadziesiąt czer-
wonych lamp (nie lampek) umiesz-
czonych na wieżach elektrowni wia-
trowych. Jadąc od strony Szczecina 
na wysokości Starego Czarnowa, 
spoglądając w prawo widać było 
wieczorową porą, gdzie są Kozie-
lice i jak się dowiedzieliśmy od wójta 
gminy Piotra Rybkowskiego, to jesz-
cze nie koniec z wiatrakami. Naj-
później do końca czerwca tego roku 
na terenie gminy stać będą 43 elek-
trownie wraz z czerwonymi lam-
pami na ich szczytach. Można sobie 
już wyobrazić, jaką iluminację świą-
teczną będą miały Kozielice za rok. 
Biorąc po uwagę 43 świecące czer-
wone lampy na terenie gminy Ko-
zielice, do tego na terenie przygra-
nicznym w gminie Bielice postawio-
nych będzie kolejnych 7 elektrowni 
wiatrowych, to widok przez cały rok  
i każdej nocy będzie świąteczny. 
„Czynimy w tej chwili starania, 
by na terenie naszej gminy Kozie-
lice zamontowane zostały farmy fo-

towoltaiczne na powierzchni około 
200 hektarów, prowadzę obec-
nie rozmowy z właścicielami grun-
tów” – powiedział nam wójt Piotr 
Rybkowski. Jeżeli na 200 hekta-
rach ustawione zostaną panele fo-
towoltaniczne, to Kozielice zyskają 

kolejne źródło energii elektrycznej  
i światła, tym razem odbitego. W bez-
chmurną noc księżyc będzie miał się 
w czym przeglądać, otrzyma od Ko-
zielic 200-hektarowe lustro. Podsu-
mowując ilość energii wyproduko-
wanej na terenie gminy Kozielice 

na jednego mieszkańca i iluminacji 
świątecznych to śmiało można wy-
snuć tezę, że  w powiecie pyrzyc-
kim nikt im nie podskoczy. Może 
niedługo Kozielice będą widoczne z 
kosmosu?

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

SESJA RADY POWIATU  PYRZYCKIEGO

SESJA GMINY PYRZYCE
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W Starostwie Powiatowym w 
Pyrzycach odbył się Zjazd Delega-
tów na którym: przyjęto sprawozda-
nie z działalności ustępującej Rady 
Powiatowej LZS w Pyrzycach, przy-
jęto sprawozdanie komisji rewizyjnej 
i sprawozdanie finansowe, przedsta-
wiono i przyjęto projekt planu dzia-
łalności na kadencję 2016-2020, 
udzielono absolutorium ustępują-
cej Radzie Powiatowej LZS, doko-
nano wyboru Rady Powiatowej LZS 
w liczbie 11 osób, dokonano wyboru 
komisji rewizyjnej w liczbie 3 osób, 
wybrano Delegatów na Zjazd Woje-
wódzki LZS w liczbie 5 osób, który 
odbędzie się 12.03.2016 r w Ińsku.

Zjazd prowadził Edward Kiciński 
– wieloletni samorządowiec, czło-
nek Rady Wojewódzkiej LZS. Nowo 
wybrane władze: Rada Powiatowa 
LZS: Robert Betyna – przewodni-
czący PZ LZS, Krystian Jasiejko – 
wiceprzewodniczący ds. sportu, Łu-
kasz Stefańczyk – wiceprzewodni-
czący ds. organizacyjnych, Małgo-
rzata Piotrowska  – sekretarz, Bole-
sław Kowalski – skarbnik, Aleksan-
der Butkowski – członek, Krystian 
Dusza – członek, Dariusz Lichota – 

Walny Zjazd Delegatów Powiatowego Zrzeszenia LZS w Pyrzycach 
Pyrzyce 22.01.2016 r.

Od 1 stycznia dyrektorem 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Py-
rzycach jest Joanna Woźnia. Ob-
jęła swoje stanowisko po konkursie,  
a więc z jakąś wizją na funkcjonowa-
nie OSiRu. 

„Jako cel postawiłam sobie in-
tegrację lokalnego środowiska  
i przełamanie bierności sportowej 
wśród mieszkańców miasta i gminy, 
duży nacisk będę kładła na współ-
pracę z istniejącymi stowarzysze-
niami sportowymi, bo jest ich sporo 
w gminie Pyrzyce. Jeżeli chodzi  
o działalność, chciałabym organizo-
wać  miniolimpiadę dla dzieci i mło-
dzieży, półkolonie, przeglądy i tur-
nieje taneczne, Lipiany z tego słyną, 
a Pyrzyce są dużo większe, a tego nie 
ma. Chciałabym reaktywować Plebi-
scyt na Sportowca Roku wspólnie z 

SPORT

Gazetą Ziemi Pyrzyckiej. Jeżeli cho-
dzi o małe inwestycje, to moim ma-
rzeniem jest stworzenie w hali si-
łowni, potrzebne są na ten cel  środki, 
szukam możliwości pozyskania środ-
ków zewnętrznych marzy mi się też 
ścianka wspinaczkowa wewnątrz 
hali i na to też będę chciała pozyskać 
środki zewnętrzne” – powiedziała Jo-
anna Woźniak  

PP - Skąd na to pieniądze?
J.W. - W ramach tych, które po-

siadamy i oczywiście od sponsorów, 
w  poprzedniej pracy zajmowałam się 
pozyskiwaniem środków krajowych 
jak i unijnych. Moim celem jest po-
zyskiwanie środków z zewnątrz, ale 
potrzebny jest do tego wkład własny, 
myślę że gmina w tej materii pomoże 
i wtedy będzie można uzyskać środki 
zewnętrzne.

R.T. Czy wypadnie coś w tym 
roku z planów OSiR-u?

J.W. - Z uwagi na ograniczone 
środki w tym roku nie odbędzie się 
impreza Hall Of Fame, w zamian 
planowane są na koniec kwietnia 
Centralne Uroczystości Dni Olimpij-
czyka, które będą trwały trzy dni, je-
steśmy jednym z organizatorów. Pod-
czas tej ogólnopolskiej imprezy bę-
dzie możliwość wyróżnienia najlep-
szych sportowców naszej gminy, jest 
to bardzo kosztowne i bardzo ważne 
ogólnokrajowe przedsięwzięcie. 

Zapewne miłośnicy Hall Of 
Fame nie będą zadowoleni, sytu-
acja tej imprezy jest dość skompli-
kowana także ze względu na sytu-
ację prawną jej pomysłodawcy Je-
rzego Marka Olecha, który ma już 
postawione zarzuty prokuratorskie  
i dozór policyjny, i musi zgłaszać się 
na policję. Impreza  Sławnych i Za-
służonych Ludzi Sportu Ziemi Py-
rzyckiej z obecnym na sali Olechem 
mogłaby mieć dziwny kryminalny 
niesmak.

PP

członek, Artur Pniewski – członek, 
Krzysztof Święcki – członek, Janusz 
Wójtowicz – członek, Komisja Re-
wizyjna: Krystian Rejniak – prze-
wodniczący, Marek Bartnik – czło-
nek, Bronisław Wójcik – członek, 
Delegaci na Zjazd Wojewódzki: 

Robert Betyna, Krystian Jasiejko, 
Małgorzata Piotrowska, Piotr Ryb-
kowski, Łukasz Stefańczyk. Go-
ście zaproszeni: Stanisław Kopeć 
– członek władz krajowych Zrze-
szenia LZS, Tomasz Paciejewski – 
przewodniczący Rady Wojewódz-

kiej LZS, Kazimierz Lipiński – Sta-
rosta Pyrzycki. Na Zjeździe po 50 la-
tach rezygnację z dalszej działalności 
w Ludowych Zespołach Sportowych 
złożył Walenty Darczuk – w poprzed-
niej kadencji przewodniczący komi-
sji rewizyjnej PZ LZS.

PP

Joanna Woźniak
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Grano na 3 boiskach jednocze-
śnie, na których odbyło się 21 dwu 
lub trzysetowych meczów. Pojedynki 
sędziowali zawodnicy LMKS Żaka – 
Espadonu Pyrzyce, wywiązując się 
ze swych obowiązków bez zarzutów. 

Siatkówka to jedna z najtrudniej-
szych do opanowania gier zespoło-
wych, dlatego organizatorów mile za-
skoczyła frekwencja turnieju. 6 szkół 
w kategorii dziewcząt i 7 w kategorii 
chłopców walczyło – jak umiało naj-
lepiej – o tytuł siatkarskiego mistrza 
powiatu pyrzyckiego. Faza elimina-
cyjna wyłoniła kolejność w grupach. 
Zwycięzcy grali o 1 miejsce, drugie 
drużyny o 3, a trzecie o 5 miejsce.  

Było kilka spotkań, w których 
wygrana wymagała rozegrania tie 
breaka (przy stanie 1:1 w setach). 

MISTRZOSTWA POWIATU
W MINISIATKÓWCE

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pyrzycach 
w swoim kalendarzu imprez sportowych dzień 20 stycznia b.r. 
wyznaczył na finał powiatowy minisiatkówki dziewcząt i chłop-
ców. Zawody odbyły się w hali sportowej im. Polskich Olimpij-
czyków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 

Jak zawsze mecze finałowe 
wzbudziły największe emocje, bo 
przecież gra toczyła się o najwyższą 
stawkę. Finały dziewcząt i chłopców 
miały taki sam skład: SP Żabów i SP 
z OI w Pyrzycach. W obu meczach 
lepsi okazali się uczniowie z pyrzyc-
kiej podstawówki. Dublet „ustrze-
lony” przez uczniów z Pyrzyc poka-
zuje, że siatkówka to mocna strona 
tej szkoły. Liczymy na kolejne suk-
cesy w następnych rozgrywkach, 
czyli zawodach regionalnych. 

 PMOS dziękuje dyrektor 
OSiR pani Joannie Woźniak za udo-
stępnienie obiektu i pomoc w spraw-
nym przeprowadzeniu turnieju. 

Wyniki:

Dziewczęta: 

I m SP z OI Pyrzyce    opiekun Gabriela Czaja 
(Karolina Budynek, Vanessa Bulak, Karolina Jasińska, Aleksandra Ka-

czyńska, Nikola Krysiak, Maria Kulig, Malwina Maćkowiak, Weronika 
Major, Amelia Matyńka, Oliwia Swędrowska)  

II m SP Żabów     opiekun Cezary Siepka  
III m  SP Żuków     opiekun Anna Trzoniec  
IV m ZSP Bielice    opiekun Marta Wach  
V m SP Mielęcin     opiekun Anna Ręk  
VI m SP Kłodzino    opiekun Stanisław Warejko 

Chłopcy: 
   
I m SP z OI Pyrzyce  opiekun Rafał Krzentowski 
Jakub Balcerczak, Michał Borecki, Kacper Kacprzak, Michał Kowal-

czyk, Kacper Maciszewski, Tytus Osękowski, Szymon Pawicki, Jakub Pie-
trzak, Wiktor Siwek, Michał Świercz)  

II m SP Żabów   opiekun Cezary Siepka  
III m SP Kłodzino   opiekun Stanisław Warejko  
IV m OSW Pyrzyce  opiekun Jerzy Albrewczyński  
V M ZSP Bielice   opiekun Marta Wach  
VI m SP Okunica  opiekun Grzegorz Jasek  
VII m SP Żuków   opiekun Anna Trzoniec 

                Piotr Olech  
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Omijanie prawa
w starostwie? 

Ostatnio w kontekście konfliktu 
i dyskusji na temat Trybunału Kon-
stytucyjnego słyszymy wiele o wy-
kładni i interpretacji zapisów obo-
wiązującego prawa, ten sam akt 
prawny, fragment konstytucji, jedni 
prawnicy, a szczególnie politycy in-
terpretują na lewo, a inni na prawo. 
Na podobny problem na naszym tere-
nie zwrócił nam uwagę jeden z czy-
telników. Chodzi o pełnienie przez 
radnego powiatu pyrzyckiego od 11 
stycznia funkcji dyrektora wydziału 
Ochrony Środowiska, Leśnictwa i 
Rolnictwa. Po odejściu na emeryturę 
Zenona Mirowskiego powstał wakat, 
obecny zarząd powiatu, postanowił 
na dyrektorskie stanowisko powo-
łać etatowego członka zarządu Janu-
sza Budynka. Według naszego czy-
telnika, jest to niezgodne z prawem, 
czyli ustawą o z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym

Art.  23. Zakaz zatrudnienia rad-
nego oraz wykonywania pracy na 
podstawie umowy cywilnoprawnej 
1. Z radnym nie może być nawiązany 
stosunek pracy w starostwie powia-
towym powiatu, w którym radny uzy-
skał mandat.
2. Radny nie może pełnić funkcji kie-
rownika powiatowej jednostki orga-
nizacyjnej oraz jego zastępcy.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych 
wybranych do zarządu, z którymi sto-
sunek pracy nawiązywany jest na 
podstawie wyboru.
4. Nawiązanie przez radnego sto-
sunku pracy, o którym mowa w ust. 1 
i 2, jest równoznaczne ze zrzeczeniem 
się mandatu.
5. Zarząd powiatu lub starosta nie 
może powierzyć radnemu powiatu, w 
którym radny uzyskał mandat, wyko-
nywania pracy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej.

Właśnie na punkt 3. powoływał 
się w swoich wyjaśnieniach sekretarz 
powiatu Mariusz Majak, którego po-
prosiłem o wyjaśnienia w tej sprawie. 

Po analizie i konsultacjach muszę 
przyznać, że nasz czytelnik chyba ma 
rację, punkt 3 dotyczy tylko i wyłącz-
nie przypadku zatrudnienia w staro-
stwie radnego wybranego na etato-
wego członka zarządu i tylko lub aż 
tyle. I nie ma nic wspólnego z zatrud-
nieniem danego członka zarządu jako 
dyrektora wydziału lub jednostki 
podległej. Temat nie jest nowy, bo 
już za kadencji starosty Wiktora To-
łoczki ćwiczony, wtedy to radny, wi-
cestarosta, członek zarządu powiatu 
Jarosław Stankiewicz oprócz tego, 
że był radnym,  był także dyrektorem 
wydziału komunikacji. 

Sekretarz starostwa w odpowie-
dzi na nasze wątpliwości przysłał 
nam także fragment obowiązującego 
Regulaminu Organizacyjnego Sta-
rostwa Powiatowego w Pyrzycach 
gdzie w paragrafie 25 punkt 1 czy-
tamy – „Etatowy członek zarządu 
wykonuje zadania i posiada kompe-
tencje w zakresie wyznaczonym przez 
starostę. Etatowy członek zarządu 
może jednocześnie pełnić funkcję dy-
rektora wydziału”. A dlaczego tylko 
wydziału?!?!

Prawo mówi że: ”Dyrektorem wy-
działu zgodnie z obowiązującym pra-
wem może być osoba, która spełnia 
między innymi następujące warunki: 
posiada kwalifikacje zawodowe wy-
magane do wykonywania pracy na 
określonym stanowisku posiada co 
najmniej trzyletni staż pracy lub wy-
konywała przez co najmniej 3 lata 
działalność gospodarczą o charakte-
rze zgodnym z wymaganiami na da-
nym stanowisku posiada wykształce-
nie wyższe licencjackie, inżynierskie 
lub magisterskie.”

Nasuwa się pytanie, czy Rada 
Powiatu nawet wtedy, gdy podjęła 
błędną uchwałę może obejść prze-
pisy o kwalifikacjach i konkursach? 
Kolejne pytanie, dlaczego wiedząc 
od kilku miesięcy, że Zenon Mi-
rowski odchodzi na emeryturę nie 
przygotowano konkursu na dyrek-
tora wydziału? Do tematu na pewno 
powrócimy.

RT


