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Czytaj na str.10

Czy Zahorenko 
doprowadzi
do upadłości
szpitala?

Trzeba pieski wykajstrować Rzeckiemu śni się Bonaparte...

Częściowy 
sukces 
kontraktu bez 
Kazika
Czytaj na str.14
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21 marca to jeden z tych dni w 
roku, na który dzieci czekają z wielką 
niecierpliwością. Powitanie wiosny 
to dla każdej pociechy wyjątkowe 
wydarzenie.

 Ogromne emocje wśród naszych 
milusińskich wzbudziły już same 
przygotowania, które odbyły się 
kilka dni wcześniej. Dzieci z wielkim 
zaangażowaniem pomagały w wyko-
naniu MARZANNY.

22 marca wszystkie dzieci ze-
brały się w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Kozielicach, przyniosły ze 
sobą hałaśliwe gadżety i o godzinie 

Powitanie wiosny 
w Kozielicach 

16:00 ruszyły  wyznaczoną trasą zi-
mowo – wiosennej wędrówki. Dzieci 
ze śpiewem dotarły do pobliskiego 
boiska, gdzie pożegnały Panią Zimę 
i przywołały Wiosnę.       

 Po hucznym korowodzie i uro-
czystym spaleniu „Marzanny” na 
dzieci i ich rodziców czekał ciepły 
poczęstunek oraz różnego rodzaju 
gry i zabawy. Pomimo niesprzyjają-
cej pogody nasi milusińscy PIERW-
SZY DZIEŃ WIOSNY powitali z 
wielką radością i  uśmiechem na 
twarzy.

Burmistrz Pyrzyc, choć nie było 
to jej kiełbasą wyborczą, też dokłada 
swoją cegiełkę do polityki prorodzin-
nej naszego kraju, a ściślej gminy 
Pyrzyce.

Premier Beata Szydło daje od 1 
kwietnia 500 zł miesięcznie, ale jak 
zastrzegła nie na każde dziecko, a 
burmistrz Pyrzyc da 300 zł i też nie 
dla wszystkich dzieci.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Pyrzycach radni, na wniosek bur-
mistrz Pyrzyc, uchwalili dotację ce-
lową dla podmiotów prowadzących 
żłobki na terenie gminy Pyrzyce. Wy-
sokość miesięcznej dotacji na każde 
dziecko objęte opieką i zamieszkałe 
na terenie gminy Pyrzyce będzie wy-
nosić 300,00 zł. Uchwała wchodzi w 

Od premier 500+,
a od Podzińskiej 
jeszcze 
300+ na dziecko

życie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego. 
Uchwała daje możliwość (bo nie jest 
to obowiązek) dołożenia z budżetu 
gminy Pyrzyce do opłaty za żłobek, 
ale tylko dziecka zameldowanego  
w gminie Pyrzyce, dzieci zagraniczne, 
z innych gmin nie będą dotowane.  
Na razie w Pyrzycach żłobków nie 
ma, ale szykują się do rozpoczę-
cia działalności dwa, jak rozpoczną 
pracę, to ich mali klienci dostaną 
500+ i 300+. Premier Beata Szydło 
zapewne pochwali władze Pyrzyc za 
uchwałę prorodzinną wpisującą się w 
klimat 500+.

PP

14 marca br. wójt gminy Mieczysław Mular-
czyk odwiedził jubilatki z terenu  naszej gminy: p. 
Genowefę Jaworską z Żukowa z okazji 90 urodzin i  
p. Pelagię Biniek z Lucina z okazji 92 urodzin. Obie 
panie, pomimo sędziwego wieku i trudów życia są 
pełne ciepła oraz optymizmu. Pan wójt, wręczając ju-
bilatkom listy gratulacyjne i kosze pełne słodkości, 
złożył serdeczne życzenia. Do życzeń dołączyły się  
panie: kierownik USC Małgorzata Kędziora, Anna 
Garzyńska i Krystyna Nawój. Miłą niespodzianką  
dla naszych jubilatek były specjalnie na tę okazję za-
recytowane przez p. Krysię wiersze jej autorstwa. 

Pani Genowefa Jaworska jest jedną z pierw-
szych mieszkanek Żukowa. Przyjechała tu po II woj-
nie światowej z okolic Kielc. Dochowała się trojga 
dzieci, 9 wnucząt, 14 prawnucząt i 2 praprawnuków. 
Natomiast p. Pelagia Biniek wychowywała się w po-
bliżu Gostynina. Do Lucina przyjechała  z Centralnej 
Polski w 1945 r. Wychowała ośmioro dzieci, docze-
kała się dziewięciorga wnucząt i 11 prawnucząt. 

W miłej rodzinnej i wzruszającej atmosferze ju-
bilatki wspominały swoje doświadczenia życiowe  
i przeżycia z dawnych lat.

Gratulujemy i życzymy drogim jubilatkom 
doczekania w dobrym zdrowiu wielu następnych 
wspaniałych rocznic!
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Czy od władzy można wy-
magać, by mówiła do nas po 
polsku? 

Uważam, że tak. Jeżeli już w 
mowie potocznej, wśród swoich, 
trudno im zachować czujność ję-
zykową, to chociaż w oficjalnych 
wystąpieniach i podczas zabiera-
nia głosu publicznie powinni mó-
wić tak, by nie ośmieszać siebie i 
tematu. 

Przodownikiem niepoprawnej 
polszczyzny w powiecie pyrzyckim 
jest na pewno radny Rady Miej-
skiej w Pyrzycach Jerzy Wroński, 
niemalże na każdej sesji podczas 
swoich występów dokonuje takich 
przekręceń słownych, że tylko cy-
tować klasyka. 

Tytułowy popis Wrońskiego do-
tyczył jego krytycznej wypowiedzi 
na temat uchwały w sprawie przy-
jęcia programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiega-
nia bezdomności zwierząt na tere-
nie gminy Pyrzyce w 2016 roku. 
Radny Wroński głośno i nie po pol-
sku protestował przeciwko wyda-
waniu pieniędzy z budżetu gminy 
na futrzaki. Radny po raz ko-
lejny zapomniał się, że w poprzed-
niej kadencji także był radnym i 
wtedy wydawanie gminnej kasy 
na potrzeby czworonogów mu nie 
przeszkadzało. 

W 2012 roku radny wespół z in-
nymi uchwalił program, w którym 
zabezpieczył na potrzeby zwierząt 
kwotę 30 tysięcy złotych, w 2013 
Wroński na zwierzęta dał 28 500 zł. 
W kolejnych latach, kiedy to bur-
mistrzował Olech  i przygotowy-
wał te uchwały Wroński nie wno-
sił żadnych uwag tylko podnosił 
rękę. Dlaczego? No przecież nie 
za darmo, bo wtedy Olech wypła-
cał mu 18 tysięcy zł ryczałtu rocz-
nie więc protestować nie mógł i nie 
chciał. 

W tej kadencji radny Wroński 
nie jest rozpieszczany przez wła-
dzę i 18 tysięcy rocznie nie dostaje, 
więc próbuje swoją frustrację ode-
grać nawet na bezpańskich kotach 
i psach. 

Na ostatniej sesji dostało się od 
radego Wrońskiego nie tylko bez-
domnym zwierzakom, ale i Kry-
stynie Janowskiej, sołtys Brzeska, 
z którego radny pochodzi. Tym ra-

zem ziomek sołtyski uznał że bur-
mistrz Marzena Podzińska, także 
mieszkanka Brzeska, za dużo wy-
daje gminnej kasy na remont 
świetlicy w tejże miejscowości. 
- „Ja nie jestem przeciwny temu  
remontu!!”- zapewniał radny, w 
co nikt nie wątpi, bo to przecież 
remont świetlicy w jego rodzin-
nej miejscowości, on z niej korzy-
sta, jego rodzina, jego koledzy itd., 
ale to co dla innych jest oczywiste, 
że nie działa się na szkodę własnej 
wsi, Wroński rozumie inaczej, do-
bro własnej wsi schodzi na dalszy 
plan, kiedy jego nienawiść do in-
nych bierze górę. 

W tym przypadku negatywne 
uczucia kieruje w stronę Krystyny 
Janowskiej, sołtys wsi i burmistrz 
Marzeny Podzińskiej. 

„Nawet nie staram się rozumieć 
tego, co robi i mówi radny Wroń-
ski, to jakaś samorządowa hipo-
kryzja, radnemu w poprzedniej ka-
dencji, kiedy burmistrzem był Ma-
rek Olech nic nigdy nie przeszka-
dzało. Na sesji, gdy nie miał poję-
cia jak głosować, to tylko spoglądał 
na burmistrza i już wiedział, kiedy 
rękę podnosić, a kiedy nie. Gdybym 
dziś przywróciła radnemu Wroń-
skiemu dietę komendanta gminnego 

OSP w wysokości 1500 zł miesięcz-
nie zapewne zacząłby glosować jak 
za Olecha. Jeżeli chodzi o program 
opieki nad zwierzętami, to uchwałę 
taką wraz z pieniędzmi na jej re-
alizację muszą od kilku lat podej-
mować wszystkie gminy w Polsce, 
bez względu na to, czy są, czy nie 
są miłośnikami zwierząt. W ubiegły 
roku biuro prawne wojewody zwró-
ciło nam uwagę, że nie mamy pod-
pisanej umowy ze schroniskiem dla 
zwierząt, ale w tym roku to już by 
nie przeszło w nadzorze i kwota na 
opiekę nad zwierzętami musi być 
taka, jak w uchwale, czyli 31 ty-
sięcy, takie są dziś ceny w schro-
niskach. Jeżeli chodzi o remont 
świetlicy w Brzesku to szczególnie 
trudno i przykro jest mi to komen-
tować, radny Wroński jest miesz-
kańcem z tej miejscowości i powi-
nien jako radny z tej wsi dbać o nią 
i jej mieszkańców szczególnie bez 
względu na to czy kogoś lubi czy 
nie lubi, a tu się okazuje, że z po-
wodu własnych prywatnych ambi-
cji wywołuje dyskusje, które szko-
dzą mieszkańcom Brzeska. Jego 
ataki na sołtys Krystynę Janowską, 
że jako przewodnicząca Spółdzielni 
Socjalnej Brzoza, która dzierżawi 
od gminy obiekt, nie partycypuje w 

 

remoncie świetlicy są zwykłą zło-
śliwością. Spółdzielnia wykonuje 
remonty i naprawy bieżące i ma 
to zapisane w umowie podpisanej 
jeszcze w minionej kadencji, kiedy 
burmistrzem był Olech, a radnym 
Jerzy Wroński, wtedy radny nie 
miał żadnych uwag, co do zawartej 
ze spółdzielnią umowy, dziś je ma. 
Dodam, że identyczna umowa za-
warta jest ze Spółdzielnią Socjalną 
Pod Kasztanami w Rzepnowie, tam 
także gmina dołoży w tym roku do 
remontu dachu. Mamy uzgodnie-
nia, że Spółdzielnia Brzoza że do-
łoży do remontu świetlicy w Brze-
sku 10% całkowitego jego kosztu, 
to bardzo dużo, nie można spół-
dzielni socjalnych, czy to w Brzesku 
czy w Rzepnowie, obciążać kosz-
tami tak dużych remontów, zgodnie 
z umową dokonują oni na własny 
koszt bieżących napraw, malowa-
nia itd., ale do radnego Wrońskiego 
to nie dociera i nie dotrze, bo nie 
ma ryczałtu 1500 miesięcznie i w 
tej kadencji mieć nie będzie” – sko-
mentowała po sesji burmistrz Ma-
rzena Podzińska.
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Pyrzyccy policjanci poszukują 
dwóch kobiet, które w dniu 16 grud-
nia 2015 roku   dokonały kradzieży 
wyrobów ze złota w jednym z punk-
tów usługowo-handlowych na tere-
nie Pyrzyc. 

Do zdarzenia doszło 16 grudnia 
ubiegłego roku w Pyrzycach przy ul. 
1 Maja. Dwie kobiety narodowości 
romskiej w punkcie usługowo-han-
dlowym wykorzystując nieuwagę  
osoby obsługującej dokonały kra-
dzieży wyrobów ze złota na kwotę 
ponad 30 tysięcy złotych. 

Kobieta 2 w wieku około 50 lat, wzrost około 170 cm, szczupła. Włosy 
farbowane na kolor  rudy-blond uczesane w kok. Ubrana była w kurtkę koloru 
jasnego i dres w kolorze fioletowym.

Kobieta I w wieku około 50 lat, wzrost około 165 cm, krępej budowy 
ciała. Włosy koloru czarnego o długości za ucho, ubrana była w czarny ma-
teriałowy płaszcz.  

POSZUKIWANE 
W ZWIĄZKU
Z KRADZIEŻĄ 

Każdy, kto rozpozna przedsta-
wione na portretach pamięciowych 
kobiety, proszony jest o niezwłoczny 
kontakt z Komendą Powiatową Poli-
cji w Pyrzycach pod numer telefonu 

91577 95 54 lub drogą elektro-
niczną na adres komenda@pyrzyce.
policja.gov.pl. Zapewniamy pełną 
anonimowość. 

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

Policja publikuje portrety pamięciowe sprawczyń.

31 marca 2016r. zakończony został remont murów przy Baszcie Pijackiej  
(przejście od ul. Dąbrowskiego w kierunku ul. Owocowej). Prace polegały na 
rozbiórce elementów konstrukcyjnych schodów i muru wraz z jego odtworze-
niem. Prace wykonywała firma budowlano - konserwatorska „Podgórski”   
z siedzibą w Strachocinie 1C, 73 - 110 Stargard, która posiada doświad-
czenie i uprawnienia konserwatorskie niezbędne przy pracach na obiekcie za-
bytkowym. Koszt odtworzenia schodów i części muru wyniósł  52.000,00 zł 
brutto.

Nowe, stare mury

W jednej z informacji wójta 
gminy Przelewice z działalności 
międzysesyjnej można było prze-
czytać, że w roku 2015 na terenie 
gminy Przelewice dokonano sprze-
daży napojów alkoholowych na 
łączną kwotę 2 499 230, 21 zł, nie 
mamy danych z innych gmin, ale  
i ta może mocno zakręcić w głowie. 

W kolejnym Pulsie postaramy 
się zaprezentować dane z innych 
gmin.

PP

W Przelewicach
 przepili prawie
2,5 miliona złotych 
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Próżno dziś szukać na mapach miejscowości Burzy-
kowo (kiedyś Buslar). Nieszczęśliwy bieg zdarzeń spra-
wił, że wieś przestała istnieć, choć jeszcze w latach 30- 
tych ubiegłego wieku należała do jednych z większych w 
powiecie pyrzyckim. Burzykowo zostało założone praw-
dopodobnie już pod koniec XI wieku. Po raz pierwszy 
wieś wzmiankowana była w 1305 r. pod nazwą Busler, 
kiedy to została zakupiona przez biskupa kamieńskiego 
Henryka od księcia Pomorskiego Ottona I. Na przestrzeni 
wieków kilkakrotnie zmieniała właścicieli, do których 
należeli: von Hagenowie, Borckowie czy Mildenitzowie.  
W latach 1808-1815 przeprowadzono reformę administra-
cyjną w Prusach i Buslar znalazł się w granicach powiatu 
pyrzyckiego (Landkreis Pyritz). W 1842 r. we wsi były 
dwa majątki i siedziba parafii ewangelickiej, zamiesz-
kiwało ją 195 osób. Po wybudowaniu w latach 1883-84 
cukrowni w Kluczewie, do wsi Buslar doprowadzono 
bocznicę kolejki towarowej, którą zwożono buraki z oko-
licznych pól. W 1910 r. w Buslar mieszkało 281 osób,  
a w 1928 – 389. We wsi istniał pałac z zabudowaniami fol-
warcznymi, młyn wiatrowy, kuźnia, kościół, punkt pocz-
towy. Ostatnim właścicielem majątku Buslar w 1945 r. 
była rodzina Seidler. Właściciele majątku i pałacu staran-
nie zaprojektowali układ zespołu dworsko – pałacowego. 
Wynajętym architektem do tego celu był znany profesor 
Otto Kuhlmann (Institute of Technology Berlin Charlot-
tenburg). Kuhlmann zaprojektował i nadzorował budowy 
licznych domów i pałaców, obiektów handlowych, fa-
bryk, szkół, ratuszy oraz budynków administracyjnych, 
rolniczych, szpitali, teatrów, w tym: kościoła protestanc-
kiego dla czeskiej społeczności w Ołomuńcu (Morawy), 
Ratusza w Essen, czy luterańskiego kościoła w Chemnitz. 
Pałac w Burzykowie był prawdziwą perełką architekto-
niczną, a park był dobrze znany w całym regionie.

W 1936 roku armia niemiecka zbudowała  obok wsi 
„Feldflugplatz” - lotnisko, które musiało znacząco pod-
nieść rangę miejscowości. Wieś została opuszczona przez 
mieszkańców w czasie II wojny światowej. W 1952 roku 
w wyniku rozbudowy lotniska, Burzykowo zostało prze-
jęte przez armię radziecką, a jego polscy mieszkańcy zo-
stali przesiedleni do innych wsi. Do roku 1992 Burzy-
kowo funkcjonowało również jako samodzielne osiedle 
zamieszkiwane przez żołnierzy radzieckich. Po wypro-
wadzce wojsk w 1993 roku jego teren włączono formal-
nie w obręb miasta Stargardu.

Dziś zabudowania wsi i pałacu pozostają już tylko  
w ruinie. 

Wirtualne Burzykowo

Powyżej dwuobrazowa widokówka pałacu z 1915 roku (wydawca – 
Spezialhaus Visbeck, Stettin, Luisenstr. 6/7). Kartka była przedmiotem 
obiegu pocztowego, nadana została w punkcie pocztowym w Buslar dnia 
20.04.1915 roku do odbiorcy w Lipsku.
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Międzywojewódzki
 Konkurs

 Skrzypcowy 
i Altówkowy

V

W dniach 20-21 kwietnia 2016 
roku w Pyrzyckiej Szkole Muzycz-
nej I stopnia w Pyrzycach odbę-
dzie się kolejne spotkanie konkur-
sowe, którego inicjatywa zrodziła 
się w roku szkolnym 2006/2007 
wraz z powstaniem Pyrzyckiej 
Szkoły Muzycznej I stopnia i po-
czątkowo była imprezą obejmu-
jącą szkoły muzyczne z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego. 

Ze względu na rosnące zain-
teresowanie konkursem w roku 
szkolnym 2011/2012 został on 
przekształcony w Międzywoje-
wódzki Konkurs Skrzypcowy i Al-
tówkowy, a jego zasięg posze-
rzony o kolejne szkoły muzyczne 
z sąsiednich województw. W roku 
ubiegłym konkurs gościł uczestni-
ków z województw: zachodniopo-
morskiego, wielkopolskiego, lubu-
skiego, dolnośląskiego oraz war-
mińsko-mazurskiego. Dotychczas 
konkurs był imprezą jednodniową, 
jednakże ze względu rosnące za-
interesowanie  (w zeszłym roku 
udział wzięło 63 uczestników) or-
ganizatorzy postanowili rozsze-
rzyć kolejną edycję  o dodatkowy 
dzień przesłuchań. Należy pod-
kreślić, że uczestnikami  konkursu 
są również uczniowie PSM I stop-
nia w Pyrzycach, którzy co roku 
zostają laureatami tego wydarze-
nia. Cel, jaki postawili sobie orga-
nizatorzy imprezy to:

- popularyzacja muzyki i lite-
ratury skrzypcowej i altówkowej, 

- konfrontacja poziomu na-
uczania w klasach skrzypiec i al-
tówki oraz wymiana doświadczeń 
pedagogicznych, 

- upowszechnienie celowości 
nauczania gry na altówce w szko-
łach muzycznych I stopnia, 

- integracja szkół, nauczy-
cieli oraz uczniów poprzez udział 
we wspólnym przedsięwzięciu 
artystycznym, 

-  promowanie  Pyrzyce na te-
renie kraju. 

Zapraszamy na muzyczną 
konkursową ucztę

PP 

 

21 marca br. dzieci z Oddziału 
Przedszkolnego wraz z paniami Ka-
tarzyną Ptak, Justyną Osipowicz i Ju-
styną Musiałowską radosnymi okrzy-
kami witały wiosnę. Choć pogoda nie 
dopisała, w radosnych nastrojach ma-
nifestacyjnie przeszły przez Przele-
wice, szukając wiosny w przydomo-
wych ogródkach, w których zakwitły 
już przebiśniegi, krokusy i inne wio-
senne kwiatki. Przy Urzędzie Gminy 
na chwilę zatrzymały się, by otrzy-
mać miłą niespodziankę, którą w 
imieniu wójta gminy Mieczysława  
Mularczyka wręczył zastępca Zbi-
gniew Kupisz. 

Na zakończenie przemarszu w 
bezpiecznym miejscu pożegnano 
zimę i dokonano rytualnego spalania 
Marzanny.

Pierwsze oznaki wiosny można 
także dostrzec w naszym Ogrodzie 
Dendrologicznym. Widoczne są już 
łąki żółto-fioletowych kwiatów, a na 
gałązkach magnolii i innych krze-
wów zaczynają pojawiać się pierw-
sze wiosenne pąki. Warto to zoba-
czyć osobiście i zaczerpnąć wiosen-
nego orzeźwiającego powietrza. Ser-
decznie zapraszamy.

 Anna Garzyńska

Dnia 24 marca 2016 r. Ośro-
dek Pomocy Społecznej przy współ-
udziale Parafialnego Zespołu Caritas, 
jak co roku zorganizował dla osób sa-
motnych i bezdomnych „Śniadanie 
Wielkanocne”. 

Uroczystość odbyła się w sto-
łówce firmy Presto. Przybyłych go-

ści przywitała dyrektor Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Pyrzycach pani 
Aneta Wojcieszek. W spotkaniu 
uczestniczył m.in. ksiądz proboszcz 
Tadeusz Kłapkowski, który podkre-
ślił znaczenie i wagę świąt Wielkiej 
Nocy. Zaproszeni goście zasiedli 
przy świątecznie ozdobionych sto-
łach, na których nie zabrakło trady-

cyjnych potraw tj. żurku, białej kieł-
basy, jajek czy przepysznych ciast. 
Ten wyjątkowy czas upłynął zapro-
szonym gościom w prawdziwie świą-
tecznej i uroczystej atmosferze. Na 
zakończenie każdy z przybyłych go-
ści otrzymał paczkę z artykułami 
żywnościowymi.

  
Ośrodek Pomocy Społecznej 

Śniadanie Wielkanocne

15 marca burmistrz Pyrzyc Ma-
rzena Podzińska ogłosiła konkurs 
na stanowisko dyrektora Pyrzyckiej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia. Oferty 
zainteresowanych taką funkcją osób 
powinny być złożone w urzędzie 
miejskim w ciągu 22 dni od daty uka-
zania się ogłoszenia na pyrzyckim 

BIPie. „Dobiegła końca pięcioletnia 
kadencja obecnej dyrektor Ewy Loba 
Diakite i tak jak w przypadku innych 
gminnych szkół ogłaszam także i w 
tym przypadku konkurs” – powie-
działa burmistrz Marzena Podzińska

PP

Konkurs na dyrektora
szkoły muzycznej
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CO, LUB KTO NAS 
DENERWUJE?

Nikt i nic mnie nie denerwuje, 
staram się tak żyć, aby nie denerwo-
wać innych.

Raczej nie ma czegoś takiego, 
co by mnie mogło denerwować, 
ja czasem potrafię zdenerwować 
innych.

Częściej przebywam za granicą 
niż w kraju, więc jak przyjadę na 
krótko, to nie widzę sytuacji, czy 
osób denerwujących mnie.

Musiałby ktoś mnie bardzo wy-
prowadzić z równowagi, abym się 
zdenerwował, sam też nie jestem 
osobą wnerwiającą innych.

Staram się nie denerwować, ale 
czasem zdarzają się sytuacje wy-
prowadzające z równowagi.

Mimo iż przed świętami jest zwykle dużo pracy, panie z Koła Emerytów  
w Przelewicach  znajdują czas, aby spotkać się i samodzielnie wykonać palmę. 
Jako materiału użyto oczywiście bukszpanu, bazi, trzciny i kolorowych kwia-
tów. Na spotkaniu zaprezentowano także rękodzieła związane z Wielkanocą. 
Można było zobaczyć jajka ozdobione różnymi technikami, zajączki i kurcza-
czki a także stroiki. 

Nie zabrakło oczywiście tradycyjnej baby wielkanocnej.  Spotkanie prze-
biegało w miłej przedświątecznej atmosferze.

Lucyna Surma

Przed Niedzielą Palmową

W drugi dzień świąt wielkanoc-
nych strażacy z naszych jednostek 
tradycyjnie włączyli się  w akcję stra-
żacką lanego poniedziałku na tere-
nie naszej gminy. Polska tradycja na-
kazuje, by wodą oblewać panny, co 
miało im zapewnić powodzenie i mi-
łość płci przeciwnej.

W tym roku do kultywowania tej 
wspaniałej tradycji wybrano Żuków, 

Strażacki wodny pojedynek 
w Żukowie

gdyż tam powstała Młodzieżowa 
Drużyna Pożarnicza.  Właśnie w tej 
miejscowości doszło do bitwy wod-
nej pomiędzy damską i męską dru-
żyną Ochotniczej Straży Pożarnej.   
W ruch poszły gaśnice, węże stra-
żackie, hyrdonetki wodne, a nawet  i 
wiadra.

Pomysłodawcą tej niecodzien-
nej akcji jest prezes OSP Przelewice 

Gmina Pyrzyce podpisze 
umowę z Gminą Miasto Szcze-
cin, dotyczyć ona będzie zadania 
publicznego polegającego na re-
alizacji przez Izbę Wytrzeźwień 
w Szczecinie programu interwen-
cyjno- motywacyjnego dla osób 
nietrzeźwych z terenu gminy Py-
rzyce. Ustalono, że Gmina Pyrzyce 
będzie partycypowała w kosztach 
w formie rocznego ryczałtu w wy-
sokości 3 210 złotych. Podobne 
uchwały podjęła większość samo-
rządów powiatu pyrzyckiego, czyli 
już można pić i nie bać się o nocleg.

3210 zł 
na SPA 
dla
pijaków

Henryk Nawój przy wsparciu wójta 
gminy Mieczysława Mularczyka.

Warto dodać, że pokłosiem ak-
cji takich  jak  m.in. śmigus-dyngus 
jest zawieranie bliższych kontaktów 
i przyjaźni pomiędzy strażakami,  
a nawet wejście na nową drogę ży-
cia. Miło nam poinformować, że 
w naszej drużynie strażackiej takie 
fakty też mają miejsce, gdyż w Żuko-
wie zaprezentowała się publicznie 
po raz pierwszy para przyszłych no-
wożeńców tj. Paulina i Daniel, któ-
rzy oświadczyli nam, że w przy-
szłości zamierzają zawrzeć związek 
małżeński. Więc nie mogło w takim 
momencie zabraknąć dobrze zna-
nego wszystkim okrzyku: „gorzko, 
gorzko…”.

Relację ze zmagań strażackich 
przeprowadzili reporterzy Polsat 
News i TWN.

Anna Garzyńska
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31 marca 2016r. mieszkańcy 

Lipian zostali zaskoczeni paradą 
rozśpiewanych Meksykanów. Przy 
dźwiękach „La cucarachy”, prowa-
dzona przez Zorro, grupa młodych 
ludzi w ogromnych sombrerach na 
głowach i pasiastych poncho czę-
stowała przechodniów mięsno- wa-
rzywną tortillą.

Jak się okazało, nie była to pro-
mocja nowej restauracji ani nawet 
wizyta Magdy Gessler (jak próbo-
wali się domyślać lipiańczycy). To 
po prostu zadanie w ogólnopolskim 
konkursie „Żyj smacznie i zdrowo” 
w wykonaniu uczniów klasy IIB 
miejscowego gimnazjum.

Celem konkursu jest promowa-
nie zasad zdrowego odżywiania się, 
kształtowanie odpowiednich nawy-
ków żywieniowych oraz nauka nie-
marnowania żywności. Co roku za-
danie konkursowe ma inną tema-
tykę – w tym należało przygoto-
wać wydarzenie społeczne dla jak 
największej liczby osób promujące 
zdrowe potrawy. 

Wykonanie zadania było oka-
zją do poznania niezwykle bogatej 
kultury, przyrody i tradycji Mek-
syku. Tortilla to zaledwie „okru-
szek” z przebogatej kuchni tego 
kraju, sięgającej swoją historią cza-
sów Azteków.

Przekąska musiała smakować 
mieszkańcom, o czym świadczyły 
puste talerze. Jak słusznie, z nutką 
rozczarowania w głosie, zauważył 
jeden z przechodniów „Meksyk to 
także tequila, też bym spróbował”. 

No cóż, oczywiście, że tak. Ale 
ona już do zdrowej żywności nie 
należy.

W podziękowaniu za wspólną 
zabawę - uczniowie klasy II B z wy-
chowawczynią Marzeną Tomczak.
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Słowa z piosenki Jacka Kacz-
marskiego towarzyszyły w niedzielę 
mieszkańcom Lipian jeszcze długo 
po tym, jak zgasły światła na sce-
nie Miejsko – Gminnego Ośrodka 
Kultury. 

Ostatni weekend w Lipianach 
był wyjątkowy. W sobotnie i nie-
dzielne popołudnie na ulicach mia-
steczka można było spotkać Izabelę 
i Tomasza Łęckich, pannę Floren-
tynę, Deklewskiego – fabrykanta po-
wozów, radcę Węgrowicza, Stani-
sława Wokulskiego i doktora Schu-

mana zapraszających mieszkań-
ców na niedzielne przedstawienie. 
W role bohaterów „Lalki” wcie-
lili się uczniowie miejscowego Li-
ceum Ogólnokształcącego. Lice-
aliści – pod kierunkiem Julity He-
rezo, nauczycielki z Zespołu Szkół 
-  ponad pół roku przygotowywali 
się do inscenizacji fragmentów tej 
najpopularniejszej XIX – wiecznej 
polskiej powieści. Efekty ich pracy 
można było zobaczyć w niedzielę w 
MGOK. 

„Rzeckiemu 
śni się 
Bonaparte, 
Wokulski
kocha Izabelę…” 
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Nikodem podczas leczenia w szpitalu

Podczas ostatniej sesji Rady 
Powiatu Pyrzyckiego radny Artur 
Pniewski zapytał starostę Stani-
sława Stępnia o sprawę audytu w 
szpitalu pyrzyckim – „…poprzedni 
starosta wezwał byłego dyrektora 
szpitala do wyjaśnienia nieprawi-
dłowości wykazanych w audycie, 
chciałbym się zapytać, na jakim 
etapie są te wyjaśnienia, kiedy się 
zakończą?”,  „….Panie starosto że-
byście dużo tam nie szukali w au-
dycie, bo ja znam ten audyt, to po-
wiem że nieprawidłowości dotyczą 
łamania kodeksu karnego artykuł 
286 paragraf 1, gdzie za łamanie 
tego artykułu grozi kara pozbawie-
nia wolności od 6 miesięcy do 8 
lat pozbawienia wolności, według 
mnie powinniście jak najszybciej 
zająć się tym audytem”. W podob-
nym tonie o nieprawidłowościach 
wykazanych w audycie szpitala 
mówił podczas swojej konferen-
cji prasowej kandydat na dyrek-
tora szpitala Daniel Zahorenko – 
„….od kilku dni jawny jest audytu 
szpitala, który stwierdza spore nie-
prawidłowości, ja nie wiem czy on 
potwierdza fakty popełnienia prze-
stępstwa, nie chcę na ten temat dy-
wagować, natomiast jasnym jest, 
że sporo nieprawidłowości zostało 
ujawnionych”. 

Ryszard Tański - Zapewne zna 
pan audyt i jak pan ocenia te i 
wiele innych wypowiedzi na ten 
temat?

Ryszard Grzesiak – Pan Ar-
tur Pniewski nie zna szczegółów, 
bo nikt mnie o te rzeczy nie pytał 
i od razu oskarżył mnie o popeł-
nienie przestępstwa, mówił pod-
czas sesji, że są pewne nieprawi-
dłowości w audycie, on uważa, że  
w oparciu o kodeks karny złoży 
wniosek do prokuratury, ponie-
waż zarząd się tym nie zajął do 
tej pory. Pan radny nie powie-
dział precyzyjnie, o co chodzi, po-
wiedział, że były pewne działania 
w jednostce, z których wynika, że 
było popełnione przestępstwo i na 
tym zakończył. Natomiast pan Da-
niel Zahorenko na swojej konferen-
cji powiedział, że jest wiele niepra-
widłowości i mogą one skutkować 
nałożeniem na szpital kar finanso-
wych a nawet rozwiązaniem umowy  
z NFZ. Ktoś z obecnych dzienni-
karzy zapytał, czy zdaje on sobie 
sprawę, że trzeba będzie te środki 
zwrócić i że będzie musiał zwrócić 
je powiat, Zaharenko odpowiedział, 
że tak może być. Pan Zaharenko 
kłamie, żadnych nieprawidłowości 
nie było, nie potrafi on prawidłowo 
czytać dokumentów dotyczących 
działalności szpitala, a dziwne, bo 
przecież jest kandydatem na dyrek-

Czy 
Zahorenko
doprowadzi 
do upadłości 
szpitala?

tora. Moje stanowisko jest takie, 
były rozbieżności między harmo-
nogramem w poradniach specjali-
stycznych a harmonogramem prze-
słanym do Narodowego Funduszu 
Zdrowia, które wynikały z tego, że 
były trudności w pozyskaniu pew-
nych lekarzy specjalistów i dla-
tego poradnia, która powinna pra-
cować 3 dni w tygodniu rzeczywi-
ście pracowała 2 dni. Fakturowane 
były rzeczywiście wykonane usługi,  
a nie, jak się insynuuje, że były fak-
turowane usługi, które nie były wy-
konane, a zatem nie ma żadnych 
podstaw, żeby NFZ mógł nałożyć 
obowiązek zwrotu środków niena-
leżnie pobranych, ponieważ takiej 
sytuacji nie było. 

Ryszard Tański – Czy dostał 
pan jakieś pismo z konkretnymi 
zarzutami wynikającymi z au-
dytu od zarządu powiatu?

R.G. – Ja otrzymałem pismo od 
starosty Lipińskiego z datą 1 lutego 
2016 roku o następującej treści:  
„W związku z przeprowadzonym 
audytem Szpitala  Powiatowego w 
Pyrzycach za okres od roku 2013 
do 2015 i stwierdzonymi nieprawi-
dłowościami w zakresie działalno-
ści zarządzanej przez Pana w tam-
tym czasie jednostki proszę o za-
poznanie się z raportem audytu  
i złożenie w tej sprawie pisemnych  

wyjaśnień”. Po otrzymaniu w/w pi-
sma zapoznałem się z audytem bar-
dzo dokładnie i stwierdziłem, że 
nie ma żadnych nieprawidłowości,  
a zatem nie widziałem potrzeby 
składania pisemnych wyjaśnień. 
Natomiast w powyższym audycie 
w dziale zatytułowanym streszcze-
nie menedżerskie znajdują się na-
stępujące zapisy – „Ponadto na-
leży zaznaczyć, że osiągnięte przez 
szpital wyniki i analizy dyskrymi-
nacji (szczególnie w zakresie po-
ziomu zadłużenia) były jednymi  
z najlepszych spośród podmiotów 
leczniczych o podobnej charaktery-
styce, jakie audytor poddał analo-
gicznemu badaniu”. Kolejny cytat 
z audytu – „ …podsumowując wy-
niki analizy wskaźnikowej należy 
podkreślić,  że sytuacja ekonomicz-
no-finansowa szpitala z punktu wi-
dzenia rynku wyróżnia się w sposób 
pozytywny – Należy jednak  zazna-
czyć, że powyższe porównanie do-
konywane w zestawieniu  jest ze 
złą kondycją podobnych jednostek, 
czyli do poziomu bardzo niskiego”. 

Jeżeli osoba taka jak kandydat 
na dyrektora szpitala, pan Zaha-
renko ma wątpliwości, co do czyta-
nia dokumentów związanych z dzia-
łalnością szpitala, to powinien za-
sięgnąć opinii osób, które mu od-
powiednio te sprawy przetłumaczą. 

Radny 
Artur Pniewski

Daniel Zahorenko
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Jeżeli zarząd czy radni stwierdzą, 
że są jakieś nieprawidłowości, to ja 
bym chciał, aby je wyartykułowali, 
żebym się do nich ustosunkował. 
Wtedy oczywiście na każde pytanie 
precyzyjnie odpowiem, dziś rzuca 
się na lewo i na prawo ogólnikami i 
oszczerstwami na mój temat.

R.T. – Zahorenko mówił także 
o składzie komisji konkursowej, 
którą pan oprotestował?

R.G. - Na podstawie rozporzą-
dzenia o przeprowadzaniu konkur-
sów na stanowisko kierownicze w 
szpitalach takich jak nasz, nie po-
winni zasiadać przedstawiciele 
związków zawodowych działają-
cych w jednostce, bo tacy zasiadają 
tylko w konkursach na naczelną 
pielęgniarkę szpitala i zastępcę dy-
rektora. W tej chwili w komisji jest 
pan Mietek Jurek  z NZZS w Szcze-
cinie, ale nie jest przewodniczącym 
związków w jednostce, czyli w na-
szym szpitalu. 

Chciałem także, aby był wyco-
fany z tej komisji pan Lipiński, po-
nieważ ja utraciłem w jego oczach 
zaufanie, mam na to dokument i ten 
dokument rozwiązał ze mną umowę 
o zarządzaniu szpitalem.

R.T. – Jak pan ocenia tę dys-
kusję na temat szpitala i audytu?

R.G. - Ja uważam, że są to ce-
lowe i skoordynowane ataki na 
mnie, jakaś grupa radnych nie 

wiem dlaczego,  jest ustawiona 
przeciwko mojej osobie chcąc mnie 
zdyskredytować w dalszym postę-
powaniu konkursowym na dyrek-
tora szpitala. Od 3 października ten 
audyt był w posiadaniu zarządu po-
wiatu i w posiadaniu pana Pniew-
skiego, który nie był członkiem za-
rządu, ale z tego, co wiem uczest-
niczył prawie we wszystkich posie-
dzeniach zarządu, dlaczego on nie 
krzyczał wcześniej, że są niepra-
widłowości, że trzeba będzie zwra-
cać pieniądze, że przestępstwo itd. 
Chciałbym oświadczyć, że jeżeli nie 
zaprzestanie się ataków na moją 
osobę, to skieruję sprawę na drogę 
sądową. Po prostu nie mam innego 
wyjścia, czuję się w tej pseudody-
skusji skrzywdzony i na dalsze takie 
działania i wypowiedzi nie pozwolę. 

R.T. – Na konferencji praso-
wej zapytałem pana Daniela Za-
horenko o to, co zrobi jak wygra 
konkurs na dyrektora szpitala, 
czy wtedy wybierze pracę w War-
szawie, czy w Pyrzycach, odpo-
wiedź brzmiała, że się wtedy za-
stanowi, co pan na to?

 R.G. - Dość kuriozalna odpo-
wiedź, człowiek który uczestniczy w 
konkursie o poważne stanowisko, 
robi sobie z naszych problemów ja-
kąś zabawę. Mogę domyślać się, 
że jak wygra konkurs to zapyta za-
rząd powiatu, jakie mu zechcą dać 
wynagrodzenie i wtedy zdecyduje, 
gdzie mu się będzie bardziej opła-
cało. Jak dadzą dużo pieniędzy, to 
zechce zostać dyrektorem szpitala, 
jak mało, to zostanie w Warszawie 
dyrektorem, jest to bardzo niepo-
ważne traktowanie naszego szpi-
tala, jakby to była zabawka dla 
pana Zahorenki. Dla nas jest to 
duży problem, z którym już prawie 
rok nikt nie może sobie poradzić, 
a czas ucieka. Przypomnę, że do 
końca 2017 roku musimy dostoso-
wać szpital do wymogów unijnych, 
udało mi się na ten cel wygospoda-
rować pieniądze w budżecie szpi-
tala i przygotować dokumentację, 
ale jeżeli pan Zahorenko dla wła-
snych interesów bawił się będzie 
kosztem szpitala i mieszkańców po-
wiatu, to nie tylko nie zdążymy szpi-
tala dostosować w terminie, ale co 
gorsze może przy takim zachowa-
niu szpital upaść, chyba, że z jakiś 
nieznanych nam względów o to mu 
chodzi?

Jeżeli Zahorenko dotrzyma 
słowa i będzie protestował prze-
ciwko obecnemu składowi komisji 
konkursowej powołanej do wyboru 
dyrektora szpitala w Pyrzycach aż 
do momentu, kiedy komisja będzie 
według niego taka jak powinna, to 
czy wtedy innym kandydatom ko-
misja odpowiadająca Zahorence też 

się spodoba? A może wtedy, kiedy 
on skończy, oni zaczną protesto-
wać? Na koniec pytanie do władz 
powiatowych, czy problemy szpi-
tala, rada powiatu i obecny zarząd 
dla dobra tej placówki nie powinny 
załatwiać i dyskutować trochę ci-
szej i szybciej, ponadto, czy od paź-
dziernika 2015 r. do końca swoich 
rządów, zarząd pod przywództwem 
Kazimierza Lipińskiego nie mógł 
znaleźć czasu, zaprosić Grzesiaka  
i pochylić się nad audytem? Skutek 

Już w okolicach sierpnia 
tego roku w miejscu podziem-
nego szaletu publicznego w Pyrzy-
cach stanie budowla do sikania na 
miarę 21 wieku, producent rekla-
muje swój produkt następująco:  
ciśnieniowy system mycia podgrze-
wanej podłogi; system mycia, de-
zynfekcji i suszenia toalety oraz roz-
budowany zewnętrzny piktogram 
świetlny w technologii LED. Toaleta 
wykonana jest w kształcie walca rów-
nież odlana w nowej technologii two-
rzy monolityczny moduł betonowo - 
kompozytowynowej odporny na ude-
rzenia, pęknięcia, wodę, wilgoć. Ca-

Pyrzycka toaleta 
wyjdzie z pod ziemi

łość jak twierdzi producent tworzy 
wysoce wandaloodporny obiekt, czy 
zgodzą się z tym stwierdzaniem py-
rzyccy wandale zobaczymy po uru-
chomieniu WC. Nowa budowla zo-
stanie postawiona na zasypanej sta-
rej toalecie, nowoczesne WC wraz 
z zagospodarowaniem terenu wo-
kół będzie kosztować gminę Pyrzyce 
150 tysięcy złotych. Jak zapewniają 
urzędnicy pyrzyckiego ratusza w dru-
gim miesiącu wakacji mieszkańcy 
Pyrzyc i nie tylko będą mogli korzy-
stać z nowoczesnego przybytku. 

PP

dziś jest taki, że od 3 października 
2015 186-stronicowy audyt szpi-
tala, wykonany na zlecenie Kazi-
mierza Lipińskiego stał się kijem 
do straszenia innych. Każdy, kto 
weźmie audyt do ręki inaczej go 
czyta i napieprza nim, kogo chce, 
a w tym napieprzaniu chyba wcale 
nie chodzi o szpital i pacjentów, 
bawcie się tak dalej panowie, nie-
długo minie rok. 

                            Ryszard  Tański

Daniel Zahorenko
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26 lutego 2016 roku Zachodnio-
pomorska Rada Wojewódzka Soju-
szu Lewicy Demokratycznej podjęła 
decyzję o likwidacji struktur partii 
w powiecie pyrzyckim. Argumenta-
cja władz wojewódzkich była nastę-
pująca – „…pomimo wielokrotnych 
próśb, struktura powiatowa SLD w 
Pyrzycach przez cały 2015 rok nie 
wykazała się żadną aktywnością, a 
członkowie nie brali udziału w posie-
dzeniach organów statutowych oraz 
w zjeździe wojewódzkim. Również 
nie zostały odebrane karty do gło-

reanimacja pyrzyckiego Sojuszu
Lewicy Demokratycznej 

sowania na przewodniczącego SLD, 
na skutek czego na terenie powiatu 
nie zostały przeprowadzone po-
wszechne wybory przewodniczącego. 
Rada Wojewódzka nie otrzymała 
również raportów kasowych ani in-
formacji na temat płatności składek 
członkowskich. 

Informuje jednocześnie, że li-
kwidacja struktury powiatowej nie 
oznacza utraty członkostwa w SLD. 
Wszystkie osoby, które nie zrezygno-
wały z członkostwa, dalej są człon-
kami Sojuszu. 

Nie mam nic przeciwko nowym 
technikom komunikacji społecznej, 
jestem za nowinkami i wdrażaniem 
ich w życie, o ile jest to z korzyścią 
dla tych, których to dotyczy. Niestety, 
czasami nowinki można przedawko-
wać, tak jest w przypadku nowego 
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego, gdzie 
działalność na facebooku stała się 
wręcz podstawowym, kultowym 
obowiązkiem. Przodują w tej dziedzi-
nie członek zarządu Miłosz Łuszczyk 
i wicestarosta Bartłomiej Królikow-
ski. Jak spojrzymy na ich wirtualną 
aktywność, to mogłoby się wydawać, 
że działania na fecebooku są wpisane 
w ich zawodowe obowiązki. Na ich 
stronach znajdziemy wszystko: z kim 
się witali, gdzie byli (mówię o spra-
wach zawodowych, prywatne mnie 
nie obchodzą), z kim gadali, komu 
podali rękę, co z kim ustalili i do 
tego fotki i filmiki. W połączeniu z 
ilością organizowanych konferencji 
prasowych Zarząd Powiatu Pyrzyc-
kiego na pewno można uznać za naj-
bardziej innowacyjny w komunika-
cji społecznej. Problem w tym, że nie 
ma co komunikować, do dziś nowy 
zarząd nie odnotował żadnego więk-
szego sukcesu, o którym należałoby 
powiadomić świat i powiat. 

Nawet te informacje, które na 
początku wydają się sukcesem, za 
chwilę stają się powodem do drwin. 
Tak stało się z ogłoszoną na specjal-
nie zwołanej konferencji prasowej 
informacją o przyjęciu przez Zarząd 
Województwa kontraktu samorządo-
wego Pyrzyce+. Zaproszeni dzienni-
karze usłyszeli, że kontrakt przeszedł 
w wersji złożonej na 17 milionów 
złotych, a już na drugi dzień było 
wiadomo, że jest to wersja okrojona 
tylko do 8 milionów złotych.

Drugi przykład tego, że wirtualna 
rzeczywistość członków zarządu 
mija się z prawdą to fakt ogłoszenia 
przez Miłosza Łuszczyka na swo-
jej facebookowej platformie infor-
macji o największym tegorocznym, 
drogowym sukcesie powiatu. Mi-
łosz Łuszczyk poinformował świat 
i powiat, że zaplanowany na ten rok 
kompleksowy remont drogi powiato-
wej na odcinku od drogi wojewódz-
kiej do miejscowości Czarnowo i tro-
chę dalej w gminie Kozielice, to suk-
ces powiatu. Używa słów wynego-
cjowaliśmy, będzie to największa in-
westycja powiatu w ostatnich latach, 
nie mówi o tym, że to firma Wiatro-

mil wyłoży kasę na remont drogi, nie 
mówi, jaki jest wkład powiatu w tę 
inwestycję. Prawda niefacebookowa 
jest taka, że to wójt gminy Kozielice 
Piotr Rybkowski załatwił remont tej 
drogi z wiatrakowym inwestorem, to 
on zmusił firmę do takiej trasy trans-
portu budowlanego, by „dobili” tę 
drogę, a nie inną podczas budowy 
wiatraków i to on spowodował, że 
wiatraki zapłacą za ponad 2 kilome-
try drogi ponad 2,2 miliony złotych, 
a starostwo wykonało dokumentację 
za 45 tysięcy złotych, jest to wkład 
około 2% w w/w inwestycję. Ryb-
kowskiego w w/w działaniach wspie-
rał Andrzej Drabczyk z dróg powia-

towych i to oni wraz z kimś od wia-
traków powinni zrobić sobie video na 
facebooka. Ponadto wszystkie nego-
cjacje w tej sprawie odbyły się jesz-
cze przed zmianą władzy w powie-
cie, ta obecna tylko podpisała poro-
zumienie, z którego wynika, że w/w 
droga do września będzie jak nowa, 
pytanie, jaki to sukces starostwa pa-
nie Łuszczyk? Uważam, że członko-
wie zarządu powinni się bardziej za-
stanawiać, co piszą i co mówią, prze-
cież słuchają tego i czytają ci, któ-
rzy wiedzą o sprawach, co było i jak 
było. Zalecam więc  mniej słodzenia 
sobie nawzajem, jak będzie praw-
dziwy sukces, to ludzie posłodzą. No 
ale skoro taki trend i głód sukcesu w 
powiatowym urzędzie jest, to może 
pójść o krok dalej, Biuletyn Infor-
macji Publicznej podłączyć do stron 
facebookowych członków zarządu,  
a także pociągnąć tam linki do róż-
nych urzędowych wniosków i formu-
larzy. Według mnie, aktywność na fa-
cebooku zaniża sam starosta Stani-
sław Stępień i należy mu się za to in-
terpelacja z pytaniem – „Czemu nie 
ma pana na facebooku?”.

 Tak czy owak, członków zarządu 
powiatu częściej szukajcie w inter-
necie, tylko sprawdzajcie, co mówią  
i piszą, bo czasami mogą Was 
wkręcić.

RT 

Podjęta już została próba na-
wiązania kontaktu z członkami, ce-
lem przeprowadzenia zjazdu powia-
towego i wyboru nowych władz”. Z 
informacji, jakie posiadamy, próba 
reanimacji SLD ma być podjęta 11 
kwietnia, do tego czasu władze wo-
jewódzkie swoimi kanałami kontak-
tować się będą z tymi, którzy jesz-
cze pozostali partii wierni i mają 
zamiar ją w powiecie pyrzyckim 
reaktywować.

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

SESJA RADY POWIATU 
PYRZYCKIEGO

KONFERENCJA PRASOWA DOTYCZĄCA
CENTRALNYCH UROCZYSTOŚCI DNI OLIMPIJCZYKA
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O kontrakcie Pyrzyce + pisa-
łem już wiele razy i z reguły były to 
moje wątpliwości, co do sensu pi-
sania takiego projektu i jego zawar-
tości, może byłem zbyt wyczulony 
na rozmach, jaki nadawał mu Ka-
zimierz Lipiński, starosta powiatu 
pyrzyckiego w okresie, kiedy prace 
na kontraktem miały swoją naj-
większa intensywność. Kazik wi-
dział kontrakt w takim rozmiarze, 
który nawet największym optymi-
stom i zwolennikom tej koncepcji 
pozyskania środków unijnych wy-
dawał się trochę nierealny do za-
akceptowania przez Zarząd Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 

Moje wątpliwości do kontraktu 
to przede wszystkim bieda, więk-
szość gmin powiatu pyrzyckiego 
działa dziś na oparach i nie stać ich 
na wkład własny, na kolejne wy-
datki inwestycyjne. Ponadto do-
piero w połowie grudnia 2015 sta-
rostwo podpisało porozumienie z 
Zakładem Ubezpieczeń Społecz-
nych dotyczące rozłożenia spłaty 
długu za zlikwidowany szpital, 
gdyby tego porozumienia nie było, 
starostwo nie mogłoby być liderem 
kontraktu, a żadna inna gmina nie 
chciała się tego podjąć. 

Dziś wiemy, że kontrakt prze-
szedł częściowo, projekty załapały 
się nie na 17 a na 8 milionów zło-
tych: Szkoła Podstawowa i Gim-
nazjum w gminie Przelewice, Ze-
społu Szkół w Lipianach, Zespół 
Szkół w Warnicach, Zespół Szkół 
Bielicach, Przedszkole im. Kubu-
sia Puchatka w Lipianach, Gmina 
Pyrzyce na wsparcie szkół i przed-
szkoli, Gmina Banie na szkoły pod-
stawowe i gimnazja i SOSW w Py-
rzycach na adaptację pomieszczeń 
dla osób niepełnosprawnych. 

Nie załapały się i są wyja-
śniane projekty dotyczące: wspar-
cia przedszkoli w Gminie Warnice, 
wsparcie działań edukacyjnych w 
SOSW w Pyrzycach, Zespole Szkół 
Nr 1 i Nr 2 w Pyrzycach, jeden pro-
jekt wycofany został przed rozpa-
trywaniem przez Gminę Banie do-
tyczył przedszkoli, a drugi projekt 
wycofało Starostwo Pyrzyckie, 
dotyczył on wsparcia szkolnictwa 
zawodowego. 

Jak widać z powyższego, 
wszystkie projekty są projektami 
tak zwanymi miękkimi, czyli na 
edukacje, szkolenia, spotkania itd., 
dwa największe w kontrakcie pro-
jekty inwestycyjne zostały zawie-
szone w powietrzu i będą przez 
Gminę Pyrzyce oprotestowane, są 
to kompleksowa przebudowa ulicy 
Głowackiego i uzbrojenie terenu 
wzdłuż ulicy Lipiańskiej. 

W ubiegły czwartek spaniko-
wany przekazywaniem nieprawdy 
o kontrakcie zarząd powiatu, pró-
bował ratować twarz w Szczecinie 
u marszałków województwa, ale 
jak na razie, mimo podobno bar-
dzo dobrych relacji z marszałkiem 
Rzepą bez większych sukcesów. 

Co o całej sytuacji sądzi lider 
Kontraktu Pyrzyce+  Kazimierz 
Lipiński? 

- Panie Redaktorze, prysła idea 
Kontraktu Samorządowego Py-
rzyce+, z którą wiązałem ogromne 
nadzieje, że wspólnie z samorzą-
dowcami Bań, Bielic, Kozielic, Li-
pian, Przelewic, Pyrzyc, Warnic 
oraz powiatu pyrzyckiego, pienią-
dze z budżetu unijnego 2014-2020 
poprzez RPO WZ przeznaczymy 
na zadania kreujące rozwój spo-

łeczno-gospodarczy. Umocniłem 
powiat pyrzycki, pozyskałem gminę 
Banie w myśl polityki spójności w 
wymiarze terytorialnym, ponieważ 
takie były dyrektywy UE, ale rów-
nież mój pogląd na rozsądne in-
westowanie, tworząc warunki do  
uruchamiania miejsc pracy. W  
sierpniu 2015 r. zauważyłem, że na-
sze pomysły schodzą na plan dal-
szy, a dominować będą „socjalne 
przestrzenie”, stąd wystosowałem 
pismo (6 sierpnia 2015 r.) do pana 
marszałka województwa z obawą, 
że założenia koncepcji kontraktu  
różnią się zdecydowanie od opisu 
osi priorytetowych  konkursu na 
wyłonienie kontraktów samorządo-
wych. Panie redaktorze, Koncepcja 
Kontraktu Samorządowego „Py-
rzyce + „została przygotowana so-
lidnie, profesjonalnie, dobrze, po-
mysłowo, a projekty wyróżniały 
naszą koncepcję w ten sposób, 
że można było twierdzić o naszej 
atrakcyjności rozwojowej. Koncep-
cja Kontraktu Samorządowego zo-
stała złożona w terminie.

 
R.T. - Co dalej? 

K.L - Dużo by mówić, powiem 
tyle, że zamiast rozwoju będzie re-
gres. Wszyscy na tym stracimy, 
przecież to ostatnie tak duże pie-
niądze dla Polski z budżetu UE. 
Wszystkie gminy naszego powiatu 
oraz gmina Banie posiadają cenne 
walory, duży potencjał, żal, że  
nie zostały zauważone i nie zo-
staną wykorzystane. Trzech pa-
nów (Berdzik, Królikowski, Ku-
stosz) przy wsparciu i to takim 
zdeterminowanym J. Rzepy po-
stanowili podjąć inicjatywę   
odwołania mnie i zarządu za to, że 

nie chciałem zatrudnić osób, które  
moim zdaniem nie podołają zada-
niom w starostwie i nie podołają 
moim wymaganiom. Szkoda, że w/w 
nie ulokowali swojej determina-
cji do przekonywania zarządu wo-
jewództwa o wartości rozwojowej  
naszej koncepcji kontraktu. O wiel-
kości kwoty w kontrakcie nie ma 
co mówić, ponieważ jest ona kon-
sekwencją zadań rzeczowych w 
omawianym dokumencie, a ich po 
prostu nie ma. Jesteśmy oto świad-
kami pewnej sytuacji i określonych 
wypowiedzi publicznych przed 21 
grudnia 2015, po tej dacie oraz po 
22 marca 2016 r. 

Panowie, spójrzcie mieszkań-
com naszej wspólnoty w oczy, czyż 
to nie obłuda? – zakończył były 
starosta Kazimierz Lipiński 

   Moim zdaniem, mimo że 
kontrakt jest jeszcze dziś okrojony 
i dotyczy tylko projektów eduka-
cyjnych to i tak uważam, że jest to 
jakiś sukces. Dzięki pozyskanym z 
kontraktu środkom, szkoły i przed-
szkola gmin odskoczą technolo-
gicznie i merytorycznie na kilka 
lat do przodu i nie trzeba będzie 
tam przez jakiś czas inwestować 
gminnej kasy. 

Mam jednak cały czas nadzieję, 
że wszystkie zaplanowane inwe-
stycje powrócą do kontraktu Ka-
zika i to przede wszystkim dzięki 
wspaniałej, koalicyjnej, meryto-
rycznej współpracy Zarządu Po-
wiatu Pyrzyckiego z marszałkiem 
województwa Jarosławem Rzepą, 
na które były starosta Kazimierz 
Lipiński nie mógł liczyć.

RT  
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SPORT

We wtorek 22 marca br. w Urzę-
dzie Miejskim w Pyrzycach odbyła 
się konferencja prasowa dotycząca 
52. Centralnych Uroczystości Dni 
Olimpijczyka. W spotkaniu udział 
wzięli: Marzena Podzińska - Bur-
mistrz Pyrzyc, Stanisław Kopeć 
przewodniczący Zachodniopomor-
skiej Rady Olimpijskiej oraz  Mi-
łosz Łuszczyk członek Zarządu Po-
wiatu Pyrzyckiego. W konferencji 
uczestniczyli także zaproszeni go-
ście oraz lokalne media.

W roku 2016 ziemia pyrzycka 
otrzymała zaszczytne prawo orga-
nizacji 52. Centralnych Uroczysto-

Konferencja prasowa dot ycząca
52.  Centralnych Urocz ystości 
Dni Olimpijcz yka

ści Dni Olimpijczyka. Celem spo-
tkania z dziennikarzami była pre-
zentacja bieżących działań i zamie-
rzeń dotyczących organizacji tej 
wspaniałej uroczystości. W dniach 
21-23 kwietnia br. będziemy gościć 
władze Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego oraz wielu medalistów  
i uczestników Igrzysk Olimpij-
skich- mówił Stanisław Kopeć 
przewodniczący Zachodniopomor-
skiej Rady Olimpijskiej. Oprócz 
uroczystej gali, która będzie głów-
nym punktem obchodów, plano-
wane są również liczne imprezy 
towarzyszące. 
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Po 6 latach 
obciachu

  Od 6 lat gmina Pyrzyce jako jedyna nie udzielała wsparcia na działalność 
Warsztatów Terapii Zajęciowej, gdzie w zajęciach systematycznie uczestniczy 
grupa kilkunastu niepełnosprawnych z gminy Pyrzyce, na których przez ostat-
nich kilka lat brak było gminnego grosza. 

W tym roku na 16 biorących udział w terapii zajęciowej kasa się znalazła, 
budżet gminy Pyrzyce przeznaczy na ten cel 14 219,53 zł i obciach się wresz-
cie skończył.

PP


