
 1                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 8                                               

Czytaj na str.6

K o n k u r s u  n i e  b ę d z i e ! !    B ę d z i e  k o n k u r s ! !

PILNIE SPRZEDAM MIESZKANIE W GLINNEJ - 67 M2

PO KAPITALNYM REMONCIE (nowe drzwi, podłogi, armatura)  
- 3 POKOJE, KUCHNIA (całkowicie umeblowana), łAZIENKA, 

WC, PRZEDPOKÓJ (PARTER) + DUŻA PIWNICA
CENA: 131.000 zł - do negocjacji     KONTAKT: 603 887 541 Polowanie na 

czarownice 
w gminie 
Przelewice

Czytaj na str.2

Alarmy bombowe
na terenie 
powiatu
pyrzyckiego

Ulica Bogusława w yparowała jak część kontraktu T r i a t h l o n  L i p i a n y  2 0 1 6
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Radny Rady Miejskiej  w Pyrzy-
cach Jerzy W. był nim także w ka-
dencji samorządowej 2010 do 2014. 
Wtedy to, w drugiej połowie kaden-
cji wyszło na jaw, że nie ujawniał 
w swoim oświadczeniu majątko-
wym dochodów związanych z peł-
nieniem funkcji gminnego komen-
danta Ochotniczych Straży Pożar-
nych. Odbyły się w tej sprawie w są-
dzie rozprawy i radny Jerzy W. zo-
stał skazany, wyrok się uprawomoc-
nił, a rada miejska powinna mandat 
radnemu wygasić. Niestety, nie było 
siły w radzie, by to uczynić i w efek-
cie dopiero pod koniec kadencji wo-
jewoda zachodniopomorski musiał 
interweniować wydając zarządze-
nie zastępcze, w którym m.in. czy-
tamy: „…..Stwierdzić należy, że pan 
Jerzy W. radny Rady Miejskiej w Py-
rzycach w dniu uprawomocnienia się 
wyroku Sądu Rejonowego w Stargar-
dzie Szczecińskim Zamiejscowego 
VII Wydziału Karnego w Pyrzycach, 
sygn. Akt VIIK 635/13, tj. w dniu 25 
lutego 2014r. utracił prawo wybie-
ralności, a zatem na Radzie Miej-
skiej w Pyrzycach ciążył obowią-
zek stwierdzenia wygaśnięcia jego 
mandatu. Rada Miejska w Pyrzy-
cach, wbrew ustawowemu obowiąz-
kowi, w terminie trzech miesięcy od 

wystąpienia przyczyny wygaśnięcia 
mandatu (tj. do dnia 26 maja 2014 
r.), nie podjęła stosownej uchwały. 
Z uwagi na powyższe, do Rady Miej-
skiej w Pyrzycach skierowane zostało 
pismo z dnia 29 maja 2014 r., znak: 
NK.3.4102.10.2014.KN, wzywające 
organ stanowiący Gminy do podjęcia 
uchwały w przedmiocie stwierdzenia 
wygaśnięcia mandatu radnego Rady 
Miejskiej w Pyrzycach pana Jerzego 
W. w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania wezwania.

W związku z tym, iż w dniu 2 lipca 
2014 r. (wezwanie doręczono w dniu 
2 czerwca 2014 r.) bezskutecznie 
upłynął wyznaczony termin do pod-
jęcia przedmiotowej uchwały przez 
Radę Miejską w Pyrzycach, po po-
wiadomieniu pismem z dnia 10 lipca 
2014 r., znak NK.3.002.19.2014.KN, 
Ministra Administracji i Cyfryzacji, 
koniecznym było wydanie w przed-
miotowej sprawie niniejszego za-
rządzenia zastępczego, w oparciu o 
art. 98a ust. 2 ustawy o samorządzie 
gminnym”.

Jak widać powyżej, sam minister 
cyfryzacji musiał radnego Jerzego 
W. z sali obrad usuwać, bo koledzy  
i koleżanki od Olecha nie chcieli. Mi-
nęły niecałe dwa lata od tamtych zda-
rzeń i radny Jerzy W. znowu staje na 

Radny Jerzy W. już z zarzutami
bakier z prawem. 7 lipca 2016 roku 
prokurator Zachodniopomorskiego 
Wydziału Zamiejscowego Departa-
mentu ds. Przestępczości Zorganizo-
wanej i Korupcji Prokuratury Krajo-
wej w Szczecinie stawia Jerzemu W. 
radnemu w Gminie Pyrzyce zarzut  
o czyn z art. 250a § 2 k.k.. Paragraf,  
z którego postawiono zarzuty rad-
nemu Jerzemu W. to: 

Art. 250a. 
§ 1. Kto, będąc uprawniony do 

głosowania, przyjmuje korzyść ma-
jątkową lub osobistą albo takiej ko-
rzyści żąda za głosowanie w okre-
ślony sposób, podlega karze pozba-
wienia wolności od 3 miesięcy do lat 
5. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto 
udziela korzyści majątkowej lub oso-
bistej osobie uprawnionej do głoso-
wania, aby skłonić ją do głosowania 
w określony sposób lub za głosowa-
nie w określony sposób.

Sprawa Jerzego W. jest częścią 
większej sprawy, w której kilku oso-
bom związanym z byłym burmi-
strzem Jerzym Olechem postawiono 
zarzuty tak zwanej korupcji wybor-
czej. Odbyło się już kilka rozpraw z 
wyrokami i niebawem rozpoczną się 
kolejne sprawy.

RT

Coś, co od wielu lat wy-
daje się nam telewizyjną abs-
trakcją, dziś puka do naszych 
drzwi. Alarmy bombowe, 
ewakuacje, zagrożenie terro-
rystyczne dziś stają się obecne 
także w naszym powiecie. 

8 czerwca takie instytucje jak 
Urząd Skarbowy w Pyrzycach, Sąd 
Rejonowy w Pyrzycach, Urząd Miej-
ski w Pyrzycach, Prokuratura Re-
jonowa w Pyrzycach, KRUS w Py-
rzycach, Urząd Gminy w Bielicach, 
Warnicach, Przelewicach i Lipia-
nach, Starostwo Powiatowe w Pyrzy-
cach otrzymały drogą mailową infor-
macje o podobnej treści „W tym urzę-
dzie podłożona jest bomba, będzie 
masakra”. 21 czerwca były kolejne 
dwa alarmy bombowe w Urzędzie 

Skarbowym w Pyrzycach i Prokura-
turze Pyrzyckiej, były to ostrzeżenia 
w języku angielskim. 

„W żadnym z budynków i in-
stytucji nie przeprowadzono ewa-
kuacji, były przeprowadzone czyn-
ności rozpoznania terenu, pomiesz-
czeń, podczas których nie ujaw-
niono żadnych materiałów wybu-
chowych, ani żadnych substancji pi-
rotechnicznych, ani urządzeń inicju-
jących, czy pozostawionych pakun-
ków. Zebrano z komputerów wszyst-
kich instytucji dane informatyczne 
maili, informujących o podłożeniu 
bomby. Całość materiałów przeka-
zaliśmy prokuraturze w Pyrzycach” 
– przekazała nam rzecznik prasowy 
Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pyrzycach sierż. Marcelina 
Pakaszewska.

Alarmy bombowe na terenie
powiatu pyrzyckiego

Może przewidując, co się 
może zdarzyć, albo zgodnie z pla-
nem Urząd Miejski w Pyrzycach 
3 czerwca zarządził kompleksowe 
manewry dla pracowników urzędu. 
Ćwiczono ewakuację, posługiwanie 

się sprzętem przeciwpożarowym, za-
sady postępowania w sytuacjach za-
grożenia, co, jak widać z dzisiejszej 
perspektywy może się przydać. 

PP 

Radny Jerzy W.
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Mamy  połowę roku i można 
już wymagać od zarządców dróg, 
by mieli plan drogowych inwesty-
cji. Największymi administratorami 
jezdni i chodników w naszym powie-
cie jest Rejon Dróg Wojewódzkich i 
Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzy-
cach podlegający pod starostwo po-
wiatowe. Obu instytucjom zadaliśmy 
pytanie o tegoroczne drogowe inwe-
stycje planowane na terenie powiatu 
pyrzyckiego. Z Rejonu Dróg Woje-
wódzkich w Pyrzycach, który admi-
nistruje siecią prawie 274 km dróg 
wojewódzkich zlokalizowanych na: 
części powiatu stargardzkiego, części 
powiatu myśliborskiego, terenie po-
wiatu pyrzyckiego, terenie powiatu 
choszczeńskiego otrzymaliśmy na-
stępujące zestawienie: 

Gmina Pyrzyce:
Przebudowa drogi nr 119 (dawna 

droga nr 3 w m. Pyrzyce) w m. Py-
rzyce: - wymiana konstrukcji jezdni 
Ronda Sybiraków wraz z wylotami:  
ul. 1 Maja na długości 30m, ul. Mic-
kiewicza na długości 50m, ul. Lipiań-
ska  na długości 70m. 

 Środki planowane 600 000 zł,
- zmiana organizacji ruchu w obrę-

bie skrzyżowania ul. Lipiańskiej z 
ul. Warszawską wraz z przebudową 
jezdni i chodników i budową nowego 
bezpiecznego przejścia dla pieszych. 

Środki planowane 150 000 zł,
- przebudowa odcinka ul. Lipiań-

skiej od skrzyżowania z ul. Młodych 
Techników do końca parkingu Ho-
telu Salvador, z bezpiecznym dojaz-
dem do posesji po lewej stronie 119 
(m.in. ul. Lipiańska 75,77). 

Środki planowane 700 000 zł
Przebudowa chodnika w m. Oku-

nica w ciągu drogi nr 106 – kontynu-
acja przebudowy odcinka chodnika 
po stronie prawej (w stronę szkoły). 
Kosztorys na cały zakres to ok. 
250 000 zł. 

     Środki planowane 30 000 zł.
Przebudowa urządzeń bezpie-

czeństwa ruchu drogowego wraz z 
robotami towarzyszącymi na drodze 
nr 119 (dawna droga nr 3).

    Zadania punktowe:
Żabów na wysokości kościoła  
i posesji nr 10, Rondo Sybiraków

   Środki planowane 100 000 zł.
Gmina Lipiany:
Przebudowa chodnika w m. Je-

dlice w ciągu drogi nr 156 – korekta 
przebiegu chodnika tzw. uspokojenie 
ruchu w obrębie przystanku autobu-
sowego w m. Jedlice.

Środki planowane 40 000 zł.

Przebudowa chodnika w m. Li-
piany, ul. Barlinecka w ciągu drogi nr 
156 – przedłużenie ciągu pieszego po 
stronie lewej o 130 m.b.

Środki planowane 25 000 zł.
Zabezpieczenie ruchu drogowego 

pod Bramą Pyrzycką i Myśliborską  
w m. Lipiany w ciągu drogi nr 156 
– wykonanie pod opieką konserwa-
tora zabytków drobnych napraw obu 
bram, aby bezpiecznie można było 
korzystać z drogi  nr 156 (ruch pojaz-
dów i pieszych).

    Środki planowane 120 000 zł.
Wszystko finansowane jest ze 

środków własnych Zarządu Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.

W dostarczonym nam zestawie-
niu nie ma remontu ulicy Bogusława 
w Pyrzycach, remont tej ulicy zapo-
wiadali 23 maja na facebooku radny 
wojewódzki Olgierd Kustosz i czło-
nek zarządu powiatu pyrzyckiego 
Miłosz Łuszczyk w następujący spo-
sób: „Główna ulica w Pyrzycach to 
już droga wojewódzka nr 119. Ulica 
Bogusława od dawna potrzebowała 
remontu. Miło mi poinformować, że 
jako Samorząd Województwa zapla-
nowaliśmy na tę inwestycję 400 tys. 
zł. Wiele dróg wojewódzkich potrze-
buje remontu, nie jest więc łatwo wy-
walczyć środki na remonty. Potrzebne 
jest wsparcie. Szczególnie dziękuję 
Miłoszowi Łuszczykowi, który jako 
pyrzyczanin doradzał mi merytorycz-
nie w tej sprawie” – poinformował 
na profilu Łuszczyka radny Olgierd 
Kustosz. Dlaczego zapowiadana prze 
obu panów ulica Bogusława nie bę-
dzie remontowana? „My od razu wie-
dzieliśmy, że nie będziemy głupoty ro-
bić, wiemy, w jakim stanie jest infra-
struktura wodno -  kanalizacyjna w 
ciągu drogi krajowej, czyli ulicy Bo-
gusława, 1 Maja, Lipiańska. Przecież 
za kilka lat, kiedy gmina podejmie te-
mat remontu instalacji wodno-kanali-
zacyjnej w tych ulicach musielibyśmy 
pruć nawierzchnie, nie wiem w ogóle 
skąd te informacje na temat remontu 
ulicy Bogusława. Jeżeli chodzi o za-
planowane 400 tysięcy złotych, to jest 
to pierwsza wersja zaplanowana na 
remont drogi krajowej w Pyrzycach, 
ale od razu przewidywaliśmy tylko 
te inwestycje, które podałem panu 
w piśmie, nie było planu remontu 
ulicy Bogusława. Do zaplanowanych 
400 tysięcy złotych, na moją prośbę 
udało się przerzucić środki zaoszczę-
dzone na remontach dróg w powiecie 
choszczeńskim jest to 1 050 000,00 
zł. Marszałek województwa wyra-

ził na to przesuniecie zgodę i na te-
ren pyrzycki pojawiła nam się kwota 
1 450 000.00 zł, zwiększyliśmy także 
zakres prac planowanych pierwotnie 
na kwotę 400 tysięcy złotych do 600 
tysięcy, jak widać w zestawieniu. Na 
temat ulicy Bogusława się nie wypo-
wiadam, ktoś tam czegoś się dowia-
duje, przekazuje dalej i jest to krzyw-
dzące” - powiedział na w rozmowie 
telefonicznej Mirosław Szymczew-
ski, kierownik RDW w Pyrzycach

„Chcemy,  jako władze woje-
wódzkie, remontować ulicę Bogu-
sława, ale oczywiście musi być wy-
konana infrastruktura wod-kan. Zga-
dzam się, że w tej sytuacji najpierw 
trzeba wykonać te prace, a później 

Ulica Bogusława wyparowała 
jak część kontraktu

remontować drogę, będę na ten temat 
rozmawiał z panią burmistrz i mam 
nadzieję, że uda się pozyskać środki 
zewnętrzne na ten cel” – powie-
dział nam w rozmowie telefonicznej 
radny wojewódzki Olgierd Kustosz. 
To chyba kolejny wojewódzko-po-
wiatowy falstart, jeden był, kiedy to 
ogłaszano pełny sukces Kontraktu 
Samorządowego Pyrzyce+, a oka-
zało się, że nie znalazły się w nim 
najważniejsze inwestycje pyrzyckie, 
w tym także wodno- kanalizacyjne, 
a dziś ogłoszenie remontu ulicy Bo-
gusława za 400 tysięcy złotych, któ-
rego w tym roku na pewno nie bę-
dzie. Tyle o drogach wojewódzkich, 
powiat pyrzycki ma w planach nastę-
pujące inwestycje:

Powyższe zestawienie nie obejmuje wydatków związanych z przygotowy-
waniem projektów inwestycyjnych oraz inwestycji, które będą wykonane w 
miarę zaoszczędzonych środków, jak np. przebudowa chodnika w Pyrzycach 
przy ul. Zabytkowej. Jak widać powyżej, pewne inwestycje na ten rok to po-
zycja 1,3,4 pozostałe będą realizowane przez gminy w oparciu o dokumenta-
cję, która będzie stanowić wkład w remont dróg powiatowych. W związku z 
tym, że projekt przebudowy drogi Ukiernica – Płońsko nie otrzymał dofinan-
sowania zewnętrznego, pozostała w tym paragrafie kwota 1 243 687,56 zł zo-
stanie w najbliższym czasie podzielona na inne oczekujące inwestycje. Może 
z tej okazji skorzysta droga w Nowielinie, której unijne wsparcie powiat ze 
względu na brak środków musiał kilka miesięcy temu odrzucić. 

RT
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Podczas ostatniej sesji Rady Po-
wiatu, która odbyła się 22 czerwca, 
radny Artur Pniewski poinformował 
zebranych, że kilka godzin wcześniej 
złożył w prokuraturze pyrzyckiej za-
wiadomienie o podejrzeniu popełnie-
nia przestępstwa przez byłego Staro-
stę Pyrzyckiego Wiktora Tołoczkę. 
Pisaliśmy już w Pulsie o takiej możli-
wości, ale dopiero na sesji radny po-
informował, że złożył zawiadomienie 
i dlaczego. We fragmentach zawiado-
mienia czytamy: 

”1. Pan Wiktor Tołoczko będąc 
starostą Powiatu Pyrzyckiego zgod-
nie z art. 115 § 13 Kodeksu karnego 
był funkcjonariuszem publicznym, za-
tem podlega odpowiedzialności kar-
nej w myśl art. 231 Kodeksu kar-
nego za to, że dopuścił się przekro-
czenia uprawnień w związku z peł-
nioną funkcją. Jako funkcjonariusz 
publiczny podjął czynności wykra-
czające poza jego uprawnienia służ-
bowe i zadziałał na szkodę interesu 
publicznego, co doprowadziło do po-
wstania realnej szkody w wysoko-
ści 8890,38 PLN. Przestępstwo nad-
użycia władzy popełnione zostało z 
winy umyślnej, ponieważ znane były 
p. Wiktorowi Tołoczce zasady korzy-
stania z samochodu służbowego Sta-
rostwa Powiatowego w Pyrzycach, 
podpisał bowiem stosowne Zarzą-
dzenie (Zarządzenie nr 4/OP/2009 
Starosty Pyrzyckiego z dnia 16 lu-
tego 2009 r.). Zgodnie z brzmieniem 
Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym starosta 
jako członek zarządu odpowiada za 
prawidłowe gospodarowanie mie-
niem powiatu, a w przypadku naru-
szenia prawa zgodnie z brzmieniem 
Ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o 
odpowiedzialności majątkowej funk-
cjonariuszy publicznych ponosi od-
powiedzialność majątkową.  18 lipca 
2013 roku p. Wiktor Tołoczko korzy-
stał z samochodu służbowego wraz z 
rodziną do celów prywatnych, co po-
twierdza notatka informacyjna o zda-
rzeniu drogowym, a tym samym naru-
szył Regulamin gospodarowania sa-
mochodem służbowym Starostwa Po-
wiatowego w Pyrzycach w zakresie: 
§4 p.2.2 - nie nastąpiło protokolarne 
przekazanie samochodu służbowego 
zgodnie z obowiązującym wzorem, 
natomiast karta drogowa została 
podpisana przez inną osobę. §5 p.3 
- pan Wiktor Tołoczko jako sprawca 
zdarzenia drogowego powinien po-
kryć wszelkie szkody z tytułu użytko-
wania samochodu, natomiast szkoda 

została pokryta z polisy ubezpiecze-
niowej. §6 - z samochodu służbowego 
korzystały osoby nie uprawnione - ro-
dzina p. Wiktora Tołoczki. 

2. Zgodnie z art. 271 par. 1 ko-
deksu karnego funkcjonariusz pu-
bliczny lub inna osoba uprawniona 
do wystawienia dokumentu, która po-
świadcza w nim nieprawdę, co do oko-
liczności mającej znaczenie prawne, 
popełnia przestępstwo. Pan Wiktor 
Tołoczko poświadczył nieprawdę de-
klarując, że w dniu 18.07.2013 r. wy-
jazd do Poznania ma charakter służ-
bowy, co uprawniało go do korzysta-
nia z samochodu służbowego (ale nie 
w roli kierowcy, zgodnie z Regulami-
nem samochodem służbowym może 
kierować pracownik zatrudniony na 
etacie kierowcy lub pracownik, któ-
remu powierzono zastępstwo kie-
rowcy po protokolarnym przekazaniu 
samochodu służbowego), a tymcza-
sem wyjazd samochodem służbowym 
w dniu 18.07.2013 r. miał charakter 
prywatny. Świadczyć może o tym brak 
delegacji służbowej na dzień wyjazdu 
oraz to, że w podróży uczestniczyli 
także pozostali członkowie rodziny p. 
W. Tołoczki, mimo że Regulamin wy-
raźnie określa, że uprawnionymi do 
korzystania z przejazdów samocho-
dem służbowym są wyłącznie kierow-
nictwo Starostwa oraz pracownicy. 

3. § 5 p.3 Regulaminu gospoda-
rowania samochodem służbowym 
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach 
mówi o tym, że wszelkie szkody wy-
nikające z naruszenia przepisów ru-
chu drogowego pokrywa użytkownik 
samochodu czyli powinien to zrobić 
p. Wiktor Tołoczko. Natomiast szkoda 
została pokryta z polisy ubezpiecze-
niowej, co nosi znamiona wyłudzenia 
odszkodowania w myśl art. 298 § 1 
Kodeksu karnego. Oszustwem ase-
kuracyjnym według definicji państw 
zrzeszonych w Europejskim Komi-
tecie Ubezpieczeniowym będzie żą-
danie bezpodstawnego odszkodowa-
nia albo otrzymanie takiego odszko-
dowania drogą oszustwa. O popeł-
nieniu oszustwa asekuracyjnego na 
szkodę zakładu ubezpieczeń można 
mówić wówczas, gdy ubezpieczony w 
sposób świadomy, umyślny i celowy 
podaje nieprawdę lub wykorzystuje 
fałszywe dowody w postępowaniu li-
kwidacyjnym. W tym przypadku sy-
tuacja taka miała miejsce, ponieważ 
p. Wiktorowi Tołoczce znane były za-
sady korzystania z samochodu służ-
bowego i wiedział o tym, że w przy-
padku szkody wynikającej z naru-

szenia przepisów ruchu drogowego  
(W. Tołoczko był sprawcą zdarze-
nia drogowego) zostaje ona pokryta 
wyłącznie przez użytkownika samo-
chodu, czyli p. Wiktora Tołoczkę. Nie-
dopełnienie obowiązku w tej sytuacji 
jest przestępstwem umyślnym, które 
popełnione zostało w zamiarze bez-
pośrednim - uniknięcia poniesienia 
odpowiedzialności majątkowej za po-
wstałą szkodę. 

4. Ponadto wykorzystanie samo-
chodu służbowego przez pracownika 
do celów prywatnych powinno skut-
kować doliczeniu do jego przycho-
dów wartości takich świadczeń jako 
przychód ze stosunku pracy, o któ-
rym mowa w art. 12 ustawy o PIT, 
jako tzw. nieodpłatne (lub częściowo 
odpłatne) świadczenie. Niedolicze-
nie tego świadczenia traktować na-
leży jako zatajenie przychodów.  
W związku z tym, że działania podej-
mowane przez p. Wiktora Tołoczkę 
odbywały się z pogwałceniem stoso-
wych procedur oraz że podejrzewa 
się w tej sytuacji przestępstwo prze-
ciwko wiarygodności dokumentów, 
(dlaczego karta drogowa w dniu 
18.07.2013 roku nie została pod-
pisana przez p. Wiktora Tołoczkę -  
użytkownika samochodu tylko przez 
kierowcę Starostwa, który nie wyko-
nywał tych obowiązków?; jakie infor-
macje zostały przekazane do Towa-
rzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych?) 
konieczne jest podjęcie działań zmie-
rzających do wyjaśnienia wszelkich 
nieprawidłowości i nadużyć przez or-
gany ścigania.”

     Jak widać, radny Pniewski nie 
odpuszcza byłemu staroście i ciągnie 
go przed oblicze prokuratury. Pod-
czas sesji Tołoczko nie zabierał głosu 
w sprawie, skoro ta została skiero-
wana do organów ścigania to musi 
uważać, co i gdzie mówi. Jak na ra-
zie radny Pniewski nie znajduje zro-
zumienia w prokuraturze pyrzyckiej, 
bo poprzednie jego zawiadomienie  
o popełnieniu przestępstwa przez by-
łego dyrektora Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach Ryszarda Grzesiaka zo-
stało przez prokuraturę odrzucone, 
a Pniewski będzie, jak twierdzi, od 
tego postanowienia się odwoływać. 
Jak widać, Platforma Obywatelska, 
do której należą były dyrektor szpi-
tala Ryszard Grzesiak jak i były sta-
rosta Wiktor Tołoczko nie należą do 
ulubieńców radnego Pniewskiego.

RT  

Pniewski ciągnie Tołoczkę
do prokuratury

Wiktor Tołoczko

Artur Pniewski
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Wiktor Tołoczko

Na pierwszy rzut oka, to 
dla wielu pyrzyczan i miesz-
kańców powiatu prawdopo-
dobnie dość mało ciekawa  
i mogąca by od razu zainte-
resować widokówka.

Zdjęcie wykonane jest w 
umiarkowanie atrakcyjnej 
technice, z nieostrymi uję-
ciami zabudowań. Ciekawa 
jest natomiast z innego po-
wodu. W tamtym okresie 
(ostatnie lata przed wybu-
chem II wojny światowej), 
widokówki najczęściejdo-
kumentowały najbardziej 
znane obiekty. 

Socjalistyczne Pyrzyce

W przypadku Pyrzyc były to: 
baszty, ratusz, studnia św. Ot-
tona czy kościół. Ta załączona 
obok prezentuje dawny widok 
na północne części miasta Py-
rzyce (wówczas Pyritz). Była to 
wówczas, choć nowa, to dość pe-
ryferyjna okolica, nie wyłączając 
gospodarstw, w których prowa-
dzono produkcję zwierzęcą w rol-
nictwie. Owszem, występowały 
na niej ciekawe architektonicz-
nie zabudowania, zamieszkiwane 
przez bogatszych mieszczan, nie-
mniej prawdziwych atrakcji ar-
chitektonicznych, czy historycz-
nych prawie nie było. Przyczyna 

była również dość oczywista, 
osiedle było budowano dopiero 
od 1921 r. (ob. ul. Ogrodowa, 
Wojska Polskiego).To prawie tak, 
jakby dziś wyprodukować pocz-
tówkę z widokiem na nowe „blo-
kowisko”. Fotografia wykonana 
została z dachu (lub ostatniego 
piętra?) gmachu seminarium 
nauczycielskiego (po wojnie, na 
tym terenie odbudowano szpital). 
Pierwsze widoczne zabudowania 
zlokalizowane są przy ulicy Nie-
podległości, a następnie Wojska 
Polskiego i Ogrodowej (ostatnia 
widoczna linia zabudowy). 

Dziś pięknie brzmiące na-
zwy ulic, po wojnie nie miały 
tyle szczęścia do nazewnic-
twa.  Można się było nato-
miast przechadzać po uli-
cach Bieruta czy też Dzier-
żyńskiego. Taka sobie dość 
socjalistycznie kojarząca się 
okolica.  

Widokówka nie posiada 
obiegu pocztowego. 
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Treść ogłoszenia

Wypełniony kupon można wysłać na adres redakcji: Dwutygodnik Puls 
Powiatu ul. Bema 22, 74-240 Lipiany lub wypełniony i zeskanowany kupon 
wysłać e-mailem: redakcja@pulspowiatu.pl. Ogłoszenie zostanie opublikowa-
ne w najbliższym wydaniu „Pulsu Powiatu”.

KUPON  NA  DARMOWE  OGŁOSZENIE  DROBNE

Kupię poroże jelenia. 
tel. 729 234 076

Ciekawe, jak dużo jest w Polsce 
gmin, którym potrzebne są szkoły i o 
zgrozo - nauczyciele. Szkoły w dzi-
siejszych czasach to zło konieczne 
dla wielu gmin, kula u nogi czy piąte 
koło u wozu, jak kto woli. 

Powszechnie wiadomo, że sub-
wencja oświatowa nie pokrywa kosz-
tów utrzymania szkół, a na dodatek 
są jeszcze nauczyciele, którym za 
pracę trzeba płacić. Praca w szkole 
to powołanie, misja, więc może by 
tak wolontariat? No cóż, ale trzeba 
z czegoś żyć, zatem wolontariat od-
pada. Nie będzie chętnych. A może 
by tak zatrudnić pracowników inter-
wencyjnych? Nie można. (Do pracy  
w szkole potrzebne jest wykształce-
nie wyższe, kierunkowe.) To może 
inaczej? I zaczyna się polowanie 
na czarownice, nagonka na nauczy-
cieli, jak to ma miejsce w gminie 
Przelewice.

Grupa inicjatywna postanowiła, 
że zrobi porządek z oświatą (czyt. 
nauczycielami), że znajdzie odpo-
wiedni argument, żeby upupić niero-
bów - nauczycieli. Za dużo zarabiają! 
Inni też by tak chcieli. I niekoniecz-
nie za pracę. Kilkukrotna zmiana 
argumentów (od złej, nieefektyw-
nej pracy, przez tanie i niesmaczne 
obiady dla dzieci, wzrastające koszty 
utrzymania szeroko pojętej oświaty, 
po oszczędności i trudną sytuację fi-
nansową gminy) świadczyła o ich po-
szukiwaniu, aby były trafne i jak naj-
lepiej przemówiły do społeczeństwa. 
Swoją drogą, trzeba przyznać, że te, 
które wybrali nie najlepiej im się 
udały, bo: obniżanie dodatków moty-
wacyjnych nie poprawi „systemu mo-
tywacji nauczycieli”, nie stymuluje 
do podejmowania dodatkowych ini-
cjatyw. A gdyby się chciało uzyskać 
porównywalne z innymi gminami do-
datki do wynagrodzeń, trzeba byłoby 
je utrzymać na obecnym poziomie,  
a nawet podnieść. 

Ostatnio przytaczanym argumen-
tem były oszczędności. Ale ich nie 
będzie, skoro te odebrane nauczycie-
lom pieniądze mają zostać w oświa-
cie. Mają być przeznaczone na do-
datkowe zajęcia z dziećmi, które, 
nawiasem mówiąc, nauczyciele już 
od dawna prowadzą we wszystkich 
przelewickich szkołach. Poza tym 
nie tak się o oszczędnościach rozma-
wia. A jeśli jednak o nie chodzi, to 
dlaczego zaczęto od dezawuowania 
pracy nauczycieli, zamiast od mery-
torycznej, konstruktywnej rozmowy? 
I może warto byłoby je zacząć od sie-
bie, jak proponował na wspólnym po-
siedzeniu komisji Rady Gminy radny 

z grupy inicjatywnej, wiceprzewod-
niczący – pan Marian Świderski. 
Wtedy byłoby wiadomo, że rzeczy-
wiście powodem obniżania pensji 
nauczycielskich jest trudna sytuacja 
finansowa gminy. Bo jeśli szuka się 
oszczędności, to szuka się ich wszę-
dzie. Nie tylko wśród nauczycieli i w 
oświacie, która nigdy nie była i nie 
będzie dochodowa. A swoją drogą, 
czy gmina w trudnej sytuacji finan-
sowej zatrudnia nowych urzędników, 
daje podwyżki innym? No, ale na-
uczyciel, to nie jest „swój”.

Nauczyciele nie stoją na stanowi-
sku, że powinni mieć to, co mieli do 
tej pory, jak ujął to pan wójt. Sprzeci-
wiają się deprecjonowaniu ich pracy, 
nieuprawnionym i niesprawiedliwym 
ocenom, stają w obronie swojego au-
torytetu, honoru i kompetencji. Nie 
zgadzają się na niesprawiedliwą, nie-
uprawnioną ocenę ich pracy.

Nauczyciele potrafią zrozumieć 
sytuację gminy, ale nie to było po-
wodem podjęcia rozmów i decyzji  
o obniżeniu dodatków nauczy-
cielskich lecz niepochlebne opinie  
o pracy i zachowaniu nauczycieli wy-
powiadane przez przewodniczącego 
Rady Gminy Przelewice – pana Ja-
rosława Smykę w stosunku do ogółu 
nauczycieli gminy Przelewice, na-
ruszające dobro osobiste i godność 
wielu nauczycieli, których pan prze-
wodniczący nawet nie zna, o których 
zaangażowaniu, sukcesach zawodo-
wych, osiągnięciach i trudnościach w 
pracy z dziećmi nie ma żadnego poję-
cia. Nie posiada również kompetencji 
do oceny pracy szkół, ich dyrektorów 
i nauczycieli.

Te krzywdzące wielu nauczycieli 
opinie wielokrotnie wypowiadane 
publicznie przez pana przewodniczą-
cego, z podkreśleniem, iż jest świa-
domy tego, że są nagrywane i dobrze 
– bo mają trafić do nauczycieli, nara-
żają ogół nauczycieli gminy Przele-
wice na utratę zaufania społecznego 
niezbędnego do właściwego wyko-
nywania zawodu. Do społeczeństwa 
został wysłany zły przekaz dotyczący 
nauczycieli, ich pracy. Niepotrzebnie. 

Przewodniczący mówi, że na-
uczyciele straszą radnych, a oni się 
boją, bo mają dzieci w szkołach. 
Skądinąd wiadomo, że niektórzy 
radni nie chcą się narazić przewod-
niczącemu i głosują zgodnie z jego 
oczekiwaniami. 

Obniżenie dodatków motywacyj-
nych –  z 5 do 0,75% dla nauczycieli i 
z 25 do 2,5 % dla dyrektorów jest po-
mniejszaniem nauczycielskich zasług 

i wartości ich pracy. Upokarzaniem 
i ośmieszaniem nauczycieli gminy 
Przelewice w społeczności lokalnej, 
na co nie może być zgody.

Przewodniczący Rady Gminy nie 
dopuszczał do głosu nauczycieli, nie 
zgodził się na spotkanie nauczycieli z 
radnymi, nie pozwolił wypowiedzieć 
się zaproszonemu na sesję gościowi 
– przewodniczącemu ZNP w Pyrzy-
cach. Dlaczego nie chciano podjąć 
dyskusji?

Nauczyciel jest po to, żeby uczyć 
i wspierać rodziców w wychowaniu 
dzieci. A radny, przewodniczący rady 
gminy? Bo chyba nie jest jego rolą 
kształtowanie negatywnego wize-
runku nauczyciela w gminie ani po-
uczanie innych, w tym zaproszonych 
gości. To przypomina raczej działa-
nia Kwoki z wiersza Jana Brzechwy 
niż zadania przewodniczącego.

Niestety, w obecnych warunkach 
ekonomicznych w jakich żyjemy, w 
naszym społeczeństwie ujawnia się 
zbyt dużo negatywnych postaw, także 
w stosunku do szkoły. Wielu nauczy-
cieli dokłada wszelkich starań, aby 
tworzyć taki model szkoły, do której 
chętnie przychodzą zarówno ucznio-
wie, jak i nauczyciele. A i rodzice za-
glądają z poczuciem zadowolenia.  
I nie ma sensu dorabiać im „gęby”, 
bo niczemu dobremu to nie służy.

Przedstawiciele grupy inicjatyw-
nej, radni mówią o dobru dziecka. Je-
śli zatem o nie chodzi, to osoby peł-

niące funkcje publiczne powinny ra-
czej zachęcać rodziców i społecz-
ność lokalną do wspólnych działań 
na rzecz dzieci i młodzieży, zamiast 
koncentrować się na nieuprawnio-
nym i niesprawiedliwym ocenianiu 
nauczycielskich starań, stawiać na-
uczycieli i rodziców po przeciwnych 
stronach budowanej barykady. Po-
winni dążyć do tego, aby wspólnymi 
siłami realizować cele edukacyjne  
i wychowawcze. Dla dobra dzieci, 
rodziny oraz całego środowiska lo-
kalnego. Szukać dobrych, mądrych  
i konstruktywnych rozwiązań. 

Działania grupy inicjatywnej to 
nie żadna reforma, a początek re-
wolucji, która być może na krótką 
metę uzdrowi finanse gminy, ale na 
dłuższą przyniesie fatalne skutki.                        
Bo ona się na tym nie skończy! 
(Szkoły przecież nie muszą być pu-
bliczne. A może szkoła w jednej 
miejscowości w gminie wystarczy? 
Kombinaty też już były, to czemu nie 
teraz.)

Może jednak warto, mimo niżu 
demograficznego i licznych proble-
mów finansowych, dołożyć wszel-
kich starań, aby szkoła i nauczyciel 
nie stracili swego znaczenia w śro-
dowisku? Bowiem „takie będą Rze-
czypospolite, jakie ich młodzieży 
chowanie”.

Dane autorów
 tekstu znane redakcji

Doświadczony murarz,
tynkarz podejmie pracę. 
nr tel. 789 157 673
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GDZIE NA WYMARZONE 
WAKACJE?

Pierwszym etapem, który zauwa-
żyli mieszkańcy był rząd samocho-
dów ciężarowych i maszyn budowla-
nych Firmy GRUT, które tylko stały 
i nie tankowały przy stacji paliw Fa-
raon. Od połowy czerwca konflikt się 
zaostrzył, powodem eskalacji był po-
stawiony przez firmę Grut płot od-
dzielający dwie posesje. Później były 
skargi na policję, decyzje sądu o nie-
rozbudowywaniu płotu, rozbiórka 
płotu, bijatyki i skargi na policję, kto 
kogo i czym uderzył i kto ma jaką ob-
dukcję. Do wielu z tych zdarzeń włą-
czyli się już pracownicy obu firm, 
a w użyciu były już podobno rurki, 
młotki i inne narzędzia warsztatowe. 
Obecnie Komenda Powiatowa Policji 
w Pyrzycach zasypywana jest zgło-
szeniami o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa to z jednej, to z drugiej 
strony. A nam nadal nie udało się roz-
strzygnąć i ustalić, o co tak naprawdę 
w tym sporze chodzi.

PP

Bitwa o płot
Od kilku miesięcy trwa konflikt biznesowy na styku dwóch 

firm przy ulicy Szczecińskiej w Pyrzycach. 

Rada Gminy Bielice jednogło-
śnie wyraziła zgodę na sfinalizowa-
nie pożyczki, jakiej udzieli gminie 
Ministerstwo Finansów, czyli budżet 
państwa. Będzie to kwota 9 839 190 
zł, którą gmina przeznaczy na spłatę 
kredytów zaciągniętych w paraban-
kach. Pożyczka będzie spłacana do 
2032 roku, dojdą do niej jeszcze od-
setki w kwocie 3 442 728 zł, czyli 
gmina Bielice spłacić będzie mu-
siała przez najbliższe 16 lat z wła-
snych dochodów kwotę ponad 13 
milionów złotych. Gdyby nie ta po-
moc budżetu państwa gmina Bielice 
zbankrutowałaby.

PP

Jest zgoda 
Rady 
Gminy
Bielice 
na 
pożyczkę

23 czerwca br. zakończyliśmy w 
naszych przedszkolach rok szkolny 
2015/2016. Z tej okazji w Gmin-
nym Centrum Kultury dzieci z Punku  
i Oddziału Przedszkolnego w Przele-
wicach  przy SP Kłodzino   podzięko-
wały za edukację pięknym przedsta-
wieniem. Przedszkolaki  pod opieką 
pań: Katarzyny Ptak, Justyny Osipo-
wicz, Iwony Gąsiorowskiej, Moniki 
Górnika, Marzeny Sobstyl-Jałoszyń-
skiej i  Justyny Musiałowskiej  zapre-
zentowały swój program artystyczny, 
pięknie recytowały wiersze, śpie-
wały piosenki i tańczyły.  W przygo-
towanie uroczystości dzieci włożyły 
wiele pracy, a zaproszeni goście i  ro-
dzice docenili ich występ gromkimi 
brawami.

Po zakończeniu występów głos 
zabrał pan wójt gminy Mieczysław 
Mularczyk dziękując dzieciom za 

piękne występy i paniom za ich przy-
gotowanie oraz rodzicom za cały rok 
dobrej współpracy z przedszkolem. 
Każdemu dziecku  wręczył skromny 
upominek. Następnie głos zabrał dy-
rektor szkoły podstawowej pan Lu-
cjan Kowalczyk, dziękując za wy-
stępy i życząc wszystkim udanych 
wakacji. 

Na zakończenie uroczystości 
dzieci w swoich grupach otrzymały 
dyplomy ukończenia przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego.

Pan wójt Gminy życzy dzie-
ciom kończącym przedszkole sa-
mych sukcesów w szkole, a wszyst-
kim przedszkolakom oraz nauczy-
cielom i pracownikom wspaniałych 
i bezpiecznych wakacji !!!

 Anna Garzyńska

Zakończenie roku 
w naszych  przedszkolach

Informujemy, że 10 lipca 2016 
r. rusza turniej piłki nożnej „Bron-
ko-liga”. Serdecznie zapraszamy 
chętnych zawodników oraz drużyny  
z terenu gminy Bielice oraz okolic do 
wzięcia udziału. Szczegółowych in-
formacji udziela pan Bronisław Wój-
cik z Bielic tel. 509 307 400. 

Rusza 
BRONKO-LIGA 
w Gminie Bielice

Gdybym miał pieniądze, to 
chętnie bym pojechał na waka-
cje do Madrytu i przy okazji mecz 
bym obejrzał na żywo Real Madryt 
Barcelona.

Jak bym miała wybór gdzie spę-
dzić wakacje, to pojechałabym za 
granicę, a konkretnie na Maltę.

Chętnie bym pojechał na wyma-
rzone wakacje w ciepłe kraje, gdzie 
można pięknie wypoczywać, ale to 
tylko marzenie jak na razie.

Ja pracuję w Danii i tam też prze-
ważnie spędzam wakacje, od czasu 
do czasu do Polski przyjeżdżam  
i takie mam wakacje.

Kiedyś jeździłam nad morze i w 
góry, a teraz marzy mi się jeszcze 
pojechać na wakacje do Nałęczowa.



 8                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr  8                                         29.06.2016

W ubiegłym tygodniu w Urzę-
dzie Miejskim w Pyrzycach odbyło 
się  spotkanie prasowe dotyczącego 
przedsięwzięcia rejestracji potencjal-
nych dawców szpiku, dedykowanej 
Joannie Rojek, na rzecz której orga-
nizowana jest akcja pod nazwą  „Po-
móż Joannie i Innym”. W spotkaniu 
udział wzięli rodzina Joanny – Ma-
riusz Rojek, Izabella Ziobrowska, 
pracownik Fundacji DKMS Polska 
– Sylwia Zakrzewska, inicjatorka ak-
cji – Aneta Sekutowicz, rzeczywisty 
dawca – Anna Kolus. Podczas kon-
ferencji prasowej omówiono aspekty 
związane z rejestracją dawców i sa-
mym pobraniem komórek macierzy-

Pomóżmy Joannie i innym
stych. Akcja rejestracji dawców od-
będzie się 3 lipca 2016 roku w godzi-
nach 10:00-16:00 w 2 lokalizacjach: 
Urząd Miasta w Pyrzycach oraz Ry-
nek w Barlinku.

W imieniu Joanny i Innych za-
praszamy do udziału w akcji. Nie ma 
chyba większej radości niż podaro-
wanie komuś życia. Tym bardziej, że 
pobieranie szpiku kostnego jest cał-
kowicie bezpieczne dla dawcy i nie 
boli. Może się okazać, że właśnie 
ty jesteś genetycznym bliźniakiem 
i dasz komuś szansę na nowe życie. 
Dobro powraca, zresztą bądź dobry 
nawet na to nie licząc.
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Od 10 czerwca 2016 r. do 2 
lipca 2016 r. odbywają się w Ze-
spole Szkół Nr 2 Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Pyrzycach 
egzaminy potwierdzające kwalifi-
kacje w zawodach.  Jest to już trze-
cia (po październikowej i stycznio-
wej) sesja egzaminacyjna w tym 
roku szkolnym. Blisko 220 uczniów 
i słuchaczy zamierza zdobyć kwa-
lifikacje zawodowe w szkołach dla 
młodzieży oraz w szkołach dla do-
rosłych w takich zawodach jak: 
technik pojazdów samochodo-
wych, technik mechanizacji rol-
nictwa, technik żywienia i usług 
gastronomicznych, mechanik 
pojazdów samochodowych, tech-

nik informatyk, technik hotelar-
stwa, kucharz, sprzedawca oraz 
rolnik i opiekun medyczny. 

Jest to dla szkoły duże wyzwa-
nie organizacyjno-logistyczne,  
zwłaszcza, że w obecnej sesji od-
bywają się egzaminy w 11 różnych 
kwalifikacjach.

Egzamin w szkole technicz-
nej jest tak samo istotny jak 
matura, więc mobilizacja jest 
ogromna. Do egzaminu przystę-
puje 99% uczniów szkoły i absol-
wentów Kwalifikacyjnego Kursu 
Zawodowego.

                     wicedyrektor  
                      Ewa Cywińska

PÓŁMETEK EGZAMINÓW ZAWODOWYCH 
W ZS NR 2 CKU W PYRZYCACH

Zanim o festiwalu, to słowo o po-
godzie podczas imprezy – było tro-
pikalnie, czyli palące słońce, pory-
wiste, głośne burze i ulewy, podobno 
tylko zespołowi z Indii taka pogoda 
w ogóle nie przeszkadzała ale i or-
ganizatorzy z pogodą też sobie ja-
koś poradzili, a i wierna widowania 
także.  Nie będę streszczał tego, co 
wydarzyło się w miniony weekend  
w Pyrzycach, bo jeżeli ktoś tego choć 
w części nie obejrzał, to moje opisy-

wanie nic mu nie da i będzie tylko 
stratą czasu i papieru. Na dzień do-
bry chciałbym na ręce Tomka Le-
wandowskiego złożyć wielkie gra-
tulacje za pomysł, koncepcje, kon-
sekwencje i realizację tegorocznych 
Pyrzyckich Spotkań z Folklorem w 
nowej odsłonie. Nowa koncepcja tej 
imprezy, którą zaproponował już rok 
temu Lewandowski daje każdemu, 
komu choć trochę w duszy coś gra, 
możliwość znalezienia folkloru ta-

kiego, jakiego oczekuje i jaki czuje. 
Paleta zespołów zaproszonych w tym 
roku dała każdemu możliwość stuka-
nia butem i nucenia folkloru z kilku 
stron Polski i świata. Nowa propo-
zycja nie zamyka się na tradycję ro-
zumianą ortodoksyjnie, jest otwarta 
na ludzi każdego wieku szukających 
swojej muzyki. Włączenie przez Le-
wandowskiego do pyrzyckiego festi-
walu muzyki działań parateatralnych 

stwarza o wiele większe możliwo-
ści dotarcia z kulturą ludową nawet 
do tych, którzy mają na nią alergię, a 
stałym bywalcom tej imprezy dostar-
cza nowych artystycznych wrażeń. 
Jeszcze raz gratuluje Tomkowi, jego 
współpracownikom i wszystkim, 
którzy przyłożyli swoją myśl, grosz 
i serce do tej imprezy. Czekamy, co 
Lewandowski zaproponuje za rok.

Ryszard Tański
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Obowiązujące dziś przepisy prawa 

obligują gminy do zastępowania nie-
solidnych rodziców (z reguły są to 
panowie), którzy z przyczyn obiek-
tywnych lub najczęściej nieobiek-
tywnych nie dają swojej byłej żonie 
lub rzadko byłemu mężowi, kasy na 
utrzymanie wspólnych dzieci. Każdy 
samotny rodzic, o ile spełnia kryte-
ria ustawowe, może zwrócić się do 
Ośrodka Pomocy Społecznej w swo-
jej gminie o pomoc finansową z po-
wodu niepłacenia alimentów przez 
drugiego z rodziców. Gmina takiej 
zapomogi udziela, a później ściga 
przez komorników, sądy, prokurato-
rów dłużników, by pieniądze odzy-
skać. Poprosiliśmy wszystkie gminy 
powiatu pyrzyckiego o przesłanie 
nam danych o kwotach, jakie dłużni 
są im uchylający się od płacenia ali-
mentów na dzień 31.05.2016.

Gmina Pyrzyce
Łączna kwota zadłużenia z tytułu 

wypłaconych świadczeń alimentacyj-
nych wynosi 9 001 669,30 zł w tym 
odsetki 1 958 040,46 zł. 

Gminne alimenty
Gmina Bielice
Dłużnicy  na terenie gminy Bie-

lice zalegają w  płatnościach alimen-
tacyjnych na kwotę 408.933,20 zł.

Gmina Warnice
Łączna kwota zadłużenia z tytułu 

wypłaconych świadczeń alimentacyj-
nych wynosi  2 001 699,46 zł w tym 
odsetki 493 835,37 zł

Gmina Kozielice
Łączna kwota zadłużenia z tytułu 

wypłaconych świadczeń alimentacyj-
nych wynosi  549 017,26 zł , w tym 
odsetki 150.242,46 zł

Gmina Lipiany
Dłużnicy alimentacyjni wobec 

gminy zalegają na kwotę 3.472.244,00 
zł. w tym odsetki w wysokości 
764.334,00 zł. 

Gmina Przelewice
Zaległości dłużników alimen-

tacyjnych na terenie gminy to 
641.261.62 zł należności głównej  
+ 266.270,43 zł odsetki. 

Łączne zadłużenie niesolidnych 
rodziców w stosunku do gmin po-
wiatu pyrzyckiego to ponad 16 milio-
nów złotych. Na szczęście dla gmin 
są to pieniądze pochodzące z budżetu 
państwa i po ewentualnym ich odzy-

skaniu do budżetu państwa wracają. 
Ale gdyby jakimś cudem udało się 
je burmistrzom i wójtom odzyskać  
i pozostawić w gminach, to kilka dróg  
i nowych chodników by było.

PP

W tym roku sezon na kwitowanie 
roku minionego zaczął się wyjątkowo 
wcześnie. Rada Gminy Kozielice już 
23 maja podjęła uchwałę o udziele-
niu wójtowi Piotrowi Rybkowskiemu 
jednogłośnego absolutorium. 

Wszyscy radni gminy uznali, że 
wszystko w 2015 roku w gminie Ko-
zielice było OK. Jako drudzy w po-
wiecie 22 czerwca uchwałę absolu-
toryjną podjęli radni gminy Bielice.
Tam już tak jednogłośnie nie było, 
za udzieleniem absolutorium wój-
towi Lechowi Twardowskiemu było 
11 radnych, wstrzymało się od głosu 
3 radnych i jeden był przeciw. Radni 
Bielic udzielając absolutorium Twar-
dowskiemu zapewne uznali, że pono-

Sezon absolutoryjny
szą także część winy za stan finasów 
gminy, katasrofe finasów i program 
naprawczy.

W tym samym dniu co rada Bie-
lic, tylko kilka godzin później gło-
sowali w tej samej sprawie radni 
powiatu pyrzyckiego. I tu dziwna 
sytuacja, radni jednogłośnie przy-
jęli uchwałę o udzieleniu absoluto-
rium,15 radnych było za. 

Dziwna sytuacja, bo absoluto-
rium udziela się za działania zarządu 
powiatu w roku 2015, wtedy cały 
rok rządził starosta Kazimierz Li-
piński z zarządem. W styczniu 2016 
opozycja za nieudolność i zaniedba-
nia odwołała starostę Lipińskiego  
z zarządem i powołała nowego staro-

stę Stanisława Stępnia. Rodzi się py-
tanie, dlaczego absolutorium otrzy-
muje zarząd Kazimierza Lipińskiego, 
skoro był nieudolny i go odwołano. 
Prawidłowo, to obecnie rządzący po-
winni glosować przeciwko udziele-
niu absolutorium zarządowi za 2015 
rok, a obecna opozycja powinna gło-
sować za, wtedy nie udzielono by 
absolutorium byłemu zarządowi Li-
pińskiego. Wtedy  wszystko by-
łoby zrozumiałe, jasne i prawdziwe,  
a tak mamy głosowanie zaprzecza-
jące temu, co mówiono w styczniu.

PP

Kto naciska na powiatowych 
dyrektorów?

Radny Artur Pniewski na ostat-
niej sesji zadał staroście Stanisła-
wowi Stępniowi w ramach inter-
pelacji pytanie o następującej tre-
ści – „..Panie starosto, czy pan wie,  
a może pan słyszał, że pańscy przy-
boczni współpracownicy wymuszają 
na dyrektorach jednostek, czy też wy-
działów, aby zwalniali pracowników  
i na to miejsce mieliby być obsadzani 
ich koledzy partyjni, czy też koleżanki 
partyjne. Czy pan wie o tym, jeżeli 
nie, to informuję Pana ….”  

Starosta odpowiedział w punkcie 
odpowiedzi na interpelacje na końcu 
sesji – „…według mnie nie ma ta-
kich zdarzeń, dopóki co kadrami za-
rządzam ja, takowych nacisków i roz-
mów nie ma …” 

Według naszych informacji 
Pniewskiemu chodziło miedzy in-
nymi o naciski na dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy, jeden z człon-
ków Zarządu Powiatu Pyrzyckiego 
miał domagać się od niej, by ta zwol-
niła nie tylko ze stanowiska, ale w 
ogóle z pracy w urzędzie byłą dyrek-
tor PUP Elżbietę Gabruch.   

PP

Stanisław Stępień
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

W poprzednim wydaniu Pulsu w 
artykule pod tytułem „Komendant 
gminny Ochotniczych Straży Pożar-
nych Jerzy Wroński w rzepaku”  opi-
saliśmy zdarzenie z 29 maja tego 
roku, kiedy to około godziny 21.00 
doszło do pożaru krzaków między 
miejscowościami Letnin i Brzesko. 
Interweniowała wtedy i pożar gasiła 
jednostka Państwowej Straży Pożar-
nej z Pyrzyc. 

Kiedy okazało się, że może za-
braknąć wody do gaszenia, wezwano 
na pomoc jednostkę z Brzeska, za-
wezwany wóz przywiózł wodę,  
a kierowcą jego był sam gminny ko-
mendant Jerzy Wroński. Jak mówią 
świadkowie, zachowywał się on tak, 
jakby był pod wpływem czegoś, ale 
nikt nie odważył się komendanta na 
tę okoliczność sprawdzić. 

Kiedy do miejsca zdarzenia zbli-
żał się radiowóz policji, komendant 
Jerzy Wroński zniknął w rzepaku po-
zostawiając przyprowadzony przez 
siebie wóz Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Brzeska. 

Zwróciłem się wtedy do komen-
danta Państwowej Straży Pożarnej w 
Pyrzycach Mirosława Rabiegi o wy-
jaśnienie tego zdarzenia, otrzymałem 
informację, że sprawa będzie wyja-
śniana a po zakończeniu dowiemy 
się, co podczas opisywanej akcji się 
wydarzyło. Z dokumentu wyjaśniąją-
cego sprawę przygotowanego przez 
komendanta Rabiegę, do którego da-
tarliśmy czytamy we fragmentach:

 „Po przybyciu zastępu na miej-
sce zdarzenia oraz rozpoznaniu sytu-
acji Kierujący Działaniami Ratowni-
czymi (KDR) przewidując ewentual-
ność, że zabraknie wody do dogasze-
nia pożaru, polecił zadysponowanie 
dodatkowych sił i środków z najbli-
żej jednostki tj. OSP Brzesko. O godz. 
22.09 na miejsce pożaru przybył za-
stęp z OSP Brzesko (GCBA 6/32), 
druh Jerzy Wroński z OSP Brzesko, 
wydał rozkaz rozwinięcia linii ga-
śniczej i gaszenia pożaru. Zgodnie z 
procedurą pożarniczą d-ca zastępu z 
OSP Brzesko po przybyciu na miej-
sce zdarzenia powinien zgłosić KDR 
przybycie zastępu, nie zrobił tego. To 
KDR wydaje zadania zgodnie z tak-
tyką pożarniczą dla przybyłych jed-
nostek ochrony przeciwpożarowej. 
Zadaniem dla OSP Brzesko było do-
starczenie wody w celu uzupełniania 
zbiornika wodnego dla samochodu z 
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Py-
rzyce. W trakcie prowadzonych dzia-
łań gaśniczych KDR stwierdził, że 
operator samochodu pożarniczego 
z OSP Brzesko dh Jerzy Wroński 
nie może podać skutecznego prądu 
wody. Decyzją KDR-a było wyzna-
czenie dodatkowego operatora z JRG 
Pyrzyce, który obsłużył samochód z 
OSP Brzesko. W trakcie prowadzo-
nych dalszych działań z miejsca zda-
rzenia oddalił się bez powiadomienia 
KDR kierowca druh Jerzy Wroński, 
najprawdopodobniej w celu uzupeł-
nienia umundurowania specjalnego, 
ponieważ jako jedyny z obsady za-

stępu nie był ubrany zgodnie z wyma-
ganiami. W związku z zakończeniem 
działań gaśniczych i konieczności po-
wrotu zastępu JRG, KDR polecił, aby 
funkcjonariusz KP PSP Pyrzyce st. 
sekc. Patryk Łatwis odprowadził sa-
mochód GCBA 6/32 OSP Brzesko do 
strażnicy. Na miejscu zdarzenia nie 
było wówczas kierowcy OSP Brze-
sko. Samochód został wprowadzony 
do remizy przy obecności druha Kon-
rada Ogiejko oraz innych przebywa-
jących tam osób. 14.06.2016,  zgod-
nie z wezwaniem wystosowanym 
przez Komendanta Powiatowego 
PSP w Pyrzycach, odbyła się spotka-
nie z całym Zarządem OSP Brzesko, 
podczas którego omówiono działa-
nia pod katem zgodności z obowią-
zującymi procedurami dysponowania 
jednostek ochrony przeciwpożarowej 
oraz zasad postępowania jakie spo-
czywają na poszczególnych funkcyj-
nych stanowiących obsadę zastępów 
OSP Brzesko. Wskazano nieprawi-
dłowości i ustalono sposoby postę-
powania wykluczające w przyszłości 
powstanie tego typu sytuacji”. 

W kolejny fragmencie wyjaśnień 
komendanta PSP Mirosława Rabiegi 
czytamy – „W spotkaniu uczestniczył 
prezes ZOP ZOSP RP w Pyrzycach 
druh Janusz Świerszcz. Uczestnicy 
spotkania wysłuchali relacji druha 
Konrada Ogiejko, który był bezpo-
średnim uczestnikiem działań gaśni-
czych. Zgromadzony materiał spo-
rządzony po działaniach gaśniczych 

Komendant
Rabiega 
sprawy
nie wyjaśnił?

całkowicie pokrywa się z relacją zło-
żoną  przez druha Konrada Ogiejko. 

Z powyższego pisma, a także  
z rozmowy telefonicznej z komen-
dantem Rabiegą dowiaduję się, że 
głównym świadkiem tego, że ko-
mendant Jerzy Wroński nie był pod 
„wpływem czegoś” i że Wroński nie 
uciekł przed policją tylko poszedł 
przez rzepak założyć mundur, jest 
wymieniony powyżej druh Konrad 
Ogiejko, który w trakcie w/w akcji 
był w kabinie kierowcy. Jest on straż-
nikiem gminnym i gdyby coś wy-
czuł, toby Wrońskiemu nie pozwolił 
prowadzić wozu, dodaje w rozmowie 
Rabiega.

Pytanie, na jakiej podstawie 
miałby to zrobić, skoro nie wyko-
nano badania na obecność „czegoś” 
w organizmie druha Wrońskiego,  
a w wozie strażackim Ogiejko był stra 
żakiem, a nie strażnikiem gminnym. 
Dlaczego podczas akcji (jak relacjo-
nują nieoficjalnie świadkowie i ci  
z OSP i PSP) Wroński wykrzykiwał 
pretensje i wulgaryzmy do strażaków 
z PSP, że specjalnie nasłali na niego 
policję i dlaczego poszedł się prze-
brać (twierdzi tak komendant Ra-
biega) gdy tylko na horyzoncie po-
jawił się radiowóz policji? Takiego 
zachowania Wrońskiego wyjaśnienia 
komendanta Rabiegi nie wyjasniają.

RT

Komendant powiatowy PSP 
bryg. Mirosław Rabiega
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W godzinach nocnych oficer dy-
żurny pyrzyckiej komendy został po-
wiadomiony przez funkcjonariuszy z 
Warszawy o niepokojącym zgłosze-
niu. Z informacji wynikało, że na te-
lefon jednej z tamtejszych fundacji 
zadzwonił nieznany mężczyzna in-
formując, że chce popełnić samobój-
stwo. Funkcjonariusze ustalili perso-
nalia osoby, która posługuje się nu-
merem telefonu, z którego wykonane 
zostało połączenie i okazało się, że 
jest to mieszkaniec powiatu pyrzyc-
kiego.    Policjanci ustalili jego miej-
sce zamieszkania, a pod wskazany 
adres natychmiast wysłano patrol.    
Na miejscu ustalono, że 22-latek fak-
tycznie zadzwonił pod numer alar-
mowy fundacji  i przekazywał nie-
prawdziwe informacje swojemu roz-
mówcy. Mężczyzna przyznał się do 
głupiego żartu i dodał, że nie chciał 
zrobić sobie krzywdy. Policjanci po-
informowali nieodpowiedzialnego  

UKARANY ZA BEZPODSTAWNE
WEZWANIE POLICJI

Pyrzyccy policjanci interweniowali wobec 22-latka, który zadzwonił 
na ogólnopolski telefon zaufania informując, że chce popełnić samobó-
jstwo. W działania mające na celu jak najszybsze dotarcie do mężczy-
zny zaangażowani byli funkcjonariusze z Warszawy oraz Pyrzyc. Zgło-
szenie okazało się głupim żartem, a mężczyzna został ukarany mandatem 
za bezpodstawne wezwanie służb. 

22 czerwca w pyrzycki sąd za-
jął się sprawą jednej i chyba najgło-
śniejszej w historii Pyrzyc delegacji 
byłego burmistrza Jerzego Marka O. 
Niedługo minie 2 lata jak nie jest on 
już burmistrzem, a sprawy sądowe 
różnej maści ciągną się za nim do 
dziś i chyba jeszcze długo się pocią-
gną. Tym razem były burmistrz do 

Delegacja Jerzego Marka O.
wraca na wokandę

sądu nie przyszedł, a sąd mu tej nie-
obecności nie usprawiedliwił.

W sprawie delegacji służbo-
wej na targi do Poznania zeznawało 
trzech świadków:  Beata Kurowska, 
Marzena Podzińska i Joanna Kurek. 
Kolejna sprawa z kolejnymi świad-
kami i zapewne z Jerzym Markiem 
O. odbędzie się 2 sierpnia.

PP

Funkcjonariusze z Wydziału 
Kryminalnego KPP w Pyrzycach 
oraz Grupy Samochodowej KWP w 
Szczecinie zlikwidowali dziuplę sa-
mochodową. Odzyskano 5 samocho-
dów różnych marek i zabezpieczono 
mnóstwo części a także akcesoriów 
pochodzących z wielu aut. Wartość 
odzyskanych pojazdów szacuje się 
na około 200 tys. złotych.  

Przy okazji realizacji czynności 
do innej sprawy na terenie gminy Li-
piany pyrzyccy kryminalni w jednym 
z mieszkań ujawnili kradzione czę-
ści samochodowe. Idąc po nitce do 
kłębka wspólnie z funkcjonariuszami 
grupy samochodowej KWP w Szcze-
cinie dotarli do miejscowości na tere-
nie powiatu myśliborskiego. 

Policjanci, posiadając wiedzę, iż 
32-letni mężczyzna, wobec którego 
prowadzone były wcześniejsze czyn-
ności, jest właścicielem warsztatu 
samochodowego, dokonali przeszu-
kań na terenie posesji, gdzie ujawnili 
dziuplę samochodową. 

W różnego rodzaju pomieszcze-
niach gospodarczych ujawnili pięć 

POPRZEZ KRADZIONE CZĘŚCI 
DO DZIUPLI SAMOCHODOWEJ

samochodów marek Audi i VW utra-
conych na terenie Niemiec. Ponadto 
ujawnili szereg części od co najmniej 
kilkudziesięciu aut. Część samocho-
dowych elementów posiadała cechy 
identyfikacyjne, a część została ich 
umyślnie pozbawiona. 

 Mężczyzna usłyszał zarzuty pa-
serstwa oraz przerabiania i podrabia-
nia znaków identyfikacyjnych, za co 
grozi kara pozbawienia wolności do 
lat 5. 

Do czasu rozprawy prokuratura 
zastosowała wobec niego środek za-

pobiegawczy w postaci dozoru po-
licyjnego,  poręczenia majątkowego 
oraz zakaz opuszczania kraju. 

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

  
 

22-latka o konsekwencjach, które 
wynikają z tego typu ,,żartów’’ 
i ukarali go mandatem za popeł-
nione wykroczenie. 

Interweniujący w Pyrzycach oraz 
Warszawie funkcjonariusze zaan-
gażowani byli w przeprowadzanie 
bezzasadnych czynności. Poświę-
cali czas, który mogliby przezna-
czyć na szeroko rozumianą ochronę 
bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego, a także mogliby wtedy udzie-
lać pomocy tym, którzy naprawdę jej 
potrzebują. 

Policjanci przypominają, że nr 
112, 999, 998, 997 to numery alar-
mowe i należy z nich korzystać  
z rozwagą. Za bezzasadne wzywanie 
służb kodeks wykroczeń przewiduje 
karę aresztu, ograniczenia wolności 
oraz grzywny do 1500 złotych .

 
st. sierż. Marcelina Pałaszewska

KPP w Pyrzycach
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W sobotę 18 czerwca od wcze-
snych godzin porannych, przed skle-
pem „Total” w Pyrzycach trwały 
przygotowania do niezwykłego spo-
tkania. Teren przed sklepem w oka 
mgnieniu zmienił się w przytulną 
kawiarenkę: ustawiono sofę, fotele, 
krzesła, stolik, przygotowano kawę, 
herbatę, ciasto. Przechodnie zatrzy-
mywali się, przyglądali się niezwy-
kłej sytuacji, a przeczytawszy infor-
mację zostawali na dłużej. Wydarze-

29 czerwca 2016 r. o godz. 17.00 
w Pyrzyckim Domu Kultury odbę-
dzie się spotkanie Klubu Obywatel-
skiego z udziałem posła na Sejm RP 
Bartosza Arłukowicza oraz dr. inż. 
Marka Tałasiewicza. Zaproszeni go-
ście będą rozmawiać o „Polsce bez 
znieczulenia”, przyświeca nam idea 
społeczeństwa obywatelskiego, je-
steśmy platformą dialogu - otwarci 
i gotowi do rozmowy. Czas na nową 
jakość w życiu publicznym. Wystar-
czyło kilka miesięcy, by rządy PiS 
pokazały swoją prawdziwą twarz. 
Kolejne etapy „dobrej zmiany” pro-
wadzą do demontażu dorobku pol-
skiej demokracji, a także do błyska-
wicznego zniszczenia budowanej od 
lat pozycji Polski w Unii Europej-
skiej i na świecie. Jedynym sposo-
bem, aby się temu skutecznie prze-
ciwstawić, jest wspólne organizo-
wanie się obywateli – bo tylko po-
wszechna aktywność obywatelska 
może powstrzymać groźne działania 
rządzącej większości. Dlatego po-
wstają Kluby Obywatelskie – nowa 
przestrzeń debaty, nowa przestrzeń 
działania. W ramach Klubów bę-
dziemy dyskutować z ekspertami  
i autorytetami o zagrożeniach i per-
spektywach, identyfikować pro-
blemy i proponować ich rozwiązania 
Będziemy aktywni w Polsce lokal-
nej, będziemy w każdym powiecie  
i stworzymy pole aktywności i swo-
bodnej dyskusji – przede wszystkim 
tym obywatelom naszego kraju, któ-
rzy nie mają tej możliwości w swoich 
miejscowościach. Będziemy współ-
pracować z innymi organizacjami, 
by móc jak najskuteczniej odpowia-
dać na problemy i postulaty formu-
łowane w ramach Klubów. Do inicja-
tywy zapraszamy wszystkich, któ-
rzy chcą współtworzyć nowy ruch 
społeczny, świadomych i aktywnych 
obywateli - razem twórzmy Polskę 
obywatelską. Będziemy rozmawiać, 
będziemy inspirować, będziemy 
kreować.

Sylwia Borkowska
Moderator Klubu 

Obywatelskiego 
– Pyrzyce

Inauguracja
Klubu 

Obywatelskiego 
– Pyrzyce

nie to było bowiem tak wielkie, jak 
wielki był jego bohater - Lech Pia-
secki,  polski kolarz szosowy i to-
rowy, mistrz świata amatorów i to-
rowy mistrz świata zawodowców, 
zwycięzca Wyścigu Pokoju, pięciu 
etapów w Giro d’Italia, lider Tour de 
France. Na pomysł zaproszenia mi-
strza wpadł Roman Hołownia, mi-
łośnik dwóch kółek. Takich jak on 
jest w Pyrzycach i okolicach sporo 
i wielu z nich skorzystało z niepo-

wtarzalnej okazji kameralnego spo-
tkania, na którym prowadzono poga-
duchy z mistrzem . Rozmowy, także 
za sprawą gospodarzy, i prowadzą-
cego to spotkanie Krzysztofa Sikory, 
ale przede wszystkim samego Lecha 
Piaseckiego  były nieskrępowane, 
swobodne, ciepłe. Były też wspólne 
zdjęcia, autografy, drobne prezenty.

 „Jak w domu”- skwitował to 
spotkanie Lech żegnając się ze swo-
imi fanami.

Kolejny raz piszemy o sukcesach 
zawodników LKS Spartakus w sumo. 
W poprzednim wydaniu PULSU wy-
rażaliśmy zachwyt nad wyczynami 
Wiktorii Maćkowiak, która w swoim 
dorobku ma już 8 medali mistrzostw 
Europy i jak mówią jej trenerzy suk-
cesy przed sobą. Na ostatniej sesji 

Rady Gminy w Bielicach wójt  Lech 
Twardowski przygotował list gratu-
lacyjny i drobny upominek dla Wero-
niki za ostatni jej sukces podczas Pu-
charu Polski Juniorów w sumo, gdzie 
zdobyła kolejne dwa medale: złoty  
i brązowy. Pod nieobecność Wero-
niki, która zdawała egzaminy zawo-

dowe, wyróżnienie wójta odebrała 
dumna mama. Już po uroczystości 
w interpelacjach jeden z radnych za-
pytał władze wykonawcze gminy, w 
jaki sposób gmina wspiera utalen-
towaną zawodniczkę. W odpowie-
dziach pani skarbnik i dyrektorki 
szkoły usłyszał, że po opuszczeniu 
murów szkoły w Bielicach na pomoc 
-stypendium Weronika liczyć nie 
może. Od Eugeniusza Klimczka, wi-
ceprezesa LKS Spartakus dowiedzie-
liśmy się, że Weronika Maćkowiak 
zakwalifikowała się do reprezentacji 
narodowej i w dniach 28 – 31 sierp-
nia będzie uczestniczyć w mistrzo-
stwach świata, które odbędą się w 
Ułan Bator w Mongolii i będzie tam 
reprezentować Polskę i gminę Bie-
licę. „Całkowity koszt wyjazdu na 
zawody Weroniki to ponad 6 tysięcy 
złotych, już załatwiliśmy pieniądze 
na podróż, brakuje nam jeszcze około 
900 dolarów na pobyt zawodniczki na 
mistrzostwach. Polski Związek Sumo 
jest dość ubogim związkiem i dlatego 

dla tych najmłodszych zawodników to 
kluby muszą starać się o pieniądze na 
zawody. Liczymy, że ktoś nam pomoże 
w pozyskaniu tej kwoty i Wernika wy-
startuje w mistrzostwach w Mongolii, 
jako klub zrobimy wszystko, żeby po-
jechała na zawody”. 

  My trzymamy kciuki za Wero-
nikę i liczymy na to, że problemy fi-
nansowe nie staną jej na drodze do 
kolejnych medali w Ułan Bator.

PP

Sport i promocja gminy Bielice
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SPORT

I edycja Triathlonu Lipiany za 
nami - pora na podsumowanie.

 Przede wszystkim DZIĘKU-
JEMY!!! Dziękujemy zawodnikom 
– za walkę, wysiłek, litry wylanego 
potu – stworzyliście niesamowite wi-
dowisko, o którym jeszcze długo bę-
dzie się mówić. Kibicom – zarówno 
przyjezdnym jak i lipiańczykom za 
liczne przybycie, super atmosferę, za 
doping i wsparcie dla zawodników, 
tak potrzebne podczas zawodów.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyczynili się do organizacji im-
prezy - poświęcili swój czas, swoje 
pieniądze, oddali serce dla wskrze-
szenia tej imprezy. Nie sposób wy-
mienić wszystkich, bo zabrakłoby 
miejsca na stronie. Gratulujemy zwy-
cięzcom! Oto oni:

Dystans Olimpijski - Mężczyźni
Łukasz Lis - TRICLUB - Lublin
Norbert Giecewicz - Tricarbon.pl  
- Szczecin
Tomasz Sobański - Epidemiasportu.
pl  - Myślibórz

Dystans Olimpijski  - Kobiety
Anna Ranoszek  - CITYZEN  - Poznań
Dorota Gudaniec - Triathlon Koszalin
Monika Polkowska - Fabryka Triathlonu  
- Skórzewo

Dystans Sprint  - Mężczyźni

Triathlon Lipiany 2016

Damian Wojcieszonek IRONMAN 
C/S Szczecin -Kobylanka
 Jakub Rudziński - IRONMAN C/S 
Szczecin  - Gryfino
Adrian Szczepański - IRONMAN 
C/S Szczecin  - Szczecin

Dystans Sprint  - Kobiety
Oktawia Lewandowska  - IRONMAN 
C/S Szczecin  - Szczecin
Karina Woźniak  - IRONMAN C/S 
Szczecin  - Szczecin
Joanna Józkowska - IRONMAN C/S 
Szczecin  - Szczecin

Sztafety
MKP Myślibórz
Białe Osy
Run Expert Team

W kategorii gminnej zawodni-
ków biorących udział w zawodach z 
gminy Lipiany na pierwszym miej-
scu uplasował się Jakub Cech, dru-
gim Tomasz Kozioł i trzecim miejscu 
Henryk Wagner 

Gratulacje dla zwycięzców w 
poszczególnych kategoriach wie-
kowych. Cała klasyfikacja na stro-
nie STS-TIMING po likami: 
http://sts-timing.pl/wp-content/
uploads/2016/06/lipiany-sprin-
terski-tri.pdf - dystans sprinterski 
http://sts-timing.pl/wp-content/
uploads/2016/06/lipiany-sprin-
terski-tri-sztafety.pdf - sztafety 
http://sts-timing.pl/wp-content/

uploads/2016/06/lipiany-olimpijka-
-tri-sztafety.pdf  - olimpijska

 
Niestety nie obyło się bez wpa-

dek – większych czy mniejszych, 
ale mamy nadzieję, iż  jako że  jest 
to nasz organizacyjny debiut, przy-
mkniecie oko.

Teraz czas na analizę, przemyśle-
nie, wyciągnięcie wniosków i … do 
dzieła! II edycja Triathlonu Lipiany 
już za niecały rok.

 
ZAPRASZAMY!

Stowarzyszenie Epidemia Sportu

Jakub CechHenryk Wagner
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