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dokończenie na str. 10

Tak należałoby nazwać podatkową sytuację tej gminy na ma-
pie powiatu pyrzyckiego w roku 2015. W roku ubiegłym radni 
minionej kadencji, chcąc przed wyborami wszystkim zrobić do-
brze, tak obniżyli podatki, że w skali roku w sumie z powodu 
tych wyborczych obniżek, z budżetu gminy Pyrzyce na 2015 rok 
wyparowało około 2 milionów złotych. Począwszy od podatku 
rolnego po inne, właśnie w tej gminie zastosowano najwięk-
sze obniżki większości danin na rzecz samorządu. Jeżeli chodzi  
o podatek rolny, to tylko gmina Warnice sięgnęła aż do 52 zł 
za 1q żyta, pozostałe gminy zdecydowanie wyżej oceniły ten 

podatek. Woda najdroższa w Kozielicach, bo aż 5,14 zł za  
1 m3 a najtańsza w Bielicach 3,18 zł za 1 m3, za ścieki naj-
drożej płacimy w gminie Przelewice 9,49 zł, a za psy pła-
cimy już tylko w dwóch gminach Przelewice i Kozielice, 
inne samorządy odpuściły czworonogom i ich właścicielom.

 Tabela Podatki lokalne na stronie 12.
PP

 

   Na początku kadencji radni ustalają wynagrodzenie dla 
swoich wójtów, burmistrzów i starosty; zawsze sporo przy 
tym dyskusji i złośliwości, bo i kasa niemała. To zadanie radni 
już wykonali, dodam tylko, że nikomu z nowych włodarzy, w 
porównaniu z poprzednikami, wynagrodzenia nie podwyższyli. 
Obniżki były wysterowane przez Polskie Stronnictwo Ludowe, 
a zainspirowane radosnym gestem starosty Lipińskiego, którego 
po czterech latach bardzo chudych, nawet najniższa krajowa by 
zadowoliła. 

Czytaj na str.2
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Sonda Lipiany

Życzyłbym sobie pewnych 
zmian w naszym mieście i więcej 
porządku, mogłoby być też więcej 
miejsc pracy, bo sam obecnie je-
stem bezrobotny.

Większych założeń na 2015 rok 
nie mam, ale chciałbym, aby był 
lepszy i aby zdrowie dopisywało.

Nie mam żadnych postanowień 
związanych z nowym rokiem, ale 
oby był lepszy od 2014 i aby pienię-
dzy nie brakowało.

Nie myślałam jeszcze o posta-
nowieniach na ten nowy 2015 rok, 
żeby zdrowi wszyscy byli, to na 
pewno będzie lepszy.

Oczekiwałbym w 2015 roku po-
prawy w Lipianach, żeby porządek 
był i praca dla ludzi, bo jak na razie 
to tego nie widać.

„Postanowienia i 
oczekiwania  noworoczne?”

Minęło już dwa miesiące od za-
kończenia pierwszej tury wyborów 
samorządowych, w których kandy-
dat na burmistrza Kazimierz Lipiń-
ski przegrał z dwoma innymi kandy-
datami - Marzeną Podzińską i Mar-
kiem Olechem i nie dostał się do 
drugiej tury wyborów. Minęło też 
prawie półtora miesiąca od zaprzy-
siężenia go na stanowisko starosty. 
Czterdzieści kilka dni to jednocze-
śnie mało i wystarczająco, by zapo-
mnieć o tym, że chciało się być bur-
mistrzem i jest się starostą. Jak widać 
i często słychać, Lipiński nie może 
oderwać się od gminnej rzeczywisto-
ści, tkwi w niej, a nawet się rozkręca 
i nadal próbuje swój program wybor-
czy wcielić w życie. Przypomnijmy 
naszym czytelnikom, że głównym fi-
larem programu wyborczego Lipiń-
skiego w kampanii o fotel burmistrza 
było wykorzystanie pyrzyckich zaso-
bów solanek. Na spotkaniach i kon-
ferencjach prasowych słyszeliśmy 
o korzyściach płynących z budowy 
basenów, centrum rekreacyjnego  
i zdrowotnym wykorzystaniu solanek 
na większą skalę. Niestety dla Lipiń-
skiego, mieszkańcy gminy Pyrzyce 
nie zainteresowali się w kampanii 
tym tematem, wybrali inny program 
i kogoś innego. Obecnie starosta na 
wszystkich możliwych forach stara 
się „wcisnąć” już nie tylko gminie 
Pyrzyce solanki, stara się nadać swo-
jemu pomysłowi wyjątkowe znacze-
nie w Kontrakcie Samorządowym,  
w którym będą zapisane najważniej-
sze inwestycje dla gmin powiatu py-
rzyckiego na najbliższe lata finanso-
wane z budżetu Unii Europejskiej.

Ryszard Tański – Czy jest pan 
starostą tylko gminy Pyrzyce, czy 
wszystkich gmin powiatu?

Kazimierz Lipiński -  Wszyst-
kich gmin powiatu pyrzyckiego.

R.T. -  To z jakiego powodu 
wiele osób zauważa, że najwięcej 
energii i zainteresowania poświęca 
pan swojej gminie?

K.L. -   Jeżeli tak jest, to nie mam 
pojęcia. Natomiast, jeżeli zabieram 
głos i pomylę się, burmistrz, czy rada 
miejska to wynika z tego, że 12 lat by-
łem burmistrzem i absolutnie zaprze-
czam, czy zadaję kłam takim wypo-
wiedziom, czy takim domysłom, abso-
lutnie nie.

R.T. -  7 stycznia powołał pan 
Radę Gospodarczą przy Staro-
ście Pyrzyckim. Jak widać na zdję-
ciach, w spotkaniu uczestniczyło 
kilku przedsiębiorców, czy tylko 
oni mają panu doradzać, inni nie 
przyszli?

K.L. -   Tak, bardzo udane spo-
tkanie, bardzo treściwe, byli przed-
siębiorcy gminy Pyrzyce, gmin 
ościennych, rozmawiałem z wójtami, 
burmistrzami, pytałem, kogo propo-
nują. Nie chodzi o ilość, ale o przed-
stawiciela danej gminy, który faktycz-
nie widzi przyszłość ziemi pyrzyckiej.

R.T. -  Według jakiego klucza 
zaprosił pan przedsiębiorców na 
spotkanie?

K.L. -  Dzwoniłem do wójtów, 
burmistrzów, żeby wskazali firmy.

R.T. – Kto wskazał firmę z 
Lipian?

K.L. -  Firmę lipiańską wskazał 
burmistrz Boguszewski.

R.T. – Rozumiem, że pyrzyc-
kiego przedsiębiorcę też wskazała 
burmistrz Podzińska? 

K.L. - Nie, tu akurat sam 
wskazałem.

R.T. -  Na spotkaniu noworocz-
nym zorganizowanym przez pana i 
burmistrz Pyrzyc wszyscy zebrani 
w słowie Marzeny Podzińskiej mo-
gli usłyszeć, że widzi ona rozwój 
gospodarczy gminy w utworzeniu 
podstrefy przemysłowej na terenie 
gminy, akcentowała to też bardzo 
mocno w kampanii wyborczej i wy-
grała. Na spotkaniu z przedsiębior-
cami, pod nieobecność Podzińskiej 
poddaje pan strefę pod dyskusję, 
dlaczego?

K.L. - Każda działalność, która 
zmierzać będzie do rozwoju gospo-
darczego naszego regionu, naszego 
powiatu pyrzyckiego, 6 gmin, będzie 
wspierana i popierana i tam, gdzie 
będę mógł pomóc osobiście z uwagi 
na moje doświadczanie to będę czy-
nił, czy to będzie na rzecz Lipian, 
Warnic, Przelewic, Kozielic, Bielic 
czy Pyrzyc, będę tak samo postępo-
wał. Pierwszym blokiem są inwesty-
cje w związku z tym jak najbardziej 
strefa, również i źródła odnawialne 
czy też turystyka zdrowotna czy też 
inne kierunki, w związku z tym ta 
jakby, może nie wątpliwość, ale takie 
no, może nie sceptycyzm też, to wyni-
kło z ust jednego z przedsiębiorców…

R.T. -  Ale to pan wywołał te-
mat, który jest oczkiem w głowie 
Podzińskiej?

K.L. -   Tak zapytałem, a więc od-
powiedź taka była, że co w ten czas z 
małymi i średnimi firmami tak? Więc, 
ale to nie ma tutaj negatywnych dzia-
łań, bo możemy tutaj się sprzeczać…
(?) ale spójrzmy wkoło, strefa Go-
leniów jest już zapełniona, strefa 
Gardno za 35 mln jest jedna firma 
55 hektarów stoi i czeka w odległości 
30 km. Zastanówmy się sensownie lo-

gicznie, czy ktoś będzie chciał wyło-
żyć tyle pieniędzy na uzbrojenie.

R.T. - Ale to nie pan będzie bu-
dował tę strefę? 

K.L. -  Nie.
R.T. - Idąc tokiem pańskiego 

rozumowania, to w Gryfinie jest 
już basen i można solanki dowozić 
do Gryfina i ludzi do pracy też. Czy 
pana zachowanie nie jest podykto-
wane tym, że chce pan wcisnąć Po-
dzińskiej swój program wyborczy?

K.L. - Powiem tak, jeżeli nie 
wody termalne, to co?  

R.T. - Burmistrz o tym zdecy-
duję panie starosto, nie pan. 

Jeżeli kiedyś, ktoś z decyden-
tów zapyta pana, niech pan podej-
mie decyzję, na co Unia Europejska 
ma dać pieniądze na strefę przemy-
słowa Podzińskiej, czy na pana po-
mysł wyborczy, solanki z basenami 
to, jaka byłaby pana odpowiedź?

K.L. -  Wykorzystanie wód geo-
termalnych w strefie.

R.T. - To żart? 
K.L. -  Tak to jest, że redakto-

rzy bardzo często chcą usłyszeć to, 
co chcą a ja mówię, oczywiście jesz-
cze raz potwierdzam, każda działal-
ność, która w tej przestrzeni powia-
towej i pozapowiatowej, jest w stanie 
zmieścić się i będzie zapotrzebowa-
niem na produkcję czy usługi, trzeba 
ją popierać i tyle. Natomiast, bardzo 
ciężko będzie wskazać jakiś większy 
teren w powiecie pyrzyckim z uwagi 
na dobre ziemie, że można wpisać w 
strefę. Ja mam tutaj pewien problem, 
bo samorząd powiatowy jest instytu-
cją samorządową o charakterze usłu-
gowo- kontrolnym czy nadzorczym, 
natomiast wara staroście od tych rze-
czy, a ja nie chcę podpowiadać, do-
radzać natomiast, jeżeli ktoś z wój-
tów, burmistrzów powie: halo, halo, 
za daleko to nie twoja sprawa, no 
to będzie inaczej, natomiast ja tu na 
podwórko gmin nie wchodzę z brud-
nymi butami, nie próbuję ingerować, 
po koleżeńsku rozmawiamy i znam 
swoje miejsce w szeregu.

R.T. - Kiedy pan wyzwoli się 
z bycia burmistrzem i przestanie 
wciskać pani burmistrz Pyrzyc 
swój program wyborczy, przecież 
on w wyborach przegrał?

K.L. -  Ja już od pierwszego dnia 
się wyzwoliłem. Jestem starostą py-
rzyckim, jestem z tego dumny, dumny 
z tego, że mogę pracować na rzecz 
mieszkańców gmin wchodzących  
w skład powiatu pyrzyckiego, że 
mogę podpowiedzieć, doradzić, po-
rozmawiać z moimi kolegami, a nie 
o jakichś tam innych, a to, że trafia 
się, że używam nie raz terminu rada 
miejska to wynika z tego, co mówi-
łem, ale z drugiej strony mieszkańcy 
bardzo często mówią do mnie nie pa-
nie starosto tylko panie burmistrzu, 
w związku z tym należałoby też za-
rzucić mieszkańcom, dlaczego tak 
mnie tytułują, tak? 

cd. str3
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Sonda Przelewice

Życzyłabym sobie w 2015 roku, 
aby moje dzieci były grzeczniejsze 
i aby syn się nawrócił.

Wszystkim razem i każdemu z 
osobna życzę, aby 2015 był lepszy 
niż 2014.

Chcę rzucić palenie. Postanowi-
łem ponowić próbę. Może tym ra-
zem się uda.

Życzyłbym sobie i mieszańcom 
Przelewic, aby pozmieniało się tro-
szeczkę w naszej miejscowości, 
aby były nowe chodniki i drogi bez 
dziur.

Czegoż tu można sobie życzyć? 
Na pewno chciałabym w 2015 roku 
mieć więcej pieniędzy niż w 2014.

„Postanowienia i 
oczekiwania  noworoczne?”

Mieszkańców nie będziemy py-
tać, możemy jednak na podstawie 
dotychczasowych obserwacji staro-
sty – burmistrza stwierdzić, że sam 
Lipiński prowokuje tego typu za-
chowania, biega po wszystkich moż-
liwych gminnych (szczególnie w 
gminie Pyrzyce) spotkaniach, wkra-
cza z planami i wypowiedziami w 
kompetencje gminne (najbardziej 
gminy Pyrzyce). W wypowiedzi po-
wyższej mówi o tym, że trudno by-
łoby w gminie Pyrzyce znaleźć te-
ren pod strefę, zapomina o tym, że 
sam taki teren pod inwestycje będąc 
burmistrzem już wyznaczył. W 2005 
roku na jego wniosek Rada Miej-
ska uchwałą XXL/346/05 w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego przeznaczyła na 
cele nierolnicze ponad 28 hektarów 
w obrębie Ryszewko – Nieborowo. 
W uchwale, o której wspominam, za-
planowano nawet wydatki na wykup 
ziemi od rolników i dodać należy, że 
wskazane w uchwale ziemie nie są 
pszenno – buraczane, są to grunty 
III i IV klasy. Czyżby Lipiński zapo-
mniał, że sam zmierzał w 2005 roku 
w kierunku utworzenia strefy? Dla-
czego na w/w spotkaniu z przedsię-
biorcami Lipiński wywołuje temat 
strefy, pod nieobecność burmistrz 
Podzińskiej, która mogłaby odpo-
wiedzieć na ewentualne wątpliwości 
przedsiębiorców? 

Lipiński w rozmowie ze mną 
mówi, że chce pomóc wójtom, bur-
mistrzom wykorzystując swoje kon-
takty w różnych ważnych miejscach. 
Pytanie, jakie to mogą być kontakty 
skoro sam Lipiński był prawie 4 lata 
bezrobotny i żaden kontakt nie po-
dał mu reki. Dziś starosta – burmistrz 
próbuje Podzińską i innych szefów 
gmin wciągnąć we własny program 
wyborczy z solankami. Liczy, że 
gminy ościenne zrobią zrzutkę na py-
rzyckie solanki, otóż z rozmów, które 
przeprowadziłem żadna gmina na 
solanki kasy nie da, w gminach jest 
tak mało pieniędzy na inwestycje, że 
wójtowie i burmistrzowie będą mu-
sieli mocno się napracować, żeby 
na koniec kadencji coś w gminie dla 
swoich mieszkańców zostawić. Ża-
den wyborca nie przebaczy wydawa-
nia pieniędzy na program wyborczy 
starosty – burmistrza Lipińskiego i to 
jeszcze w innej gminie, taki wójt czy 
burmistrz musiałby się na taczce po-
żegnać ze stanowiskiem. 

Na koniec, w imieniu pracow-
ników starostwa, mieszkańców po-
wiatu pyrzyckiego, wójtów i burmi-
strzów powiatu pyrzyckiego: panie 
starosto Lipiński zajmij się pan wła-
sną robotą i choćby zacznij pan re-
montować powiatowe drogi, wiosna 
tuż, tuż, jak ktoś będzie potrzebował 
pomocy to pana znajdzie.

Ryszard Tański  
 
   

dokończenie ze str.2

11 stycznia w Miejskiej i Gmin-
nej Bibliotece Publicznej im. 
Agnieszki Osieckiej w Lipianach, 
po trzymiesięcznych zmaganiach, 
zakończył się bezpłatny kurs kom-
puterowy pod hasłem „CYFROWI 
= PRZEBOJOWI” zorganizowany 
przez firmę NET4 Neta zrealizo-
wany w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki. Kurs rozpoczął 
się na początku października, trwał 
120 godzin i  składał się z 7 modu-
łów. W kursie wzięło udział 12 osób.  
Uczestnicy zapoznali się z obsługą 

aplikacji biurowych Microsoft Of-
fice takich jak Word, Excel, Power 
Point, Access oraz z usługami sieci 
informatycznych. Każdy moduł za-
kończony był egzaminem praktycz-
nym sprawdzającym nabyte umie-
jętności. Uwieńczeniem kursu po 
zdaniu egzaminów było otrzyma-
nie międzynarodowego certyfikatu 
ECDL, akceptowanego na terenie 
Unii Europejskiej,potwierdzającym 
nabyte umiejętności, który niewąt-
pliwie zwiększy pozycję pracownika 
na rynku pracy. 

Justyna Kowalczyk

Zakończenie kursu komputerowego
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Sonda Kozielice

Ja natomiast oczekuję wyższej 
renty. Chciałabym także, aby mniej 
złodziejstwa na świecie było.

Życzyłbym sobie, aby 2015 
rok był lepszym rokiem, by szczę-
ście mi dopisało i żebym wygrał w 
toto-lotka. 

2014 rok nie był zły, ale oby ten 
był lepszy. Aby było więcej pracy, 
bo młodzi za granicę uciekają, bo 
nie widzą tu przyszłości.

Nie zastanawiałem się jeszcze 
nad tym, co mogłoby się zmienić w 
nadchodzącym nowym roku.

Ja też nie mam żadnych kon-
kretnych postanowień co do 2015. 
Mógłby być lepszym rokiem.

„Postanowienia i 
oczekiwania  noworoczne?”

 13 stycznia odbyła się w Lipianach II 
edycja Regionalnego Przeglądu Pio-
senki Zimowej i Świątecznej; jej or-
ganizatorem po raz kolejny był Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury oraz 
Zespół Szkół w Lipianach. 
Przegląd podzielono na cztery 
kategorie:
- soliści I-III SP (13 solistów)
- soliści IV-VI SP (20 solistów)
- młodzież szkół gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych  (16 solistów)
- Zespoły (12 zespołów)
    W trakcie imprezy serwowano po-
częstunek przygotowany przez pa-
nie z Klubu Seniora działającego 
w Domu Kultury oraz przeprowa-
dzono warsztaty wokalne, które po-
prowadzili instruktorzy z Domu 
Kultury i Zespołu Szkół, po których 
wszyscy uczestnicy zaprezento-
wali się wspólnie w dwóch piosen-
kach, dziękując w ten sposób jury, 
które pracowało w składzie - Dorota 

Mazur, Adrian Wyrębski, Elżbieta 
Bacztub oraz wszystkim zaanga-
żowanym w organizację przeglądu 
osobom. Zwycięzcami w kat. I-III 

Miniona kadencja była bardziej 
pracowita niż ta z lat 2006 – 2010. 
Jak widać w załączonej tabeli, radni 
i częściej się spotykali na sesjach  
i podjęli więcej uchwał. W pyrzyc-
kim samorządzie były dwie sesje 
przerywane, to tak jakby jeszcze dwa 
spotkania radnych więcej i 6 sesji na 
wniosek, albo burmistrza albo rad-

Radni z Kozielic wykonali
120% normy

nych, czyli wiedzieli jak korzystać 
ze swoich praw. Najwięcej roboty 
wykonali radni z gminy Pyrzyce i to 
pod względem ilości sesji jak i ilości 
uchwał, ale inni też nie próżnowali,  
w gminie Kozielice ilość uchwał 
podjętych w minionej kadencji w po-
równaniu do tej 2006 – 2010 wzrosła 
o 120 %. No, no, co za wydajność.

PP 

zostali: I miejsce GABRYSIA JA-
KUBAS z Drawna, II miejsce FILIP 
WIŚNIEWSKI z Kalisza Pom., III 
miejsce KAROLINA SUCHECKA 
z Kalisza Pom. Kat. IV – VI zostali: 
I miejsce KACPER STAWIARSKI 
z Pyrzyc, II miejsce ALICJA KON-
DZIOŁA ze Szczecina, III miej-
sce DANIEL DZIERBUNOWICZ  
z Drawna. Kat. młodzież szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych zo-
stali: I miejsce ALICJA LEBIODA  
z Dolic, II miejsce AGNIESZKA 
WIERUCKA z Myśliborza, III miej-
sce Zuzanna Kiezik z Lipian, w kat. 
zespoły zostali: I miejsce Duet Po-
etica ze Stargardu Szcz., II miejsce 
Studio Piosenki z Barlinka, III miej-
sce Demolka z Lipian.
Łącznie w przeglądzie wzięło udział 
140 osób m.in. z Lipian, Barlinka, 
Myśliborza, Łobza, Szczecina, Star-
gardu Szcz., Drawna, Kalisza Pom., 
Dolic, Brzeska, Pyrzyc, Choszczna.
Zapraszam w styczniu za rok.

Michał Jura
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Sonda Warnice

Sprawiedliwości! Sprawiedli-
wości życzę nam wszystkim, bo te-
raz na świecie jest ona znikoma.

Życzeń nie mam, bo w dzisiej-
szych czasach życzenia się nie speł-
niają, jakiekolwiek by one nie były.

Oczekuję więcej pieniążków, 
bo emerytura mała, a wydatki bar-
dzo duże. Same leki jakie są prze-
cież drogie…

Życzyłabym sobie i wszystkim 
spokoju na świecie, bo żyjemy w 
bardzo niepewnych czasach. 

Nie mam ogólnych postano-
wień, ale pieniędzy mogłoby być 
więcej i aby zdrowie dopisywało.

„Postanowienia i 
oczekiwania  noworoczne?”

Jeszcze w roku ubiegłym starosta 
pyrzycki Kazimierz Lipiński utwo-
rzył stanowisko pełnomocnika, ko-
ordynatora Odnowy Wsi. To trudne 
zadanie odnawiania wsi przyjął na 
siebie Jan Budynek, członek zarządu 
powiatu, wiemy o tym fakcie z luź-
nych wypowiedzi starosty, bo na stro-
nie internetowej nawet w sprawozda-
niu z posiedzeń zarządu powiatu ani 
słowa. Odnowa wsi, to jak sięgam 
pamięcią, to takie hobby starosty  
z czasów burmistrzowania i czte-
roletniej przerwy w pracy, więc nic 
dziwnego, że w starostwie Lipiński 
wrócił do odnawiania wsi. By dowie-
dzieć się więcej na temat, co to jest 
ta odnowa wsi, czym będzie się zaj-
mował Jan Budynek jako koordyna-
tor odnawiania wsi, zadzwoniłem do 
niego z kilkoma pytaniami.

Pierwsza rozmowa
Ryszard Tański – Co należy do 

zadań koordynatora odnowy wsi? 
Jan Budynek – Teraz ja przygo-

towuję temat, jeżeli chodzi o odnowę 
wsi, …..przez telefon nie powiem, 
może jakbyś przyszedł tutaj do mnie.

R.T. - Ja mam tylko dwa pyta-
nia na ten temat i proszę o odpo-
wiedź przez telefon. Halo!

J.B. - No tak, czym ja się zaj-
muję, no, więc na wioskach …..mo-
ment, moment czy ja mogę do ciebie 
zadzwonić za dziesięć minut?

R.T. – Dobrze, to ja zadzwonię.

Druga rozmowa po dziesięciu 
minutach

R.T. -  Czym się zajmujesz? 
Jaka to tajemnica? 

J.B. -  Nie, to nie jest tajemnica, 
no w tej chwili przygotowuję pro-
gram dotyczący odnowy wsi.  W tej 
chwili mieliśmy tam spotkanie  z wój-
tami i burmistrzami, na tym konwen-
cie to już tam starosta zaakcentował 
to wszystko…

R.T. - Na jakim konwencie? 
J.B. -  Znaczy to było spotka-

nie takie w konwencie. Takie spo-
tkanie z burmistrzami  i  z wójtami, 
mieli tam już dwa takie spotkania, Je-
zus, wyleciało mi, zaraz Ci powiem, 
to było …. zaraz, zaraz, zaraz sobie 
przypomnę… kontrakt samorządowy, 
bo tak chodziło o ten kontrakt samo-
rządowy i tutaj w tej chwili już tam 
chcemy działać. Jak zrobimy ten kon-
trakt samorządowy, to weźmiemy się  
za  odnowę wsi. No chcemy powo-
łać radę programową, w której skład 
weszliby przedstawiciele starostwa, 
urzędów gmin oraz ośrodka doradz-
twa rolniczego nie? Izby Rolniczej, 
innych tych ….. instytucji tam rolni-
czych nie? Które są tam na terenie 
naszych, no i tutaj wiadomo trzeba by 
było tutaj…

R.T. -  I wójtowie, burmistrzo-
wie rozumiem, że chcą się włączyć 
do tej odnowy wsi, tak?   

J.B. -  No…tak…tak ….. w tej 
chwili tak ….. jest taka sytuacja, to 
jest za krótki  okres nie? Jak to się 
mówi, bo w tej chwili to tak…, gru-
dzień mieliśmy …. bardzo dużo ta-
kich spotkań nie? To tu to tam, zanim 
żeśmy się zapoznali…

R.T. - Ja wiem, ale opowiedz 
mi o tym programie, czego ten pro-
gram odnowy wsi ma dotyczyć? 

J.B. - To jest tak, ten, co ma dać, 
bo to praktycznie jest taka sytuacja, 
że ten program, bardziej to był w 
Opolskim nie?...

R.T. - A to rozumiem, że  staro-
sta wzoruję się na swoim koledze 
z Opola? 

J.B. -  No na swoim koledze z 
tego…tam z tego…

R.T. - Ale co ma program od-
nowy wsi przynieść dla powiatu  
i jego mieszkańców?  

J.B. - To jest tak, po prostu 
trzeba by było tutaj wziąć zaakcen-
tować nie? …. jakość życia, bo to, to 
jest automatycznie w tej chwili, nie 
ma takich programów, które tam za-
łożymy …… nie ma w tej chwili ta-
kich programów, które by ….. można 
skorzystać na odnowę wsi. Od tego 
zacznijmy, takich tutaj, bo to jak 
masz….(?) tutaj trzeba by było się 
…..podpiąć. Bo to chodzi o to, że 
żeby Ci mieszkańcy wsi zintegro-
wali się, nie? Od tego zacznijmy. Po 
prostu, żeby wspólnie pracowali na 
rzecz tej swojej społeczności.

R.T. - A co w tej chwili nie 
pracują?

J.B. -  No to jest taka sytuacja. 
Zapomina się pewne rzeczy nie? Np. 
takie ….. dotyczące kultury  itd., bo 
jak to się mówi no w tej chwili na 
wioskach, sam zauważyłeś jedną 
rzecz taką, że większości ludzie wy-
jeżdżają z tych wiosek, po prostu za-
pomina się o tej swojej kulturze.

R.T. - Spróbuję podsumować 
to, co powiedziałeś, pracujesz nad 
programem dotyczącym odnowy 

wsi. Starosta poinformował i za-
prosił do uczestnictwa w progra-
mie odnowy wsi wójtów i burmi-
strzów powiatu pyrzyckiego. Na 
bazie osób oddelegowanych przez 
gminy i starostwo, powstanie rada 
programowa do tej twojej odnowy 
wsi. Będzie przygotowywany pro-
gram. A ja proszę o odpowiedź na 
pytanie, co ty robisz i co ma przy-
nieść ten program? 

J.B. - No to jest tak, to jest tak 
…… jakby to powiedzieć, co on by 
tam miał przynieść? 

R.T. - Chodzi o to, co będzie za-
pisane w projekcie dotyczącym od-
nowy wsi.

J.B. - No wiadomo, że tutaj w tej 
chwili, no ta, przede wszystkim ta 
kultura nie? Żeby nie było ….. to tam 
…. załóżmy odnowa wsi to jest taki 
proces, kształtowanie warunków ży-
cia ludzi na obszarach wiejskich…

R.T. - Starosta będzie robił im-
prezy jakieś czy jak?

J.B. - Nie, nie, nie.
R.T. - Festyny? Przeglądy kul-

tury? Czy co?
J.B. - Kultura  to, to będzie tak 

samo ….. tutaj automatycznie, po-
wiem tylko tak, ja w tej chwili sie-
dzę nad tym nie? Bo …. bo to jest tak 
…. to jest… to jest oddziaływanie na 
standard życia nie? Tych ….. miesz-
kańców nie? Zachowanie tej tożsa-
mości wsi.

I cholera nic się nie dowiedzia-
łem, nie cytuję już dalszej, większej 
części rozmowy z członkiem zarządu 
powiatu, koordynatorem odnowy wsi 
pyrzyckiej, bo on chyba też nie wie,  
o co z tą odnową wsi chodzi. Zastana-
wia mnie tylko, po co kolejne twory, 
po co rada gospodarcza przy staro-
ście, koordynator odnowy wsi, czy 
inne temu podobne. Przychodzi mi 
na myśl wyłącznie modernistyczne 
hasło „Sztuka dla sztuki”, a dokład-
niej jego potoczne znaczenie: bezce-
lowe działanie, zupełnie oderwane 
od realiów, nieprzynoszące żadnego 
praktycznego pożytku. Ot, jest czło-
nek zarządu, jeden z kilku, musi coś 
robić, a specjalnie nie wiemy co, to 
damy mu coś bliżej nieokreślonego  
i niech tam to coś koordynuje. 

Ryszard Tański

Jan Budynek
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Sonda Bielice

Postanowiłem sobie polepszyć 
wyniki w nauce. Oczywiście chciał-
bym, ale był lepszy niż poprzedni, ale 
ten też nie był dla mnie zły. Nie mogę 
narzekać.

„Postanowienia i 
oczekiwania  noworoczne?”

Konkretnych postanowień nowo-
rocznych nie mam. Liczę na to, że bę-
dzie lepszy. Chciałbym znaleźć sobie 
w końcu kobietę. 

Chciałbym, aby w 2015 roku było 
w społeczeństwie więcej zgody i bra-
terstwa, a sobie bym życzył wszyst-
kiego tego, co najlepsze.

Aby żyło się lepiej... Oczekuję 
wciąż na lepszą pracę w Polsce i wię-
cej perspektyw dla młodych.

Moje najważniejsze postanowie-
nie na nowy rok to rzucić palenie. 
Próbowałem wiele razy, ale dotych-
czas nie udawało mi się.

W niedzielne popołudnie 10. 
stycznia br. w Przelewicach odbyła 
się I Edycja Przelewickiego Rodzin-
nego Marszobiegu.  Celem imprezy 
była integracja mieszkańców, promo-
wanie aktywnego wypoczynku po-
przez wysiłek fizyczny i podnosze-
nie sprawności fizycznej. Organiza-
torami przedsięwzięcia byli:  Stowa-
rzyszenie „Bo Jak Nie My TO Kto”   
i wójt Przelewic.

   Start marszobiegu zaplano-
wano na godzinę 13.00 spod Urzędu 
Gminy.  Mimo nie najlepszej pogody 
(wiatr i przelotny deszcz), na starcie 
pojawiło się około 60 osób,  na czele 
z  wójtem Mieczysławem Mularczy-
kiem. Wśród uczestników pojawiły 
się także rodziny składające się z 
kilku osób. Byli wśród nas dziadko-
wie, rodzice i dzieci.  Punktualnie o 
13.00 wystartowaliśmy kierując się 
w stronę Ogrodu Dendrologicznego, 
gdzie mieliśmy do pokonania wy-
znaczoną trasę Nordic Walking pn. 

„Trasa tysiąca barw”.  Łącznie do 
przemarszu mieliśmy 4 km, a każdy 
z uczestników pokonywał ją na różne 
sposoby: truchtając, maszerując  
z kijkami i bez, ale co ważne dotarł do 
mety. Trasa kończyła się przed dwor-
kiem na folwarku. Na zakończenie 
spotkaliśmy się przy wspólnym gril-
lowaniu, podczas którego wszyscy 
uczestnicy Rodzinnego Marszobiegu  
otrzymali pamiątkowe dyplomy.   
Mimo nieciekawej pogody i wysiłku, 
jakiego  wymagało od każdego z nas 
pokonanie tak dużego dystansu, wi-

doczne było 
na twarzach 
uczestników  
zadowolenie. 
Wszyscy gratu-
lowali pomysłu 
organizatorom 
imprezy. Na za-
kończenie pa-
dła propozycja, 
aby tego typu 
marszobieg  or-
ganizować w 
przyszłości co 
najmniej raz w 
miesiącu. 
Do zobaczenia 
w lutym!!!

            Sto-
warzyszenie 
„Bo Jak Nie 
MY TO Kto”

wójt gminy Przelewice 
zwraca się z prośbą do zain-
teresowanych  mieszkańców 
o wskazanie do dnia lutego 
2015 r.  swoich posesji, z któ-
rych ma być zabrany eter-
nit w ramach dofinansowania 
z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie.
Do zgłoszenia prosimy podać: 

dane zgodnie z wzorem za-
mieszczonym na stronie www.
przelewice.pl
Zgłoszenia przyjmowane są 

w Urzędzie Gminy w Przele-
wicach pok. nr 17

Zapraszamy do składa-
nia wniosków na bez-
pieczne pozbywanie się 
szkodliwego azbestu

UWAGA 
MIESZKAŃCY

 GMINY 
PRZELEWICE

- bezpieczne
 pozbywanie się
 szkodliwego
 azbestu

Dnia 15.01 mieliśmy okazję gościć w naszej szkole nowego Starostę Po-
wiatu Kazimierza Lipińskiego wraz z Wicestarostą Bartłomiejem Królikow-
skim. Wzięli oni udział w żywej dyskusji z uczniami naszego liceum na temat 
przyszłości gminy. Panowie z chęcią odpowiadali na pytania uczniów i wysłu-
chali ich propozycji.

Było to ciekawe spotkanie, które z pewnością skłoniło do refleksji niejed-
nego licealistę.

Klaudia Bukowiec II LO

Nowy Starosta 
w lipiańskim liceum
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Sonda Pyrzyce

.
„Postanowienia i 

oczekiwania  noworoczne?”

Dobrze by było, ale nowy rok 
był rokiem lepszym. Żeby były 
większe zarobki i ludziom niczego 
nie brakowało.

Pracę mam, na brak pienię-
dzy nie narzekam, ale chciałabym, 
aby w 2015 wszystkim dopisywało 
zdrowie.

Nie mam żadnych postanowień 
póki co, bo rok się dopiero rozpo-
czął. W trakcie roku się okaże, czy 
coś zamierzam zmienić w swoim 
życiu. 

Życzę sobie, aby zdrowie dopi-
sywało – to będzie dla mnie najważ-
niejsze w 2015 roku.

Nie oczekuję zbyt wiele, bo 
mam dobrą pracę i dobrze sobie 
żyje. Jeśli mogę tego oczekiwać, to 
niech będzie jeszcze lepszy. 

Doręczanie korespondencji na 
przestrzeni wieków odbywało się 
na wiele różnych metod. Trudno 
nie  wspomnieć o tych najbardziej 
tradycyjnych, czyli najstarszych… 
tzn. z wykorzystaniem siły ludz-
kich mięśni. I tu najbardziej legen-
darną, chociaż ponoć trochę roman-
tyczną przesyłkę, dostarczył posła-
niec Filippides, który pobiegł do 
Aten, by obwieścić zwycięstwo i 
poinformować ateńczyków, że pły-
nie ku nim flota perska. Po przeka-
zaniu tej wiadomości bohater padł 
martwy. Dzisiejszych doręczycieli 
przesyłek taki los już nie czeka, 
choć praca np. listonoszy do tych 
najłatwiejszych nie należy. 

Z biegiem czasów nadeszły bar-
dziej nowoczesne techniki dorę-
czeń poczty, a legendarnym okre-
sem była era tzw. „dyliżansów”. 
Używane były one od połowy XVI 
do połowy XIX wieku głównie do 
przewozu pasażerów ale i przesy-
łek pocztowych, również na stałych 
trasach obsługiwanych - i to według 
ustalonego rozkładu jazdy! Dalszą 
historię znamy wszyscy… telegraf, 
telefon, poczta, e-mail, SMS, skype 
i jeszcze nowocześniejsze. 

Istniały również niszowe spo-
soby komunikowania się, jak np. 
z wykorzystaniem gołębi poczto-
wych, chociaż o ich roli w czasie 
wojny 1939-1945 wiele dobrego 
wiemy. Spełniały bowiem ważną 
rolę w komunikacji między od-
działami wojska i w działalności 
szpiegowskiej. Gołębie z wiadomo-
ściami wysyłano na niebezpieczne 
misje. Szacuje się, że służbę tę peł-
niło ponad 200 tysięcy tych ptaków!

O ile o roli gołębi pocztowych 
coś  wiemy, to jednak nie każdy 
zdaje sobie sprawę o istnieniu tzw. 
… poczty balonowej!

Mechanizm był następujący: 
transport przesyłek pocztowych od-
bywał się za pomocą wolnych balo-
nów. Przesyłki z miejsca lądowania 
balonu dostarczano do najbliższego 
urzędu pocztowego, skąd były one 
następnie wysyłane do właściwych 
adresatów. Ten środek transportu 
wiadomości finalnie się nie przy-
jął - bo można by rzec… taki mamy 

Balonowa poczta!

klimat. Przypadkowy kierunek lotu 
balonu spowodowany zmiennością 
warunków pogodowych, czy ograni-
czona pojemność spowodowały, że 
szybko zaprzestano transportu wia-
domości tą właśnie drogą. 

Sama moda na latanie była jed-
nak na początku XX wieku bardzo 
duża, o czym świadczy prezentowana 
i wiekowa już widokówka starych 
Pyrzyc. Pozdrowienia z mokrego i 
zabawnego (?) miasta Pyrzyce prze-
syła bowiem miejscowy producent 
piwa… i to z pokładu bardzo niety-
powego balonu, który raczej bliższy 

powinien być twardego lądowania, 
niż wznoszenia się w powietrzu, no 
chyba że… po tzw. kilku!

Prezentowana widokówka była 
przedmiotem obrotu pocztowego. 
Nadana została na poczcie w Pyrzy-
cach w dniu 6.9.1905 roku do od-
biorcy w Szczecinie (dotarła tego 
samego dnia). Co ciekawe, wy-
dawcą kartki był przedsiębiorca 
Cramers Kunstanstait z bardzo od-
ległego Dortmundu. Oprócz wirtu-
alnego przedsiębiorcy ukazuje on 
widok obecnej ulicy Kilińskiego w 
okolicach kościoła i ratusza.
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Już po raz trzynasty przy Zespole 
Szkół w Lipianach zawiązał się Sztab 
WOŚP. Osobami odpowiedzialnymi 
za organizację imprezy byli: Be-
ata Fras, Aneta Binkowska, Joanna 
Sulżyc, Julita Herezo, Iwona Tom-
czak, Dariusz Chrobrowski. 

Po raz kolejny okazało się, że LI-
PIAŃCZYCY potrafią i chcą się ba-
wić w rytm grania orkiestry WOŚP.

W trakcie imprezy na hali odby-
wały się koncerty, licytacje, kierma-
sze  i wiele innych atrakcji. Występo-
wały przedszkolaki i uczniowie klas 
0-III, zespół  DEMOLKA, Wojtek 
Schmach, Bartek Michalczyk oraz 
ALEBABKI (moje koleżanki z ZS). 
Podczas imprezy działała mała ga-
stronomia. Można było zjeść ciasta 
upieczone przez rodziców uczniów 
Zespołu Szkół, pierogi i naleśniki 
przygotowane przez LIPIAŃSKI 
KLUB SENIORA, kiełbaskę z grilla, 
a prawdziwą furorę (jak co roku) zro-
bił dzik  (ufundowany przez koła ło-
wieckie NEMROD Lipiany i ORLIK 
Szczecin)  upieczony w cieście chle-
bowym w piekarni w Lipianach. 

Całą niedzielę na ulicach miasta 
kwestowali wolontariusze (ucznio-
wie z szkoły podstawowej wraz z ro-
dzicami). Zabawa trwała do godziny 
21.00, a zakończyła się światełkiem 
do nieba, wystrzeliły fajerwerki, 
a każdy uczestnik imprezy zapalił 
wcześniej podarowane zimne ognie. 

O północy, gdy skończyliśmy li-
czyć pieniądze zebrane podczas 23 
Finału WOŚP okazało się, że znów 
jest rekord. 
Zebraliśmy łącznie 26 776,09 PLN, 
61,39 euro. 

Chciałbym wszystkim, którzy po-
magali sztabowi zorganizować tego-
roczny finał, serdecznie podzięko-
wać, a LIPIAŃCZYKOM pogratulo-
wać wielkiego serca. 

Jesteśmy dumni z naszych miesz-
kańców. Do zobaczenia za rok.

Szef Sztabu WOŚP w Lipianach
Dariusz Chrobrowski

W tym roku do Przelewic i 
ościennych miejscowości także za-
witała Wielka Orkiestra Świątecz-
nej Pomocy. Pogoda co prawda nie 
dopisywała, raz deszcz, raz śnieżek, 
mało słońca i dużo wiatru, ale na-
sze dzielne wolontariuszki nie pod-
dały się i zebrały imponującą kwotę 
dla WOŚP. Zosia Kustosz, Olim-
pia Kustosz, Oliwia Rybak, Ju-
lia Figiel i Klaudia Gąsiorowska 
w sumie zebrały kwotę 963,80 zł. 
Wszystkim darczyńcom serdeczne 
dziękujemy i zapraszamy w przy-
szłym roku na Wielką Orkiestrę 
Świątecznej Pomocy tym razem z 
wielką pompą. Dzięki pomocy Bar-
lineckiego Ośrodka Kultury i życzli-
wych nam osób, m.in. panu Piotrowi 
Stanisławskiemu, który pokazał nam 
ogrom pracy przy organizacji sztabu 
i koncertów. Nabraliśmy nowych do-
świadczeń i za rok ruszymy samo-
dzielnie do działania.

Anna Roman

11 stycznia 2015 roku Pyrzyce 
zagrały w kolejnym 23. Finale Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Towarzysząca mu impreza odbyła się 
w hali widowiskowo - sportowej przy 
ulicy Rolnej. Tam o godzinie 830 od-
była się odprawa wolontariuszy, pod-
czas której przedstawiciele policji 
oraz ochotniczej straży pożarnej za-
poznali kwestujących z obowiązują-
cymi zasadami bezpieczeństwa. Po 
zaopatrzeniu przez szefostwo sztabu 
panie Agnieszkę Klucznik-Barańską 
oraz Joannę Wikieł-Gibalską w iden-
tyfikatory, czerwone serduszka oraz 
kolorowe puszki WOŚP uczniowie 
Zespołu Szkół Nr 1, Zespołu Szkół 
Nr 2 oraz Społecznego Gimnazjum 

rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na rzecz 
„PODTRZYMYWANIA WYSO-
KICH STANDARDÓW LECZENIA 
NA ODDZIAŁACH PEDIATRYCZ-
NYCH I ONKOLOGICZNYCH 
ORAZ DLA GODNEJ OPIEKI SE-
NIORÓW”. Pogoda była dużym wy-
zwaniem zarówno dla wolontariuszy, 
jak i dla nielicznie pojawiających 
się na ulicach przechodniów. Dzięki 
szczodrości sponsorów: restauracji 
„Park”, cukierni Kaczmarek z ulicy 
Szkolnej, pani sołtys Lucynie Wil-
gockiej i Spółdzielni Socjalnej „Pod 
Kasztanami” oraz pyrzyckiemu od-
działowi firmy Mlekovita, którzy za-
pewnili posiłek, wolontariusze mieli 
dość sił, aby sprostać zadaniu. Więk-
szym zainteresowaniem cieszyły się 
atrakcje przygotowane dla miesz-
kańców Pyrzyc w hali. Na dzieci 
czekała loteria fantowa prowadzona 
przez uczniów ZS nr 2, zajęcia zor-
ganizowane przez „Fabrykę Dobrego 
Czasu”, kolorowa trampolina usta-
wiona przez Spółdzielnię Socjalną 
„Impuls”, malowanie twarzy oraz 
kolorowe baloniki oferowane przez 
uczniów Społecznego Gimnazjum. 
Na stoiskach zorganizowanych przez 
ZS nr 2 oraz przez Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy można było 
skosztować pyszne ciasta przygoto-
wane przez dzieci i rodziców, wypić 
gorącą kawę lub herbatę. Pyrzyczanie 
mieli okazję posłuchać muzyki w wy-
konaniu uczniów Pyrzyckiej Szkoły 
Muzycznej, Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi w Py-
rzycach oraz zaproszonych przez Py-
rzycki Dom Kultury zespołów BY 
50 FINGERS, BULLET, CAAJEK, 
DMN VOJTEK. Przed publiczno-
ścią zaprezentowali się również naj-
młodsi piłkarze z Akademii Piłkar-
skiej Sokół Pyrzyce. W przerwach 
pomiędzy występami uczniowie py-
rzyckiego Liceum Ogólnokształcą-
cego prowadzili licytacje. Dochód 
z licytacji wzbogacił puszki wolon-
tariuszy o kwotę 4670,89 zł. Jak co 
roku było wielu chętnych gotowych 
zapłacić pokaźne kwoty za licyto-
wane przedmioty. Podczas tegorocz-
nego finału WOŚP można było wy-
licytować m. in. talony na zabiegi fi-
zjoterapeutyczne w Pyrzyckim Szpi-
talu, voucher na zwiedzanie i popro-
wadzenie programu w „Radio Star-
gard”, dzień w fotelu komendanta 
powiatowego Policji w Pyrzycach, 
jednodniowe stanowisko starosty py-
rzyckiego,  voucher na przywilej za-
siadania przez jeden dzień w fotelu 
Burmistrz Pyrzyc oraz na obiad w jej 
towarzystwie, tort  w kształcie serca 
WOŚP ufundowany przez Piekarnię-
cukiernię Maxx. Niektórzy wzboga-
cili swoją kolekcję gadżetów WOŚP 
o kolejne koszulki, kalendarze, torby 
zakupowe, breloczki, a także cie-
szące się dużym powodzeniem od-
blaskowe serduszka Bankiera WOŚP 
Banku Pekao SA- piękny cel, a do 

tego bezpiecznie na drodze. Orkie-
strowe granie zakończyło się o go-
dzinie 2000 tradycyjnym „Świateł-
kiem do nieba”, które zaświeciło się 
dzięki: pracownikom Niepublicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej „ 
Eskulap” w Pyrzycach, państwu Wie-
sławie i Jerzemu Sosnowskim, pra-
cownikom Urzędu Miasta i Gminy 
oraz pracownikom Starostwa Po-
wiatowego w Pyrzycach, Samorzą-
dowi Uczniowskiemu Społecznego 
Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzy-
szenia Oświatowego, panom Rober-
towi Sójce, Dariuszowi Jagiełło oraz 
Markowi Cichowiczowi. Czekało nas 
jeszcze liczenie zebranych pieniędzy. 
Dzięki uprzejmości Banku Pekao SA 
o. w Pyrzycach, który otworzył nam 
w tym dniu swoją placówkę i zapew-
nił wolontariuszom poczęstunek, li-
czenie przebiegło bardzo sprawnie. 
W cieple i miłej atmosferze wspólnie 
z pracownikami banku policzyliśmy 
jak hojnie pyrzyczanie wsparli Orkie-
strę. Nie zawiedliśmy się, w tym roku 
zebrano w Pyrzycach  19 627, 29 zł 
oraz 21 euro. Dziękujemy! Mimo 
zmęczenia i chłodu będziemy grać 
dalej, do końca świata i jeden dzień 
dłużej. Sztab nr 2933 zawiązany przy 
Zespole Szkół Nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Pyrzycach pragnie po-
dziękować wszystkim współorgani-
zatorom 23. Finału WOŚP w Pyrzy-
cach: Społecznemu Gimnazjum PSO 
w Pyrzycach, Szkole Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi im. Le-
onida Teligi w Pyrzycach, Zespo-
łowi Szkół  Nr 2 CKU, Specjalnemu 
Ośrodkowi Szkolno-Wychowaw-
czemu w Pyrzycach, Szkole Mu-
zycznej  I-go stopnia w Pyrzycach, 
Stowarzyszeniu „Fabryka Dobrego 
Czasu”, Akademii Piłkarskiej Sokół 
Pyrzyce, Komendzie Powiatowej 
Policji w Pyrzycach, Ochotniczej 
Straży Pożarnej, Straży Miejskiej w 
Pyrzycach, Ośrodkowi Sportu i Re-
kreacji w Pyrzycach, Pyrzyckiemu 
Domowi Kultury,  Starostwu Po-
wiatowemu w Pyrzycach, Urzę-
dowi Miasta i Gminy w Pyrzycach, 
, Bankowi Pekao S.A., pani sołtys 
Lucynie Wilgockiej i Spółdzielni 
Socjalnej „Pod Kasztanami”, Spół-
dzielni Socjalnej „Impuls”, Restau-
racji „Park”, Cukierni Kaczmarek  
z ulicy Szkolnej, Pyrzyckiemu Od-
działowi Firmy Mlekovita, ofiarują-
cym przedmioty na licytacje oraz 
fanty na loterię: Starostwu Powia-
towemu w Pyrzycach, Staroście Py-
rzyckiemu Kazimierzowi Lipiń-
skiemu, Urzędowi Miasta i Gminy 
w Pyrzycach, Burmistrzowi Pyrzyc 
Marzenie Podzińskiej, Wiceburmi-
strzowi Pyrzyc Robertowi  Betynie  
Dyrektorowi Powiatowego Szpitala 
w Pyrzycach Ryszardowi Grzesia-
kowi, Szkole Podstawowej z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Leonida Te-
ligi w Pyrzycach, Szkole Podstawo-
wej w Żabowie, Szkole Podstawo-

wej w Mielęcinie Przedszkolu Pu-
blicznemu nr 4, Przedszkolu Publicz-
nemu nr 3, Niepublicznemu Przed-
szkolu „Promyczek”, Radiu Stargard, 
Nadmorskiemu Parkowi Miniatur 
i Kolejek w Dziwnowie, Księgarni 
„Bajka”,  Księgarni „Majka”, Studiu 
zdrowia i urody „Fanaberia”, Zakła-
dowi fryzjerskiemu „Kleopatra”, Sa-
lonowi Fryzjerskiemu Edyta Woź-
niak, Usługowemu Zakładowi Złot-
niczemu - Kordian Dubicki, Skle-
powi jubilerskiemu „Nefryt”, Firmie 
„Ak” Kantor Wymiany Walut Anna 
Kramek, Centrum Samochodowemu 
ul. Sportowa, Kwiaciarni „Marze-
nie”, Kwiaciarni „Zielony Zakątek”, 
Kwiaciarni „Basztowej”, Pracowni 
Florystycznej „Galeria Art” Joanna 
Powroźnik, Sklepowi MAXIMUS, 
Cukierni Maxx, Bankowi Pekao 
S.A., Akademii Piłkarskiej Sokół Py-
rzyce, pani Kai Kiełpińskiej, spon-
sorom „ Światełka do nieba”: Pra-
cownikom Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach, Pracownikom Urzędu 
Miasta i Gminy w Pyrzycach, Dy-
rektorowi ZS nr 1 w Pyrzycach- Ro-
bertowi Sójce, państwu Wiesławie  
i Jerzemu Sosnowskim, Samorzą-
dowi Uczniowskiemu Społecznego 
Gimnazjum Pyrzyckiego Stowarzy-
szenia Oświatowego, panu Dariu-
szowi Jagiełło, panu Markowi Cicho-
wiczowi, pracownikom Niepublicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
„Eskulap” w Pyrzycach oraz firmie 
Agro-Biznes oddział w Pyrzycach za 
wsparcie finansowe.

Serdecznie dziękujemy i liczymy 
na współpracę i pomoc w kolejnym 
finale WOŚP!

 Sie ma!
Sztab nr 2933 przy Zespole Szkół 

Nr 1 w Pyrzycach
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
dokończenie ze str. 1

Żeby nie było, że radni to tacy idealiści i tylko 
o mieszkańcach gminy myślą, a nie o kasie, w tym 
wydaniu Pulsu Powiatu prezentujemy w tabelach 
dane dotyczące wysokości diet, dodatków a także 
zasad ich wypłacania w starostwie i gminach po-
wiatu pyrzyckiego. Jak widać w tabeli, najwyższą 
jednorazową miesięczną dietę otrzymuje prze-
wodniczący Rady Powiatu Ryszard Berdzik, jest 
to 1762 zł na rękę i mimo, że jest szefem Pol-
skiego Stronnictwa Ludowego, to nie skorzystał  
z oszczędnościowej promocji PSL i nie zapropo-
nował, by mu radni obniżyli dietę na starcie. Prze-
wodniczący rady może też korzystać z delegacji 
na ewentualne wojaże, a to też się liczy. Drugi kre-
zus samorządowy to przewodniczący Rady Gminy 
Pyrzyce Paweł Chyt-1490 zł, też na rękę. Pozostali 
przewodniczący rad mają po 800 zł, albo muszą 
w akordzie trzaskać sesje i komisje, by na koniec 
miesiąca jakoś to na przelewie wyglądało. Jeżeli 
chodzi o sołtysów, to najlepiej miesięcznie zara-
biają sołtysi w Pyrzycach, oni nie dość, że mają 
stałą dietę, to jeszcze mogą dorobić na uczestnic-
twie w  sesjach i na dojazdach, a że sesji sporo, 
to licznik sołecki bije. Nie piszemy tego artykułu, 
by radnym i sołtysom zazdraszczać, czy jakąś za-
wiść o kasę w narodzie wywołać, piszemy tylko 
po to, by radni i sołtysi wiedzieli, że czytelnicy też 
wiedzą.

PP

Przewodniczący
Rady Powiatu 
najbogatszy

  Od 1 marca w Pyrzyckim Domu Kultury 
będzie o jednego dyrektora mniej, Tadeusz 
Mazur porozumiał się z burmistrz Marzeną 
Podzińską na temat swojego odejścia z PDK, 
wykorzysta jeszcze kilkanaście dni urlopu  
i odejdzie. W najbliższym okresie pyrzycką 
kulturą zarządzać będzie zastępca dyrektora 
Michał Franiak, który przez kilka ostatnich 
miesięcy rządził PDK, kiedy Mazur przebywał 
na zwolnieniu, będzie rządził jako zastępca. 
Czy burmistrz ogłosi konkurs na stanowisko 
dyrektora, czy powierzy obowiązki komuś  
z aktualnych pracowników nie udało się nam 
do zakończenia składu gazety dowiedzieć. 

PP

Odkręcanie
dyrektorskiego
węzła 
w PDK

c.d. str.11
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PRAWO  I  GOSPODARKA§
Były burmistrz Jerzy Marek Olech na do wi-

dzenia otrzymał odprawę z urzędu około 40 tysięcy 
złotych,  w tym roku dostanie jeszcze tak zwaną 
trzynastkę, ładny grosz jak za taką kadencję. Dziś 
powinien zamknąć już temat przegranych wybo-
rów i uregulować należności z tytułu korzystania  
z majątku gminnego. Jak udało się sprawdzić re-
dakcjom TVK AURA i Pulsu, Olech ma w rozli-
czeniach wyborczych bałagan, z informacji  urzę-
dowych wynika że: „Bezpartyjny Komitet Wy-
borczy Wyborców Jerzego Marka Olecha zawarł  
z Gminą Pyrzyce dwie umowy dzierżawy na posa-
dowienie banerów na terenach stanowiących wła-
sność Gminy Pyrzyce tj.

- umowę nr 5/2014 w dniu 2 października 2014 
roku, na dzierżawę części działki nr 148/2 położo-
nej w obrębie 0008 miasta Pyrzyce,

- umowę nr 6/2014 w dniu 17 października 
2014 roku, na dzierżawę części działki nr 190/29 
położonej w obrębie 0006 miasta Pyrzyce oraz 
części działki nr 126/19 położonej w obrębie 0010 
miasta Pyrzyce.

Za umieszczenie banerów wyborczych na 
działkach stanowiących własność Gminy Pyrzyce 
Bezpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego 
Marka Olecha wpłacił na rzecz Gminy Pyrzyce 
łączną kwotę 3 782,70 zł. Ponadto na koncie Ko-
mitetu jest dokonany przypis należności w kwocie 
1500,00 zł z terminem płatności do dnia 16 grud-
nia 2014 r.

Bezpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców Je-
rzego Marka Olecha nie wystąpił o zawarcie 
umowy na zajęcie pasa drogowego celem umiesz-
czenia kamer na słupach oświetleniowych zloka-
lizowanych na gruntach stanowiących własność 
Gminy Pyrzyce. Z uwagi na powyższe, prowadzone 
jest postępowanie administracyjne, celem ustale-
nia opłaty za zajęcie pasa drogowego. Po zakoń-
czeniu postępowania administracyjnego Bezpar-
tyjny Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Marka 
Olecha zostanie obciążony opłatami z tego tytułu.

Zapytaliśmy urzędników z ratusza o wieczór 
wyborczy Olecha na hali Ośrodka Sportu i Rekre-
acji i dowiadujemy się że: „….nie zostały zawarte 
umowy na wynajęcie pomieszczeń należących do 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach, ponie-
waż z posiadanych dokumentów nie wynika, aby 
Bezpartyjny Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego 
Marka Olecha wystąpił na piśmie o ich wynajęcie.

Ponadto,  z informacji udzielonej przez panią 
Justynę Gredkę  p.o dyrektora Ośrodka ustalono, 
iż w dokumentacji Ośrodka nie znaleziono żadnego 
pisma dotyczącego wynajęcia pomieszczeń na 
dzień 30 listopada 2014 r. tj. w wieczór wyborczy. 
Pani Renata Michalska, która mogłaby udzielić in-
formacji w przedmiotowym zakresie nadal prze-
bywa na zwolnieniu lekarskim”.

Jak widać z powyższych informacji, podczas 
kampanii wyborczej Olech jako burmistrz nie 
za bardzo dbał o dochody gminy, bardziej o kie-
szeń kandydata Olecha. Liczymy, że urzędnikom 
z Ratusza uda się odzyskać należne za korzystanie  
z majątku gminnego od Olech kwoty.

PP

 

Ma
z czego 
zapłacić
c.d. ze str.10
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ŚWIĘTO STRAŻAKA
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SPOTKANIE NOWOROCZNE GMINY PYRZYCE 
I STAROSTWA POWIATOWEGO
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SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ

Położoną w Pyrzycach 
przy ul Staromiejskiej, 

powierzchnia 1070 m2, uzbrojoną 
/woda, kanalizacja, energia elek-

tryczna, gaz/, ogrodzenie. 
Wraz z działką sprzedany 

 zostanie udział 1/3
 w drodze 

dojazdowej- wewnętrznej.
Na działkę zostały wydane  

warunki zabudowy 
na budynek mieszkalny parterowy 

 z użytkowym poddaszem. 
Telefon po godzinie 15.00 

   505 205 654

SPRZEDAM LUB WYDZIERŻAWIĘ
lokal na imprezy okolicznościowe, znajdujący się w Pyrzycach 
przy ulicy Dworcowej 23 (budynek Urzędu Pracy). 
Kontakt 603 375 709

SPRZEDAM LUB WYDZIERŻAWIĘ
cukiernio - kawiarnię w Lipianach ul. Sienkiewicza 3. 
Kontakt 603 375 709

Po zmianie władzy w starostwie 
powiatowym, od listopada ubiegłego 
roku do dziś, brak szefów dwóch wy-
działów. Po odejściu Andrzeja Ja-
kiełły z dyrektorowania powiatową 
oświatą Lipiński odwołał ogłoszony 
jeszcze przez Tołoczkę na to stanowi-
sko konkurs z powodu, jak twierdzi, 
niskich kryteriów i ogłosił kolejny, 
który ma zakończy się do końca 
stycznia wyłonieniem nowego dy-

Powiatowe wakaty

 Od kilku tygodni włodarze gmin 
Pyrzyce, Kozielice i Warnice pracują 
intensywnie nad poprawianiem kon-
traktu samorządowego, będzie to je-
den z najważniejszych dokumentów 
związanych z unijnym finansowa-
niem planowanych w gminach inwe-
stycji w najbliższych latach, był on 
opracowywany jeszcze podczas mi-
nionej kadencji. Niestety, po przej-
rzeniu go w Urzędzie Marszałkow-
skim okazało się, że jest on w przygo-
towanej wersji nie do przyjęcia. „Moi 
koledzy poprzednicy troszeczkę  zlek-
ceważyli temat i od sierpnia 2014 r. 
do czasu wyborów w zasadzie palcem 
kontraktu nie tknięto, mimo że mar-

Kontrakt samorządowy
do poprawki

szałek wyraźnie wskazał, czy wyarty-
kułował niemało uwag pod adresem 
wstępnej koncepcji, dlatego też prak-
tycznie tworzymy nowy projekt kon-
traktu” – powiedział starosta Kazi-
mierz Lipiński.

PP – Czy to znaczy, że pana po-
przednik Wiktor Tołoczko „sknocił” 
kontrakt?

K.L. -  Tego nie powiedziałem, 
natomiast zacytuję to, co powiedział 
marszałek w swoich uwagach,  że 
kontrakt nie wykazuje znamion go-
spodarczych, rozwoju gospodar-
czego, czy też działań progospodar-
czych, to jest główny zarzut. 

PP

rektora wydziału oświaty. Nieoficjal-
nie wiemy, że największe szanse ma 
Waldemar Gredka, wygnany przez 
burmistrza Olecha do pracy w Urzę-
dzie Wojewódzkim w Gorzowie 
Wlkp. Teraz ma szanse powrócić do 
roboty na ziemię pyrzycką. Wydział 
komunikacji także bez dyrektora, 
na razie Lipiński powierzył te obo-
wiązki po odejściu Jarosława Stan-
kiewicza pani Danieli Barańskiej.

PP

Spółka z o.o. w Goleniowie  O/T Chojna zawiadamia, że woda z wodo-
ciągu SIEMCZYN   z uwagi na zanieczyszczenia  mikrobiologiczne  na-
daje się do spożycia  po przegotowaniu. Woda z kranu nadaje się do my-
cia i celów gospodarczych. Informujemy również o wprowadzeniu stałej 
dezynfekcji wody z sieci wodociągowej, podchlorynem sodu w dawce  do 
0,3 mg/l  zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 29.03.2007r w 
sprawie jakości wody przeznaczonej  do spożycia przez ludzi.

Ogłoszenie obowiązuje do odwołania – o czym powiadomimy wszyst-
kich mieszkańców osobnym ogłoszeniem.

                                Za powstałe niedogodności przepraszamy.
                                                         Kierownik    OT/Chojna

                                                                   Zbigniew Brodowicz

        U W A G A !!!
           WODOCIĄGI  ZACHODNIOPOMORSKIE

90 goli na IV turnieju Jana Roli

Po raz czwarty Klub Sporty Stal 
Lipiany i burmistrz zorganizowali 
turniej o puchach piłkarza, trenera i 
działacza sportowego Jana Roli. Do 
hali sportowej w Lipianach na pił-
karskie spotkanie stawili się piłka-
rze Osadnika Myślibórz, Meprozet, 
Świt Szczecin, Stal II Lipiany, Biali 
Sądów i Stali I Lipiany. Turniej pił-
karski poprowadzili pracownicy Hali 
Sportowo - Rekreacyjnej w Lipia-
nach, Stanisław Jurkiewicz i spra-
wozdawca Jarosław Bednarek. Po 
sportowej rywalizacji, którą sędzio-
wał Pawlik Sławomir na podium sta-
nęli: trzecie miejsce Świt Szczecin, 
drugie Stal I Lipiany i pierwsze miej-

sce wywalczyli w tym roku piłkarze 
Osadnika Myślibórz. Królem strzel-
ców tegorocznego turnieju zostało  
z taką samą ilością zdobytych bramek 
dwóch zawodników Osadnika Myśli-
bórz Jarecki Jacek i Norsesowicz Ja-
rosław, najlepszym bramkarzem tur-
nieju został piłkarz Świtu Szczecin 
Artur Dąbrowski, a zawodnikiem 
Michał Świercz ze Stali Lipiany. 

Na zakończenie turnieju pan Jan 
Rola podziękował wszystkim zawod-
nikom za dobrą grę i zaprosił na ko-
lejny piąty już turniej w przyszłym 
roku. 

PP 
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Minął I okres roku szkolnego 
2014/2015. To dobry czas na pod-
sumowanie, refleksje i wytyczenie 
zadań na kolejny okres. Tak czyni 
również Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Pyrzycach, 
którego głównym zadaniem jest or-
ganizacja cyklu imprez rekreacyjno 

– sportowych skierowanych do 
uczniów szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych. W 
minionym czasie PMOS zorganizo-
wał 15 imprez, mających rangę mi-
strzostw powiatu, w których wzięło 
udział 1242 uczniów. W powiecie 
pyrzyckim funkcjonuje 13 podstawó-

wek, 9 gimnazjów i 4 placówki po-
nadgimnazjalne. Szkoły te są objęte 
powiatowym współzawodnictwem, 
a na koniec każdego roku szkolnego 
ogłaszana jest ich kolejność. O tym 
jak przedstawia się aktualnie przed-
stawiają poniższe tabelki.

Cieszy fakt, że wszystkie szkoły 
zaznaczyły swój udział w finałach 
powiatowych. Jedne tylko symbo-
licznie, ale większość regularnie 
staje w szranki sportowej rywali-
zacji. Największą imprezą powia-
tową były biegi przełajowe w Lipia-
nach, gromadząc 320 biegaczy. „Król 

maty”, czyli namiastka 
sumo, jak co roku cie-
szy się dużą popular-
nością – 209 uczniów. 
W Szkolnej Lidze L.A. 
wystartowało 161 lek-
koatletów. Niewątpli-
wie największym wy-
zwaniem była organi-
zacja największej im-
prezy rangi wojewódz-
kiej, jaką są Sztafetowe 
Biegi Przełajowe. Finał 
wojewódzki gromadzi 
ponad 1200 uczestni-
ków ze wszystkich 21 
powiatów województwa 
zachodniopomorskiego. 
Tak było też 22.10.2014 
r. w Przelewicach na 
malowniczych, ale wy-
magających trasach bie-
gowych Ogrodu Den-
drologicznego. We-
dług opinii startują-
cych i ich opiekunów 
impreza była bardzo 
udana i warta powtórze-
nia za rok, jeśli Zarząd 
Wojewódzki Szkol-
nego Związku Spor-
towego w Szczecinie, 
który powierzył PMOS 
– owi organizację fina-
łów w ubiegłym roku, 
ponownie zaufa powia-
towi pyrzyckiemu, to 
wspólnymi siłami po-
dejmiemy się tego nie-
łatwego zadania. Oby 
tylko pogoda była bar-
dziej sprzyjająca (padał 
ulewny deszcz). Drugi 
okres roku szkolnego 
będzie jeszcze bogatszy 

w szkolne imprezy spor-
towe, głównie gry ze-
społowe i lekkoatletyka. 
A zaczynamy już w fe-
rie, bo drugi ich tydzień 
jest zarezerwowany na 
rozgrywki piłki nożnej, 
siatkówki, badmintona 
i sportów walki. Zapra-
szamy wszystkich chęt-
nych w dniach 26 – 30 
stycznia na halę OSiR od 
godz. 10:00.

Piotr Olech
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Nawiązując do art. 11a, ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 ) Burmistrz 
Pyrzyc informuje o możliwości wyrażenia opinii przez organizacje spo-
łeczne działające na obszarze gminy Pyrzyce, których statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt, w sprawie przyjęcia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na te-
renie Gminy Pyrzyce w 2015 roku.
Opinie można wnosić pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Pyrzy-
cach tj. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce lub drogą elektroniczną na 
adres zielen@pyrzyce.um.gov.plw terminie do 02 lutego 2015 roku.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Pyrzyce w 2015 r.


