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Czytaj na str. 3

W Przelewicach
będzie

J u r a j s k i 
P a r k ?

Wójt gminy Przelewice odwołał ze stanowiska 
dyrektor Ogrodu Dendrologicznego 
Marię Syczewską. 
Od 1 kwietnia pełniącą obowiązki 
została Beata Osińska. Czytaj na str. 4

Za kolejną głupotę Olecha 
zapłacą podatnicy 
czy kancelaria prawna?

Z pełnomocnika komitetu na rzemieślnika gminy

Powiatowa Rada Rynku Pracy 
bez 

samorządowców 
Czytaj na str. 12

W ubiegłym tygodniu w sądzie 
Okręgowym w Szczecinie odbyła się 
sprawa apelacyjna Anny Łuszczyk, 
byłej dyrektor Pyrzyckiego Domu 
Kultury, którą Olech zwolnił dyscy-
plinarnie z pracy w 2013 roku. Sąd 
apelacyjny uznał wszystkie zarzuty 
byłej dyrektor w stosunku do byłego 
burmistrza i nie pozostawił suchej 
nitki na wcześniejszej decyzji Sądu 
Rejonowego. 

Sąd wyższej instancji podszedł 
do sprawy inaczej i w wyroku zdecy-
dował, że zwolnienie dyscyplinarne 
Anny Łuszczyk było bezprawne, 
uznał też wszystkie zarzuty w sto-
sunku do Olecha, nakazał w wyroku 
zapłacenie jej odszkodowania w wy-
sokości 3-krotnego wynagrodze-
nia wraz z ustawowymi odsetkami  
i sprostowanie świadectwa pracy. 
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Sonda Lipiany

Mam ogródek. Jest w nim 
wszystko: warzywa, owoce oraz 
kwiatki. Jest też dużo drzewek owo-
cowych, grusza, brzoskwinie oraz 
krzewy owocowe.

Mamy ogródek obok domu. Jest 
tam bardzo dużo kwiatów. Są też 
warzywa i nawet orzech. Jest to nad 
jeziorem, bardzo miło spędzamy 
tam czas i przy okazji można rybki 
połowić. Przychodzą wnuki na 
grilla i odpoczynek.

 Ja nie mam ogródka, ale zięć 
ma. Są tam ziemniaki, ogórki oraz 
owoce. Część do odpoczynku i na 
grillowanie też jest.

Nie mam ogródka i nie chcę 
mieć. W tym kraju nic nie chcę 
mieć.

Moja babcia ma ogródek. 
Chyba jak każdy ma tam warzywa, 
owoce – truskawki, maliny. Są też 
czereśnie i pyszne jabłka oraz bar-
dzo dużo kwiatków.

„Sezon ogródkowy czas 
zacząć”

31 marca podczas Sesji Rady 
Miejskiej w Lipianach burmistrz 
Krzysztof Boguszewski, radni Li-
pian, starosta pyrzycki Kazimierz 
Lipiński oraz wicestarosta pyrzycki 
Bartłomiej Królikowski podzięko-
wali za wieloletnią i owocną współ-
pracę odchodzącej na emeryturę Ha-
linie Korzeniewicz – wieloletniej se-
kretarz gminy Lipiany. 

Nowa sekretarz Lipian

Na tym stanowisku z dniem  
1 kwietnia zastąpiła ją, wyłoniona  
w konkursie, Barbara Krakowska-Pe-
truk - 39 lat, urodzona w Barlinku, 
od 2002 roku zamieszkała w Myśli-
borzu, absolwentka Wydziału Prawa 
Uniwersytetu Szczecińskiego, ogó-
łem 20-letni staż zawodowy, w tym 
16 lat pracy w Starostwie Powiato-
wym w Myśliborzu. Doświadczenie 

zdobywane na stanowiskach w admi-
nistracji samorządowej w tym m.in. 
jako z-ca kierownika wydziału orga-
nizacji i spraw obywatelskich później 
naczelnik wydziału organizacyjno-
-prawnego i przez ostatnie 4 lata jako 
sekretarz powiatu myśliborskiego. 
Absolwentka studiów podyplomo-
wych dedykowanych dla kadry jed-
nostek samorządu terytorialnego: 
„Zarządzanie gospodarką samo-
rządu terytorialnego i państwowych 
podmiotów publicznych” na Akade-
mii Ekonomicznej w Poznaniu oraz 
„Akademia Liderów Samorządo-
wych” na Wyższej Szkole Bankowej 
w Poznaniu. Jak widać z krótkiego 
CV, doświadczenie i podkład teore-
tyczny jest, teraz tylko nowa pani se-
kretarz musi poznać bliżej Lipiany  
i lipiańczyków.

PP 

Pożegnanie  Haliny Korzeniewicz - wieloletniej sekretarz gminy Lipiany

 Sekretarz gminy Lipiany,  
Barbara Krakowska-Petruk

Po raz pierwszy wybrane klasy w 
Zespole Szkół nr 2 CKU zostały ob-
jęte patronatem znanych i cenionych 
na naszym rynku firm związanych  
z branżą rolniczą oraz motoryzacyjną.                        

Podpisano porozumienie, na 
mocy którego umawiające się strony 
zobowiązują się do współpracy  
i współdziałania w zakresie podno-
szenia jakości kształcenia zawodo-
wego. Firma LEHMANN AGRO-

Umowy patronackie                                                       
TECHNIKA Sebastian Lehmann Sp. 
z o.o. objęła patronatem uczniów 
Technikum Mechanizacji Rolnic-
twa, natomiast SCANIA Polska S.A. 
wspierać będzie Technikum Pojaz-
dów Samochodowych. LEHMANN 
AGROTECHNIKA Sebastian Leh-
mann Sp. z o.o. jest jedną  z wiodą-
cych firm branży rolniczej w Polsce. 
Swoją działalność rozpoczęła w roku 
1999. Pierwotnie ulokowana była ona 

w miejscowości Buk, koło Poznania,  
a następnie przeniesiona została do 
nowej siedziby w Niepruszewie. W 
roku 2013 otworzono oddział w Py-
rzycach. Szwedzki koncern SCANIA 
zainaugurował natomiast działalność 
w Polsce w 1995 roku. W ciągu mi-
nionych lat SCANIA Polska S.A. 
osiągnęła zobowiązującą pozycję 
wśród liderów w sektorze ciężkich 
samochodów ciężarowych. Aktual-
nie firma ta posiada sieć 36 stacji ser-
wisowych równomiernie pokrywają-
cych całą Polskę.

Dzięki podpisanej umowie 
uczniowie będą mieli możliwość od-
bywania zajęć praktycznych na tere-
nie w/w zakładów pracy. Współpraca 
ta umożliwi zapoznanie się z naj-
nowszą  technologią w danej branży, 
sposobem funkcjonowania zakładu 
pracy oraz specyfiką pracy. Podmioty 
będą również współpracowały na ba-
zie wymiany doświadczeń w zakre-
sie kształcenia teoretycznego oraz 
wspólnych przedsięwzięć. 

Dobrze i wszechstronnie przygo-
towany absolwent szkoły do wyko-
nywania zawodu, znający specyfikę 
pracy w danym zakładzie, posiada-
jący dużą wiedzę praktyczną i teore-
tyczną to szansa na znalezienie satys-
fakcjonującej pracy.
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Sonda Przelewice

Oczywiście że mam ogródek. 
Jest tam wszystko i miejsce do 
odpoczynku.

Tak, jasne że mam ogródek. 
Wszystkie warzywa mamy, żad-
nych nie kupuję. Co trzy lata da-
jemy kompostownik. Jemy zdrowo 
bez sztucznych nawozów.

Mam ogródek. Mamy troszkę 
warzyw, nie jest to duże. Pomaga mi 
mąż i syn czasami w podlewaniu.

Mam ogródek, ale prawie sama 
trawa. Chodzi o to, żeby sobie miło 
posiedzieć latem.

Nie mam ogródka, ale kolega 
ma. Chętnie pomagam w uprawie.

„Sezon ogródkowy czas 
zacząć”

Za kolejną głupotę Olecha zapłacą podatnicy 
czy kancelaria prawna?
dokończenie ze str.1

Problem w tym, że nie Olech ma 
zapłacić, tylko Pyrzycki Dom Kul-
tury, a żeby tak się stało, to budżet 
gminy musi PDK dołożyć na ten cel. 
Wyrok, po uprawomocnieniu się bę-
dzie wykonalny. Obecna władza, 
chcąc kontynuować głupotę Olecha, 
musiałaby złożyć wniosek o kasa-
cję, a wniosek takowy jest kosztowny  
i niedający większych szans na 
zmianę sądowego werdyktu. Myślę, 
że burmistrz Marzena Podzińska nie 
będzie kontynuować wojny rozpo-
czętej przez poprzednika i poszuka w 
kasie gminy pieniędzy na odszkodo-
wanie dla Anny Łuszczyk. Czytelni-
kom Pulsu i telewidzom TVK AURA 
przypomnę, że w jednym z progra-
mów telewizyjnych „Konferencja 
Prasowa Burmistrza Pyrzyc” z dnia 
27.05.2013  Olech na pytanie Piotra 
Ćwiklińskiego o ewentualną porażkę 
z Anną Łuszczyk w sądzie stwier-
dził, że ma porozumienie z kancela-
rią prawną obsługującą urząd, że w 
razie przegranej to mecenasi pokryją 
koszty całej eskapady sądowej. 

Marek Olech - Panie redaktorze  
podejmując decyzję o dyscyplinar-
nym odwołaniu pani dyrektor z zaj-
mowanego stanowiska byłem świa-
dom, pewien, że sprawa trafi do sądu 
ze strony pani dyrektor i najprawdo-
podobniej tak będzie. Ta decyzja była 
konsultowana nie tylko z naszymi 
radcami prawnymi, ale też z trzema 
innymi kancelariami. Radca prawny, 
który się podpisał pod dokumentami 
powiedział, że jeśli ta sprawa będzie 
przegrana, to on zapłaci ze swojej 
kieszeni.

Piotr Ćwikliński - Czy posiada 
pan na to stosowną umowę, bo jest 
to tylko pana deklaracja, sprawa są-
dowa będzie się ciągnęła około 1 do 
1,5 roku. Uważam, że taka decyzja 
kancelarii jest słuszna, szlachetna po-
stawa, chroniąca podatników, ale czy 
posiada pan to na piśmie, że jeśli bę-
dzie przegrana to kancelaria poniesie 
koszty?

Marek Olech - Panie redaktorze, 
nie musimy chyba iść tak daleko, ja 
podaję informacje publicznie i myślę 
że radca prawny, który to powiedział,  
był świadom tego, co wypowiada. 
Powiem panu inaczej, nie posiadam 
na piśmie takiej umowy, ale jestem 
przekonany, że ta kancelaria jest w 
stanie, będzie w stanie, będzie mu-
siała zapłacić to, ale ja po analizie 
materiału dowodowego, który mamy, 
takiej alternatywy, takiego rozwiąza-
nia nie bierzemy pod uwagę, bo decy-
dując się na wypowiedzenie dyscypli-
narne byliśmy przekonani, że powody 
są tak mocne, że sąd po prostu oceni 

je tak jak zostały 
ocenione przez  
trzy niezależne 
kancelarie.

Piotr Ćwi-
kliński - Jeżeli 
kancelaria nie 
zapłaci, zapłaci 
pan z własnych 
środków?

Marek 
Olech - Nie 
dzielmy skóry 
na niedźwie-
dziu, ja uwa-
żam, że rozma-
wiam z ludźmi 
honoru, którzy 
powiedzieli pu-
blicznie słowo i 
oni to uczynią, 
ale myślę, że nie 
dojdzie do takiej 
potrzeby.

Piotr Ćwi-
kliński - Jest 
pan w stanie 
ujawnić kance-
larię z nazwy?

Marek Olech - Tak, to jest kance-
laria, która obsługuje Urząd Gminy.

W związku z tym, wzywamy tą 
drogą pana Jerzego Marka Olecha, 
by ten ujawnij stosowne dokumenty, 
nazwiska prawników, świadków, na 
podstawie których obecna burmistrz 
będzie mogła obciążyć kancelarię 
prawną kosztami sądzenia się z Anną 
Łuszczyk. Wspólnie z Piotrem Ćwi-
klińskim będziemy do słów Olecha 
i jego obietnicy w najbliższym cza-
sie wracać na TVK AURA i w Pul-
sie, zwróciliśmy się już pisemnie do 
byłego burmistrza Jerzego Marka 
Olecha o przekazanie odpowiednich 
dokumentów związanych ze sprawą 
oraz burmistrz Marzeny Podziń-
skiej, z pisemną prośbą o wyjaśnie-
nie sprawy z kancelarią, która do dziś 
obsługuje Urząd. Obok artykułu za-
mieszczamy odpowiedź burmistrza 
Jerzego Marka Olecha z 13 paździer-
nika 2014 roku (którą podpisała jego 
ówczesna zastępczyni Agnieszka 
Odachowska) na pytanie zadane 
przez Piotra Ćwiklińskiego w spra-
wie Anny Łuszczyk. Jak czytamy w 
odpowiedzi Olecha i ją rozumiemy, 
dziś już możemy zapytać Olecha o to, 
kto zapłaci odszkodowanie dla pani  
Łuszczyk i poniesie koszty sądowe,  
a on nam odpowie, oczywiście hono-
rowo. Na zakończenie dodam, że po 
uprawomocnieniu się wyroku Anny 
Łuszczyk do Olecha powróci sprawa 
w sądzie karnym Stargardzie Szcze-
cińskim w związku z mandatem kar-
nym nałożonym przez Inspekcję 
Pracy, od którego Olech się odwołał, 
a sąd zawiesił swoją decyzję do mo-
mentu rozstrzygnięcia sprawy w pry-
watnym powództwie Anny Łuszczyk, 
za kilka dni sprawa ta wróci na wo-
kandę sądu, a tam grozi byłemu bur-
mistrzowi do 5 tysięcy złotych kary. 
Sprawa, którą opisujemy jest kolej-
nym śmieciowym prezentem Ole-
cha dla mieszkańców gminy, wyko-
paliska przykościelne za 1.7 miliona 
złotych, teraz sprawa Anny Łuszczyk  
i pewnie będzie jeszcze kilka innych, 
za które nie zapłaci Olech, a zapłacą 
mieszkańcy gminy Pyrzyce.         RT
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Sonda Kozielice

Mamy ogródek, na którym jest 
wszystko, co nam jest potrzebne. 
Jest też miejsce do posiedzenia i 
relaksu.

Mam ogródek, ale już nic na nim 
nie robię, mam tylko kilka drzewek 
owocowych, które pielęgnuję.

Mam nieduży ogródeczek, który 
obrabiam razem z mężem. Mamy 
trochę warzywek i miejsce do 
odpoczynku.

Mam małą działeczkę, na któ-
rej lubię spędzać  wolny czas, a 
przy okazji trochę warzyw dla sie-
bie mamy.

Nie mam ogródka i nawet bym 
nie chciała mieć, bo mam pole, na 
którym jest bardzo dużo pracy.

„Sezon ogródkowy czas 
zacząć”

Rozmowa z wójtem gminy Przele-
wice Mieczysławem Mularczykiem 

R.T. – Czego oczekuje pan od 
nowego dyrektora Ogrodu?

M.M. - Zwiększenie atrakcyj-
ności tego ogrodu, rozwinięcie ga-
stronomii. Powiem wprost, spraw-
dzaliśmy w sanepidzie – większych 
przeciwwskazań w przygotowa-
niach posiłku nie ma. Możemy roz-
kręcać działalność poprzez ściągnię-
cie większej grupy młodzieży i wy-
korzystanie centrum badawczego 
w pałacu. Chcielibyśmy dotrzeć do 
wszystkich szkół, wysłać pracow-
nika, który bezpośrednio zaintere-
suje dyrektora, zachęci do przyjeż-
dżania. Chociażby plac zabaw dla 
dzieci – śmieszna sprawa, jedna huś-
tawka, jedna zjeżdżalnia, oczekiwa-
nia są daleko idące, ludzie oczekują 
porządnego placu zabaw, szeregu in-
nych rzeczy, należałoby  zwiększyć 
ilość ławek, to co teraz zastaliśmy, 
to źle wygląda. Inaczej się mówiło, 
ja miałem sam osobiście inny obraz 
sytuacji, teraz widzę to od wewnątrz, 
opłakany stan. To wszystko wymaga  
środków, to są wieloletnie zaniedba-
nia. Dziś przekonałem się, że decyzja 
o zwolnieniu pani dyrektor jest jak 
najbardziej słuszna.

R.T. – Czy chce pan w ogrodzie 
utworzyć park rozrywki?

M.M. - Park rozrywki, nie wy-
cofuję się chyba z tego, park dino-
zaurów – fajnie funkcjonuje, jakieś 
bryczki, koniki, ścieżka nordic wal-
king. To jest w bliskim sąsiedztwie, ta 
część przylega bezpośrednio do tego 
właśnie torowiska. To byłoby pięknie 
połączone, mamy takie plany. Ale nie 
ma pieniędzy, budżet jest taki, jaki 
jest, jest duża dziura ozonowa w bu-
dżecie, jeżeli chcielibyśmy przezna-
czyć środki na te cele, o których mó-
wiłem, no nie mamy ich, po prostu 
nie mamy.

R.T. – To jak pan zamierza bez 
pieniędzy zrealizować plany?

M.M. - Pomalutku, przy naszej 
pomocy, będziemy czynić starania, 
nie będzie łatwo, ale wierzę głęboko 
w to, że damy radę. 

R.T. Czy pani Beata Osińska 
będzie dyrektorem na stałe, czy bę-
dzie szybki konkurs?

M.M. - Jest na 3 miesiące, w 
międzyczasie ogłosimy konkurs na 
to stanowisko, jeżeli będzie chciała 
startować, ma pełne prawo do tego, 
opinia w pracy jest bardzo dobra. Ma 
predyspozycje.

R.T. – Czy nadal zamierza wy-
dzierżawić komuś Pałac?

M.M. - Dziś jest to nierealne, jest 
fala sprzeciwu społecznego. Starzy 
mieszkańcy utwierdził mnie też w 
przekonaniu, że powinniśmy spróbo-
wać jeszcze raz odtworzyć centrum 
badawcze, spróbować we własnym 
zakresie obudzić ten pałac, mówił  
o tym były wójt pan Milewski, wielu 
innych ludzi twierdziło to samo. 

R.T. – Czy jednym z kandy-
datów na stanowisko dyrektora 
ogrodu będzie pani Magda Soska i 
pod nią jest to zamieszanie?

M.M. - Nigdy nie zastanawia-
łem się nad takim rozwiązaniem, po-
nieważ pani Magda wygrała konkurs 
na stanowisko osoby do ściągania, 
szukania środków unijnych, do pi-
sania projektów. Pani Magda nawet 
podpowiadała mi, że mogłaby się tą 
dziedziną zajmować. Póki co pracuje  
w gminie i myślę, że tak zostanie. 

Rozmowa z Marią Syczewską 
 
Ryszard Tański:  Z dniem 1 

kwietnia wójt wypowiedział pani 
umowę o pracę na stanowisku dy-
rektora Ogrodu Dendrologicz-
nego w Przelewicach, jest pani na 
3-miesięcznym wypowiedzeniu bez 
świadczenia pracy, dlaczego taka 
forma? 

Maria Syczewska - Tego nie ro-
zumiem, jest to najtrudniejszy okres 
dla Ogrodu. Szczyt sezonu. Trzeba 
naprawdę się zebrać, żeby pokiero-
wać tym wszystkim. Myślę, że cho-
dziło o to, aby zdjąć mnie ze stanowi-
ska i ogłosić konkurs – bo to będzie 
konkurs – na stanowisko dyrektora. 
Jest to zagranie polityczne, aby wpro-
wadzić inną osobę na stanowisko i 
spełnić deklaracje przedwyborcze. 

R.T. – Stanowi pani zagrożenie 
dla Ogrodu?

M.S.-  Nie jestem zagrożeniem 
dla Ogrodu, ale przed wyborami, 
obecny wójt nie był moim kandyda-
tem, bo jego pomysły o stworzeniu 

parku dinozaurów, na bazie Ogrodu i 
innych  tego typu komercji, było i jest 
po prostu czymś, co nie mieści się 
w normach ogrodów botanicznych. 
Kiedy pan Mularczyk przyszedł mnie 
namówić do głosowania, to powie-
działam to jemu wprost. Próbował się 
z tego wycofać, że to niby przeszłość, 
ale okazuje się, że jednak nie, bo w 
Kurierze Szczecińskim z 1 kwietnia, 
informuje, że pomysł parku Dinozau-
rów jest aktualny. To też znamienne, 
bo przecież zwolnił przeciwnika tych 
żałosnych pomysłów na rozwiąza-
nie problemów finansowych. My-
ślę, że największym zagrożeniem 
dla Ogrodu jest sam wójt, który za-
pomniał, czym jest ogród botaniczny  
i jakimi rządzi się prawami.  

R.T. – Powiedziała pani, że 
zwolnienie pani jest zagraniem 
politycznym?

M.S - Tak, po mojemu jest to 
wyłącznie zagranie pod moją osobę. 
Obietnice przedwyborcze obecnego 
wójta, że będą redukcje, że w związku 
z faktem, iż ogród nie zarabia na sie-
bie trzeba wprowadzić zmiany, które 
będą powodować wzrost przycho-
dów z działalności komercyjnej  
i inne obietnice związane ze zmia-
nami prywatyzacyjnymi w obrębie 
ogrodu i jego elementów stały się 
obecnie faktem. Krótko przed wrę-
czeniem wypowiedzenia padały ofi-
cjalne deklaracje przekazania pałacu 
w prywatne ręce w użyczenie (czyli 
nieodpłatnie). Pytanie do wójta,  
w czyim to miało być interesie? Wia-
domą rzeczą jest, że ogrody bota-
niczne nie są po to, żeby zarabiać, to 
nie centrum rozrywki, które ma przy-
nosić biznes, to kolekcja, która kosz-
tuję, trzeba to pielęgnować ręcznie. 
Z wielkim trudem odbudowany pa-
łac wraz z jego funkcjami miał słu-

W Przelewicach
będzie
J u r a j s k i 
P a r k ? dokończenie ze str.1

Maria Syczewska
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Sonda Warnice

Mam działeczkę, uprawiam 
trochę warzyw tak dla siebie i po-
maga mi w tym syn, bo ja jestem po 
rehabilitacji.

Ogródek mam  i, jak wszyscy 
chyba, warzywa i owoce. Chętnie 
pomaga mi we wszystkim rodzina.

Tak, mam ogródek. Są tam same 
nowalijki. Jest też altanka i miejsce 
do odpoczynku i grilla.

Mam malutki ogródek, troszkę 
ziemniaczków i warzyw.

Mój ogródek jest 5-arowy, więc 
mam trochę warzyw i ławeczkę do 
posiedzenia.

„Sezon ogródkowy czas 
zacząć”

żyć działalności badawczo-naukowej 
i edukacyjnej, i w takim celu został 
odrestaurowany. Te funkcje spełniał 
doskonale, a placówka od wielu lat 
była jedną z bardziej znanych i od-
wiedzanych w naszym wojewódz-
twie, a nawet kraju. Wspomnę tylko, 
że w 2000 roku otrzymaliśmy złoty 
medal za najlepiej utrzymany obiekt 
zabytkowy w Polsce. Również w 
2006 roku byliśmy laureatem „Perły 
biznesu”. To wymaga pracy i nakła-
dów finansowych. Obecnie po okre-
sie monitorowania projektu (Bota-
niczne Centrum Badawczo-Wdro-
żeniowe w pałacu), dopuszczalne 
mogą być przekształcenia działalno-
ści, ale każda forma wymaga zmian 
dotyczących formy organizacyjnej 
Ogrodu jako jednostki samorządo-
wej odpowiedzialnej za zarządza-
nie tym majątkiem. Takie propozy-
cje złożyłam na ręce rady i wójta, 
ale zamiast z konstruktywną dysku-
sją nad przekształceniami i próbą po-
rozumienia spotkały się z wypowie-
dzeniem pracy. Nawet przez moment 
wójt nie próbował podjąć dialogu. 
Na moje próby podjęcia jakichkol-
wiek rozmów reagował - nazwę to 
„niegrzecznie”. 

R.T. – Zasadniczy argument 
pani przeciwników to to, że dota-
cja dla ogrodu z roku na rok rośnie  
i nic się w ogrodzie nie dzieje?

M.S. - Dotacja rośnie, bo koszty 
utrzymania rosną, to nie jest tak, że 
dotacja będzie malała. Dla wójta nie 
dzieje się nic, to znaczy nie ma ko-
mercji pełną parą? A to, że nie mamy 
sprzętu, mamy jedną kuchenkę i na 
niej musimy robić wszystko, czyli 
robiliśmy to, na co pozwalały nam 
warunki techniczne i oczywiście fi-
nansowe. Jest jeszcze jedno najistot-
niejsze w tym w wszystkim, to, co mi 
napisano w wypowiedzeniu umowy 
o pracę. Oficjalnie wójt nie napisał, 
że się nic nie dzieje, no może jakoś 
tak między wierszami…?? W wypo-
wiedzeniu podkreślono, że działal-
ność gospodarcza hotelarska, gastro-
nomiczna oraz szkółkarska nie może 
być prowadzona przez samorządowy 
zakład budżetowy, ponieważ naraża 
Gminę na negatywne wyniki kontroli 
właściwych organów. Po czym do 
gazet lokalnych wójt podaje informa-
cje, że nie wykorzystałam należycie 
do celów komercyjnych potencjału 
pałacu, szkółki, etc. Dodatkowo bez 
wprowadzenia jakichkolwiek zmian 
organizacyjnych, po moim zwolnie-
niu, nagle osobiście angażuje się w 
rozwój działalności komercyjnej. Jak 
to się ma do zapisów w moim wypo-
wiedzeniu. W wypowiedzeniu wójt 
pisze jedno, a do gazet podaje coś 
wręcz innego. Dlaczego dotacje ro-
sną? Bo jak ja podczas konstruowa-
nia budżetu wnioskuję o kwoty wy-
nikające z precyzyjnych wyliczeń, 
to bez jakiejkolwiek analizy są one 
redukowane o 30 a nawet 50 %.  
W roku, kiedy przyjęli budżet bez 
zastrzeżeń zrealizowaliśmy budżet  
w 100%. 

R.T. – Czy ogród, jako zakład 
budżetowy może prowadzić dzia-
łalność komercyjną?

M.S - Nie powinnam prowadzić 
działalności komercyjnej, Najwyż-
sza Izba Kontroli zarzuciła jeszcze 
poprzedniemu wójtowi, że nie zmie-
nił statutu ogrodu, że nie było zmiany 
formy organizacyjnej. Wieczne naci-
ski na zwiększanie przychodów i wy-
korzystanie potencjału pałacu wymu-
szały na nas prowadzenie działalno-
ści, która w konsekwencji  służyła do 
uzupełnienia brakujących środków 
na utrzymanie Ogrodu jako placówki 
botanicznej.

R.T. - 19 lat była pani dyrekto-
rem, czym może się pani pochwalić 
jako ustępująca dyrektor, co przez 
te lata zostało zrobione w ogrodzie. 
Czy, jak to mówi obecny wójt, nic 
się nie działo?

M.S. - Ogrodem zarządzam od 
1996 roku. Zostałam tam posta-
wiona przez ówczesnego wójta pana 
Romana Janiłę, który dał mi jako 
główne zadanie pozyskanie środków 
na odbudowę pałacu. To powinnam 
pozostawić bez komentarza, bo sam 
pałac jest dowodem na to, że konse-
kwentnie realizuję postawione zada-
nia. Tu muszę wspomnieć o takich 
osobach jak Wanda Jałoszyńska Bi-
tenc (wójt w okresie pozyskiwania 
środków), Lech Pieczyński – prezes 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w tamtym okresie. To wraz z takimi 
osobami utworzyliśmy Stowarzy-
szenie Komunalne Centrum Eduka-
cji Ekologicznej AGENDA 21, które 
zaraziło wszystkich wpływowych 
ludzi ideą odbudowy pałacu i spa-
lonej stodoły z przeznaczeniem na 
oranżerię. Powstał wspaniały ośro-
dek Botanicznego Centrum Badaw-
czo Wdrożeniowego. To ten pałac 
stał się miejscem edukacji, badań 
nad kolekcją, spotkań i konferencji. 
Ciekawych szczegółów historii od-
syłam na stronę www.ogrodprzele-
wice.pl, gdzie umieszczona jest pu-
blikacja „Arboretum Przelewickie 
narzędziem edukacji i ochrony przy-
rody”. Pałac i jego odbudowa to naj-
większe z zadań. Ale po drodze było 
wiele innych, które w sumie z pała-
cem złożyły się na kwotę dwudzie-
stu kilku milionów złotych zdoby-
tych z zewnętrznych źródeł finanso-
wania zarówno krajowych jak i unij-
nych, a w szczególności wspomnia-
nego już Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie. Tak pokrótce 
wyliczę: 1996 – odbudowa ogrodze-
nia zabytkowego (był stary zardze-
wiały walący się płot), 1997- bu-
dowa pomieszczeń socjalnych dla 
pracowników, pomieszczeń admini-
stracyjnych i toalet publicznych dla 
turystów na bazie starego budynku 
folwarcznego przy parkingu, 1999 
– dalsze prace inwestycyjne w ad-
ministrowanym budynku, powstanie 
kolejnych elementów Centrum Edu-
kacji Przyrodniczej (sala audiowizu-

alna i biblioteka z czytelnią i zielni-
kiem), 2000- instalacja nawadnia-
jąca i sprzęt do utrzymania i zacho-
wania kolekcji, 2001 i 2002 – nowe 
ścieżki dydaktyczne z oznaczeniem 
kolekcji, 2003 i 2004 zabezpiecze-
nia kolekcji roślin, zabiegi sanitarne 
i ochronne, od 1999 do 2014 otrzy-
mywaliśmy z WFOŚ i GW w Szcze-
cinie stałe finansowe wsparcie na 
działalność edukacyjną, a od 2010 
roku wydajemy Zeszyty Przelewic-
kie, które są zbiorem naszych dzia-
łań, prac naukowo- badawczych i hi-
storii kolekcji dostępne również na 
stronie Ogrodu. Były także projekty 
unijne związane ze współpracą przy-
graniczną oraz poprawą jakości na-
szych usług. Od 1997 roku organi-
zowałam koncerty, które stały się 
nieodłącznym elementem spotkań  
z przelewicką przyrodą w okresie se-
zonu, czy plenery malarskie i foto-
graficzne. Organizowałam wystawy  
i spotkania, które wśród ich uczestni-
ków pozostaną na długo w pamięci. 
Stworzyliśmy wraz z pracownikami 
w Ogrodzie wspaniały zespół, potra-
fiący tworzyć rzeczy wydawałoby się 
niemożliwe (biorąc pod uwagę po-
siadany ilościowy zasób personalny 
i finansowy). Jednak zaangażowanie 
i upór w dążeniu do celu zawsze koń-
czył się sukcesem. Takim wyrazem 
podziękowania za pracę, jaką wyko-
nałam na rzecz tego regionu jest dwu-
krotna osobista nagroda „Człowiek 
Ziemi Pyrzyckiej” oraz Kobieta Suk-
cesu. Nie sposób wymienić wszyst-
kich działań i osób, które poświęciły 
swój czas, pasję i wiedzę, aby Ogród 
w Przelewicach słynął z tego, co  
w nim najcenniejsze – przyroda i po-
tencjał edukacyjno-naukowy. Jestem 
dumna, że mogłam pracować z oso-
bami, które zawsze rozumiały, czym 
jest Ogród i po co został stworzony. 
Dziękuję wszystkim obecnym pra-
cownikom Ogrodu oraz tym, którzy 
w przeszłości dbali o zachowanie tej 
przyrodniczej perły, a która dzięki 
ich zaangażowaniu nie podzieliła lo-
sów wielu źle zarządzanych i komer-
cjalizowanych, a następnie opuszczo-
nych i zdewastowanych parków i pa-
łaców zabytkowych. Mam wielką sa-
tysfakcję, że właśnie w tym miejscu 
pozostawiłam cząstkę swojego życia. 
Miejmy tylko nadzieję, że komer-
cyjne pomysły wójta Mularczyka nie 
sprowadzą Przelewickiego Arbore-
tum do rangi „ parku rozrywki”.

  Ogród Dendrologiczny w Przele-
wicach, jak czytamy pomysły wójta, 
czeka wiele zmian, pytanie czy zmian 
na lepsze i skąd na te zmiany znajdą 
się pieniądze, skoro do tej pory z do-
tacją dla ogrodu były każdego roku 
problemy, ale może nie kasa była 
dotychczas problemem, a była nim 
osoba dyrektora.

RT

dokończenie ze str.4



 6                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 5                                              15.04.2015

Sonda Bielice

Mam mały ogródek, ale więcej na 
nim trawy. Jest to miejsce do odpo-
czynku z żoną.

„Sezon ogródkowy czas 
zacząć”

Właśnie jesteśmy na mojej 
działce. Jestem emerytem, tak, że 
mam bardzo dużo wolnego czasu. 
Uprawiam ogródek z rodziną. Mam 
część na kwiatki, warzywa, krzewy 
owocowe. Jest też część rekreacyjna 
czyli miejsce do opalania, huśtawka 
i grill.

Oczywiście że mam działkę. 
Mamy tam wszystkiego po trochę. 
Warzywa, owoce i oczywiście część 
działki przeznaczona  jest na wnuków 
do zabawy. Pomaga mi we wszystkim 
rodzina.

Mam ogródek, ale nic na nim nie 
robię, stoi pusty.

Tak, mam ogródek. Są na nim 
brzoskwinie, ziemniaczki i inne wa-
rzywa. Część do odpoczynku także 
jest. Wszystko robię z córką. Dużo 
drzew nie ma, bo korzenie wybijają.

Od kilku lat dzieci Przedszkola Publicznego w 
Brzezinie biorą udział w Wojewódzkim Konkursie 
Plastycznym organizowanym przez Przedszkole Pu-
bliczne nr 3 „Pentliczek” w Szczecinie, którego patro-
nat honorowy  sprawuje Zachodniopomorski Kurator 
Oświaty i Zarząd Okręgu LOP w Szczecinie. 

Celem konkursu jest podniesienie poziomu świa-
domości przyrodniczej i ekologicznej dzieci, kształto-
wanie postaw proekologicznych już od najmłodszych 
lat oraz umiejętności wyrażania własnych spostrzeżeń 
i doświadczeń przyrodniczych w działalności plastycz-
nej dziecka.

Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem „Eko-
system łąki w oczach dziecka”. Prace należało wyko-
nać dowolną techniką plastyczną z wykorzystaniem 
różnorodnych materiałów. 

W konkursie startowało 51 placówek z całego wo-
jewództwa zachodniopomorskiego.

 Z naszego przedszkola udział w konkursie wzięło 
czworo dzieci, dwoje z grupy 3,4 - latków i dwoje z 
grupy 5,6- latków.

Dzieci starały się wykonać prace bardzo starannie, 
estetycznie, pomysłowo, jednocześnie były bardzo za-
angażowane emocjonalnie. Ich wysiłek został doce-
niony przez komisję konkursową, ponieważ  zdobyły 
czołowe miejsca:

- I miejsce zdobyła Julia Kobylec lat 6, która wy-
konała pracę pod kierunkiem wychowawcy Bożeny 
Leśniewskiej

- III miejsce zdobyła Zosia Niekorek lat 4, która 
wykonała pracę pod kierunkiem wychowawcy  El-
wiry Makowskiej. Laureaci konkursu otrzymali na-
grody oraz pamiątkowe dyplomy. 

DZIECI Z PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W BRZEZINIE 
LAUREATAMI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO

Udział w tym konkursie z pewnością wpłynął na od-
krycie własnych uzdolnień i możliwości, dodanie wiary w 
siebie, doskonalenie sprawności manualnych oraz na osią-
gnięcie zadowolenia i sukcesu z wykonywanych działań.

	 																										Gratulujemy	zwycięzcom
                                           Elwira Makowska

  

31 marca wójt gminy Przelewice 
Mieczysław Mularczyk uznał, że jest 
mu w Urzędzie Gminy potrzebny 
rzemieślnik, by móc go zatrudnić bez 
zbędnych konkursów na stanowisko 
nieurzędnicze. W związku z tym, mu-
siał dopisać do Regulaminu Organi-
zacyjnego do będących już w regu-
laminie takich stanowisk jak sprzą-
taczka, goniec, opiekunka, konser-
wator, kierowca, dopisać rzemieśl-
nika i specjalistę. Słowo rzemieśl-
nik rozumiemy, nie wiemy tylko,  
o jaką dziedzinę specjalizacji cho-
dziło wójtowi. I do tego momentu nie 
ma się za bardzo czego czepiać, ale 
dalej już tak. Na utworzone stanowi-
sko rzemieślnika wójt Mularczyk za-
trudnił pełnomocnika wyborczego 
swojego komitetu Zbigniewa Stani-
sława Gołaszewskiego, który prowa-
dzi w Przelewicach Zakład Ogólno-
budowlany. Czy z powodu zostania 
gminnym rzemieślnikiem zakład za-
mknie, czy będzie robił i w gminie i u 
siebie nie wiemy. Czy w/w działanie 
wójta jest zasadne i potrzebne, czy 
też jest rewanżem za wyborczą ro-
botę, zostawiamy ocenie mieszkań-
ców Przelewic.

PP 

Z pełnomocnika
komitetu 
na 
rzemieślnika 
gminy

Na ostatniej sesji Rady Powiatu 
Pyrzyckiego radni przyjęli sprawoz-
dania służb powiatowych odpowie-
dzialnych za szeroko rozumiane bez-
pieczeństwo w powiecie, w sprawoz-
daniu Komendy Powiatowej Policji 
w Pyrzycach znajdujemy informację 
o kosztach poniesionych przez poli-
cje na obstawę imprez masowych i 
protestów rolniczych w 2013 i 201 
4 roku. I tak w roku 2013 na terenie 
działania Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pyrzycach odbyła się 1 impreza 
o charakterze sportowym i 5 imprez 
masowych o charakterze artystyczno 
- rozrywkowym, w zabezpieczeniu, 
których wzięło udział 178 policjan-
tów, a koszty poniesione przez KPP 
w Pyrzycach w ramach zabezpiecze-
nia wyniosły 10 580 złotych. Nato-
miast, w 2014 odbyła się 1 impreza 
o charakterze sportowym i 5 imprez 
masowych o charakterze artystyczno 
- rozrywkowym w zabezpieczeniu, 
których wzięło udział 131 policjan-
tów, a koszty poniesione przez KPP 
w Pyrzycach w ramach zabezpiecze-
nia wyniosły 25 981 złotych. Jeżeli 
chodzi o protesty społeczne, czytaj 
protesty rolnicze, to w roku 2013 na 
terenie działania Komendy Powiato-
wej Policji w Pyrzycach odbyły się 3 
protesty społeczne w zabezpieczeniu, 
których wzięło udział 102 policjan-
tów, a koszty poniesione przez KPP 
w Pyrzycach w ramach zabezpiecza-
nia wyniosły 13 369 złotych. Z ko-

Kosztowne „zadymy”
lei w 2014 odbył się jeden protest 
społeczny w zabezpieczniu, któ-
rego udział wzięło 22 policjantów 
a koszty zapezpieczenia wyniosły 4 
033 złotych.

PP

Dodaj
ogłoszenie
za darmo!

• kupno
• sprzedaż
• wynajem
• praca
• zamiana

- redakcja przyjmuje bezpłatne, 
drobne ogłoszenia
- redakcja nie ponosi odpowie-
dzialności za treść ogłoszeń
- treść ogłoszenia nie powinna za-
wierać więcej niż 120 znaków 
- ogłoszenie należy przesłać na 
adres redakcja@pulspowiatu.pl

redakcja@pulspowiatu.pl
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Sonda Pyrzyce

.
„Sezon ogródkowy czas 

zacząć”

Nie mamy ogródka, ale bardzo 
byśmy chcieli mieć. Można by było 
tam miło spędzać czas.

Tak, mam ogródek. Są tam 
drzewa owocowe i warzywa. Oczy-
wiście jest część do odpoczynku, 
na grilla i do opalania. Troszkę po-
maga mi żona, ale większość robię 
sam.

Mam ogródek. Są na nim 
drzewa owocowe, oczywiście wa-
rzywa i krzewy ozdobne.

Nie mam ogródka. Może i bym 
chciał mieć, ale pracuję za granicą i 
po prostu nie mam  na to czasu.

Mam ogródek i są  na nim wa-
rzywa i kwiatki. Głównie robię 
wszystko sama.

Dzień święty święcić nie zdążyło w niedzielę 
26 listopada 1911 roku zapewne wielu miesz-
kańców Lipian (kiedyś Lippehne kreis Soldin). 
W tym dniu wybuchł bowiem tragiczny w skut-
kach pożar, który niemal doszczętnie zniszczył 
miejscową świątynię. Na zamieszczonej obok wi-
dokówce widać bowiem ubranych w odświętne 
stroje mieszkańców miasta, a tuż obok na następ-
nym ujęciu, całkowicie już wypalone wnętrza ko-
ścioła. Koszmarny dzień! Zawaleniu uległo za-
daszenie świątyni, doszczętnie zniszczone zostało 
wnętrze świątyni.

Nie pierwszy taki pożar!
Kościół, na skutek pożarów, był już wielo-

krotnie przebudowywany. Zachowane do dziś 
formy neogotyckie salowej świątyni z prezbite-
rium, transeptem i wysoką wieżą pochodzącą  
z okresów przebudowy w latach 1861 i 1911 (czyli 
z okresu opisywanego pożaru).

Ta nieszczęsna niedziela: 
26 listopada 1911 roku
 - w obiektywie 
lipiańskiego fotografa

Pierwszy większy pożar nawiedził miasto już w 
XVII wieku, Lipiany spustoszyły wówczas nie tylko 
pożary i wojny, ale dodatkowo panujące w tam-
tym okresie zarazy. W latach 1689-91 odbudowano 
zniszczony kościół, by w latach 1746-51 jeszcze raz 
go rozbudować. 

W roku 1797 uderzenie pioruna spowodowało 
kolejny pożar kościoła. W latach 1861-62 przepro-
wadzono odbudowę i wtórną jego przebudowę. 

W roku 1911 miał miejsce pożar świątyni, 
który został udokumentowany na  prezentowanej 
widokówce.

Zamieszczona obok widokówka była przed-
miotem obrotu pocztowego. Nadana została na 
poczcie w Lipianach – 28.7.1913 r. do odbiorcy w 
Hamburgu. 

Wydawcą (producentem) był miejscowy rze-
mieślnik W.Schwarzenberg z Lippehne (Lipiany). 
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W asyście Straży Miejskiej bez-
piecznie dotarliśmy do miejsca, gdzie 
przygotowano ognisko. Organizato-
rem marszu było stowarzyszenie „Bo 
jak nie my to kto”.

Przy ognisku wszyscy ochoczo 
ogrzewaliśmy się i piekliśmy kiełba-
ski. Było też ciasto i oczywiście na-
grody dla dzieci, które wytrwale ma-
szerowały z nami do samego końca. 
W  świetnych nastrojach skutecz-
nie przegoniliśmy zimę, bo nazajutrz 
wyjrzało już słoneczko. Ci, których  
z nami nie było niech żałują, bo było 
super. „Pani Wiosna” rozdawała dzie-
ciom jabłka i słodycze, a nad całością 
imprezy pieczę sprawował „Wodnik 
Szuwarek”.

Dnia 20 kwietnia br. na terenie 
naszej gminy wiosnę witały także 
dzieci z Punktu Przedszkolnego w 
Przelewicach i z kl. „0” przy SP Kło-
dzino, a także uczniowie SP Kłodzino 
i PSP Jesionowo. Dodatkową atrakcją 
tego pięknego dnia była możliwość 
obserwowania częściowego zaćmie-
nia słońca.

Stowarzyszenie „Bo jak nie my to kto” 
wita pierwszy dzień wiosny

„Nie lubię kiślu czy kisielu”, „sie-
dzę na molo czy na molu” -z takimi  
i innymi dylematami językowymi 
musieli zmierzyć się uczestnicy 
czwartej już edycji Powiatowego 
Konkursu Poprawności Języko-
wej organizowanym przez Zespół 
Szkół w Lipianach.

Jak co roku, konkurs cieszył się 
dużą popularnością wśród szkół na-
szego powiatu. Gościliśmy repre-
zentacje z sześciu gimnazjów: Gim-
nazjum Mistrzostwa Sportowego  
w Pyrzycach, Publicznego Gimna-
zjum w Pyrzycach, Społecznego 
Gimnazjum w Pyrzycach, Zespół 
Szkół w Lipianach, Zespołu Szkół 

Publicznych w Bielicach, Zespołu 
Szkół w Kozielicach.

Problem braku przywiązywania 
uwagi do poprawności językowej w 
codziennej komunikacji jest jedną z 
największych bolączek współczesnej 
polszczyzny. Stąd zasadne wydaje się 
promowanie i nagradzanie tych, któ-
rzy mimo młodego wieku chcą pisać 
i mówić poprawnie.

Po zmierzeniu się z arcytrudnym 
testem konkursowym jury mogło wy-
łonić najlepszych. W tym roku tytuł 
Powiatowego Mistrza Poprawności 
Językowej zdobyła Wiktoria Bocheń-
ska (Społeczne Gimnazjum w Pyrzy-
cach), opiekun Monika Żak. Tytuł 

Wicemistrza-Magda Żywicka (Pu-
bliczne Gimnazjum w Pyrzycach) - 
opiekun Mirosław Staciwa, a II Wi-
cemistrza - Aleksandra Mierzwiak 
(Publiczne Gimnazjum w Pyrzy-
cach), opiekun Marta Młynarczyk 
- Klata.

Uroczystego otwarcia dokonali 
wicestarosta pyrzycki Bartłomiej 
Królikowski i wicedyrektor Zespołu 
Szkół w Lipianach Aneta Binkowska. 
Nagrody wręczyli dyrektor Zespołu 
Szkół w Lipianach- Dorota Chro-
browska i sekretarz powiatu-Ma-
riusz Majak. Warto podkreślić, że na-
grodzeni zostali wszyscy uczestnicy 
konkursu, a nie tylko jego zwycięzcy.

Gratulujemy zwycięzcom, uczest-
nikom i nauczycielom - opieku-
nom przygotowujących uczniów do 
turnieju.

Zorganizowanie konkursu nie by-
łoby możliwe, gdyby nie życzliwość 
i wsparcie finansowe instytucji patro-
nujących: Starostwa Powiatowego w 
Pyrzycach, Burmistrza Lipian oraz 
Dyrektora Zespołu Szkół w Lipia-
nach.Organizator konkursu: Małgo-
rzata Chmielewska.

Marzena Tomczak
Nauczyciel Zespołu 
Szkół w Lipianach

21 marca br. spod UG Przelewice wyruszyliśmy w barwnym korowodzie na poszukiwanie wiosny. W wiosen-
nych nastrojach,  ze śpiewem na ustach przemaszerowaliśmy przez  ulice Przelewic. Dobrych nastrojów nie zakłó-
cił nam nawet deszcz.
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W tym roku, gminne elimina-
cje Ogólnopolskiego Tur-

nieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom” odbyły się w 
dniach 19 marca (grupa gimnazjalna) 
i 23 marca (grupa starsza kl. IV – 
VI szkół podstawowych) w Gmin-
nym Centrum Kultury w Przelewi-
cach. W zmaganiach wzięło udział 
97 uczniów naszych szkół, w tym 
50 gimnazjalistów, 20 uczniów z SP 
Kłodzino,   15 z PSP Żuków i  12 z 
PSP Jesionowo.  

 „Młodzież zapobiega pożarom”
Eliminacje gminne OTWP

Organizatorami Turnieju byli: 
Mieczysław Mularczyk wójt 

gminy  i Henryk Nawój prezes Za-
rządu OGZ OSP RP w Przelewicach 
wraz ze strażakami ochotnikami.

Uczestnicy eliminacji mieli do 
rozwiązania w części teore-

tycznej test składający się z 30 pytań 
o zróżnicowanym stopniu trudności, 
a w części praktycznej jeden test po-
legający na rozpoznawaniu sprzętu 
ratowniczo-pożarniczego, drugi z za-
kresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej.

Najlepszą wiedzą wykazali się: 
w kategorii wiekowej uczniów 

gimnazjum: 
I miejsce – Paweł Lubecki 
II miejsce – Kacper Juzyszyn
III miejsce – Aleksandra Mazur
w kategorii wiekowej uczniów 

kl. IV- VI szkół podstawowych 
I miejsce – Wiktoria Lewando-

wicz (PSP Żuków)
II miejsce – Oliwia Wierzbicka 

(SP Kłodzino)
III miejsce – Norbert Rudzki 

(PSP Żuków)

Atrakcyjne nagrody dla lau-
reatów konkursu wręczyli 

wójt Mieczysław Mularczyk wraz z  
prezesem Henrykiem Nawojem i dy-
rektorami szkół. Pozostali otrzymali 
dyplomy uczestnictwa i drobne, słod-
kie upominki. 

Zwycięzcy konkursu gmin-
nego w kategorii szkół pod-

stawowych i  gimnazjalnych będą 
reprezentować naszą gminę podczas 
etapu powiatowego.

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych sukcesów!

Joanna Smolak-Benka

Dzięki dofinansowaniu z Pro-
gramu Operacyjnego Ryby od dziś 
mieszkańcy Lubiatowa, zwłaszcza 
ci najmłodsi, będą spędzać wolny 
czas w wyremontowanej i nowocze-
snej świetlicy wiejskiej. Wicemarsza-
łek województwa Jarosław Rzepa w 
piątek, 10 kwietnia, uczestniczył w 
otwarciu placówki. Zmiana układu 
wewnętrznego pomieszczeń, wy-
miana podłóg, modernizacja sceny, 
remont w zakresie instalacji wodno-
-kanalizacyjnej, gazowej, wentyla-
cyjnej i elektrycznej pozwoliły za-
pewnić użytkownikom świetlicy w 
Lubiatowie najlepsze warunki do 
rozwijania pasji i spędzania wolnego 
czasu.

- Jestem przekonany, że będzie to 
miejsce tętniące życiem, ciekawymi 
pomysłami, inicjatywami kulturalno-
-edukacyjnymi, w którym mieszkańcy 
zrealizują swoje pasje i zaintereso-
wania – mówi o inwestycji wicemar-
szałek Jarosław Rzepa.

Dofinansowanie w wysokości 
blisko 440 tys. zł pozwoliło także 
na zakup wyposażenia (stoliki, krze-
sła, regały, wyposażenie meblowe 
kuchni). Zadbano także o zagospo-
darowanie terenu na zewnątrz świe-

Świetlica w Lubiakowie otwarta
tlicy – wymieniono nawierzchnię 
podjazdów, doprowadzono chodnik 
do części zaplecza oraz zmieniono 
ukształtowanie terenu (poprzez ufor-
mowanie skarp i spadków, by nie do-
puścić do spływania wód opadowych 
na ściany budynku). Podczas uroczy-
stości otwarcia świetlicy artystyczne 
umiejętności zaprezentowali ucznio-
wie Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Żukowie. Nowa świetlica pełni od 
dziś funkcje społeczno-kulturalne, 
edukacyjne i rekreacyjne. Z uwagi na 
bliskość Płoni i Kanału Północnego 
miejsce będzie również stanowić 
nową ofertę branży turystycznej. In-
westycja realizowana była od lutego 
2014 do marca 2015 r. Lubiatowo jest 
jedną z dwudziestu pięciu miejscowo-
ści w gminie Przelewice. Liczy 364 
mieszkańców. Beneficjentem pro-
jektu „Przebudowa i remont świetlicy 
wiejskiej w Lubiatowie wraz z zago-
spodarowaniem terenu przyległego  
i wyposażeniem świetlicy w celu re-
witalizacji miejscowości i wzrostu 
konkurencyjności, atrakcyjności i ak-
tywności społeczno-kulturalnej ob-
szaru ze szczególnym uwzględnie-
niem turystyki i sektora rybackiego” 
jest gmina Przelewice.                          PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

31 marca br. w Domu Stra-
żaka w Warnicach odbyła się VII 
sesja Rady Gminy. Podczas obrad 
pani wójt Anna Hackiewicz-Gęb-
ska wręczyła 13 sołtysom naszej 
gminy zaświadczenia o wyborze 
na sołtysa oraz kwiaty.

W tegorocznych wyborach so-
łeckich w czterech sołectwach wy-
brano nowych sołtysów, a w pozo-
stałych obdarzono zaufaniem po-
przedników. Do grona sołtysów 
dołączyło trzech panów, więc pro-
porcje się wyrównały.

VII SESJA 
RADY GMINY 
Z NOWYMI 
SOŁTYSAMI

Pyrzyce w ostatnich dniach obie-
gła sensacyjna wiadomość, jakoby 
parafia pw. św. Ottona musiała za-
płacić gminie 1,7 miliona złotych 
kary; chodzi o zajęcie przez przyko-
ścielne wykopaliska archeologiczne 
fragmentu parkingu. Pyrzycka para-
fia pw. św. Ottona ma w planach bu-
dowę centrum młodzieżowego, które 
ma stanąć przy kościele parafialnym. 
Aby jednak budowa mogła się rozpo-
cząć, konieczne było przeprowadze-
nie prac archeologicznych. Te zostały 
podjęte już jakiś czas temu, swoim 
obrębem wyszły jednak poza teren 
parafii i zajęły również fragment na-
leżącego do miasta parkingu. Żeby 
można było tego dokonać, parafia  
i miasto podpisały stosowną umowę, 
której treść zwalniała kościół z opłat 
za użytkowanie terenu. Okazało się 
jednak, że przepisy na to nie zezwa-
lają i gmina, chcąc działać zgodnie  
z prawem, musiała naliczyć odpo-
wiednią karę. – Gdyby kara nie zo-
stała nałożona, władze mogłyby zo-
stać oskarżone o działanie na szkodę 
budżetu gminy. – mówi wicebur-

mistrz Pyrzyc Robert Betyna i pod-
kreśla, że zarówno miastu jak i para-
fii zależy na jak najszybszym rozwią-
zaniu problemu. Proboszcz od decy-
zji będzie mógł się odwołać do Sa-

morządowego Kolegium Odwoław-
czego, jeśli ono jej nie uchyli, parafii 
pozostanie droga sądowa. 

W ciągu kilku najbliższych dni 
decyzja zostanie wydana i zgodnie  

z nią kara administracyjna będzie 
wynosiła ponad 1,7 miliona złotych. 
– Jest to dziesięciokrotność sumy, 
jaką parafia musiałaby zapłacić za 
użytkowanie tego fragmentu drogi. 

Burmistrz Olech nie dopełnił
swoich obowiązków 

dokończenie na str.11
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– mówi Robert Betyna, wicebur-
mistrz. Ks. Zbigniew Rakiej TChr, 
proboszcz parafii podkreśla, że w 
umowie, jaką podpisał z poprzed-
nim burmistrzem Jerzym Markiem 
Olechem było zaznaczone, że para-
fia nie poniesie kosztów. – W  para-
grafie 4 tej umowy napisano „poro-
zumienie nie pociąga za sobą zobo-
wiązania do żadnych świadczeń od-
płatnych na rzecz stron porozumie-
nia”. Parafia ma dokumenty w po-
rządku. Jeśli umowa zła, to najwyżej 
z winy miasta czy urzędników – mówi 
ks. Rakiej i dodaje, że o opłacie nic 
nie wiedział. – Gdyby mi o tym po-
wiedziano, to nigdy nie podjęlibyśmy 
prac. Prowadzone są one pod nadzo-
rem konserwatora, a wszystkie znale-
zione w ziemi rzeczy trafiają do mu-
zeum – mówi.

Sprawą zainteresowała się Ko-
misja Rewizyjna Rady Miejskiej po-
przedniej kadencji. – Nie zdążyliśmy 
jednak się nią zająć, ponieważ był 
to już koniec kadencji. – mówi Mi-
łosz Łuszczyk, ówczesny przewodni-
czący komisji, który twierdzi, że bur-
mistrz Jerzy Olech nie dopełnił swo-
ich obowiązków, bo cała sprawa po-
czątek miała jeszcze w poprzedniej 
kadencji Rady Miejskiej i burmistrza. 
Dyskusja o zajęciu pasa przez parafię 
miała miejsce na październikowej se-
sji w 2014 roku. 

Jak czytamy w protokole z sesji, 
sprawą zainteresowali się radna Mał-
gorzata Piotrowska oraz przewod-
niczący komisji rewizyjnej Miłosz 
Łuszczyk. Dyskusja wynikła przy 
okazji projektu uchwały w sprawie 
pozbawienia części placu Ratuszo-
wego kategorii drogi gminnej. Oto 
fragmenty wypowiedzi dot. opłat:

M. Piotrowska: Chciałabym za-
pytać pana burmistrza, czy sprawa 
opłat za zajęcie pasa drogowego 
przez parafię jest wyjaśniona, czy te 
opłaty wpłynęły?

J. Olech: Prace są prowadzone 
tylko i wyłącznie na koszt księdza 
proboszcza, gmina nie ponosi żad-
nych kosztów, natomiast za zajęcie 
działki nie wpłynęły do Gminy Py-
rzyce żadne pieniądze.

M. Łuszczyk: Bardzo bym 
chciał, aby pan burmistrz powiedział, 
w jakim zakresie, na jakiej podstawie 
gmina jest współinwestorem tego 
przedsięwzięcia?

J. Olech: Podpisane jest poro-
zumienie umowa między Gminą Py-
rzyce a parafią, na mocy której jest ta 
inwestycja, te wykopaliska są prowa-
dzone na mocy tego porozumienia. 
(…) To jest właśnie między innymi 
to, że gmina udostępnia nieodpłatnie 
swój teren, natomiast wszelki koszt 
związany z pracami wykopalisk po-
nosi parafia.

M. Łuszczyk: Żeby była jasność i 
precyzyjność, inwestorem w zakresie 
budowy „Młodzieżowego Centrum 
im. św. Ottona” jest wyłącznie pa-
rafia rzymskokatolicka, a gmina jest 
współinwestorem w zakresie tylko  
i wyłącznie prac wykopaliskowych?

J. Olech: Jesteśmy wspólnikami, 
możemy to określić w ten sposób, 
w zakresie całej inwestycji prowa-
dzonej jednak są tam określone za-
sady, które zostały podzielone mię-
dzy jedną stronę i drugą stronę. Tak 
jak wspomniałem, gmina nie ponosi 
żadnych kosztów finansowych, jeżeli 
chodzi o prowadzone badania.

Radna Małgorzata Piotrowska 
złożyła wniosek formalny do komi-
sji rewizyjnej o sprawdzenie zasad-
ności nie pobierania opłat i spraw-
dzenie prawidłowości porozumienia. 
Za wnioskiem głosowało 10 radnych, 
przeciw 1, wstrzymało się 3.

O komentarz do sprawy poprosi-
liśmy Miłosza Łuszczyka: „Sprawę 
zajęcia pasa drogowego tj. części 
parkingu przy placu Ratuszowym po-
ruszałem jako przewodniczący ko-
misji rewizyjnej Rady Miejskiej po-
przedniej kadencji. Zaraz po rozpo-
częciu prac archeologicznych pyta-
łem się ówczesnego burmistrza czy 
dopełnione są formalności związane 
z zajęciem pasa drogowego tak, aby 
nasza parafia nie miała kłopotów. 
Zapewniany byłem, że wszystko jest 
w porządku. Po jakimś czasie do 
sprawy powróciłem podczas sesji 
Rady Miejskiej, gdy jako radni wy-
rażaliśmy zgodę na wyodrębnienie 
części działki zajętej przez parafię z 
całości parkingu. Wówczas publicz-
nie, na sesji zadałem pytanie bur-
mistrzowi Olechowi, czy wszystko w 
dokumentach jest dopilnowane. Za-
leżało mi, żeby nie doszło do takiej 
sytuacji, jaka ma miejsce dzisiaj tj. 
wydania decyzji o karze administra-
cyjnej. Pamiętam, że wówczas uzy-
skałem odpowiedź, iż parafia nie 
musiała uzyskiwać zgody na zaję-
cie pasa drogowego, gdyż na mocy 
zawartego porozumienia pomiędzy 
Gminą Pyrzyce, a Parafią pw. Św. 
Ottona jesteśmy współinwestorem in-
westycji. Miałem nawet mieć wgląd 
do stosownej dokumentacji, jednak 
do końca kadencji pan burmistrz nie 
przedstawił mi odpowiednich doku-
mentów. Później Rada Miejska pod-
jęła uchwałę o zbadaniu sprawy 
przez komisję rewizyjną, jednakże z 
uwagi na koniec kadencji nie zajmo-
wałem się już tą sprawą. Dzisiaj oka-
zało się, że moje obawy były słuszne 
i pojawiła się kara w astronomicznej 
kwocie. Niestety, ani burmistrz, ani 
rada miejska nie mają kompetencji 
do uchylania takich decyzji o nało-
żeniu kary administracyjnej. Księdzu 
proboszczowi pozostaje, po otrzyma-

niu decyzji w tej sprawie, odwołanie 
do Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego, które może uchylić decyzję 
tylko wtedy, gdy stwierdzi, iż wydana 
została z naruszeniem prawa. Później 
pozostanie tylko tryb sądowy przed 
Wojewódzkim Sądem Administracyj-
nym. Sądzę, że sprawa nie jest bezna-
dziejna, gdyż ksiądz Rakiej cały czas 
działał w oparciu o zapewnienia or-
ganu gminy, jakim jest burmistrz Py-
rzyc, że zgoda na zajęcie pasa drogo-
wego nie jest mu potrzebna. Nawet, 
jeśli nie ma tego na piśmie, to takie 
zapewnienia składał burmistrz pu-
blicznie, czego byłem świadkiem. W 
prawie administracyjnym organ ma 
obowiązek pouczać strony o ich pra-
wach i obowiązkach, musi z urzędu 
dbać o interes strony. W tej sytuacji 
organ nie dopełnił swoich obowiąz-
ków, a dodatkowo ksiądz proboszcz 
działał w błędzie, co do okoliczności 

mających znaczenie prawne. Podsu-
mowując, jestem dobrej myśli rozwią-
zania problemu”.

Olech pewnie nigdy nie liczył się 
z tym, że przegra wybory, dlatego 
także i w sprawie opisywanej powy-
żej szedł vabank, liczył się tylko ko-
lejny głos w wyborach i wygrana, co 
będzie później nie miało znaczenia, 
liczyła się tylko przychylność ko-
ścioła i wiernych. Dziś, kiedy wy-
chodzą z wykopalisk kosztowne du-
chy, to nie Olech, a inni muszą po-
nosić konsekwencje jego działań, czy 
za niedopełnienie spraw gminnych, 
wprowadzenie w błąd parafii, Olech 
może zostać jeszcze ukarany, mamy 
nadzieję, że tak. 

Remik Kubicki
Ryszard Tański

dokończenie ze str.10

Toaleta to nie kosz na śmieci 
Szanowni Mieszkańcy, 
pragnę przypomnieć, że sedes, to nie kosz na śmieci. Sieć kanali-

zacyjna jest tak  zaprojektowana, aby przyjmować ścieki z naszych 
domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Śmieci wrzucone do 
toalety, mogą zapchać nie tylko sedes, ale również sieć kanalizacyjną  
i stać się przyczyną poważnej awarii.  W oczyszczalniach i przepom-
powniach na terenie naszej gminy  znajdowane są najprzeróżniejsze 
rzeczy, które nigdy nie powinny trafić do sieci. Wiele z nich doprowa-
dza do cofnięcia ścieków i wybijania studzienek przy posesjach miesz-
kalnych, utrudniając życie mieszkańcom. Takie zjawiska powodują 
duże straty materialne, są uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szko-
dliwe dla środowiska naturalnego. 

Aby temu zapobiec należy pamiętać by nie wrzucać do WC:
• nawilżonych chusteczek, materiałów opatrunkowych oraz 

różnych części garderoby, które uniemożliwiają swobodny przepływ 
ścieków;

• ręczników papierowych, szmat i innych nierozpuszczających 
się w wodzie materiałów, tworząc w rurach zwartą masę;

• lekarstw, niedopałków papierosów, farb oraz chemikaliów in-
nych niż powszechnie używane środki czystości, gdyż oczyszczalnie nie 
radzą sobie dobrze z zawartymi w nich substancjami chemicznymi;

• materiałów budowlanych, które opadają na dno przewodów 
kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory;

• tłuszczów i  olejów,   które   tężejąc  w  rurach  zmniejszają  ich  
średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej.

Nie doprowadzajmy swoją lekkomyślnością do awarii i chorób, od-
padki pochodzące z domu powinny trafiać do pojemników przeznaczo-
nych na tego typu odpady komunalne. 

Mając na uwadze powyższe fakty proszę, by dla naszego wspólnego 
dobra właściwie korzystać z kanalizacji.

Przelewice; dnia 02.04.2015 r.

Apel wójta gminy Przelewice
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8 kwietnia w Centrum Aktywi-
zacji Zawodowej odbyło się pierw-
sze posiedzenie Powiatowej Rady 
Rynku Pracy. W związku z noweli-
zacją ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy Starosta 
Pyrzycki Kazimierz Lipiński powo-
łał na czteroletnią kadencję Powia-
tową Radę Rynku Pracy w skład, któ-
rej wchodzą:
- przedstawiciel jednostek samorządu 
terytorialnego: burmistrz Pyrzyc Ma-
rzena Podzińska
- przedstawiciele związków zawodo-
wych: Teresa Piwowarczyk, Andrzej 
Łoginowicz, Andrzej Ogiejko, Rado-
sław Mierzwiak, Bożena Tołoczko
- przedstawiciele organizacji praco-
dawców: Aleksandra Turbaczewska, 
Stanisław Kulik
- przedstawiciel organizacji rolni-
czych: Krzysztof Masternak
- przedstawiciel nauki: dr Rafał 
Szymański

Podczas pierwszego posiedzenia 
członkowie Rady odebrali z rąk Sta-
rosty Pyrzyckiego Kazimierza Lipiń-
skiego nominację i rozpoczęli pracę. 
Wybrano przewodniczącego Rady, 
którym został Stanisław Kulik – pre-
zes spółki Geotermia Pyrzyce. Wice-
przewodniczącym Rady został dr Ra-
fał Szymański – pracownik Wydziału 
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uni-
wersytetu Szczecińskiego.

Dziesięcioosobowa rada, jak wi-
dać powyżej zdominowana jest przez 
związkowców, ponadto jedyną osobą 
reprezentująca samorządy gmin 
jest Burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska, w Radzie minionej kaden-
cji każda gmina powiatu miała swo-
jego przedstawiciela, a Rada liczyła 
15 osób. Starosta Pyrzycki Kazimierz 
Lipiński, który mógł do rady wskazać 
3 osoby, czyli mógł podać 3 wójtów, 
burmistrzów z powiatu wskazał tylko 
2 osoby: Podzińską i naukowca ze 

Powiatowa Rada
Rynku Pracy 

bez samorządowców 

Szczecina. Zapewne w najbliższym 
czasie poznamy opinie nieobecnych 
dziś w Radzie samorządowców, któ-
rzy nie będą już mogli na jego fo-
rum zabiegać o większą ilość sta-
żystów, pracowników do prac spo-
łeczno użytecznych, czy interwencyj-
nych dla swoich gmin. Gminy trak-
towane są przez nowe przepisy jako 
jednostki samorządu terytorialnego, 
ale jak przyjrzeć się z innej strony, 
są to jedni największych pracodaw-
ców w powiecie i to z milionowymi 
budżetami, a ich głos został na 4 lata 
zepchnięty na pobocze powiatowej 
drogi.

PP 

10 kwietnia w Starostwie Powia-
towym w Pyrzycach odbyło się uro-
czyste podpisanie umów na budowę 
i przebudowę dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych na terenie gmin Bie-
lice i Przelewice.

 Zgodnie z zapisami ustawy o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych, 
Umowę z Marszałkiem Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Jarosła-
wem Rzepą, na kwotę 221881,15 zł 
podpisali: wójt Gminy Bielice – Zdzi-

PODPISANIE UMÓW

sław Twardowski, wójt Gminy Prze-
lewice – Mieczysław Mularczyk oraz 
Starosta Pyrzycki - Kazimierz Lipiń-
ski. Dofinansowanie będzie obejmo-
wało wykonanie dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych Bielice – Nowe 
Linie. Koszt wykonania tej drogi wy-
niesie ok. 654 000 zł. W gminie Prze-
lewice wykonany zostanie dojazd do 
gruntów w miejscowości Wołdowo, 
koszt inwestycji to ok. 1 000 000 zł.

PP

 Wiosna idzie to suszy
27-letni mężczyzna działając 

wspólnie i w porozumieniu z innym 
29-latkiem w Pyrzycach dokonali 
kradzieży alkoholu w postaci wódki 
w sklepie na terenie Pyrzyc. Sprawcy 
zatrzymani przez policjantów KPP 
w Pyrzycach i umieszczeni w PDOZ 
KPP w Pyrzycach. Postępowanie 
prowadzi KPP w Pyrzycach. 

Zrobił sobie wypłatę
44-letni mężczyzna dokonał 

przywłaszczenia mienia w postaci 
komputera wraz z oprogramowa-
niem, telefonu komórkowego oraz 
karty płatniczej  o łącznej wartości 
9821 zł, czym działał na szkodę jed-
nej z firm w Pyrzycach. Postępowa-
nie prowadzi KPP w Pyrzycach.

 
Czyścioch

36-latek na terenie stacji paliw 
dokonał umyślnego zniszczenia mie-
nia w postaci urwania suszarki do 
rąk, rozbicia zlewu powodując straty 
w wysokości 1050 zł na szkodę stacji 

paliw. Sprawca zatrzymany przez pa-
trol ZRD KPP Pyrzyce umieszczony 
w PDOZ. Postępowanie prowadzi 
KPP Pyrzyce. 

Osobowym to byłoby nie to 
39-letni mężczyzna w Pyrzy-

cach na ul. Lipiańskiej kierował sa-
mochodem ciężarowym wraz z na-
czepą, czym naruszył aktywny zakaz 
sądowy obowiązujący wydany przez 
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. 
Sprawca zatrzymany przez patrol 
ZRD. Postępowanie prowadzi KPP 
Pyrzyce. 

To jest dopiero podwójny gaz
40-letni mężczyzna kierował sa-

mochodem osobowym marki VW 
Golf po drodze publicznej w Będ-
goszczy będąc w stanie nietrzeźwo-
ści, badanie stanu trzeźwości z wy-
nikiem ponad 2 promile   alkoholu 
w organizmie. Sprawca zatrzymany 
przez patrol ZRD KPP Pyrzyce. Po-
stępowanie prowadzi KPP Pyrzyce. 

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
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W poniedziałek wielkanocny w 
Lipianach, obok Miejsko - Gminnego 
Ośrodka Kultury odbyło się po raz 
kolejny,  już od 14 lat,  wielkie zbie-
ranie jajek. Pracownicy domu kultury 
od rana, ukrywają w trawie jajeczka i 
na tak przygotowany teren wkraczają 
dzieci z koszyczkami, mają za zada-
nie odnaleźć jak największą ich ilość. 
Temu zbieraniu towarzyszy muzyka 
i rodziny najmłodszych, co zapewne 
ułatwia szukanie. Zakończeniem tej 
cudownej zabawy jest oczywiście 
odebranie nagród przez wszystkie 
dzieci bez względu na ilości zebra-
nych plastikowych jajeczek. 

Sponsorzy tegorocznego Za-
jączka to: Burmistrz Miasta i Gminy 
Lipiany, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Lipianach, Klub Seniora, 

POLIGRAFIA Szczecin BEST SUB 
POLAND Sp z o o.o., radni gminy 
Lipiany - Dariusz Janik, Danuta Go-
łębiowska,  Mirosław Biernacki, Te-
resa Klimkiewicz, Marta Ciszew-
ska, Iwona Możdżeń, Krzysztof 
Szułczyński, Dariusz Chrobrowski. 
A także pani Dorota Chrobrowska, 
Marek i Dorota Mazur, Julia Jugo-
wicz, Teresa Mularczyk,  Punkt mi-
syjny Kościoła zielonoświątkowego 
w Lipianach,  Edu Voice Bartłomiej 
Michalczyk.

Dziękujemy sponsorom  
i zapraszamy za rok. 

PP
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SPORT

Oni już to wiedzą, że życie na 
emeryturze też może być pełne wra-
żeń. Mowa o seniorach, którzy mają 
swoje pasję, marzenia, żyją aktywnie 
i nie zamierzają spędzić jesieni ży-
cia siedząc w domu przed telewizo-
rem. Udowodnili to po raz kolejny, 
podczas „II Pyrzyckiej Senioriady 
– Aktywni w każdym wieku”, która 
na stałe wpisana została do kalenda-
rza imprez sportowo – rekreacyjnego 
OSiR i UTW. W sobotę 28 marca  
z inicjatywy i na zaproszenie pyrzyc-
kich instytucji - Ośrodka Sportu i Re-
kreacji oraz Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku „pod dachem” hali OSiR po-
kolenie 50+  rywalizowało ze sobą 
w wieloboju sportowo-rekreacyjnym 

„na wesoło”. Na starcie igrzysk sta-
nęły reprezentacje trzech Uniwersy-
tetów z: Stargardu Szcz., Barlinka i 
Pyrzyc. Sobotnia uroczystość rozpo-
częła się defiladą zespołów. Następ-
nie pani Maria Kozłowska – człon-
kini sekcji literatury pyrzyckiego 
UTW, poprzez recytację wiersza Wi-
sławy Szymborskiej pt. „Jak ja się 
czuję” wprowadziła wszystkich ze-
branych w świat i problematykę ludzi 
starszych oraz przekazała przesłanie 
autorki, że po mimo upływających lat 
i nie zawsze nienagannego zdrowia 
ważne jest, aby mieć dystans do sie-
bie i  nieustające poczucie humoru. 
Po czym w pokazie rock and roll’a 
sportowego wygimnastykowane 

uczennice Szkoły 
Podstawowej z Od-
działami Integracyj-
nymi w Pyrzycach 
pod kier. art. Eryki 
Kędziory ukazały 
talent, piękno i ener-
gię, jaka łączy ze 
sobą taniec i sport. 
Po pierwszej części 
artystycznej Robert 
Betyna – zastępca 
burmistrza Pyrzyc, 
Zenobia Walczak 
prezes Stowarzy-
szenia Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku  w 
Pyrzycach oraz Ju-
styna Gredka – p.o. 
dyrektora OSiR do-
konali uroczystego 
otwarcia Igrzysk.  
Natomiast spor-
towa zabawa w roli 
głównej z senio-
rami rozpoczęła się 
od wspólnej roz-
grzewki, którą po-
prowadziły nauczy-
cielki z Publicznego 

Gimnazjum w Pyrzycach – Danuta 
Kuźnicka i Zofia Kusz wraz z uczen-
nicami gimnazjum i podstawówki. 
Wyłonione ze startujących ekip trzy-
osobowe jury zasiadło do stolika sę-
dziowskiego, aby bacznym okiem 
obserwować i obradować nad oceną 
młodych duchem, a jak się później 
okazało i ciałem studentów UTW. 
Pierwszą konkurencją było wykona-
nie rysunku „na oślep”. Pięciooso-
bowe zespoły z zawiązanymi oczyma 
musiały po kolei dorysowywać po-
szczególne części ciała, tak aby ostat-
nia osoba mogła „ubrać” postać. I tu 
okazał się być potrzebny nie tylko 
talent manualny, jak również nieza-
wodna pamięć. Okazało się, że ani 
jedno ani drugie nie zawiodło zawod-
ników. Oczywiście nie mogło zabrak-
nąć wspólnych zdjęć na tle portretów 
z „przyjacielem” z kartki, a przyznać 
trzeba, że charakteryzacje były bar-
dzo wyszukane. Dalej w sportowe 
szranki ruszyły grupy -ośmio, -pię-
cio, i trzyosobowe, aby w kilkuna-
stu konkurencjach przeżyć wspaniałą 
rekreację i pokazać, że wcale nie o 
wygraną chodzi, a o zabawę. Można 
było podziwiać jak „młodzi du-
chem” seniorzy wykazywali się nie 
tylko umiejętnościami sportowymi, 
w takich konkurencjach jak: wy-
ścigi szortów i rydwanów,  „strzały 
do celu”, niesforne krzesła,  prowa-
dzenie ramy od koła kijem, kapslowy 
tor i gra w klasę – te przypomniane z 
lat dzieciństwa, ale także kreatywno-
ścią i poczuciem humoru w prezen-
tacji drużyny „na wesoło”. Przygoto-
wane konkurencje wzbudzały wiele 
pozytywnych emocji nie tylko wśród 
uczestników, ale także wśród kibi-
ców, którzy dzielnie wspierali swoje 
ekipy. Oprawę artystyczną w trakcie 
rozgrywek przygotowali i zaprezen-
towali młodzi adepci nowo powsta-
łego Stowarzyszenia Tańca Sporto-

Seniorzy w sportowej 
rywalizacji „na wesoło”

wego Pyrzyce. Zosia Kraśniańska i 
Maciuś Woźniak poprzez wykonanie 
dystyngowanego walca oraz żywioło-
wej chachy przedstawili artystyczny 
kunszt tańca. Gimnazjalistka – Alek-
sandra Mierzwiak wykonała dwa 
utwory muzyczne i jeden literacki. 
Wykonawcy otrzymali od publiczno-
ści owacje na stojąco.Dopełnieniem 
uczty artystycznej był taniec „One 
Billion Rising” (Nazywam się mi-
liard) – przeciw przemocy przedsta-
wiony przez członkinie sekcji tańca 
UTW w Pyrzycach oraz młodzież z 
Zespołu Pieśni i Tańca Pyrzyce  pod 
kierownictwem instruktorów z Py-
rzyckiego Domu - Kultury Joanny 
Suwińskiej i Janusza Urbańskiego. 
Pyrzyckim Igrzyskom pt. „Aktywni 
w każdym wieku” przyświeca cel: in-
tegracja seniorów z Uniwersytetami 
Trzeciego Wieku w województwie 
zachodniopomorskim, współdzia-
łanie lokalnej społeczności oraz za-
bawa sportowa fair – play.

W trakcie zawodów organizato-
rzy przygotowali dla wszystkich ekip 
i gości ciepły poczęstunek oraz kawę, 
herbatę i ciasto. Po zakończonych 
zmaganiach gospodarze uroczystości 
serdecznie podziękowali drużynom, 
kibicom oraz przybyłym gościom za 
wspaniałą atmosferę i mile spędzony 
czas. Wręczając pamiątkowe medale 
i dyplomy – wyrazili nadzieję na dal-
szą owocną współpracę. Podzięko-
waniom, przemówieniom i owacjom 
nie było końca. Goście już teraz za-
deklarowali swój udział w przyszło-
rocznej edycji Senioriady i choć zmę-
czeni to w świetnych nastrojach wy-
jechali do swoich domów.

              
  Justyna Gredka

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
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21 marca, jak co roku, w Wiej-
skim Domu Kultury w Kozielicach 
obchodziliśmy pierwszy dzień wio-
sny tym razem pn: „Wiosna, wio-
sna, ach to Ty”.  Gdy wybiła godzina 
14:00 wszystkie zgromadzone po-
ciechy wraz z „Marzanną” ruszyły 
w barwnym korowodzie, krzycząc, 
śpiewając piosenki, a wszystko to 
po to,  aby odstraszyć zimę i przywi-
tać wiosnę. Po hucznym korowodzie 
i uroczystym spaleniu „Marzanny” 
na dzieci i ich rodziców czekał cie-
pły poczęstunek oraz różnego ro-
dzaju gry i zabawy.  Początkiem na-
szej wspólnej zabawy stały się ka-

POWITANIE WIOSNY Z 
WIEJSKIM DOMEM KULTURY 
W KOZIELICACH 

lambury,  dzieci mogły użyć swo-
jej wyobraźni, aby przedstawić daną 
postać, zwierzę lub rzecz. Najcie-
kawszą atrakcją dla naszych uczest-
ników okazało się przenoszenie mi-
siów za pomocą magicznej rączki w 
jak najszybszym odstępie czasowym. 
Wszystkie zabawy były tak urozma-
icone, aby każdy uczestnik, niezależ-
nie od wieku, mógł wziąć udział we 
wspólnej zabawie. Pomimo deszczo-
wej pogody, za oknem  w WDK w 
Kozielicach nasi milusińscy PIERW-
SZY DZIEŃ WIOSNY powitali z 
wielką radością i  uśmiechem na 
twarzy.

PP


