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Czytaj na str. 3

Będziemy licytować 
samochód byłego 
burmistrza?

W ubiegłotygodniową środę do 
pyrzyckiego Urzędu Miejskiego 
wkroczyli funkcjonariusze CBA. Z 
nieoficjalnych informacji wiemy, że 
głównym zajęciem funkcjonariuszy 
było zabezpieczenie dokumentów i 
rejestrów dotyczących ostatnich wy-
borów samorządowych, całość pro-
wadzonego śledztwa związana jest z 
szeroko rozumianą korupcją wybor-
czą podczas ostatnich wyborów sa-
morządowych. Na temat zdobywa-
nia głosów za alkohol, uzyskiwanie 
od osób chorych, starszych, samot-

nych pełnomocnictw do głosowania, 
domeldowywania osób już pisaliśmy 
na łamach Pulsu. Już od pracowni-
ków urzędu wiemy, że funkcjonariu-
sze CBA kopiowali także dyski nie-
których pracowników Urzędu Miej-
skiego w Pyrzycach. Ktoś, kto choć 
trochę zna się na informatyce wie, że 
nawet skasowane pliki CBA otworzy 
i odczyta. Dziś każdy, kto się umo-
czył w kupowanie głosów, przekup-
stwo i inne machloje wyborcze powi-
nien już się bać.

  PP

CENTRALNE BIURO 
ANTYKORUPCYJNE
przeszukało 
biura pyrzyckiego 
ratusza 

Wójt 
pożycza 

     komputery 

Powiatowa Rada Rynku Pracy bez samorządowców

Czytaj na str. 12

Małe, samorządowe biznesy 
z Polskim Stronnictwem 
Ludowym w tle
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Sonda Lipiany

Czasami pogoda mnie de-
nerwuje i długi, które mam, to 
wszystko.

Ja strasznie nie lubię bałaganu i 
to mnie właśnie denerwuje.

Lubię oglądać politykę. I to wła-
śnie oni czasami mnie denerwują.

Wszystko po trochę mnie dener-
wuje. Żeby rozładować swój stres, 
po prostu szukam sobie zajęcia, 
uciekam w pracę.

Swój stres rozładowuję ciszą i 
byciem samemu, a denerwuje mnie 
zakłamany świat. 

„Co lub kto nas denerwuje?” Wiatraki otaczają 
Rzepnowo

27 kwietnia pani dyrektor Do-
rota Chrobrowska  dokonała uro-
czystego otwarcia  parkingu rowe-
rowego, który powstał w lipiań-
skiej szkole. Uczniowie i pracow-
nicy szkoły mają możliwość po-
zostawienia tu rowerów od 7.00 
do 15.30. wjazd od strony ul. 
Okrzei (tzw. promenady). Użyt-
kownicy parkingu zostali zapo-
znani przez panią Elwirę Kowal-
czyk z  regulaminem "Kołowiska" 
oraz podstawowymi zasadami ru-
chu drogowego obowiązującymi 
rowerzystów. 

 
W  ZESPOLE  SZKÓŁ  W  LIPIANACH

Ponad tydzień temu w odle-
głości 500 metrów od Nowego 
Chrapowa w gminie Bielice, pol-
ska spółka z niemieckim właści-
cielem uruchomiła elektrownie 
wiatrowe. Projekt zakładał bu-
dowę zespołu elektrowni wia-
trowych wraz z infrastrukturą 
techniczną, w rzeczywistości to 
2 elektrownie wiatrowe o łącz-
nej mocy 5,0 MW. Głównym ce-
lem projektu jest poprawa stanu 
środowiska naturalnego w wo-
jewództwie zachodniopomor-
skim poprzez ograniczenie ilo-
ści zanieczyszczeń emitowanych 
do powietrza, wód i gleby oraz 
wzrost wykorzystania energii ze 
źródeł odnawialnych. Realiza-
cja zadania pozwoli wytworzyć 
ponad 14 tysięcy MWh rocz-
nie energii z odnawialnego źró-
dła energii, jakim jest wiatr. Bez-
pośrednim odbiorcą energii bę-
dzie regionalny operator ener-
getyczny „ENEA Operator” Sp. 
z o.o. Koszt całkowity prowa-
dzonego od kwietnia 2013 roku 
przedsięwzięcia to aż 43,7 mi-
liona złotych. Polskie wsparcie 
unijne dla niemieckiego właści-
ciela inwestora wyniosło ponad 

12 milionów złotych. Dzięki tej 
inwestycji do budżetu Gminy 
Bielice będzie wpływać rocznie 
ok. 148 tysięcy złotych w formie 
podatku od nieruchomości. 

Było przecięcie wstęgi przez 
wójta Twardowskiego, staro-
stę Lipińskiego, przedstawiciela 
inwestora i poświęcenie przez 
księdza, by wiatr dobrze wiał. 
We wszystkich gminach powiatu 
pyrzyckiego prowadzone są bar-
dzo zaawansowane prace plani-
styczne lub już projektowe zwią-
zane z budową kolejnych tur-
bin. Największy opór społeczny  
w temacie budowy wiatraków 
odnotowaliśmy w ciągu ostat-
nich lat w miejscowości Rzep-
nowo gmina Pyrzyce, której 
większość mieszkańców nie 
chce wiatraków widzieć. Pro-
blem w tym, że mieszkańcy te-
goż sołectwa już widzą dwa wia-
traki, o których piszemy powy-
żej, które zlokalizowane są na 
terenie gminy Bielice,  niedługo 
staną kolejne wiatraki w gminie 
Kozielice i też będą widoczne  
z okien w Rzepnowie. 

PP
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Sonda Przelewice

Denerwuje mnie nasz kraj, lu-
dzie w nim rządzący. Komorowski 
cygan jeden. Kłamie i oszukuje.

Nie ma się co złościć. Ja się po 
prostu nie denerwuję.

Na stres tabletki biorę. A szcze-
gólnie denerwuje mnie moja osoba.

Miałem okazje robić interes z 
Cyganami. Oszuści jedni. Oni mnie 
wkurzają i to bardzo. Nie lubię ich.

Ludzie sami niepotrzebnie się 
denerwują. Nie powinno tak być.

„Co lub kto nas denerwuje?”

30 kwietnia ja Ryszard Tański 
i Ryszard Grzesiak złożyliśmy w 
Sądzie Rejonowym w Stargardzie 
Szczecińskim VII Zamiejscowy Wy-
dział Karny z siedzibą w Pyrzycach 
wniosek o nadanie klauzuli wyko-
nalności wyroku sądu dotyczącego 
zwrotu kosztów poniesionych na wy-
najęcie kancelarii prawnej, by ta bro-
niła nas w 2014 roku w sądzie przed 
byłym burmistrzem Jerzym Markiem 
Olechem. Przypomnę tylko, że były 
burmistrz pozwał mnie - Ryszarda 
Tańskiego redaktora naczelnego 
Pulsu Powiatu i ówczesnego prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Py-
rzycach Ryszarda Grzesiaka do sądu 
za publikację anonimu pracowników 
urzędu miejskiego na temat spra-
wowania władzy przez burmistrza. 
Olech stawił się tylko na rozprawę 
pojednawczą, która zakończyła się 
bez pojednania, a na następną już nie 
przyszedł, sąd nie przyjął jego tłu-

maczenia i pozew oddalił. Razem  
z Grzesiakiem, myśląc po otrzyma-
niu wezwania na rozprawę o długiej 
i wyczerpującej walce z Olechem, 
wybraliśmy dobrą i co za tym idzie 
z odpowiednimi stawkami kance-
larię. Dziś, zgodnie z postanowie-
niem Sądu Okręgowego w Szczeci-
nie, który uznał nasze roszczenia za 
poniesione koszty do kwoty 2160 zł 
brutto na głowę, chcemy kasy. Mimo 
pism kierowanych do Olecha, pienię-
dzy na kontach ani ja, ani Grzesiak 
nie widzimy. By skończyć to buja-
nie się Olechowi wystąpiliśmy do 
sądu o nadanie klauzuli wykonalno-
ści wyroku, co pozwoli nam na wy-
stąpienie do komornika, który z kolei 
od Olecha kasę ściągnie i jeszcze na 
tym zarobi.

„Działając w imieniu własnym, 
wnoszę o:
1. nadanie na moją rzecz klauzuli wy-
konalności postanowieniu Sądu Re-

Będziemy 
licytować 
samochód byłego 
burmistrza?

jonowego w Stargardzie Szczeciń-
skim w VII Zamiejscowym Wydziale 
Karnym z siedzibą w Pyrzycach z 
dnia 29 grudnia 2014r. (sygn. akt: 
VII K 162/14)  w przedmiocie zwrotu 
kosztów obrony, zmienionemu po-
stanowieniem Sądu Okręgowego  
w Szczecinie w IV Wydziale Karnym 
Odwoławczym z dnia 5 marca 2015r. 
(sygn. akt: IV Kz 179/15);
2. doręczenie tytułu wykonawczego, 
obejmującego odpis w/w postano-
wień wraz z klauzulą wykonalności;
3. zasądzenie od oskarżyciela pry-
watnego kosztów poniesionej opłaty 
kancelaryjnej”.

W tytule proponujemy komorni-
kowi zająć samochód i zlicytować 
go, wszak, jak nam wiadomo z wia-
rygodnych źródeł, były burmistrz 
korzysta ze zwolnienia lekarza  psy-
chiatry, a więc samochodem nie po-
winien jeździć, gdyż może stwarzać 
potencjalne zagrożenie dla innych 
użytkowników dróg. Aby upewnić 
się, co do swojej racji, wystosowa-
łem już zapytanie do pana starosty 
Kazimierza Lipińskiego, by ten do-
konał sprawdzenia, czy moje obawy 
są słuszne, czy nie. Bez względu na 
to, czy Olechowi starosta zabierze 
prawo jazdy, czy nie zabierze, to ford 
focus rocznik 2011, własność byłego 
burmistrza będzie do zlicytowania, 
bo Grzesiak i ja dość długo czekamy 
na zwrot kasy od Olecha. W kolej-
nym wydaniu Pulsu podam infor-
mację, u którego komornika pytać o 
focusa.

RT

  

1 maja o godz. 9.30 pod Urzędem 
Miasta i Gminy Pyrzyce spotkali się 
członkowie i sympatycy Sojuszu Le-
wicy Demokratycznej w liczbie kil-
kunastu osób, którzy przeszli pod po-

Mała lewica - duże święto
mnik Wdzięczności i złożyli uroczy-
ście kwiaty. Mieszkańcy Pyrzyc, któ-
rzy przechodzili koło naszej grupy 
przy pomniku serdecznie się uśmie-

chali i pozdrawiali - za co bardzo im 
dziękujemy. A teraz trochę historii. 

1 Maja to międzynarodowe 
święto mas pracujących obchodzone 
corocznie od 1890 r. a uchwałę o 

tych obchodach podjęto na 
kongresie założycielskim 
II Międzynarodówki w Pa-
ryżu. Datę 1 maja wybrano 
dla uczczenia rocznicy po-
czątku (1 maja 1886 r.) 
strajku robotników amery-
kańskich w Chicago. W Pol-
sce 1 Maja obchodzono po 
raz pierwszy w 1890 r. w 
Warszawie, a w 1891 r. ob-
chody i strajki odbyły się w 
dn. 1 maja również w Łodzi, 
Żyrardowie i innych mia-
stach Polski. W wielu kra-
jach święto 1 Maja ma cha-
rakter święta państwowego. 
Część społeczeństwa myśli, 
że święto 1 Maja ma pocho-
dzenie komunistyczne, ale 
tak nie jest i warto o tym 
pamiętać. 

Z poważaniem
Bogdan Dzioba
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Sonda Kozielice

W sumie to prawie nic mnie nie 
denerwuje, tylko ludzie czasami.

Ja jestem spokojną osobą. Po co 
się denerwować.

Raczej nic i nikt mnie nie 
denerwuje.

Krótko mówiąc denerwują mnie 
ludzie, głupi ludzie.

Nie mam czasu się denerwo-
wać. Nawet u lekarzy nie mam pro-
blemów z kolejkami.

„Co lub kto nas denerwuje?”

Musi być cienko w gminie Prze-
lewice z kasą, bo wójt Mieczysław 
Mularczyk, zamiast kupować nie-
zbędne dla urzędu komputery, wy-
pożycza je ze świetlicy wiejskiej w 
Laskowie. Tam, w ramach unijnego 
projektu, zakupiono 10 kompute-
rów, które służą lokalnej społeczno-
ści. Od kilku tygodni wójt podejmuje 
próby, by kilka z nich przejąć na po-
trzeby gminy do rozliczania kosz-

tów wody i ścieków. Dotychczasowe 
działania okazały się, w związku z 
oporem mieszkańców sołectwa, nie-
skuteczne. Wysyłani przez Mular-
czyka urzędnicy wracali z przysło-
wiowym kwitkiem. Mieszkańcy La-
skowa stwierdzili, że jak wójt chce 
komputery, to niech sam po nie przy-
jedzie. Tydzień temu wójt wraz z rad-
nymi komisji budżetu zajechał do 
zbuntowanego sołectwa, by jakoś się 

W ostatnich dniach policjant Re-
wiru Dzielnicowych pyrzyckiej ko-
mendy zatrzymał do kontroli dro-
gowej kierującego motorowerem, 
jak się okazało badanie urządzeniem 
kontrolnym pokazało, że 54-letni 
mężczyzna znajduje się pod wpły-
wem alkoholu. Kierującego zatrzy-
mano i przewieziono do jednostki 
policji, gdzie został przebadany al-
komatem na zawartość alkoholu, ba-
danie dało wynik ponad 2,5 promila 
alkoholu w organizmie. Mężczy-
zna został zatrzymany w policyjnym 
areszcie, po wytrzeźwieniu został 
przesłuchany i stanął przed sądem. 

Kolejny nietrzeźwy, który wpadł 
podczas kontroli drogowej miał w 

W wyniku kontroli drogowych przeprowadzonych przez pyrzyckich policjan-
tów w ostatnich dniach, dwóch nietrzeźwych odpowiedziało przed sądem w trybie 
przyspieszonym. 

organizmie ponad pół promila  al-
koholu. We wczesnych godzinach 
rannych policjanci patrolujący mia-
sto zatrzymali w Pyrzycach na ulicy 
Szczecińskiej do kontroli osobowego 
peugeota, w trakcie kontroli wyczuli 
od kierującego mężczyzny woń alko-
holu. Okazało się, że 32-latek znaj-
duje się w stanie nietrzeźwości. Kie-
rujący przyznał, że spożywał alko-
hol, ale był wyraźnie zaskoczony, że 
jeszcze jest nietrzeźwy. Mężczyźnie 
po wytrzeźwieniu przedstawiono za-
rzut kierowania pojazdem mecha-
nicznym w stanie nietrzeźwości i 
odpowiedział przed sądem w trybie 
przyspieszonym.  

W przypadku motorowerzysty 
sąd orzekł karę jednego roku pozba-
wienia wolności w zawieszeniu  na 5 
lat, grzywnę w wysokości 1500 zło-
tych oraz zakaz prowadzenia pojaz-
dów na okres 6 lat. Kierujący samo-
chodem osobowym usłyszał wyrok 
1600 złotych grzywny i rok zakazu 
prowadzenia pojazdów. W obu przy-
padkach sąd postanowił ogłosić wy-
rok do publicznej wiadomości. Pa-
miętajmy, że wsiadając po alkoholu 
za kierownice stwarzamy zagrożenie 
dla siebie, ale także dla innych użyt-
kowników ruchu drogowego i jak wi-
dać jazda na „podwójnym gazie” nie 
popłaca. 

sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

z mieszkańcami dogadać. Pierwszym 
zamiarem było zabranie ze świetlicy 
7 komputerów, po burzliwej dysku-
sji wójt zjechał do 4 komputerów i to 
tylko do pożyczenia, trzy dla urzędu, 
jeden do świetlicy w Lubiatowie, a 
mieszkańcy Laskowa wierzą, że nie-
długo wójt pożyczkę odda!!

PP 
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Sonda Warnice

W sumie to nic mnie nie de-
nerwuje, tylko Jehowi. Ciągle nas 
nachodzą.

Ogólnie to się mało denerwuję. 
A jak się już zdenerwuję, to lepiej 
niech pani nie pyta.

Ja już mam 91 lat. Sam na siebie 
się denerwuję czasami.

Ogólnie to denerwują mnie 
mieszkańcy.

Nic mnie nie denerwuje, a na 
stres zawsze mam coś mocniejszego.

„Co lub kto nas denerwuje?”

Zapewne pyrzycka mło-
dzież i drobne pijaczki 
znają to miejsce (sąsiedzi 

miejsca mają z nimi czasami pro-
blem). Można tam dojechać wąską 
uliczką od ulicy Staromiejskiej, ostry 
podjazd pod górę, dalej już pieszo i 
można podziwiać widok na miasto. 
Kiedy znajomy pyrzyczanin zapytał 
mnie, czy wiem, gdzie jest w Pyrzy-
cach grodzisko na wzgórzu, po krót-
kim namyśle odpowiedziałem, że 
nie. Wydawało mi się, że znam, jako 
dziennikarz, wszystkie zakamarki 
miasta i o każdym już coś kiedyś pi-
sałem, a tu proszę, prawie w centrum 
miasta miejsce, obok którego prze-
jeżdżałem setki razy, ale nigdy tam 
nie zaszedłem. W ubiegłym tygo-
dniu, po sprawdzeniu mojej wiedzy 
historycznej i zachęcie mojego zna-
jomego zjechałem ze Staromiejskiej 
w prawo i wdrapałem się na wzgórze. 
Muszę przyznać, że nie tylko ja, ale 
większość pyrzyczan odwiedzając to 
miejsce będzie zachwycona. Widać, 
że niedawno pracownicy porządkowi 
już tam byli, bo posprzątane i wykar-
czowane, widać stare płyty nagrobne 
i widok na miasto, pewnie to jeszcze 
nie koniec porządkowania grodzi-
ska, ale już jest, co zobaczyć. Dla za-
chęty cytujemy poniżej treść z tablicy 
informacyjnej.  

Grodzisko (IX - XIII w.)
Wczesnośredniowieczne osad-

nictwo w Pyrzycach skoncentrowane 
było na prawym brzegu rzeki Si-
ciny, na terenie tzw. Starego Miasta.  
Tu wznosił się gród Pyrzyczan, w któ-
rym starszyzna plemienna przyjęła 
w 1124 r. misję chrystianizacyjną bi-
skupa Ottona. W owym czasie ustrój 
plemienny Pyrzyc miał charakter 
„republiki miejskiej”. W XII - XIII w. 
dawny gród przekształcił się w ośro-
dek władzy książęcej, z kasztelanami 
i książęcymi landwójtami. W 1140 r. 
gród pyrzycki został wymieniony w 

bulli biskupa pomorskiego jako je-
den z trzech najważniejszych grosów 
na wschód od Odry. Książęcy zamek, 
zapewne drewniany, z umocnieniami 
drewniano - ziemnymi, przetrwał do 
1283 r. (zniszczony przez Branden-
burczyków). Miejsce to zwane póź-
niej Borchwall (1321 r.), Gottsberg 
(1855 r.), Burgstelle (1925 r.), Rin-
gwall (1928 r.). Gród był pierwot-
nie siedzibą starszyzny plemiennej i 
jej klienteli, od XI w. rady starszych 
„republiki”, a następnie kasztelanów 
i załogi zamku. W momentach zagro-
żenia gród i podwale dawały schro-
nienie dla ludności podgrodzia i ich 
dobytku. Nieobwarowane podgrodzie 
było miejscem osiedlenia ludności 
rolniczej i rzemieślniczej, która miała 
zapewnione bezpieczeństwo oraz zbyt 
towarów i wyrobów. Rozwój podgro-
dzia (XIII w.) w kierunku zachod-
nim dał początek nowej osadzie tar-
gowej, potwierdzonej lokacją miasta 
w 1263 r. Po powstaniu miasta pod-
grodzie było wsią, określaną Starym 
Miastem (Altstadt), w którym miesz-
kała dawna ludność pomorska pod 
władzą augustianek. Grodzisko w Py-
rzycach należy do grupy grodzisk ni-
zinnych, pierścieniowatych, dwuczło-

nowych. Założone na planie owalu  
o średnicy ok. 80 x 130 m, z majdanem 
o wym. 70 x 90 m, otoczone wałem 
o szer. 18m i wys. 2,2 m oraz z pod-
walem (dolny gród). Po południowej 
stronie grodziska znajduje się pod-
kowiaste, płaskie podgrodzie owym. 
100 x 140 m, otoczone z trzech stron 
podmokłymi łąkami i strumieniem. 
Na grodzisku i podgrodziu odnoto-
wano późnosłowiańskie znaleziska 
archeologiczne z okresu X - XIII w. 
Inwentarz archeologiczny zawiera: 
ceramikę ręcznie lepioną i obtaczaną 
(z ornamentem wstęgowym i kresko-
wym), przęśliki, noże kamienne i że-
lazne, groty strzał, paciorki szklane, 
łyżwy i płozy kościane, grzebienie, 
szydła, igły. W późniejszym okresie 
na grodzisku urządzono cmentarz; 
obecnie czytelne są elementy XIX-i 
XX - wiecznych nagrobków.

Myślę, że profesor Edward Ry-
mar, znający grodzisko doskonale, 
pomoże urzędnikom ratusza to miej-
sce bardziej wypromować, bo jest na-
prawdę czym się pochwalić.

RT 
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Sonda Bielice

Nie widzę przyszłości dla siebie 
w tym kraju. Mam chorą i niesprawną 
rękę, a muszę nią pracować. To mnie 
właśnie denerwuje.

„Co lub kto nas denerwuje?”

Kolejki u lekarza mnie denerwują 
oraz starsi ludzie. No i oczywiście 
nasz  rząd.

Komornicy i ogólnie ludzie od-
powiedzialni za nasz kraj. Sami 
złodzieje.

W tym kraju mamy za małe eme-
rytury. Nie  chodzę do lekarzy, bo 
mnie po prostu później nie stać na 
leki. To mnie właśnie denerwuje.

Czy ja wiem… Rząd mnie de-
nerwuje. Obiecują, a słowa nie 
dotrzymują.

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

Otrzymując odpowiedzi na na-
sze zapytania widzimy, że urzędnicy 
z pyrzyckiego ratusza starają się roz-
strzygnąć, kto te atrapy powiesił i kto 
powinien za takie umieszczenie za-
płacić. Porównując informację udzie-
loną nam dwa miesiące temu wi-
dzimy, że działania urzędników ratu-
sza posunęły się o dwa punkty 7 i 8. 
Informacje od 1 do 6 już publikowa-
liśmy, dziś przypominamy. 

„Postępowanie w sprawie zaję-
cia przez KWW Jerzego Marka 
Olecha pasów drogowych dróg 
gminnych bez wymaganego 
zezwolenia

1. W dniu 31 grudnia spo-
rządzono protokół z przeglądu 
w okresie od 22 listopada do 31 
grudnia 2014r. pasów drogo-
wych, w trakcie których stwier-
dzono lokalizację kamer na słu-
pach energetycznych w  pasie 
drogi gminnej ul. 1 Maja oraz 
Rondo Sybiraków.

2. Dnia 13 stycznia 2015 r. 
zawiadomiono pełnomocnika wy-

borczego KWW Jerzego Marka Ole-
cha o wszczęciu postępowanie o za-
jęciu dróg gminnych bez zezwolenia 
zarządcy drogi pod kamery (zwrotka 
z dnia 15.01.2015).

3. W dniu 6 lutego 2015 r. zawia-
domiono stronę o zakończeniu postę-
powania (zwrotka 16.02.2015).

4. W dniu 20 lutego 2015 r. pełno-
mocnik wyborczy, w imieniu Bezpar-
tyjnego Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Jerzego Marka Olecha, zarzu-
cił zarządcy drogi błędne ustalenie 
strony postępowania w sprawie zaję-

Wyborcze 
kamery

cia pasów drogowych pod umiesz-
czenie kamer bez zezwolenia za-
rządcy drogi. Wskazał, iż stroną po-
stępowania winny być osoby, które 
rozwiesiły kamery lub które rozwie-
szenie tych kamer zleciły, a nie peł-
nomocnik finansowy Bezpartyjnego 
Komitetu Wyborczego Wyborców 
Jerzego Marka Olecha.

5. W dniu 6 marca 2015 r. do-
konano wstępnego przesłuchania 
świadka, jako podstawy dowodowej 
w sprawie.

6. W dniu 18 marca 2015 r. wy-
słano do strony zawiadomienie o 
przeprowadzeniu dowodu, który ma 
odbyć się dnia 8 kwietnia 2015 r. w 
siedzibie Urzędu.

7. W dniu 8 kwietnia 2015 r. do-
konano przesłuchania stron oraz 
świadków, którzy wnieść mogli do-
wód w sprawie.

8. W dniu 29 kwietnia 2015 r. 
wystąpiono do Państwowej Komi-
sji Wyborczej w Szczecinie o udo-
stępnienie informacji w zakresie 
członków wchodzących w skład Ko-
mitetu Wyborczego Jerzego Marka 
Olecha. Powyższe ma na celu zwe-
ryfikowanie, czy osoby wymienione 
podczas przesłuchania, które zleciły 
montaż kamer, wchodziły w skład 
KWW Jerzego Marka Olecha i czy 
postępowanie powinno się toczyć 
wobec komitetu czy osób zlecają-
cych zawieszenie kamer”.

Dziś tyle w sprawie kamer wy-
borczych, do których powrócimy 
niebawem.

PP

W minioną majową sobotę miłośnicy dwóch kółek z T.S. Cyklista 
w Lipianach zaprosili miłośników rowerów na IX Rodzinny Rajd Ro-
werowy wokół jeziora Wądół. Do słonecznego pedałowania udało się 
zachęcić ponad 70 uczestników, którzy po zakończonym okrążeniu je-
ziora mogli uczestniczyć w konkursach i grillowaniu. Organizatorami 
rowerowej majówki byli burmistrz Lipian, T.S. Cyklista i Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach.

PP  

Nadal niezakończona 
jest sprawa słynnych 
atrap kamer zawieszo-
nych na słupach w gmin-
nym pasie drogowym 
obserwujących banery 
byłego burmistrza.
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Sonda Pyrzyce

.
„Co lub kto nas denerwuje?”

Denerwuje mnie brud na uli-
cach. A jak się zdenerwuję, to sia-
dam do komputera i po prostu gram.

Ogólnie to się nie denerwuję. 
Czasami stresy jakieś tam są, jak u 
każdego. Ale normalnie to nie ma co 
się denerwować, szkoda zdrowia.

Strasznie denerwują mnie pi-
jaczki, którzy siedzą po parkach, 
stoją  pod sklepami i zaczepiają lu-
dzi. Powinno się z tym porządek 
zrobić.

Wszystko jest ok. Nic i nikt 
mnie nie denerwuje.

Właśnie o tym przed chwilą 
rozmawiałyśmy, co nas denerwuje.  
A mianowicie denerwują nas osoby, 
które głośno oddychają.  

Prezentowana trójobrazowa 
widokówka przedstawia widoki 
na miejscowość Brzesko (kie-
dyś Brietzig kreis Pyritz). Oprócz 
pomnika poległych mieszkań-
ców podczas I wojny światowej 
i składu materiałów krawieckich 
Rudolpha Lange, znajduje się niej 
fotografia…  pozornie typowej  
świątyni, czyżby?

Niewielki wiejski kościółek w 
Brzesku skrywa jednak niezwy-
kłe wnętrze. Oczom przybywają-
cych tu pielgrzymów i turystów 
ukazuje się przepięknie rzeźbiony 
i polichromowany modrzewiowy 
strop – dzieło tutejszego twórcy 
Michała Pahla. To jego hołd dla 
Brzeskiej Madonny, stojącej po-
środku ołtarza. Ale po kolei…

Początki obecnego kamien-
nego kościoła sięgają XIII wieku. 
Nie wiadomo dokładnie, skąd tra-
fiła doń figura Matki Brzeskiej 
i kto był jej twórcą. Pewne jest 
natomiast, iż znajduje się ona w 
brzeskiej świątyni od pierwszej 
połowy XV wieku. Od samego 
początku wierni otaczali ją nie-
zwykłą czcią. Najprawdopodob-

W hołdzie dla Brzeskiej Madonny

niej Matka Boża z koroną na gło-
wie, trzymająca na lewej ręce Je-
zusa, jest kopią kamiennej figury 
Maryi z katedry w Lubece. Berło 
w jej dłoniach i złote jabłko w dło-
niach Jezusa to symbole władzy 
królewskiej, zaś obfite fałdy jej 
płaszcza symbolizować mają ob-
fitość łask Bożych wypraszanych 
za jej pośrednictwem u syna. Od 
blisko sześciuset lat Brzeska Ma-
donna króluje w tutejszym ko-
ściele, ciesząc się niezwykłą czcią 
i szacunkiem. Przetrwała nawet 
wprowadzenie reformacji na tere-
nie Pomorza Zachodniego w XVI 
wieku, podczas kiedy w wielu in-
nych świątyniach na tych terenach 
jej figury i obrazy były przez pro-
testantów niszczone. W jej  obronie 
zawsze stawała miejscowa ludność. 

W początku XVII wieku doszło 
tu jednak do otwartego konfliktu 
między starszym pokoleniem, od-
dającym cześć figurce wzorem 
dziadów i pradziadów, a młodymi, 
wychowanymi całkowicie na na-
ukach Marcina Lutra. Kompromi-
sem okazała się propozycja ówcze-
snego pastora Jakuba Hamela. Za-

proponował on budowę nowego 
ołtarza w formie tryptyku, gdzie w 
centralnej części umieszczono fi-
gurę Matki Bożej, a po zamknię-
ciu ruchomych skrzydeł figura by-
łaby niewidoczna. To rozwiązanie 
zadowoliło strony na krótko, bo-
wiem po kilkunastu latach figurę 
zabito na trwale gwoździami. Po 
powtarzających się we wsi ka-
tastrofach (pożary, choroby) tak 
samo szybko ją odsłonięto. 

Autorem budzącego do dziś 
podziw stropu świątyni był miej-
scowy … młynarczyk. Nazywał 
się Michał Pahl, pozostaje to o 
tyle pewne bowiem zostawił on 
we wnętrzu swój podpis wraz z 
autoportretem.

Wydawcą pocztówki był Franz 
Thomy ze Stargardu. Była ona 
przedmiotem obiegu pocztowego. 
Nadano ją na poczcie w Żabowie 
do odbiorcy w Berlinie 16.06.29 
roku.

Opracowano za: Tomasz 
Duda, Zeszyt krajoznawczo – me-
todyczny: powiat pyrzycki, Szcze-
cin  2010 r.
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Tegoroczne „Przelewickie Dni 
Folwarku”, organizowane  przez 
Gminę Przelewice już za nami. Im-
preza odbyła się przy sprzyjającej 
pogodzie w sobotnie popołudnie 25 
kwietnia br. i cieszyła  dużym za-
interesowaniem  oraz  dostarczyła 
wiele pozytywnych emocji.  Orga-
nizatorzy stanęli na wysokości zada-
nia zapewniając uczestnikom wiele 
atrakcji i niezapomnianych wrażeń. 
Patronat nad imprezą objął Starosta 
Pyrzycki. Uroczystego otwarcia im-
prezy dokonał wójt Gminy Przele-
wice Mieczysław Mularczyk. Wśród 
gości byli przedstawiciele: sejmu  
i senatu RP, samorządu: wojewódz-
kiego, powiatowego, gminnego  
i jednostek organizacyjnych oraz pro-
boszczowie. Podczas imprezy swoją 
obecnością zaszczycił nas kandy-
dat na prezydenta RP Adam Jarubas 
oraz delegacje z gmin: Woldegk na 
czele z burmistrzem dr. Ernstem Jür-
genem Lode oraz  z Dąbrowy Cheł-
mińskiej na czele z  panią  sekretarz 
Gminy Dorotą Kraską–Wadych, któ-

Przelewickie Dni Folwarku 

rzy przybyli na specjalne zaprosze-
nie zaprzyjaźnionego Stowarzysze-
nia „Bo jak nie my to kto”. Miłym 
zaskoczeniem dla nas było wręcze-
nie na ręce pana Wójta przepięknej 
panoramy z lotu ptaka Miasta Wol-
degk przez dr. Lode wraz z najlep-
szymi życzeniami dalszej owocnej 
współpracy, a także otrzymanie sym-
bolicznego upominku wręczonego 
przez panią sekretarz, reprezentującą 
wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska. 
Goście z Woldegk i Dąbrowy Cheł-
mińskiej czuli się u nas bardzo do-
brze, wyrażali swe zadowolenie  
z dobrej organizacji imprezy i panu-
jącej tu atmosfery. W bogatym pro-
gramie artystycznym prezentowały 
się dzieci i młodzież szkolna oraz ze-
społy: przelewickie przedszkolaki, 
zespół wokalny „MALI GIGANCI” 
z GCK-u Przelewice i „Złota Jesień” 
z Dolic, dzieci z SP Kłodzino, „Ju-
trzenka” z Przelewic, „TRIO DO-
LICKIE”. Podczas uroczystości wy-
stąpiły również zespoły taneczne: 
przelewicka grupa pań  tańcząca  dy-
namicznie „ZUMBĘ” i „FABRYKA 
TAŃCA Barlinek” z Barlinka, Most-

kowa i Przelewic. Było barw-
nie, wesoło  i bardzo ciekawie. 
W trakcie imprezy wszyscy go-
ście mogli skosztować smako-
witych potraw przygotowanych 
przez nasze lokalne organizacje: 
Stowarzyszenie „Bo jak nie my 
to kto”, Stowarzyszenie „Lubia-
towo i My”, Rady Rodziców dzia-

łające przy: Gimnazjum w Przelewi-
cach i PSP Żuków, PSP Jesionowo 
i SP Kłodzino, Rady Sołeckie z Lu-
biatowa i Jesionowa. Były to: pajda 
chleba ze smalcem, ciasteczka droż-
dżowe i rogaliki, pierogi, barszczyk, 
bigos, szaszłyki i drób z grilla, zupa 
gulaszowa, hot-dogi, gofry, napoje  
i ciasta, a  Firma Handlowo-Usłu-
gowa Ireneusza Junga z Przelewic 
promowała się z wyrobami wędli-
niarskimi. Uczestnicy imprezy de-
gustowali przygotowane jadło za-
chwycając się smakiem. Oprócz tego 
można było spróbować ryb przygo-
towanych w tradycyjny sposób przez 
KGW Kluki,  wsi typowo rybackiej. 
Na imprezie nie zabrakło atrakcji dla 
dorosłych  i dla milusińskich. Były 
konkursy i zabawy rekreacyjno-spor-
towe, wesołe miasteczko, artystyczne 
malowanie twarzy,  przejażdżki 
konne dla dzieci. Natomiast dla tych,  
którzy borykali się z dolegliwościami 
bólowymi lub chcieli pozbyć się na-
gromadzonego stresu była możliwość 
skorzystania z masażu Gabinetu OD-
NOWY. Z kolei strażacy z OSP Prze-
lewice wraz z Kobiecą Drużyną Po-
żarniczą zaprezentowali swoje umie-
jętności poprzez pokazy strażackie 
przeprowadzone wraz ze strażakami 
z zaprzyjaźnionej Gminy Woldegk  
i osobami chętnymi, a nad wszystkim 
czuwał prezes ZG OSP RP Henryk 
Nawój. Tradycyjnie podczas imprezy 
odbyła się loteria fantowa zorgani-
zowana przez PSE „Wyrównajmy 

szanse.” Zgromadzone środki prze-
znaczane są na organizację atrakcyj-
nych form spędzania czasu wolnego 
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy 
w okresie wakacji. Fundatorami na-
gród dla zwycięzców loterii byli: 
kandydat na Prezydenta RP Adam 
Jarubas, radny Sejmiku WZ Olgierd 
Kustosz, Starosta Pyrzycki Kazi-
mierz Lipiński i wójt Gminy Mieczy-
sław Mularczyk. Gwiazdą wieczoru 
był Ivan Komarenko z zespołem. Na 
koncert bardzo licznie przybyli jego  
fani z terenu gminy i okolic. Po kon-
cercie odbyła się zabawa w plenerze, 
którą prowadził Zespół Live Daniel’s 
Band. Wysoka frekwencja uczestni-
ków wskazywała na to, że wszyscy 
świetnie się bawią. Konferansjerami 
imprezy byli: Anna Garzyńska i Da-
riusz Jałoszyński, komitet organiza-
cyjny stanowili pracownicy Urzędu 
Gminy, a o estetykę folwarku zadbali 
pracownicy zatrudnieni w ramach 
prac interwencyjnych. Wójt Gminy 
Przelewice składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim wystawcom, or-
ganizacjom pozarządowym, kołom 
gospodyń wiejskich, radom sołeckim 
i radom rodziców przy szkołach z te-
renu gminy Przelewice oraz zespo-
łom artystycznym i uczestnikom za 
aktywny udział w imprezie, a także: 
pracownikom Urzędu Gminy i ob-
sługi, strażakom OSP Przelewice na 
czele z prezesem Zarządu Oddziału 
Gminnego Związku OSP RP Hen-
rykiem Nawojem oraz służbom po-
rządkowym. Dziękuje również życz-
liwym i wspierającym nasze przed-
sięwzięcie osobom, lokalnym me-
diom oraz wszystkim, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się do 
uświetnienia imprezy. Z licznych 
atrakcji podczas imprezy można było 
skorzystać dzięki  naszym sponso-
rom, którzy udzielili wsparcia rze-
czowego i finansowego, za co bardzo 
dziękujemy! Wsparcia udzielili nam:  
wpd Polska Sp. z o.o. w Poznaniu, 
Stargard WIND DOMREL Lubia-
towo, AGRIPLON Spółka  z o.o. w 
Kłodzinie, Dan- Sar Agro Sp. z o.o,  
Sarnik, „Karsko” Sp. z o.o. Karsko, 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Han-
dlowe „INTEGROPOL”, „STABOS” 
Sp. z o. o. Szczecin, BS Wolin O/ Li-
piany, Spółdzielcza Agrofirma Wit-
kowo, P.P.U.H. „KONKRET” Par-
nica, kandydat na Prezydenta Adam 
Jarubas, wicemarszałek WZ Jarosław 
Rzepa, radny Sejmiku WZ Olgierd 
Kustosz i Starosta Pyrzycki Kazi-
mierz Lipiński.

Anna Garzyńska

już po raz ósmy
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18 kwietnia nasze stowarzyszenie 
realizowało projekt współfinanso-
wany z Dolnoodrzańskiej Inicjatywy 
Rozwoju Obszarów Wiejskich pt. ,, 
Muzyka w sercu wsi”, który miał na 
celu zaktywizowanie i wymianę do-
świadczeń mieszkańców gminy Ko-
zielice oraz zapoznanie ich z muzyką 
typu gospel, promocję obszaru obję-
tego LSR, w tym promocję działalno-
ści społeczności lokalnych, integra-
cję mieszkańców z terenu działania 
Lokalnej Grupy Działania DIROW, 
promocję regionu poprzez atrakcyjna 
ofertę kulturalną oraz wsparcie inte-
gracji społecznej i współpracy po-
przez stwarzanie miejsca i okazji do 
zacieśniania więzi społecznych pod-
czas warsztatów chóralnych i kon-
certu gospel.

Gospel to rodzaj chrześcijań-
skiej muzyki sakralnej, mającej swój 
początek w XIX-wiecznej kulturze 
czarnoskórych mieszkańców Stanów 

Zjednoczonych. Gospel oznacza do-
brą nowinę (ewangelię) o zbawieniu 
w Jezusie Chrystusie.

Zespół ,,Cantore Gospel” prowa-
dzony przez panią Marię Pyrę  popro-
wadził warsztaty muzyczne w świe-
tlicy wiejskiej w Mielnie Pyrzyc-
kim. Uczestnicy z gminy Kozielice 
i Bielice nauczyli się kilku piosenek 
m.in. ,,Lord You are good”, ,,Wiara 
czyni cuda”, ,,Błogosław duszo moja 
Pana”, które potem wspólnie z ze-
społem wykonali podczas koncertu w 
kościele p.w. św. Stanisława Kostki 
w Mielnie Pyrzyckim.

Atmosfera była wspaniała, a my 
już planujemy kolejne warsztaty 
i kolejne spotkanie z zespołem ze 
Stargardu Szczecińskiego ,,Cantore 
Gospel”.

Patronat honorowy objął wójt 
gminy Kozielice Piotr Rybkowski.

Patronat medialny ,,Puls Powiatu”
PP

Pan Stanisław, najstarszy miesz-
kaniec Kłodzina,  obchodzi po-
dwójny Jubileusz 93-lecia urodzin i 
wraz z żoną Wandą 70-lecia ślubu. 
Z tej okazji wójt Mieczysław Mu-
larczyk wraz z kierownik USC Mał-
gorzatą Kędziorą odwiedzili jubila-
tów. Pan Wójt odczytał i wręczył Do-
stojnym Jubilatom listy gratulacyjne 
wraz z bukietem kwiatów i prezen-
tem. Do życzeń dołączyła się pani 
kierownik.

Pan Stanisław pomimo upływa-
jących lat nadal prezentuje fanta-

W gminie Lipiany, po ostat-
nich sołeckich wyborach, poja-
wiło się sporo nowych nazwisk, 
ale są i tacy sołtysi, którzy funk-
cję pełnią już kolejną kadencję. 
Rekordzistą pod względem długo-
ści sołtysowania jest pan Bogdan 
Sokalski, pełniący tę funkcję 34 
lata. Mieszkańcy Miedzynia wy-
brali go na kolejna kadencję. W 
sumie w gminie Lipiany stanowi-
sko sołtysa piastuje 12 osób – dla  
7 z nich jest to kolejna kadencja, 
w  5 miejscowościach dokonały 
się zmiany.

Wszystkim sołtysom oraz 
członkom rad sołeckich gratulu-
jemy wygranych wyborów oraz 
życzymy satysfakcji z wykonywa-
nej pracy.

PP

Sołtysi gminy 
Lipiany

wybrani

styczną formę i cieszy się dobrym 
zdrowiem. Państwo Polińscy zwią-
zek małżeński zawarli 8 kwietnia 
1945 r., mogą pochwalić się wy-
chowaniem czworga dzieci, jede-
naściorga wnucząt i dwóch prawnu-
ków.  Jubilaci są  otoczeni najbliższą 
rodziną, ich ciepłem i miłością, co 
sprawia, że życie w tym wieku staje 
się łatwiejsze.

Gratulujemy i życzymy Szanow-
nym Jubilatom doczekania w do-
brym zdrowiu następnych wspania-
łych rocznic!
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

„Odbyło się już pierwsze zebra-
nie Powiatowej Rady Rynku Pracy. 
Chciałbym zapytać o reprezentację 
samorządowców w tej radzie, do-
tychczas wszyscy wójtowie, burmi-
strzowie naszego powiatu byli w ra-
dzie, dziś w Radzie zasiada z pana 
powołania tylko pani burmistrz Py-
rzyc i to dobrze, ale dlaczego tylko 
ona, a nie inni włodarze…..”  - za-
pytał podczas ostatniej sesji Rady Po-
wiatu Pyrzyckiego radny Wiktor To-
łoczko, lecz choć satysfakcjonującej 
odpowiedzi nie uzyskał, polemiki 
nie podjął. Wyraził jedynie ubolewa-
nie, że odebrano burmistrzowi Lipian  
i wójtom poszczególnych gmin moż-
liwość współdecydowania o podziale 
pieniędzy na walkę z bezrobociem na 
terenie naszego powiatu.

   Tak się złożyło, że nasza redak-
cja zajęła się tematem już w poprzed-
nim wydaniu PP. Na nasz artykuł za-
reagował starosta Kazimierz Lipiń-
ski, od którego otrzymaliśmy poniżej 
zamieszczone oficjalne stanowisko:

„W załączeniu przesyłam Panu 
krótkie ustosunkowanie się do arty-
kułu opublikowanego w Pulsie Po-
wiatu 15 kwietnia 2015 r. pt. „Powia-
towa Rada Rynku Pracy bez samo-
rządowców” i proszę o zamieszczenie 
tekstu w najbliższym wydaniu dwu-
tygodnika. Ma to na celu przedsta-
wienie czytelnikom pełnej informacji  
o trybie powoływania rady, kompeten-
cji starosty w tym zakresie i narzuco-
nych pewnych ograniczeniach składu 
osobowego rady przez ustawodawcę.

W dniu 15 kwietnia w Pulsie Po-
wiatu ukazał się artykuł „Powiatowa 
Rada Rynku Pracy bez samorządow-
ców”. W tekście zawartych jest kilka 
informacji, które zostały tak sformu-
łowane, że mogą sugerować, iż Sta-
rosta Pyrzycki zachował niewłaściwy 
tryb przy powoływaniu członków 
rady. W związku z tym informuję, że 
starosta przy powoływaniu Powiato-

wej Rady Rynku Pracy zachował 
w pełni tryb i procedurę przewi-
dzianą w ustawie o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku 
pracy. Szczegółowo zagadnie-
nie powoływania rady reguluje 
art. 23 ustawy. Obligatoryjnie 
w skład rady wchodzą przedsta-
wiciele związków zawodowych i 
organizacji pracodawców, spo-
łeczno- zawodowych organiza-
cji rolników, w tym związków za-
wodowych rolników indywidual-
nych i izb rolniczych. Podkreślić 
należy, że ustawodawca w sto-
sunku do wyżej wymienionych or-
ganizacji użył słów „w skład rady 
wchodzą”, a więc nie ma tu dowol-
ności, jest obowiązek ich powołania, 
oczywiście po zaproponowaniu przez 
wskazane wyżej organizacje swoich 
przedstawicieli według procedury 
przewidzianej w ustawie. Dodatkowo 
starosta może powołać w skład rady 
trzech przedstawicieli spośród orga-
nów jednostek samorządu terytorial-
nego lub nauki. Zapis ustawy wyraź-
nie wskazuje na fakultatywność tego 
wyboru. Ustawodawca daje tu moż-
liwość powołania przedstawicieli 
samorządu terytorialnego, ale tylko 
trzech i to łącznie z przedstawicielami 
nauki. Starosta skorzystał dotychczas 
nie w pełni z tej możliwości, powo-
łując jako przedstawiciela gmin bur-
mistrza Pyrzyc Marzenę Podzińską  
i jako przedstawiciela nauki doktora 
Rafała Szymańskiego pracownika 
Wydziału Zarządzania i Ekonomiki 
Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, 
stale współpracującego z Prescon 
Sp. z o. o. z Kozielic. Prescon Kozie-
lice jest liczącym się pracodawcą na 
powiatowym rynku pracy i realizuje 
obecnie wspólnie z doktorem Szy-
mańskim wiele inicjatyw związanych 
z rynkiem pracy, w tym związanych 
ze szkoleniem młodzieży dla przy-
szłych potrzeb przedsiębiorców z po-
wiatu pyrzyckiego. Jedną ze wspól-
nych inicjatyw jest projekt finanso-

wany ze środków unijnych: „Opra-
cowanie strategii CSR i wdrożenie 
procedur ERP/CRM wraz ze standar-
dami serii AA 1000 we wszystkich ob-
szarach firmy PRES-CON w oparciu 
o kontakty z trzema grupami intere-
sariuszy”. Warto podkreślić, że staro-
sta ma możliwość powołania do rady 
jeszcze jednego przedstawiciela gmin 
z naszego powiatu. Powołanie na-
stąpi po przeprowadzeniu konsultacji 
z burmistrzami i wójtami. Warto też 
podkreślić, że przed ostatnimi zmia-
nami ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy w skład 
wówczas Powiatowej Rady Zatrud-
nienia wchodzili wszyscy wójtowie  
i burmistrzowie z powiatu. 

Obecnie ustawodawca ogra-
niczył, nie wiedzieć czemu, liczbę 
przedstawicieli samorządu teryto-
rialnego do trzech. Nie można zatem 
mieć pretensji do starosty, że skład 
Powiatowej Rady Rynku Pracy zdo-
minowany jest przez związkowców, 
czy też wyrażać niezadowolenia z 
faktu, iż obecna Powiatowa Rada 
Rynku Pracy będzie bez samorzą-
dowców. Będzie z samorządowcami, 
tylko w mniejszej ilości, bo tak chciał 
ustawodawca, a starosta powołu-
jąc taki, a nie inny skład rady działał  
w pełni zgodnie z prawem.”

Pozwolę sobie powtórzyć jedno 
zdanie ze stanowiska pana starosty 
Lipińskiego - „Warto podkreślić, że 
starosta ma możliwość powołania do 
rady jeszcze jednego przedstawiciela 
gmin z naszego powiatu. Powołanie 
nastąpi po przeprowadzeniu konsul-
tacji z burmistrzami i wójtami” i za-
pytać, dlaczego pan starosta nie zro-
bił tych konsultacji przed powoła-
niem Powiatowej Rady Rynku Pracy. 
Z burmistrzami i wójtami z powiatu 
spotykał się kilkakrotnie, może sa-
morządowcy zaproponowaliby ko-
goś innego, nie koniecznie burmistrz 
Pyrzyc, by reprezentował ich interesy 
w Radzie. Dziś nie będzie to już kon-
sultacja, będzie to podlizywanie się 
staroście, by zasiąść tam, gdzie przez 
najbliższe cztery lata dzielone będą 
pieniądze na powiatowe bezrobocie.

RT
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 „Panie redaktorze podejmując 
decyzję o dyscyplinarnym odwołaniu 
pani dyrektor Anny Łuszczyk z zajmo-
wanego stanowiska byłem świadom, 
pewien, że sprawa trafi do sądu ze 
strony pani dyrektor i najprawdopo-
dobniej 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” - Oto fragment odpowie-
dzi byłego burmistrza Jerzego Marka 
Olecha na pytanie Piotra Ćwikliń-
skiego podczas konferencji prasowej 
byłego burmistrza z dnia 27.05.2013, 
tą wypowiedzią powracamy do arty-
kułu zamieszczonego w poprzednim 
wydaniu Pulsu zatytułowanego „Za 
kolejną głupotę Olecha zapłacą po-
datnicy, czy kancelaria prawna?”

Miesiąc temu w Sądzie Okręgo-
wym w Szczecinie odbyła się sprawa 
apelacyjna Anny Łuszczyk, byłej dy-
rektor Pyrzyckiego Domu Kultury, 
którą Olech zwolnił dyscyplinarnie 
z pracy w 2013 roku. Sąd apelacyjny 
uznał wszystkie zarzuty byłej dyrek-
tor w stosunku do byłego burmistrza, 
zdecydował, że zwolnienie dyscy-
plinarne Anny Łuszczyk było bez-
prawne, uznał też wszystkie zarzuty 
w stosunku do Olecha, nakazał w wy-
roku zapłacenie jej odszkodowania w 
wysokości 3-krotnego wynagrodze-
nia wraz z ustawowymi odsetkami  
i sprostowanie świadectwa pracy. 
Problem w tym, że nie Olech ma za-
płacić, tylko Pyrzycki Dom Kultury, 
a żeby tak się stało, to budżet gminy 
musi PDK dołożyć na ten cel. By wy-
jaśnić, kto wreszcie zapłaci koszty 
wojowania z byłą dyrektor PDK, 
skierowaliśmy w zapytanie do urzędu 
miejskiego na ręce burmistrz nastę-
pującej treści:

„Czy znane są Pani fakty, roz-
mowy, dokumenty dotyczące ustaleń 
byłego burmistrza Jerzego Marka 
Olecha na temat ewentualnych kosz-
tów związanych z przegraną w są-
dzie z panią Anną Łuszczyk i że usta-
lenia dokonane przez Marka Olecha 
świadczą, że ówczesna kancelaria, jej 

mecenasi pokryją koszty ewentualnej 
porażki sądowej. W związku z tym, że 
we wspomniany przeze mnie na wstę-
pie sądzie zapadł wyrok uznający 
wszystkie zarzuty pani Anny Łusz-
czyk do byłego pracodawcy uzna-
jemy, że sprawa jest aktualna. Do do-
datkowej analizy pozwolę sobie za-
łączyć artykuł przygotowany wspól-
nie przez dwie redakcje TVK AURA 
Piotra Ćwiklińskiego i Dwutygodnik 
Puls Powiatu. 

Proszę o odpowiedź na pytania:
- czy będzie Pani dochodzić pokry-

cia kosztów przez kancelarie, która 
do dziś obsługuje Urząd.

- czy kancelaria, któryś z jej pra-
cowników potwierdza słowa Jerzego 
Marka Olecha

- jeżeli tak, to czy pokryją pełne zo-
bowiązania, o których mowa powyżej

- jeżeli nie potwierdzają słów by-
łego burmistrza, to czy zajmą w tej 
sprawie publiczne stanowisko

Odpowiedź burmistrz Marzeny 
Podzińskiej brzmi następująco:

„Odpowiadając na Pana zapyta-
nie z dnia 13 kwietnia br. informuję, 
że nie posiadam wiedzy i nie dyspo-
nuję dokumentami, które potwierdza-
łyby fakt, iż kancelaria prawna re-
prezentująca Gminę Pyrzyce w spra-
wie sądowej z powództwa pani Anny 
Łuszczyk, byłej dyrektor PDK, zobo-
wiązała się do pokrycia poniesionych 
kosztów w przypadku niekorzystnego 
dla gminy rozstrzygnięcia. Wobec po-
wyższego przekazałam Pana pismo z 
dnia 13 kwietnia 2015 r. do Kance-
larii, by zajęła stanowisko w spra-
wie. Odpowiedź jest jednoznaczna; 
„…Kancelaria nigdy nie składała 
oświadczenia o spłacie zobowiązań 
Urzędu wobec pani Anny Łuszczyk 
- w ramach toczącego się procesu 
przed Sądem Rejonowym-Sądem 
Pracy w Stargardzie Szczecińskim. 
Nie są również Kancelarii znane oko-
liczności, w jakich oświadczenie ta-
kie składał pan Marek Olech.”

Zważywszy na powyższe, nie mam 
podstaw, by zażądać od Kancelarii 
zwrotu jakichkolwiek kosztów zwią-
zanych z przedmiotową sprawą”.

By dopełnić rzetelności artykułu, 
poprosiłem listem poleconym także  

Za Olecha znowu 

o wypowiedź w tej sprawie byłego 
burmistrza Jerzego Marka Olecha, 
którego zapytałem:

„Czy może Pan przedstawić  
w formie pisemnej fakty, rozmowy, 
dokumenty dotyczące ustaleń Pana 
jako burmistrza na temat ewentu-
alnych kosztów związanych z prze-
graną w sądzie z Panią Anną Łusz-
czyk, mówiących o tym, że ówcze-
sna kancelaria, jej mecenasi pokryją 
koszty ewentualnej porażki sądowej. 
W związku z tym, że we wspomnianym 
przeze mnie na wstępie Sądzie zapadł 
ostateczny wyrok uznający wszystkie 
zarzuty pani Anny Łuszczyk, chcemy 
ustalić szczegóły Pana ustaleń z kan-
celarią, o których mówił Pan na jed-
nej z konferencji prasowych. Do do-
datkowej analizy pozwolę sobie za-
łączyć artykuł przygotowany wspól-
nie przez dwie redakcje TVK AURA 
Piotra Ćwiklińskiego i Dwutygodnik 
Puls Powiatu. 

Proszę o odpowiedź na pytania:
- czy ma Pan dokumenty świad-

czące o deklaracji kancelarii prawnej 
lub jej prawników

- czy może Pan podać świadków 
ewentualnej rozmowy na w/w temat

- proszę wskazać pozostałe dwie 
kancelarie, z którymi konsultował 
Pan dokumenty związane ze zwolnie-
niem Anny Łuszczyk”.

  Niestety, były burmistrz nie od-
powiedział nam na postawione py-
tania, co możemy rozumieć tylko w 
ten sposób, że nie ma nic na ten te-
mat do powiedzenia, a jego dekla-
racje wygłaszane podczas konferen-
cji prasowej 27 maja 2013 przed ka-
merami TVK AURA były zwykłym 
kłamstwem. Dziś za kolejna głupotę 
Olecha zapłaci Pyrzycki Dom Kul-
tury, budżet gminy, a więc pośrednio 
podatnicy.

RT  
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„Wierny Konstytucji i prawu Rze-
czypospolitej Polskiej, ślubuję uro-
czyście obowiązki radnego sprawo-
wać godnie, rzetelnie i uczciwie, mając 
na względzie dobro mojej gminy i jej 
mieszkańców…” 

      Fragment ślubowania, jakie 
składają radni przed przystąpieniem 
do wykonywania mandatu, posłuży 
nam w tym artykule jako motyw prze-
wodni do skomentowania ostatniej se-
sji Rady Miejskiej w Pyrzycach. We-
dług porządku obrad miała to być nor-
malna sesja składająca się z  26 punk-
tów. Biuro Rady rozesłało do mediów 
porządek obrad z wszystkimi uchwa-
łami 24 kwietnia, po obejrzeniu zawar-
tości maila nic szczególnego nie wzbu-
dziło mojego zainteresowania. Dopiero 
pewien wieczorny telefon dzień przed 
sesją skusił mnie do zainteresowania 
się jedną z uchwał w sprawie likwidacji 
Zakładu Usług Transportowych w Py-
rzycach. Mój rozmówca poinformował 
mnie, że w starostwie obyło się spotka-
nie radnych Rady Miejskiej Polskiego 
Stronnictwa Ludowego i niezrzeszo-
nych. Byli to, według naszego infor-
matora, radni: Iwona Ksel, Waldemar 
Lemiesz, Jan Wojtasik. Podczas tego 
spotkania w/w radni zostali zobowią-
zani przez samego szefa powiatowego 
PSL Ryszarda Berdzika do odrzucenia 
uchwały o likwidacji ZUT. Radna Ksel 
i radny Wojtasik tak głosowali, jak ka-
zał nadstarosta, radny Lemiesz posłu-
chał go tylko w połowie i wstrzymał się 
od głosu. Plany PSL poszły jeszcze da-
lej, prezes Berdzik postanowił, że jego 
radni razem z radnymi Olecha stworzą 
klub radnych PSL i Niezależnych. Rad-
nych Klubu w zablokowaniu uchwały 
miał wesprzeć ich także Mariusz Ma-
jak, zagorzały reformator, namawia-
jący w minionej kadencji Olecha do re-
strukturyzacji wydatków, oszczędno-
ści. Podczas tej sesji uznał, że na ZUT 
można lekką ręką wydać 100 000 zł 
z budżetu na nowe etaty i komputery 
i nic się nie stanie. By coś się o tym 
PSL-owskim mitingu dowiedzieć, za-
dzwoniłem do radnego Jana Wojta-
sika, który jednak zbyt rozmowny nie 
był, na pytania odpowiadał lakonicznie 
i wymijająco. 

R.T. – Czy jest pan członkiem 
PSL?

J.W. – Nie.
R.T. - Czy był pan na wczoraj-

szym spotkaniu PSL w starostwie?
J.W. - Ja nie byłem na żadnym spo-

tkaniu wczoraj.
R.T. – Na spotkaniu, o które pana 

pytam, radni PSL dostali polecenie 
odrzucić projekt uchwały o likwida-
cji ZUT, a pan jak będzie głosował?

J.W. - Odnośnie likwidacji tego za-
kładu, nie wiem, zastanowię się, jest to 
trudne. Kogoś pozbawić pracy to też 
nie za bardzo.

R.T. – Ale cała załoga ZUT ma 
przejść do urzędu…

Małe, samorządowe biznesy z Polskim 
Stronnictwem Ludowym w tle

J.W. - Jeżeli udokumentuje bur-
mistrz, że nikt nie straci pracy, to będę 
myślał nad tym.

R.T. - Z tego, co ja wiem, to wszy-
scy mają zagwarantowaną prace  
i była mowa o tym na komisjach.

J.W. - Zastanowię się, nie wiem, 
co zrobię, muszę najpierw wiedzieć, w 
czym rzecz. Były komisje, ale takie wie 
pan, niewyraźnie to wszystko się od-
było, nieklarownie.

R.T. – Przecież w uchwale, którą 
pan ma, w punkcie 5 jest zapis, że 
wszyscy otrzymają pracę, tak?

J.W. - Nie wiem, jak pójdę to zoba-
czę. Jeżeli będą mieli zagwarantowaną 
pracę, to głosuj za. Ale muszę być naj-
pierw przekonany. 

   O spotkanie w starostwie zapy-
tałem też szefa gminnych struktur tej 
partii Stanisława Wudarczyka, który 
w rozmowie przed sesją zaprzeczał, 
że PSL coś ustalił w sprawie uchwały 
i że Berdzik coś radnym gminnym na-
kazał. Dopiero w trakcie dyskusji na 
sesji i kilku pytaniach w przerwie za-
cząłem się domyślać, o co nadstaroście 
Berdzikowi chodzi i komu chce poka-
zać, że to on na sesji Rady Miejskiej w 
Pyrzycach rządzi. Są to sporne z gminą 
grunty obok parkingu przy ulicy Star-
gardzkiej, na których znajdują się pa-
wilony handlowe Gminnej Spółdzielni 
Samopomoc Chłopska w Pyrzycach. 
Pisaliśmy na ten temat w artykule „Kto 
czerpie korzyści z gruntu wszystkich 
pyrzyczan?”. Na problem użytkowania  
i czerpania korzyści z gminnego ma-
jątku przez GS zwrócił nam uwagę je-
den z dzierżawców, a Urząd tematem 
się zajął. „Mogę tylko tyle powiedzieć, 
że prowadzimy działania zmierzające 
do przejęcia pełnej kontroli nad gmin-
nym majątkiem, z którego korzysta 
obecnie Gminna Spółdzielnia Pyrzyce” 
– powiedział mi zastępca burmistrza 
Pyrzyc Robert Betyna. Jeżeli gmina 
odbierze grunty GS, czyt. Burdzikowi, 
to dochody GS spadną, pensje też mogą 
spaść, zamieszanie będzie, a w GS nikt 
zmian nie oczekuje i mamy pierwszy 
biznes. Kolejny, który udało mi się do 

zakończenia wydania ustalić to taki, że 
pani Mirella Dziwińska pełniąca obo-
wiązki kierownika ZUT była w komi-
tecie wyborczym Kazimierza Lipiń-
skiego i jest bardzo aktywna w PSL. 
Kolejny fakt to totalnie niezrozumiałe 
głosowanie przeciwko uchwale Ma-
riusza Majaka, który jest sekretarzem 
starostwa i podległym staroście Lipiń-
skiemu i nadstaroście Berdzikowi i nie 
wyobrażam sobie, żeby Majak wie-
dząc, że Lipiński chce konstruktyw-
nej współpracy z Podzińską (a przecież 
to słyszał na sesji, kiedy było zaprzy-
siężenie burmistrza Pyrzyc) głosował 
przeciw uchwale bez akceptacji Lipiń-
skiego. Kolejny, który głosował za od-
rzuceniem uchwały o likwidacji ZUT 
to radny Łukasz Michalski, który pra-
cuje obecnie jako opiekun w dowozach 
realizowanych przez ZUT i kosztuje  
z tego tytułu prawie 2 tysiące złotych, 
gdyby zakład został zlikwidowany i 
pracownicy przeszliby do Urzędu, Mi-
chalski, będąc jednocześnie radnym, 
musiałby wybierać, czy chce być opie-
kunem i zarabiać kasę, czy być radnym 
i mieć dietę. Ustawa zabrania takich po-
łączeń, o czym przekonał się już radny 
Jerzy Wroński, który tak jak pozostali, 
głosował przeciw uchwale likwidują-
cej ZUT. Radny Wyrodek, radna Iwona 
Ksel, wspomniany już wcześniej radny 
Wojtasik oraz radna Wodzińska mogą 
uczestniczyć w nowym podziale stano-
wisk w radzie. Myślę, a nawet jestem 
pewien, że już na jednej z najbliższych 
sesji powołany do życia Klub Radnych 
PSL i Niezależnych odwoła ze stanowi-
ska obecnego przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Pyrzycach Pawła Chyta, 
w jego miejsce może wejść w nagrodę 
za w/w głosowanie Mirosław Wyrodek 
albo Iwona Ksel, Wojtasik dostanie wi-
ceprzewodniczącego rady, o czym bar-
dzo marzył od początku kadencji, ale 
wtedy przez tych samych radnych, któ-
rych teraz wsparł został wykiwany. Na 
marginesie, w rozmowie telefonicznej 
ze mną kilka godzin przed sesją Wojta-
sik mówi, że jak pracownicy nie stracą 
pracy, to on zagłosuje za uchwałą, że 

nie ma nic wspólnego z PSL, a już na 
sesji głosuje razem z PSL i zapisuje się 
do ich klubu, co za tempo w zmianie 
poglądów!! Na publikowanej obok li-
ście członków klubu widnieje radna 
Wodzińska, która, jak widać, w ostat-
niej chwili wykreśliła się z członko-
stwa w inicjatywie nadstarosty Ber-
dzika, ale w głosowaniu nad ZUT-em 
była zgodna z przeciwnikami uchwały. 

 „Nie rozumiem zachowania 8 rad-
nych, przecież uchwała nikomu nie za-
grażała, wszyscy pracownicy mają w 
niej, w punkcie 5 zagwarantowaną 
pracę, nic nie zmienia się w zadaniach 
pracowników ich zarobkach. Dla nich 
zmienia się tylko pracodawca, po przy-
jęciu uchwały byłby nim burmistrz  
i tylko tyle. Nasza decyzja i uchwała  
o likwidacji ZUT związana była z ne-
gatywną kontrolą przeprowadzoną 
przez Inspekcję Transportu Drogowego 
oraz ustawową koniecznością zatrud-
nienia księgowej i nowego kierownika 
zakładu, bo obecna pani kierownik nie 
ma wymaganego na tym stanowisku 
wykształcenia. Tylko te dwie sprawy 
pociągną za sobą koszty wraz kompu-
terem i oprogramowaniem dla księ-
gowości na ponad 100 tysięcy złotych 
rocznie. Wszytko to tłumaczyła na ko-
misjach pani burmistrz, tłumaczyła na 
sesji, odpowiadała na pytania, ale wi-
dać było, że nie chodzi niektórym rad-
nym w tym głosowaniu o likwidację za-
kładu i pracowników tej firmy, tylko o 
coś innego i na pewno nie był to interes 
gminy Pyrzyce” – powiedział zastępca 
burmistrza Pyrzyc Robert Betyna. Efekt 
głosowania jest dla budżetu gminy Py-
rzyce taki, że radni będą musieli w oko-
licach półrocza wyskrobać w budżecie 
tegorocznym około 70 tysięcy na pen-
sje dla nowego kierownika i księgowej 
w ZUT, w roku przyszłym ZUT zje do-
datkowo ponad 100 000 złotych. Ale za 
to radny Michalski nie będzie musiał 
wybierać między pracą a byciem rad-
nym, Majak nie podpadł Burdzikowi  
i Lipińskiemu, ktoś z pozostałych zo-
stanie nowym przewodniczącym rady  
i ktoś nowym wiceprzewodniczącym. 
Za tymi stołkami też idą większe niż 
dla zwykłego radnego pieniądze. Na 
szczególną uwagę zasługuje fakt utwo-
rzenia Klubu Radnych PSL z radnymi 
od Olecha, z którym przecież Lipiński 
się nienawidzi, a teraz ma być z nim 
politycznie w jednym klubie. Nie godzi 
się nie zapytać o wszystkie wątpliwości 
starostę Kazimierza Lipińskiego.

Ryszard Tański - Z jakiego po-
wodu radni PSL i radny Mariusz 
Majak głosowali przeciwko likwida-
cji ZUT?

Kazimierz Lipiński - Słowo ho-
noru nic nie wiem, aby jakiekolwiek 
uzgodnienia - decyzje dotyczące ZUT 
miały miejsce przed sesją.

R.T. - Dlaczego radni PSL tworzą 
klub z radnymi byłego burmistrza 
Jerzego Marka Olecha?

K.L. - Nie jestem adresatem zada-
nych pytań, to pytania do szefa gmin-
nego PSL. cd. str.14
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SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

ŚWIĘTO STRAŻAKA

Fo t o ko m e n t a r z

cd. str.14
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W Święto Konstytucji 3 Maja 
było przede wszystkim słonecznie, 
słońce towarzyszyło organizatorom 
świętowania w Lipianach od pierw-
szego punktu programu do ostat-
niego. Uroczystości, jak zwykle tego 
dnia, rozpoczęto od składania wią-
zanek kwiatów pod pomnikiem na 
Cmentarzu Komunalnym w Lipia-
nach, po tej części w miejscowym 
kościele parafialnym odprawiona zo-
stała uroczysta msza święta za Oj-
czyznę. Ostatnim elementem uro-
czystości majowych było spotkanie 
w domu kultury, gdzie oprócz czę-
ści artystycznej w wykonaniu zu-
chów, harcerzy i Swojaków, były 
podziękowania i odznaczenia. Za 
szczególny wkład w edukację patrio-
tyczną, za organizację i prowadzenie 
drużyny zuchowej i harcerskiej bur-
mistrz Krzysztof Boguszewski zło-
żył podziękowania pani Anecie Bin-
kowskiej i Beacie Fras. Związek 

3-Majowo w Lipianach

Kombatantów RP medalem ,,Za wy-
bitne Zasługi dla ZKRP i BWP” od-
znaczył:  Zygmunta Najmrodzkiego, 
Eugeniusza Mazura, Wandę Sołty-
siak. Odznaczenia ,,Krzyż I i II Armii 
Wojska Polskiego’’ otrzymali: Piotr 
Stankiewicz, Aniela Bogdanowska, 
Eugenia Czekaj, odznaczenia ,,Za 
zasługi dla ZKRP i BWP’’ pan Jan 
Grygorowicz i Nikodem Sołtysiak. 
- „Osobiście najbardziej cieszę się z 
obecności na dzisiejszych uroczysto-
ściach najmłodszych, od przedszko-
laków po uczniów lipiańskiej szkoły, 
to bardzo pozytywne i myślę, że do-
brze rokujące na przyszłość. Dzię-
kuje wszystkim za przygotowanie ma-
jowego święta, dziękuję także sto-
warzyszeniu Cyklistów i Wodniaków 
z Lipian, którzy także przygotowali 
imprezy majowe” – powiedział bur-
mistrz Krzysztof Boguszewski, także 
odznaczony za wspieranie Związku 
Kombatantów. 

PP

R.T. - Czy odrzucenie pierwszej 
uchwały restrukturyzującej wydatki 
gminy Pyrzyce przez radnych PSL  
i Mariusza Majaka to początek 
wojny z gminą?

K.L.L - Po raz kolejny w PP prowo-
kuje pan do nieporozumienia w naszym 
powiatowym samorządzie. Co to zna-
czy „początek wojny z gminą”. Jest pan 
pierwszy, który w tej kadencji używa ta-
kiego wyrazu. W 2009 r. moja propozy-
cja dotycząca ZUT „szła” jeszcze dalej 
niż pani burmistrz i pan dobrze o tym 
wie i wiem, że była dobra i potrzebna, 

potrzebny był (i jest) inwestor strate-
giczny i zdania nie zmieniłem.

Nie wiem, czy użyte przeze mnie 
słowo WOJNA jest adekwatne do sy-
tuacji, może i nie, ale konfliktem na 
pewno można całą sytuację nazwać, za-
dziwiający jest problem w totalnej nie-
wiedzy Lipińskiego na temat opisywa-
nego zdarzenia, jest on przecież jedną 
z najważniejszych osób w środowisku 
PSL w naszym powiecie i jeżeli tak jest 
jak mówi o historii związanej z głoso-
waniem uchwały dotyczącej ZUT, to 
znaczyłoby, że już dziś jego notowa-
nia w pyrzyckim PSL spadły i można 
go w politycznych układankach pomi-
jać. Można też domniemywać, że nie 
on rządzi powiatem, lecz szara emi-
nencja nadstarosta Berdzik. Zapewne 
niedługo dowiemy się jak jest. Odno-
szę wrażenie, że bardzo dobry samo-
rządowiec (tak zawsze sądziłem i są-
dzę, mimo krytyki) z dużym doświad-
czeniem, jakim jest Kazimierz Lipiń-
ski od początku kadencji jakoś dziwnie 
dryfuje i nie wie, albo z powodu cze-
goś lub kogoś nie może, coś z tym sta-
rostwem zrobić, jest co rusz szturchany 
przez PSL, innych członków zarządu 
i nie może wejść na twórcze samorzą-
dowe obroty. No, ale to chyba nazywa 
się polityką, coś za coś.

 Na koniec, nawiązując do treści 
ślubowania radnego, zamieszczonego 
na początku artykułu, proponuję kon-
stytucjonalistom i parlamentarzystom 
zmianę jego treści i dopisanie kilku wy-
razów w ślubowaniu: dbanie o interes 
prywatny, moją kieszeń, kolegów, mojej 
partii, itd. a nie o wyborców, może to 
trochę naiwne?

Ryszard Tański
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SPORT

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

Po stuprocentowej frekwen-
cji widać, że piłka nożna dziewcząt 
szkół podstawowych cieszy się w na-
szym powiecie dużą popularnością. 
Wszystkie 12 placówek oświatowych 
stawiły się 28 kwietnia 2015 roku na 
stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Pyrzycach, aby walczyć o mistrzo-
stwo powiatu pyrzyckiego. Podzie-
lone na 3 grupy szkolne reprezentacje 
grały na 2 boiskach na głównej płycie 
stadionu, gdzie gra  „Sokół” Pyrzyce.  
Po fazie eliminacyjnej wyłoniono 3 
zespoły, które wygrały swoje grupy 
oraz 3 ekipy zajmujące drugie miej-
sca. Najlepsze grały o miejsce 1-3, te 
drugie 4-6. Pozostałe  zostały sklasy-
fikowane na miejscach 7-12 według 
punktów zdobytych w eliminacjach. 

Choć pogoda nie rozpieszczała 
młodych piłkarek, to trzeba przy-
znać, że poziom sportowy turnieju 
rozgrzewał zziębnięte dziewczęta i 
ich opiekunów. W każdym zespole 
można było bez problemu „wyłapać” 
1-2 perełki, nadające ton gry swoim 
reprezentacjom. Pozostałe uczennice 
nadrabiały braki techniczne ambicją. 
Fajnie było oglądać tę mieszankę. Co 
równie ważne, wszystkie mecze od-
były się bez niepotrzebnych zgrzy-
tów, toczone w duchu fair play i na 
szczęście bez urazów. Podobnie jak 
w ubiegłym roku szkolnym, najlep-
sze piłkarki nożne chodzą do Szkoły 
Podstawowej w Żabowie, prowa-
dzone przez Cezarego Siepkę w skła-
dzie: Wiktoria Kwiatkowska, Ma-
riola Skawińska, Dagmara Rusiecka, 

NAJLEPIEJ KOPIE ŻABÓW

Kolejność zawodów:

1 m SP Żabów   opiekun Cezary Siepka
2 m SP Mielęcin   opiekun Anna Ręk 
3 m ZS Kozielice  opiekun Piotr Klapenda
4 m SP z OI Pyrzyce  opiekun Justyna Pawłowska
5 m SP Żuków   opiekun Anna Trzoniec 
6 m SP Kłodzino   opiekun Stanisław Warejko 
7 m ZSP Bielice   opiekun Leszek Domszy 
8 m ZS Lipiany   opiekun Artur Lipski 
9 m PSP Jesionowo   opiekun Michał Diaków
10 m SP Okunica   opiekun Izabella Burda
11 m SP Warnice   opiekun Katarzyna Stępień 
12 m SP Brzesko   opiekun Wojciech Zalewski 
      Piotr Olech

Barbara Wolińska,  Kamila Iwan, 
Aleksandra Eljasz, Patrycja Bystrzak, 
Martyna Sobolewska, Weronika Rak, 
Roksana Ciućka. Jego podopieczne 
nie znalazły rywalek, które potrafi-
łyby wygrać z żabowiankami. Na do-
datek najlepszą zawodniczką została 
Kamila Iwan również ze zwycięskiej 
szkoły. Dziewczęta z Mielęcina zdo-
były wicemistrzostwo, a z Kozielic 
były trzecie. 

Powiatowy Międzyszkolny Ośro-
dek Sportowy w Pyrzycach dziękuje 
szkołom, ich dyrektorom i nauczy-

cielom  za udział w mistrzostwach 
wszystkich szkół, co pozwoliło na 
przeprowadzenie zawodów w pełnej 
obsadzie.   

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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