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Czytaj na str. 5

Pokłócona 

Akademia

Piłkarska
Łukasz Michalski 

Czy można rządzić prawie 20-tysięczną gminą opierając się na tym, 
co mówią na mieście? Oczywiście że można, dowodem na to może być ko-
lejna inicjatywa radnych Rady Miejskiej w Pyrzycach skupionych w Klu-
bie „Polskiego Stronnictwa Ludowego i niezależnych”. 

Łubiarz - słuchający 
na mieście

dokończenie na str.4

W miniony czwartek w salce Pyrzyckiego Domu Kultury odbyło 
się pierwsze spotkanie informacyjne zainteresowanych jednomanda-
towymi okręgami wyborczymi. dokończenie na str.12

Przed konkursem wiemy,
kto będzie

dyrektorem PUP  
Tylko trzech kandydatów wyraziło chęć 

udziału w konkursie na stanowisko dyrektora Po-
wiatowego Urzędu Pracy. Po zadziwiających zawi-
jasach zarządu powiatu, czyli ogłoszeniu konkursu 
na dyrektora, odwoływaniu konkursu, odwoływa-
niu Elżbiety Gabruch ze stanowiska i ponownym 
ogłaszaniu konkursu jest trzech chętnych do rzą-
dzenia PUP. dokończenie na str.12

Skuterami wodnymi zajmie się zarząd powiatu 
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Sonda Lipiany

Oczywiście że pamiętam. Pan 
Bruliński uczył fizyki i jego żona. 
Bardzo fajni, uczyli tak jak po-
winno być.

Pani Ignaciukowa uczyła klasy 
od 1-3. Bardzo fajna kobieta. Tań-
czyłam w teatrze, który Ona prowa-
dziła. Miała dar – wszystko sama 
przygotowywała, szyła na przedsta-
wienia. Bardzo miło ją wspominam 
naprawdę.

Pan Szczęsny z Choszczna do-
bry nauczyciel, dawał nam kon-
kretny wycisk. Ale już nie żyje. Był 
jeszcze pan Fik trener też fajny.

Ja byłam w szkole w Szczeci-
nie. Były to lata 60-te. Nazwisk nie 
pamiętam. Ale było fajnie. Chętnie 
by się wróciło do szkoły choć na 
trochę.

Nauczycielka historii pani Ewa 
Wancyrz, wszyscy ją lubili. Na-
zywali ją Biedronka. Szkoła super 
czasy. 

Czy pamiętasz swojego 
nauczyciela? 

6 czerwca 2015r. odbyły się za-
wody sportowo-pożarnicze  w Za-
borsku. Sędzią głównym  zawodów 
był mł. bryg. Artur Winarski. W za-
wodach startowało 10 jednostek OSP, 
jedna KDP, trzy MDP chłopcy i jedna 
MDP dziewczęta. Naszą  gminę re-
prezentowały następujące jednostki: 
OSP Przelewice, KDP Przelewice, 
MDP Przelewice, OSP Płońsko, OSP 
Lubiatowo, MDP Lubiatowo, OSP 
Jesionowo i MDP Jesionowo. Na za-
wodach obecne były władze samo-
rządowe: wójt gminy Warnice  Anna 
Hackiewicz-Gębska i wójt gminy 
Przelewice Mieczysław Mularczyk. 
OG Z OSP Warnice reprezentował 
prezes i radny,  druh Maciej Banicki, 
komendant gminny Z OSP RP  War-
nice druh Grzegorz Pieńkowski, druh 
Grzegorz Nizio z OSP Obryta. OGZ 
OSP RP w Przelewicach  reprezento-
wał prezes i radny, druh Henryk Na-

wój i komendant gminny Z OSP RP 
Przelewice, sekretarz gminy, druh Ja-
nusz Wójtowicz. 

Zawody Międzygminne wygra-
łaOSP Przelewice zajmując pierwsze 
miejsce, drugie OSP Obryta itrzecie 
OSP Warnice.

Wyniki sztafety 7x50: 1 miejsce 
OSP Przelewice 64,80, drugie OSP 
Lubiatowo 66,10 mi trzecie OSP Je-
sionowo 66,15. Wyniki ćwiczenia 
bojowego: 1 miejsce OSP Warnice 
48,60, drugie OSP Przelewice 48,70 
i trzecie OSP Obryta 51,40.

Kolejny raz w zawodach brała 
udział  Kobieca Drużyna Pożarnicza 
z Przelewic,  która osiągnęła nastę-
pujące wyniki: bieg sztafetowy7x50  
87.10, ćwiczenie bojowe 69,10. Mło-
dzieżowe Drużyny Pożarnicze  ry-
walizowały tylko w ćwiczeniu bo-
jowym  1 miejsce MDP Lubiatowo 
44,87, drugie MDP Jesionowo 56.52 

i trzecie MDP Wierzbno dziewczęta 
179.00. MDP Przelewice nie zo-
stała sklasyfikowana z powodu nie-
jasnego regulaminu uzyskując drugi 
czas mimo rozerwanej linii pierw-
szej roty 54.50. Dziwny był start 
MDP Wierzbno dziewczęta, gdzie w 
7-osobowej drużynie była tylko jedna 
dziewczyna.

Klasyfikacja Jednostek z  gminy 
Przelewice:1 miejsce OSP Przele-
wice, drugie OSP Jesionowo, trzecie   
OSP Lubiatowo i czwarte OSP Płoń-
sko. KDP Przelewice – 1 miejsce, 
MDP 1miejsce MDP Lubiatowo, dru-
gie MDP Przelewice i trzecie MDP 
Jesionowo.

prezes OG Z OSP RP Przelewice
druh Henryk Nawój

Pierwsza wymieniana już od 
kilku tygodni to Teresa Wrońska, 
kandydatka Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, druga kandydatka to Ali-
cja Pajor Kubicka obecnie doradca 
zawodowy, kandydująca w ubiegło-
rocznych wyborach samorządowych 
z komitetu wyborczego Miłosza 
Łuszczyka z poparciem PSL. Trzecią 
ofertę złożył, według naszych infor-
macji, także pracownik PUP Paweł 
Retecki - pośrednik pracy. 

Jak by nie patrzeć Polskie Stron-
nictwo Ludowe zajmie stanowisko 
dyrektora i wicedyrektora PUP. Na-
sza redakcja obstawia, że dyrektorką 
będzie Teresa Wrońska, a jej zastępcą 
Alicja Pajor Kubicka. Szkoda, że 
oferty nie złożyła Elżbieta Gabruch, 
ale pewnie zarząd powiatu, lub staro-
sta dał jej do zrozumienia, że nie ma 
szans.

Nie wiemy dziś, kiedy konkurs 
się rozstrzygnie, bo na BIP-ie staro-
stwa na ten temat cisza. Porównu-
jąc jedynie dokumenty z pierwszego 
konkursu i tego obecnego, widzimy 
różnice w składzie komisji konkur-
sowej Lipiński usunął z niej Mariu-
sza Majaka - sekretarza Powiatu i Be-
atę Brzezińską - radcę prawnego sta-
rostwa, a w ich miejsce wprowadził 
Mirosława Bitenca - członka Zarządu 
Powiatu i Artura Pniewskiego - prze-
wodniczącego komisji rewizyjnej. 

Przed konkursem wiemy,
kto będzie

dyrektorem PUP  

dokończenie ze str.1

Czyżby Lipiński obawiał się, że Ma-
jak i Brzezińska nie wybiorą dyrek-
tora jego marzeń? 

Mam też pewne wątpliwości na-
tury etycznej, czy aby członek za-
rządu i szef komisji rewizyjnej po-
winni decydować o tym, kto zasią-
dzie na tych stołkach, kto w przy-
padku nieprawidłowości będzie 
sprawę kontrolował? 

Ale to nie mój bałagan.
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Sonda Przelewice

Oczywiście że pamiętam. Był to 
pan Mieczysław Połom nauczyciel 
w Liceum Ogólnokształcącym w 
Myśliborzu. Super nauczyciel.

Pan Marian Szopiński, zawsze 
miałem u niego dobre oceny, miło 
go wspominam.

Szkołę podstawową miło wspo-
minam, bardzo miło. A nazwisko 
zapamiętanego nauczyciela to Ki-
siel ze Stargardu Szczecińskiego.

Pamiętam pana Kazia Szpaka. 
Uczył matematyki. Był to bardzo 
konkretny nauczyciel i super potra-
fił wytłumaczyć.

Pani Mroczkowska dyrektorka. 
Uczyła mnie matematyki, bardzo 
fajna kobieta i dobry nauczyciel.

Czy pamiętasz swojego 
nauczyciela? 

Już na początku sezonu wod-
niackiego na ręce Burmistrza Lipian 
Krzysztofa Boguszewskiego wpły-
nęła petycja kilkudziesięciu miesz-
kańców Lipian o następującej treści - 

   „My niżej podpisani mieszkańcy 
Lipian i właściciele działek w okolicy 
jeziora Wądół niebędący tutejszymi 
mieszkańcami zwracamy się z prośbą 
o wprowadzenie zakazu używa-
nia na terenie ww. jeziora skuterów 
wodnych. Ten stosunkowo niewielki 
akwen wodny coraz częściej nawie-
dzany jest przez amatorów pływania 
na skuterach, głównie spoza Lipian. 
Hałas, jaki powodują te pojazdy 
wodne jest nie do zniesienia przez lu-
dzi wypoczywających na działkach, 
kąpielisku, łowiących ryby, ale także, 
może nawet bardziej zakłóca życie 
„istot mniejszych” tj. ptaków, ryb i 
innych zwierząt wodnych. Ostatnio 
zostały znalezione martwe kaczki, po-
tracone przez skutery. Wiemy, że de-
cyzję w tej sprawie podejmuje Rada 

Powiatu, więc oczekujemy stosow-
nego wniosku złożonego przez Bur-
mistrza Lipian popartego stanowi-
skiem Rady Miejskiej w Lipianach. 
Informujemy, że na dużo większych 
jeziorach w okolicy np. J. Barlinec-
kim, J. Myśliborskim taki zakaz od 
dawna obowiązuje. Od tego roku 
wprowadzono m.in. podobny zakaz 
na jeziorach w Drawnie, które wiel-
kością są podobne do jeziora Wądół”

Z uwagi na fakt, iż w świetle 
obowiązujących przepisów prawa 
(art.116 POŚ), burmistrz ani Rada 
Gminy Lipiany nie może takowych 
ograniczeń wprowadzać po burzli-
wej dyskusji na Komisji Zdrowia, 
Oświaty. Kultury, Sportu, Turystyki  
i Ochrony Środowiska Rady Miej-
skiej w Lipianach temat został prze-
kazany, zgodnie z kompetencjami, 
do rozważenia Radzie Powiatu Py-
rzyckiego. Na ostatniej sesji Rady 
Powiatu radni postanowili przeka-
zać lipiański wniosek do rozpatrzenia 

przez zarząd powiatu, który podej-
mie decyzję w sprawie wniosku rad-
nych z Lipian, którzy proponują dla 
Jeziora Kościelnego i jezioraWądół

1) Wprowadzenie całorocznego 
zakazu użytkowania jednostek pły-
wających napędzanych silnikami 
spalinowymi.

Jednocześnie komisja proponuje 
wyłączenie z proponowanego zakazu:

1) Jednostek pływających napę-
dzanych silnikami spalinowymi poni-
żej15 kW

2) Jednostek pływających napę-
dzanych silnikami spalinowymi wy-
korzystywanych w trakcie czynno-
ści związanych z utrzymaniem bez-
pieczeństwa i porządku publicznego 
oraz w trakcie asekuracji osób prze-
bywających na wodzie podczas szko-
leń, treningów lub zawodów sporto-
wych lub też jednostek wykorzysty-
wanych do działań ratowniczych po-
legających w szczególności na orga-
nizowaniu i udzielani pomocy oso-
bom, które uległy na wodzie wypad-
kowi lub też są narażone na niebez-
pieczeństwo utraty życia lub zdrowia.

3) Jednostek pływających napę-
dzanych silnikami spalinowymi wy-
korzystywanych w trakcie czynności 
związanych z utrzymaniem wód.

4) Jednostek pływających napę-
dzanych silnikami spalinowymi wy-
korzystywanych do prowadzenia go-
spodarki rybackiej na użytkowanych 
jeziorach.

5) Imprezy motorowodne - po 
uprzednim dokonaniu zgłoszenia 
Burmistrzowi Lipian.

6) Statków pasażerskich.
7) Jachtów żaglowych pływają-

cych na silniku pomocniczym pod-
czas manewrów pochodzenia i od-
chodzenia od pomostów i brzegów 
jezior.

  Biorąc pod uwagę tryb debato-
wania nad podobnymi sprawami, je-
żeli nawet zarząd przychyli się do pe-
tycji mieszkańców Lipian, to wejdzie 
ona w życie, gdy spadnie pierwszy 
śnieg.

PP

Z zapowiadanych trzech konkur-
sów na dyrektorów szkół podstawo-
wych w gminie Pyrzyce dwa już się 
odbyły ze skutkiem pozytywnym, w 
konkursie na SP Mielęcin chęć rzą-
dzenia w tej szkole zgłosiło 3 kandy-
datów, w tym kończąca swoją 5-letnią 
kadencję Beata Kurowska, wymogi 
formalne spełniło 2 kandydatów. 

Komisja konkursowa wskazała 
Romana Majora nauczyciela języka 
polskiego z 20-letnim stażem, więk-
szość z tego przepracował w Szkole 
Podstawowej w Brzesku. 

Drugi konkurs z rozstrzygnię-
ciem to Szkoła Podstawowa w Żabo-

wie, gdzie wygrał Mirosław Staciwa, 
także nauczyciel języka polskiego w 
Pyrzyckim Gimnazjum z 25-letnim 
stażem. Obu panom podczas uroczy-
stości zakończenia roku szkolnego 
wręczono nominacje, ale swoje dy-
rektorskie obowiązki rozpoczną na 
nowych stanowiskach dopiero od 1 
września.

Pozostał jeszcze jeden konkurs 
na stanowisko dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Okunicy, ale tam żaden 
z kandydatów nie spełnił wymogów 
formalnych i konkurs będzie powtó-
rzony w połowie lipca.

PP
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Sonda Kozielice

Mam 90 lat tak że mało pamię-
tam. 3 klasy skończyłam, a potem 
wojna była. Nic więcej nie mogę 
powiedzieć. 

Pan Słoninka bardzo dobry na-
uczyciel wychowania fizycznego. 
Wymagający sportowiec, dobry na-
uczyciel, niestety już nie żyje.

Jest taka nauczycielka, Zofia 
Paprocka szkoła podstawowa to 
była. Uczyła historii, geografii. Wy-
magająca nawet bardzo.

Nauczycieli nie pamiętam 
już. Chodziłam do szkoły w cza-
sie wojny, i to na boso do szkoły 
się chodziło. Uczyłam się niemiec-
kiego i rosyjskiego.

W szkole było fajnie. Dyrektor 
Oliński matematyki uczył. Miło go 
wspominam, bardzo fajny i równy 
facet.

Czy pamiętasz swojego 
nauczyciela? 

dokończenie ze str.1

Łubiarz - słuchający 
na mieście

Radni tego Klubu w składzie: 
Iwona Ksel przewodnicząca, Wal-
demar Lemiesz, Mirosław Wyrodek, 
Wojciech Łubiarz i Jerzy Wroński, 
nie mając innych pomysłów na ro-
botę w radzie postanowili na ostat-
niej sesji zająć się wysokością diet 
radnych i wynagrodzeniem bur-
mistrz Pyrzyc. Jeżeli chodzi o diety, 
to w uzasadnieniu do uchwały czy-
tamy, że Klub chce zmniejszyć diety 
przewodniczącego, wiceprzewodni-
czących, przewodniczących komisji 
stałych oraz radnych niepełniących 
funkcji, natomiast w samym projek-
cie mówi się już tylko o obniżeniu 
diet przewodniczącego Rady o 35% 
oraz radnych niepełniących żadnych 
funkcji o 18%. Gdyby uchwała prze-
szła, to tylko przewodniczący rady 
Paweł Chyt i zwykli radni straciliby 
na kasie, wynagrodzenie Mirosława 
Wyrodka i Iwony Ksel nie zmieni-
łoby się. Cwane posunięcie! Druga 
uchwała oparta, jak się w trakcie dys-
kusji okazało na informacjach za-
sięgniętych z ulicy, dotyczyła wyna-
grodzenia burmistrz. Radni Klubu 
uznali, że najpoważniejszym zarzu-
tem wobec burmistrza Pyrzyc Ma-
rzeny Podzińskiej uzasadniającym 
obniżkę jej wynagrodzenia jest dzia-
łanie burmistrza na granicy prawa 
oraz z naruszeniem tegoż prawa. 
Wśród zarzutów pojawiły się: zwrot 
ponad 42 tysięcy złotych za niepra-
widłowe ustawienie witaczy (efekt 
pracy Olecha), zatrudnienie kance-
larii prawniczej z wysokim wyna-
grodzeniem (przedłużenie umowy na 
tych samych warunkach, co u Olecha 
do końca roku), zakup drogiego eks-
presu do sekretariatu magistratu (Po-
dzińska przyniosła prywatny) oraz 
wyjazdy burmistrz i skarbnik gminy 
na szkolenia i konferencje (darmowe 
gmina opłaca tylko dojazd). Wystę-
pujący z uchwałami w imieniu Klubu 
Wojciech Łubiarz dodał, że są to naj-
ważniejsze przykłady działalności 
pani Marzeny Podzińskiej, które za-
sługują na dezaprobatę. Po odczyta-
niu poważnych zarzutów przyszedł 
czas na pytania do wnioskodawców. 
Radni klubu mieli olbrzymi problem 
z odpowiedzią na podstawowe pyta-
nia postawione im przez radną Pio-
trowską. Na pytanie radnej  o faktury,  
na podstawie których radni klubu 
sformułowali zarzuty o niegospo-
darności burmistrz wydającej pienią-
dze na ekspres do kawy i meble do 
biura pieniądze podatników zebrani 
na sali usłyszeli od radnych klubu, 
że takie informacje krążą po mieście. 
Wracając do postawionego pyta-
nia, czy można rządzić 20-tysięczną 
gminą opierając się na tym, co mó-

wią na mieście jeszcze raz odpowia-
damy, że tak, a w szczególności jak 
się ma listonosza w Klubie. Ten, jak 
mało kto, po mieście krąży sporo.  
Za szczególne osiągnięcia w słucha-
niu miasta radnemu Łubiarzowi mo-
żemy z dumą nadać ksywę - „Słucha-
jący na mieście”. 

A już tak na poważnie, radni 
Klubu „Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego i niezrzeszonych” zachowują 
się od kilku miesięcy jakby Rada 
Miejska i sprawowany w niej urząd 
był jakimś bajorem do potaplania 
się i chlapania, pewnie tak 4 lata im 
zlecą.

Nawiązując do pomysłu obniża-
nia wynagrodzeń, to uważam, że za 
tę populistyczną chorobę odpowie-
dzialny jest w powiecie starosta Ka-
zimierz Lipiński, bo to on, chcąc na 
początku kadencji błysnąć pod pu-
blikę zaproponował, by obniżono 
jego wynagrodzenie w porównaniu  
z tym, co miał Tołoczko. Takie zacho-
wanie można traktować tylko w kate-
goriach włażenia w tyłek wyborcom i 
to chyba tylko tym, którym nie cho-
dzi o efekty pracy samorządowców, 
ale tylko o jakąś zabawę. Jestem za 
tym, żeby wójt, burmistrz, prezydent, 
starosta dobrze byli wynagradzani 

i za to ciężko pracowali 24 godziny 
na dobę, jestem za rozliczaniem z ro-
boty, a nie z tego czy zarabiają 100 
czy 200 złotych więcej. Choroba, 
którą zapuścił do powiatu Lipiński 
odbije się czkawką, jeśli nie w tej, to 
w następnych kadencjach. Powiem 
rzecz może niepopularną - dobrzy sa-
morządowcy powinni dobrze zara-
biać. Nie jestem zresztą w tej dzie-
dzinie odkrywcą. Kilka lat temu, w 
skali ogólnopolskiej rozgorzała dys-
kusja o maksymalnych stawkach dla 
menadżerów wyższego szczebla w 
firmach skarbu państwa. I co? Oka-
zało się, że najlepsi uciekli do firm 
prywatnych i tam służą swoją wiedzą 
i wysokimi kwalifikacjami. Warto 
przemyśleć, czy sytuacja nie powtó-
rzy się w przypadku samorządow-
ców. Jak na takie sytuacje mają pa-
trzeć młodzi i wykształceni, ogląda-
jąc transmisje z sesji rady powiatu w 
TVK AURA, gdzie starosta sam so-
bie obniża wynagrodzenie, czy sesje 
gminy Pyrzyce, gdzie za prywatny 
ekspres do kawy listonosz chce obni-
żyć pensję burmistrzowi, to na dzień 
dobry odechciewa im się pracy w sa-
morządzie, a tym bardziej kandydo-
wania w przyszłości na wójta, burmi-
strza, czy starostę, a my mieszkańcy 
będziemy żyć w powiecie i gminach 
jak w powiedzeniu „Czemuś głupi 
- boś biedny. Czemuś biedny - boś 
głupi”.

RT

MAMY NOWEGO PANA KOMENDANTA 
POLICJI W PYRZYCACH PAN  MŁ. 
INSP.  ANDRZEJ SIKORA  
POPRZEDNI KOMENDANT POLICJI 

W PYRZYCACH PAN LESZEK CIARKOWSKI 
JEST TERAZ KOMENDANTEM  POLICJI W 
STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM.  KOMENDANTEM 
POLICJI W PYRZYCACH BYŁ TEŻ PAN PIOTR 
OSTROWSKI,  PAN OSTROWSKI JEST  TERAZ 
ZASTĘPCĄ KOMENDANTA  WOJEWÓDZKIEGO 
POLICJI W SZCZECINIE. SERDECZNE 
POZDROWIENIA DLA PANA  KIEROWNIKA  REWIRU 
DZIELNICOWYCH POLICJI W PYRZYCACH,  PANA 
KRZYSZTOFA JEMIELITY.  POZDRAWIAM 
SERDECZNIE  PANA  ANDRZEJA 
PIWOWARCZYKA, PAN  DZIELNICOWY 
GMINY WARNICE, PANA ARTURA 
JASKULSKIEGO,  PAN DZIELNICOWY GMINY 
W KOZIELICACH ORAZ KOLEGE ŁUKASZA 
GAMUŁKIEWICZA I PAWŁA PIWONIEGO. A 
TAKŻE POZDRAWIAM SERDECZNIE  MOJEGO 
DZIELNICOWEGO  PANA  DAWIDA 
CHRZANOWSKIEGO.
                                            PIOTR SZYMAŃSKI
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Sonda Warnice

Po tylu latach to nie pamiętam 
za bardzo. Chociaż pani Szczy-
gliwna została w mojej pamięci.

Niestety nie pamiętam. Mam 
już tyle lat, że ciężko sobie 
przypomnieć.

Pani Henryka Maruszewska, 
uczyła j. polskiego. Bardzo fajna 
nauczycielka. Potrafiła dotrzeć do 
każdego ucznia.

Surowy, bardzo wymagający  
i obowiązkowy pan Maćkowiak. 
Dobrze uczył i dużo wymagał.

Było to bardzo dawno w 1973 
skończyłem szkołę podstawową. 
Był nauczyciel, który bardzo mnie 
lubił pan Antczak, uczył fizyki  
i wychowania fizycznego.

Czy pamiętasz swojego 
nauczyciela? 

„Informujemy, że 12 czerwca 
2015 roku podczas Walnego Zgro-
madzenia członków Akademii Piłkar-
skiej Sokół Pyrzyce pan prezes Aka-
demii Mirosław Stasiak przekazał 
informację o nieprawidłowym dzia-
łaniu na niekorzyść stowarzyszenia 
trenera pana Łukasza Michalskiego.  
W związku z powyższym, rodzice 
grupy wiekowej 2006 i młodsi,  
a uczęszcza do niej 19 dzieci, trene-
rem jest pan Kamil Podgórski, aby 
nie uczestniczyć w takich działaniach 
podjęli decyzję o rezygnacji z człon-
kostwa w stowarzyszeniu. Deklaracje 
o rezygnacji z członkostwa w Akade-
mii Piłkarskiej Sokół Pyrzyce zostaną 
złożone  22 czerwca 2015” 

Takiej treści list do przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Pyrzycach 
skierowali na ostatniej sesji rodzice 
grupy wiekowej 2006 i młodsi wraz z 
trenerem Kamilem Podgórskim zrze-
szeni w Akademii Piłkarskiej Sokoła 
Pyrzyce. List wpłynął do Biura Rady 
w połowie czerwca i już zaczął budzić 
emocje, bo dotyczył zarzutów wobec 
radnego gminy Pyrzyce Łukasza Mi-
chalskiego, w stosunku do którego 
padł zarzut o „nieprawidłowe dzia-
łanie na niekorzyść stowarzyszenia”. 
Z informacji zasięgniętych u sporto-
wych przeciwników Michalskiego 
wynika, że zarzucają mu, iż zrobił 
sobie z Akademii Piłkarskiej Sokoła 
własny folwark i maszynkę do zara-
biania pieniędzy, że samowolnie bez 
zgody i informowania byłego już za-
rządu Akademii zwiększył ilość grup 
piłkarskich, że pobierał od rodziców 
miesięczne czesne za udział dzieci w 
zajęciach i nie odprowadzał wpłat do 
kasy Stowarzyszenia. 

Ryszard Tański – Czy w Aka-
demii Piłkarskiej pracuje pan od 
początku i jak przebiegała pana 
praca?

Łukasz Michalski - Na samym 
początku pracowałem w Akademii 
jako wolontariusz, natomiast później 
z czasem wszystko zostało uregulo-
wane przez pana prezesa  i zapropo-
nowano mi umowę zlecenie.

R.T. – Czy w trakcie tych okre-
sów wolontariatu pobierał pan ja-
kieś wynagrodzenie płacone w po-
staci czesnego od rodziców?

Ł.M. – Nie pobierałem wynagro-
dzenia takiego jak pan mówi i są to 

Pokłócona
Akademia
Piłkarska

pomówienia. Ja jestem proszę pana 
od trenowania dzieci, od zabawy  
z dziećmi, ja nie jestem od spraw typu 
pobieranie pieniążków, to sprawy Za-
rządu, decyzje Zarządu. Ja jestem 
trenerem, ja byłem pracownikiem, 
pełniłem wolontariat na rzecz akade-
mii i tyle.

R.T. – Ile ma pan grup dzieci w 
tej chwili?

Ł.M. – Prowadziłem dwie grupy, 
Akademia się rozwijała, coraz więcej 
dzieci dochodziło. Wystąpiła taka sy-
tuacja, że pan Kamil Podgórski skon-
fliktował się jakimiś rodzicami, którzy 
zapytali mnie, czy dysponuję czasem, 
czy by mogła powstać kolejna grupa. 
Ja się oczywiście zgodziłem, zależało 
mi na dobru dzieci, powstała nowa 
grupa. A od maja tego roku był po-
mysł utworzenia kolejnej grupy tre-
ningowej dzieci 2008,2009,2010 tych 
roczników, czyli tych najmniejszych 
dzieciaczków pięcio- i sześciolatków. 
Pan prezes Stasiak nie mógł zna-
leźć, czy nie chciał znaleźć, trudno 
jest mi to nazwać, trenera do pracy 
z tą grupą. No i ja zostałem oddele-
gowany do tego, aby objąć tę grupę  
najmłodszych dzieci. De facto dziś  są 
4 grupy pod moją opieką, o wszyst-
kim wiedział ówczesny zarząd.

R.T. – Kto ustala wysokość cze-
snego za udział dzieci w zajęciach?

Ł.M. – To jest w zależności od 
liczby dzieci w grupie zgodnie ze sta-
tutem oraz regulaminem Akademii, 
który tworzył pan były prezes Stasiak. 
Są to ustalenia między rodzicami  
a trenerem o wysokości składki za 
daną grupę. No bo wiadomo, że nie 
możemy sprecyzować jednej stawki 
dla wszystkich, jedni rodzice wspól-
nie mogą ustalić, że będą mieli zaję-
cia 4 razy w tygodniu. Może być tak, 
że składka wynosi 80 zł, a w innej 
grupie może się okazać, że rodzicom  
i ich dzieciom zajęcia wystarczą 2 
razy w tygodniu i będzie mniejsza. 

O opinię na temat postawionych 
Michalskiemu zarzutów zapytałem 
także Huberta Łuszczyka obecnego 
prezesa Akademii Piłkarskiej.

„Nie znam treści pisma, o którym 
mowa i zarzutów tam postawionych 
trenerowi Michalskiemu, nie znam 
też skali odejścia dzieci i ich rodzi-
ców z Akademii. Dziś liczy ona ponad 
108 członków z gminy Pyrzyce i in-

nych okolicznych miejscowości. Gdy-
bym znał jakieś fakty związane z nie-
prawidłowościami, o które pan pyta 
nie objąłbym funkcji prezesa Akade-
mii na ostatnim walnym zgromadze-
niu. Do dziś  do Akademii wpłynęły 
dwa pisma, jedno od pana  starosty 
Kazimierza Lipińskiego, który w ra-
mach nadzoru nad stowarzyszeniami 
postanowił sprawdzić, czy działamy 
zgodnie z prawem i drugie pismo od 
burmistrz Pyrzyc Marzeny Podziń-
skiej sprawdzające prawidłowość 
wykorzystania dotacji gminnej prze-
kazywanej na stowarzyszenie. Na te 
pisma postaram się jak najszybciej 
odpowiedzieć, ale tak jak powiedzia-
łem, gdybym wiedział o jakiś niepra-
widłowościach tobym nie podejmo-
wał się pracy na stanowisku prezesa 
dodam, że w poprzednim zarządzie 
byłem wiceprezesem więc z większo-
ścią spraw jestem na bieżąco” – po-
wiedział prezes Hubert Łuszczyk. 

Zapewne na wymianie zdań po-
przez transmisje sesji Rady Miejskiej 
w TVK AURA i prasę się nie skoń-
czy, z pewnoscią i wymienieni trene-
rzy i oba zarządy, stary i nowy będą 
rozliczać swoją pracę i dokonania, 
oby tylko z myślą o dzieciach kopią-
cych piłkę.

RT

10 czerwca odbyło się walne ze-
branie członków pyrzyckiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku, podczas 
zebrania odbyło się podsumowanie 
dotychczasowej działalności uczelni 
i wybór nowych władz. W skład no-
wych władz w uznaniu za dotych-
czasową pracę weszła i została pre-
zesem na kolejna kadencję pani Ze-
nobia Walczak, jej zastępcą został 
Kazimierz Lipiński starosta powiatu 
pyrzyckiego. Nie będziemy pytać, po 
co taka fucha staroście, skoro ma tyle 
roboty w powiecie, nawet nie miał 
czasu, żeby być podczas wyborów, 
bo musiał gdzieś wyjść. Zapytamy 
tylko, dlaczego Uniwersytet taką de-
cyzją pozbył się możliwości wsparcia 
finansowego od władz powiatu. Prze-
cież teraz starosta Kazimierz Lipiński 
nie będzie mógł wspierać z urzędu 
stowarzyszenia, którego jest wice-
prezesem, bo byłoby to niezgodne z 
prawem. 

PP 
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Sonda Bielice

Wszyscy byli fajni. Ogólnie 
w szkole fajnie było, młode lata w 
końcu.

Czy pamiętasz swojego 
nauczyciela? 

Pan Ireneusz Ruszniak nauczyciel 
historii. Bardzo fajny nauczyciel po-
trafił dobrze nauczyć. Bardzo przy-
jemny i miło go wspominam.

Po tylu latach to już nie za bardzo 
pamiętam. Ale w szkole było fajnie, 
fajne czasy.

Bardzo miło wspominam pa-
nią Korpantównę, nauczycielkę j. 
polskiego. Nikt nie narzekał na nią. 
Wspominam ją bardzo ciepło i miło.

Polonistka nauczyła mnie, co to 
teatr, książka. A nauczycielka wy-
chowania fizycznego zaszczepiła we 
mnie zamiłowanie do sportu.

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

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015
ŚREDNIE WYNIKI % EGZAMINU GIMNAZJALNEGO (arkusze standardowe – G1) – UKŁAD TERYTORIALNY

Okręgowa Komisja Egzamina-
cyjna opublikowała już wyniki te-
gorocznego egzaminu gimnazjal-
nego. Z przykrością należy stwier-
dzić, że gimnazja w powiecie py-
rzyckim nie popisały się. Średnia 
z każdego przedmiotu egzamina-
cyjnego dla wszystkich gimna-
zjów w powiecie jest w tym roku 
niższa od średniej wojewódz-
kiej. Egzamin z historii powy-
żej średniej wojewódzkiej napi-
sali tylko gimnazjaliści z Bielic, ję-
zyk polski powyżej średniej napi-
sali znowu gimnazjaliści z Bielic  
i Lipian, przedmioty przyrodnicze 
powyżej średniej wojewódzkiej 
najlepiej na egzaminie wypadły 
gimnazjalistom z Warnic. Średnią 
powyżej wojewódzkiej z matema-
tyki osiągnęli gimnazjaliści z War-
nic, Pyrzyc i Przelewic. Jeżeli cho-

Gimnazja pyrzyckie 
poniżej

średniej 
wojewódzkiej

dzi o egzamin z języków obcych, to 
na podkreślenie zasługuje wynik z 
rozszerzonego języka angielskiego; 
tutaj przy średniej wojewódzkiej 

49,69, gimnazjaliści z Warnic osią-
gnęli wynik 88,00, gratulujemy.

Liczba grobów opuszczonych, 
nieznanych to 101, do tego 426 gro-
bów, za które bliscy zmarłych nie 
wnoszą należnych opłat. Jak zwykle 
w takich sytuacjach, uporządkowanie 
tematu nie będzie ani łatwe, ani szyb-

W gminie Warnice 

Z informacji, jaką przekazała radnym na ostatniej se-
sji Rady Gminy wójt Anna Hackiewicz Gębska wynika, że 
dług za korzystanie z cmentarzy komunalnych wynosi już 
astronomiczną kwotę 105 500 złotych.

kie, ale kiedyś ktoś musi zacząć i za-
pewne niektórych bliskich czekać bę-
dzie windykacja, a groby likwidacja.

PP

Skala zadłużenia  w poszczególnych miejscowościach Gminy 
Warnice

dług zmarłych 
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Sonda Pyrzyce

.
Czy pamiętasz swojego 

nauczyciela? 

Ja chodziłam do szkoły na Bia-
łorusi. Wspaniałe czasy nawet bar-
dzo, człowiek był piękny i młody.  
A nazwisk nie pamiętam.

Nauczycielka j. polskiego pani 
Barbara Nowakowska. Bardzo do-
bry nauczyciel. Potrafiła nauczyć  
i była to bardzo przyjazna osoba.

Pamiętam panią Helenę Ma-
tysiak, uczyła matematyki i była 
bardzo fajna nauczycielką. Było to 
dawno temu, więc nie pamiętam 
roku.

Pamiętam panią od matematyki 
Katarzynę Rybak. Dobrze uczyła, 
nie krzyczała i nie biła. Były to 
czasy szkoły podstawowej. Super 
kobieta.

Szkoła to bardzo fajne czasy. 
Nauczycielka pani Gmur nauczała 
j. polskiego. Wiedziała, czego chce. 
Dokładna, precyzyjna i taką ją wła-
śnie pamiętam.

Motywy  wakacyjno-wy-
poczynkowe na starych wi-
dokówkach nie należały do 
rzadkości.  W przypadku nie-
których miejscowości na Po-
morzu nawet dominowały. 
Należały do nich oczywiście 
wszystkie nadmorskie ku-
rorty, czy też miejscowości 
uzdrowiskowe. Można wspo-
mnieć tu choćby  Bad Polzin 
(Połczyn Zdrój), czy pobli-
ski  Bad Schönfließ (Trzcińko 
Zdrój).     

Do Pyrzyc na wakacje ra-
czej rzadko kto się wybie-
rał. W miesiącach letnich zie-
mia pyrzycka była bardziej  
przedmiotem zainteresowania 
sezonowych robotników rol-
nych, z racji rozwiniętego tu-
taj rolnictwa.  

Miejscowym do schładza-
nia ciała w upalne dni pozo-

stawały tylko pobliskie rzeczki 
i oczka wodne.   Poważniejsza 
infrastruktura sportowo – wy-
poczynkowa do letniego wypo-
czynku pojawiła się dopiero la-
tem 1937 roku, kiedy oddano do 
użytkowania kąpielisko z dwoma 
basenami. Odbyło się to zresztą 
kosztem innej budowli służą-
cej rolnictwu.  Przed wybudo-
waniem basenu funkcjonował 
w tym samym miejscu… młyn 
wodny -  zwany środkowym (Mit-
telmühle). Staw młyński a na-
stępnie basen zasilany był wodą 
Czarnej Strugi. By napełnić ba-
seny potrzeba było, aby rzeczka 
naniosła… 7200 m3 wody, co od-
powiada objętości sześcianu o 
wymiarach ok. 20m x 20m x 20m! 

Miejscowej niemieckiej lud-
ności basen nie posłużył zbyt 
długo ze względu na działania 

wojenne. Wysyłający prezen-
towaną widokówkę cieszył się z  
upalnych dni w Pyrzycach la-
tem 1940 roku, po 3 latach jego 
funkcjonowania. Po wojnie ba-
sen był ulubionym miejscem 
letniego wypoczynku dla kilku 
pokoleń pyrzyczan, by po cza-
sie zamienić się w… ruinę L.  

Widokówka była przedmio-
tem obiegu pocztowego, wy-
słana została z Pyrzyc do od-
biorcy w Berlinie 01 sierpnia 
1940 roku. Wydawcą kartki 
była firma: Schöning&Lübeck.   

Na widokówce widoczna 
jest infrastruktura basenu oraz 
zabudowania starego młyna. 
Ostatnim jego właścicielem był  
Emil Drews (1927-38). 

Na wakacje! 
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Z tej okazji w kościele od-
prawione zostało uroczy-
ste nabożeństwo, a po nim 

w MGOK odbyło się spotkanie  
z przyjaciółmi, wychowankami, 
bliskimi, wiernymi z parafii, w któ-
rych przed laty pracował ksiądz 
Franciszek. Spotkanie przebiegło w 
niezwykle ciepłej, niemal rodzinnej 
atmosferze między innymi dzięki 
temu, co działo się za sprawą Elż-
biety Cichackiej z udziałem szkol-
nej młodzież i zespołu śpiewaczego 
„Swojaki” na scenie. A działo się  
i lirycznie, i wzruszająco, i humo-
rystycznie. Dostojny Jubilat, sły-
nący z poczucia humoru, co rusz 
wybuchał śmiechem, ale też zda-
rzyło mu się ukradkiem wytrzeć łzę 
wzruszenia..

Taki jubileusz to dobra oka-
zja do wspomnień. Ksiądz 
Franciszek Szydłowski uro-

dził się w 1941 r. w Strutyniu koło 
Lwowa, w 1945 r. w ramach repa-
triacji z rodzicami i rodzeństwem, 
został wywieziony na ziemie za-
chodnie do Winnik k. Węgorzyna. 

W ubiegłym tygodniu 50-lecie święceń kapłańskich 
obchodził proboszcz parafii Lipiany ksiądz Franci-
szek Szydłowski. 

Już w wieku 5 lat rozpoczął na-
ukę w Szkole Podstawowej w 
Winnikach, a po jej ukończe-

niu  uczęszczał do Liceum Ogólno-
kształcącego w  Łobzie, a następ-
nie w Drawsku Pom. Po maturze 
w 1956 r. jako 16-latek wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Gościkowie – Paradyżu.  
Po dwóch latach pobytu w semi-
narium nastąpiła przerwa, w cza-
sie, której podjął studia w Studium 
Nauczycielskim w Gorzowie Wlkp. 
Po obronie pracy dyplomowej wró-
cił kontynuować studia w semina-
rium duchownym w Gościkowie 
– Paradyżu. Święcenia kapłańskie 
otrzymał z rąk bpa Wilhelma Pluty 
20 czerwca 1965 r. w Szczecinie w 
Parafii Królowej Korony Polskiej. 
Następnie otrzymał nominację na 
księdza wikariusza w parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w 
Chojnie Szczecińskiej. Po dwóch 
latach posługi w tej parafii został 
skierowany do parafii Zagórzyce 
koło Słupska, a następnie po trzech 
latach pracy duszpasterskiej, zo-

staje skierowany do parafii św. Jó-
zefa w Szczecinie Pomorzany. Tam 
posługuje przez dwa lata, równo-
cześnie studiując na KUL-u, gdzie 
broni pracę magisterską. Po dwóch 
latach ksiądz bp Jerzy Stroba, jako 
pierwszy rządca nowo powstałej 
diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej 
(30 czerwca 1972 r.) skierował 
księdza Jubilata na studia zagra-
niczne na Uniwersytet Katolicki w 
Louvain w Belgii. Po dwóch latach 
studiów, po obronie pracy doktor-
skiej z teologii pastoralnej, wraca 
do kraju, do Szczecina do parafii 
Świętego Krzyża. Tam podejmuje 
pracę jako wikariusz i duszpasterz 
akademicki. Ks. bp Jerzy Stroba z 
myślą o utworzeniu w przyszłości 
WSD w Szczecinie, poleca mu zor-
ganizowanie studiów dla studentów 
VI r. seminarium w Gościkowie, 
mieszkających na terenie nowo po-
wstałej Diecezji Szczecińsko-Ka-
mieńskiej i przeniesienie ich na stu-
dia do Szczecina, gdzie ksiądz Jubi-
lat został p.o. rektora, zalążka przy-
szłego seminarium szczecińsko-ka-
mieńskiego. Następnie po dwóch 
latach nowy ordynariusz diecezji 
ks. abp Kazimierz Majdański mia-
nuje go proboszczem parafii Matki 
Bożej Ostrobramskiej w Szczecinie 
Żelechowie. 

Zadaniem jego, oprócz pracy 
duszpasterskiej w parafii 
jako proboszcza, było roz-

poczęcie budowy nowego kościoła 
na Osiedlu Książąt Pomorskich, w 
celu utworzenia w przyszłości no-

wej parafii. Katechizacja kilku ty-
sięcy dzieci z Osiedla odbywała się 
w pomieszczeniach przygotowa-
nych dla robotników budowlanych, 
do pomocy miał dwóch wikariu-
szy. Po trzech latach intensywnych 
prac i poświęceniu kaplicy (części 
kościoła), utworzono nową parafię 
Miłosierdzia Bożego, której jedno-
cześnie był administratorem przez 
rok. Ksiądz Jubilat równocześnie 
wykładał w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Szczecinie. Ks. abp 
Zygmunt Kamiński w 2001 r . skie-
rował ks. Jubilata na proboszcza do 
parafii Najświętszego Zbawiciela 
w Rewalu. 

W lipcu 2010 r. decyzją ks. 
abpa Andrzeja Dzięgi ob-
jął pracę duszpasterską w 

parafii Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Lipianach, 
gdzie pracuje do chwili obecnej. 

Po uroczystościach jubileuszo-
wych ksiądz jubilat skierował do 
nas następujące podziękowania.

„Dnia 20.06. 2015 r. przeżyłem 
piękną uroczystość Złotego Jubile-
uszu święceń kapłańskich.

Z całego serca dziękuję wszyst-
kim organizatorom tej uroczystości. 
Dziękuję również wszystkim uczest-
nikom, zarówno z naszej parafii 
oraz gościom, którzy wspólnie ze 
mną przeżywali Jubileuszową Mszę 
Świętą Złotych Godów Kapłań-
skich. W szczególny sposób dzię-
kuję za obecność księdza biskupa 
Henryka Wejmana, za Jego wygło-
szone słowo, życzliwość, cierpli-
wość i wspólną modlitwę. Dzięku-
jąc Panu Bogu za otrzymany dar 
uczestniczenia w Chrystusowym 
Kapłaństwie z serca wszystkim 
błogosławię”.

Ksiądz Jubilat Kanonik
Franciszek Szydłowski
Proboszcz Parafii p.w.
 Wniebowzięcia NMP 

w Lipianach
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Przedszkolaków z „Bajkowej 
Krainy” w komendzie Policji czekało 
wiele ciekawych chwil. Przybyłych 
na spotkanie gości powitał zastępca 
komendanta pyrzyckiej jednostki Po-
licji podinsp. Krzysztof Dębiński. 
Następnie wizyta zaczęła się od krót-
kiej pogadanki na temat bezpieczeń-
stwa w czasie wakacji. Najmłodszym 
przypomniano zasady obowiązu-
jące w kontaktach z osobami obcymi 
oraz dotyczące bezpieczeństwa nad 
wodą, a także w przypadku napotka-
nia agresywnego psa. Dzieci wyka-
zały się dużą wiedzą w zakresie bez-
pieczeństwa, zaprezentowały pozy-
cję „żółwia” chroniącą głowę i tułów 
przed pogryzieniem przez psa. 

Pyrzyckich policjantów odwiedziły 5 i 6-let-
nie dzieci z Przedszkola „Bajkowa Kraina”  
w Pyrzycach. Przedszkolaki wysłuchały poga-
danki o bezpieczeństwie podczas zbliżających się 
wakacji i poznały pracę policjantów.

Dzieci miały też okazję zobaczyć 
stanowisko kierowania pyrzyckiej 
jednostki. Oficerowie dyżurni poka-
zali przedszkolakom miejsce swo-
jej pracy i znajdujący się  tam sprzęt. 
Następnie najmłodsi mieli okazję 
zwiedzić policyjny areszt, zawie-
dzeni byli tylko tym, że nie ma w nim 
„więźniów”.

Kolejnym etapem w wędrówce 
po komendzie była wizyta przy koj-
cach psów służbowych oraz obejrze-
nie placu szkoleniowego dla czwo-
ronogów. Na koniec, w związku ze 
zbliżającymi się wakacjami, dzieci 
otrzymały kartki z życzeniami „Bez-
piecznych i udanych wakacji” oraz 
elementy odblaskowe.

sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

Przedszkolaki z „Bajkowej Krainy”

14 czerwca 2015r. w Szkole Pod-
stawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Jesionowie odbył się VII 
Festyn Rodzinny. Celem imprezy 
było zintegrowanie rodziców, dzieci i 
nauczycieli, włączenie opiekunów do 
aktywnego uczestnictwa w spotkaniu 
i zabawach oraz upowszechnianie 
sportowego, zdrowego stylu życia. 

Tego dnia nasi uczniowie oraz 
nauczyciele przygotowali dla wszyst-
kich gości szereg atrakcji, m.in. 
przedstawienie teatralne, które po-
mimo problemów z nagłośnieniem, 
bardzo spodobało się zebranym go-
ściom. Uczniowie postawili na wła-
sne siły i w pełni wykorzystali swój 
potencjał artystyczny. Na scenie po-

jawiły się także dzieci,  które wyko-
nały samodzielnie stworzone na tę 
okazję układy taneczne. 

Oprócz atrakcji artystycznych, 
zainteresowaniem cieszyły się także 
sprzedawane wyroby: przepyszne 
ciasta oraz najlepsze w całej gminie 
pierogi. Zgromadzeni goście mieli 

także okazję poczytać dobrą i tanią 
książkę, którą można było nabyć na 
sąsiednim stoisku. Ci, których „do-
padł” większy głód lub woleli zjeść 
coś bardziej konkretnego, posilali 
się pysznościami z grilla. Nasi naj-
młodsi goście chętnie kupowali pop-
corn, lody, a przede wszystkim losy 
na loterii fantowej, w której wy-
grać można było wspaniałe nagrody. 
Atrakcji było co niemiara, a pogoda 
mimo dość kapryśnej w tym roku, 
tego dnia była wprost wymarzona na 
rodzinny piknik pod chmurką. Całe  
przedsięwzięcie zakończył koncert 
zespołu „Sonata”, który wprowa-
dził uczestników w miłą i pogodną 
atmosferę. 

Zorganizowany festyn spełnił 
oczekiwania jego twórców, dzieci  
i młodzieży uczestniczącej w zaba-
wie. Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim tym, którzy poprzez swoją obec-
ność oraz zaangażowanie przyczynili 
się do cudownie spędzonego czasu. 

Agnieszka Wielgosz
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Dużo o tym mówią zaintereso-
wani rodzice, dużo mówi starosta 
spotykając się z nimi i do dziś nic. 
Na koniec czerwca 2015 nie ma ani 
pomysłu jak to zrobić, nie ma spię-
cia finansowego i nie ma żadnej pro-
pozycji powiatu dla gminy, bo ulica 
Poznańska jest powiatowa a szkoła 
gminna, więc także wspólna powinna 
być  inwestycja i koszty. By przerwać 
tę dyskusję o niczym, na początku 
czerwca Rada Rodziców SP2 zwró-
ciła się pisemnie do zarządu powiatu, 
by ten zajął wreszcie w tej sprawie 
konkretne stanowisko.

„….Już od kilku lat wspólnie z 
dyrekcją szkoły apelujemy o podjęcie 
konkretnych działań w tym kierunku. 
Pod koniec 2014 r. zwróciliśmy się 
pisemnie do Starosty Kazimierza Li-
pińskiego z prośbą o wykonanie za-

toczki wzdłuż ul. Poznańskiej, ma-
jąc na uwadze tylko bezpieczeństwo 
naszych dzieci. Na początku roku 
2015 doszło do spotkania Rady Ro-
dziców, Pana Starosty Kazimierza Li-
pińskiego, Pana Dyrektora Zarządu 
Dróg Powiatowych w Pyrzycach An-
drzeja Drabczyka oraz pracowni-
ków Komendy Powiatowej w Pyrzy-
cach. Zaproszeni goście po wysłu-
chaniu przedstawionych argumentów 
i wnikliwym przeanalizowaniu sytu-
acji wykazali pełne zrozumienie te-
matu i potwierdzili konieczność zor-
ganizowania bezpiecznej drogi dzieci 
do szkoły. Po raz pierwszy nasz pro-
blem został potraktowany poważ-
nie. Stanowisko Pana Starosty Kazi-
mierza Lipińskiego, pozwalało nam 
mieć nadzieję na pozytywnie rozwią-
zanie problemu, który trwa od kilku 

lat, ale emocje, jakie obserwowa-
liśmy na marcowej sesji Rady Po-
wiatu Pyrzyckiego, bardzo nas za-
niepokoiły. Jesteśmy gotowi spotkać 
się w przedmiotowej sprawie po raz 
kolejny, ponieważ bezpieczna droga 
naszych dzieci do szkoły jest sprawą 
niecierpiącą zwłoki…..”- czytamy 
we fragmencie pisma do zarządu. Na-
dzieje dane jeszcze w 2014 roku do 
dziś pozostają bez pokrycia w dzia-
łaniach, kasie i konkretach. W ubie-
głym tygodniu pewnie trochę pod 
presją w/w pisma doszło do spotka-
nia starosty Kazimierza Lipińskiego i 
zastępcy burmistrza Roberta Betyny 
na w/w temat, jak się okazało także 
bez konkretnej koncepcji inwestycji 
i kasy. Strony gminna i powiatowa 
ustaliły jedynie, że należy iść w kie-
runku przekształcenia ulicy Poznań-

skiej w ulicę jednokierunkową oraz 
poszerzenia wjazdu na plac manew-
rowy za budynkiem szkoły i tyle. 
Czy takie rozwiązanie zaspokoi roz-
budzone przez Lipińskiego rok temu 
nadzieje rodziców, dowiemy się po 
wakacjach. 

Ciekawe też, czy takie rozwiąza-
nie spodoba się mieszkańcom, któ-
rzy skazani by byli na poruszanie się 
wzdłuż całej, wyboistej Staromiej-
skiej? Pewne jest dziś jedno, że na 
żaden wariant poprawy bezpieczeń-
stwa przy szkole w budżecie staro-
stwa także nie ma pieniędzy.

PP

  

  

W związku z tym, że od dłuż-
szego czasu czepiam się kontraktu 
samorządowego przygotowywanego 
przez starostwo pyrzyckie postano-
wiłem tym razem zebrać garść in-
formacji wprost z centrum dowo-
dzenia kontraktem, czyli z gabinetu 
starosty Kazimierza Lipińskiego, do 
którego skierowałem 6 pytań. Oto 
odpowiedzi:

W nawiązaniu do pisma z dnia 
17. 06. 2015r. w związku z przygo-
towanym materiałem informacyjnym 
dotyczącym Kontraktu Samorządo-
wego „Pyrzyce +” odpowiadając na 
zadane przez Pana pytania uprzejmie 
informuję, iż:

1. Kiedy zakończą się prace nad 
kontraktem samorządowym?

Wersja robocza dokumentu bę-
dzie gotowa do końca czerwca.

2. Jak będą wyglądały prace nad 
ostateczną wersją w/w dokumentu w 
najbliższym czasie?

Po opracowaniu wersji roboczej 
dokumentu – zostanie on przedys-
kutowany z włodarzami poszczegól-
nych gmin, a także z Urzędem Mar-

Sześć pytań do kontraktu
szałkowskim, a następnie zostanie 
złożony jako gotowy dokument w od-
powiedzi na konkurs w ramach RPO 
WZ.

3. Z kim będzie w/w dokument 
konsultowany?

Dokument będzie konsultowany 
z poszczególnymi włodarzami gmin 
uczestniczącymi w KS jako partnerzy 
oraz jeżeli zajdzie potrzeba także z 
przedsiębiorcami i przedstawicielami 
organizacji pozarządowych, którzy 
zgłosili swoje projekty.

4. Proszę wymienić 3 najważ-
niejsze założenia, na których ma 
się opierać kontrakt, stanowiący o 
jego atrakcyjności, dający szanse na 
wsparcie ze środków unijnych i jego 
realizację?

Z uwagi na konkurencyjność kon-
traktów, pozostawiam pytanie bez 
odpowiedzi.

5. Na jaką szacunkową kwotę 
będzie opiewać kontrakt i jak ją 
wyliczono?

Na chwilę obecną trudno określić 
wartość Kontraktu Samorządowego 
Pyrzyce+, gdyż nadal trwają pracę 
nad jego ostatecznym kształtem, ale 
już dzisiaj wiemy, że złożono ponad 
60 fiszek, w ramach których reali-
zowane będą poszczególne projekty  
i zapewne będzie to kwota rzędu kil-
kudziesięciu milionów.

6. Jaki udział własny gmin jest 
przewidywany w kontrakcie?

O udziale własnym (finansowym) 
będzie można mówić dopiero w mo-
mencie zakończenia prac nad KS. 
Wiele projektów, podczas rozmów z 
włodarzami, może ulec zmianie za-
równo pod względem wartości pro-
jektów jak i wcześniej zakładanego 
zakresu prac. Wysokość wkładu wła-
snego przewidzianego na realizację 
projektów w ramach RPO WZ 2014-
2020 na chwilę obecną oszacowany 
został na poziomie do 15% - dofinan-
sowanie realizowane będzie w formie 
zaliczki.

W tej chwili ponad 200 stron 
kontraktu oglądają samorządowcy 
i zapewne wniosą swoje poprawki, 
naszej redakcji szczególnie schlebia 
odpowiedź pana starosty na pytanie 
4, które może sugerować, że nasz 
PULS czytają szpiedzy innych kon-
traktów i mogą coś z niego zerżnąć 
dla siebie, problem w tym, że skoro 
projekt kontraktu jest już w gmi-
nach, to i szpiedzy już go mają. 

Mamy nadzieję, że w najbliż-
szym czasie pyrzyckie media też 
dostaną elektroniczna wersję Kon-
traktu Samorządowego „Pyrzyce 
+” do oceny.

RT

O początku 
bieżącego 
roku toczy się 
pozaurzędowa 
dyskusja
na temat zatoczki 
dla pojazdów, 
którymi 
odwożone są dzieci 
do Szkoły Nr 2 
w Pyrzycach.
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Na ostatniej sesji Rady Po-
wiatu Pyrzyckiego radny Wiktor To-
łoczko rozpoczął jedną z interpe-
lacji tymi słowy: „Sprawa jest dla 
mnie niezwykle bulwersująca, a do-
tyczy dzierżawy przez Polski Związek 
Wędkarski dwóch akwenów na tere-
nie powiatu pyrzyckiego”. Byłego 
starostę wkurzyła  niedawna decy-
zja zarządu powiatu z dnia 21 maja, 
na mocy, której  zarząd powiatu od-
biera dzierżawę pyrzyckiemu PZW 
dwóch akwenów: jeden w gminie 
Warnice tzw. Glinianki w Reńsku i 
drugi akwen w Bylicach gmina Prze-
lewice. Zarząd powiatu poszedł z py-
rzyckim wędkarzami na wojnę, bo 
uznał, że PZW niewłaściwie gospo-
daruje w/w akwenami i nie prowa-
dzi zarybiania dzierżawionych akwe-
nów. Radny Tołoczko zasugerował 
także, że zerwanie umowy dzier-
żawy PZW ma bezpośredni zwią-
zek z prywatnym zainteresowaniem 
w/w akwenami przez radnego Artura 
Pniewskiego - przewodniczącego ko-
misji rewizyjnej, będącego w koalicji 
z ekipą rządzącą powiatem, Tołoczko 
przypomniał, że Artur Pniewski już 
w minionej kadencji czynił starania 
o przejęcie Glinianek w Reńsku, ale 
ówczesny zarząd odmówił. 

Podejrzenia te potwierdził także 
członek pyrzyckiego zarządu PZW 
Wojciech Siatczyński – „Tu nie cho-
dzi o zarybianie, czy jakieś nasze 
błędy w gospodarowaniu tymi jezio-
rami przez PZW, zarządowi powiatu 
chodzi o to, by akweny przejął radny 
Pniewski, to normalny układ, jakaś 
korupcja. Złożyliśmy odwołanie i li-
czymy na to, że pan starosta nie bę-
dzie mówił nam, że nic nie może z tym 
zrobić, bo to decyzja zarządu, tylko 
wycofa decyzję o wypowiedzeniu” – 
powiedział Siatczyński.

Czy radny Artur Pniewski uczest-
niczy w jeziornej korupcji? 

Artur Pniewski - „Moje zain-
teresowanie dzierżawą lub kupnem 
„glinianek ” w Gminie Warnice jest 
od 2010r., gdzie jesienią odbyła się 
wizja lokalna tego terenu przedsta-
wicieli ówczesnych władz Gminy, Po-
wiatu oraz PZW Szczecin. Oczywi-
ście obiecywano, jak zwykle, pomoc. 
W międzyczasie Gmina Warnice uży-
czyła mi na 10 lat teren pod budowę 
boiska sportowego, które wykonałem 
z własnych funduszy i do dnia dzisiej-
szego zarządzam tym terenem w czy-
nie społecznym. Wójt Gminy War-
nice udzielił mi wszelkiej pomocy  
w tej sprawie, ale jednak to teren 
Starostwa i tu zaczęły się „schody”. 
Wielokrotnie zwracałem uwagę ów-
czesnym władzom Starostwa Pyrzyc-
kiego, że teren jest bardzo zaniedbany 
i zanieczyszczany odpadami a dzier-
żawca PZW Szczecin od 01.01.1995r. 
wtedy jeszcze od Agencji Nierucho-
mości Rolnych a od 2012r od Sta-
rosty, nie interesuje się tym terenem 
i nie prowadzi żadnej gospodarki ry-
backiej na tym terenie. Przez 4 lata 
odsyłano mnie ze Starostwa do PZW  
i na odwrót bez rezultatów. W mię-
dzyczasie udostępniono mi w PZW 
kopię zawartej umowy pomiędzy Sta-
rostą a PZW, po wnikliwej analizie 
tej umowy całkowicie byłem już prze-
konany, że PZW nie stosuje się do tej 
umowy, ponadto czynsz dzierżawy 
wynosi równowartość 0,52 decytona 
pszenicy w stosunku rocznym jest to 
około 40 zł na rok płatne w dwóch 
ratach za łączną dzierżawę 15,28 ha 
gruntu pod wodami powierzchnio-

wymi stojącymi, pastwiska trwałe 
,rowy. I w tym też przypadku zwraca-
łem Staroście uwagę, że czynsz dzier-
żawy jest znikomy wręcz śmieszny za 
taki areał. I tu jest niegospodarność 
naszego Powiatu Pyrzyckiego. Kiedy 
zostałem radnym Powiatu Pyrzyc-
kiego w 2014 roku i w życie wszedł 
program „Oszczędny Powiat”, zwró-
ciłem uwagę staroście K. Lipińskiemu 
na niegospodarność tego terenu.  
Z tego co wiem, umowa dzierżawy 
została poddana wewnętrznej kon-
troli i wykryto wiele nieprawidło-
wości w jej realizacji wręcz znikome 
działania. PZW Szczecin nie przed-
stawił staroście żadnych dokumen-
tów odnośnie prowadzenia racjonal-
nej gospodarki rybackiej. To jedna 
z pierwszych umów wydzierżawia-
jącego, czyli starosty, która została 
poddana kontroli. Będą na pewno na-
stępne kontrole wewnętrzne lub przez 
komisję rewizyjną, której jestem prze-
wodniczącym. Nie dotyczy to tylko 
PZW, ale wszystkich, którzy dzierża-
wią teren lub zabudowania od Staro-
stwa. Jeżeli większość umów dzier-
żaw tak wygląda, to jest naprawdę 
duża niegospodarność. Nie ukrywam, 
że nadal byłbym zainteresowany 
dzierżawą lub kupnem tego teren, ale 
teraz w świetle prawa, będąc radnym 
Powiatu Pyrzyckiego być może mam 
ograniczone możliwości. Jeżeli już, 
to na pewno będzie ogłoszony prze-
targ na dzierżawę lub sprzedaż tego 
terenu i każdy będzie mógł stanąć do 
niego nawet, PZW czy indywidualni 
wędkarze. Przedstawiłem nawet kon-

cepcję rozbudowy tego terenu w Ba-
niewicach w Winnicy Turnau przyłą-
czając ją do Kontraktu Samorządo-
wego, gdzie zyskałą dużą aprobatę 
i innowacyjność, więc informacja 
jest podana do publicznej wiadomo-
ści. Oczywiście to tylko koncepcja, 
można powiedzieć marzenia rozwoju 
gminy i miejscowości Warnice, ale od 
marzeń się zaczyna. Mam tylko na-
dzieję, że jak nie ja,to może ktoś inny 
pójdzie w tym kierunku rozwoju wsi 
i nikt nikomu nie będzie rzucał kłód 
pod nogi.

Tyle posądzony o korupcję radny 
Artur Pniewski, jeżeli przyjrzeć się 
datom to pismo o wypowiedzeniu 
umowy dzierżawy PZW Szczecin 
otrzymuje 28 maja 2015, dzień póź-
niej 29 maja w Baniewicach w Win-
nicy Turnau, jak sam pisze powy-
żej Pniewski, prezentuje on koncep-
cję zagospodarowania terenu glinia-
nek. Polski Związek Wędkarski od-
wołuje się pismem z dnia 8 czerwca 
2015 roku, ale to już chyba po tzw. 
ptakach, bo z dat wynika, że zarząd 
powiatu i starosta nie brał już pod 
uwagę żadnych dodatkowych wyja-
śnień PZW, ani trybu odwoławczego, 
skoro w Winnicy Turnau pokazano, 
co ma być na Gliniankach w Reńsku 
w ramach kontraktu bez PZW. 

Nie znamy stanowiska starosty 
Kazimierza Lipińskiego w tej spra-
wie, ponieważ na interpelację To-
łoczki odpowie on pisemnie (zgodnie 
z życzeniem radnego).

RT

Wojciech Siatczyński

dokończenie ze str.1
Prelegentami spotkania byli 

Grzegorz Czarnecki i Mariusz 
Bączkiewicz, spotkanie otworzył  i 
prowadził Mariusz Szymkowicz. 

Ryszard Tański - Kiedy za-
wiązał się Komitet Referendalny 
w Pyrzycach?

Szef Komitetu i organizator 
spotkania Mariusz Szymkowicz - 
Formalnie zawiązał się 17 czerwca 
czyli niewiele ponad tydzień temu, 
natomiast przymiarki i spotkania 
takie nieformalne trwają przynaj-
mniej od 2-3 miesięcy.

R.T. - Zadanie podstawowe to 
tylko i wyłącznie kierunek Refe-
rendum w sprawie jednomanda-
towych okręgów wyborczych za-
planowane na 6 września?

M.SZ. - Celem samym w sobie 
jest referendum 6 września, rolą 
tego komitetu jest uformowanie 
społeczeństwa, budzenie postawy 
obywatelskiej wśród naszego społe-
czeństwa i to jest cel Komitetu  Re-
ferendalnego nadrzędny i  jedyny.

R.T. - Czy Komitet będzie 
działał w ramach tworzących się 
struktur Pawła Kukiza?

M.SZ. - Panie redaktorze, Ko-
mitet Referendalny w Pyrzycach 
jest powiązany z Pawłem Kukizem, 
ponieważ tak naprawdę On go wy-
promował i generalnie to są dwie 
zależne od siebie jednostki, tak to 
nazwijmy. Jeżeli chodzi o struktury 
to Paweł Kukiz nie buduje struktur. 
My,  jako komitet, tak jak powiedzia-
łem, przede wszystkim skupiamy się 
na referendum 6 września, co bę-
dzie dalej zobaczymy. Na tę chwilę 
jest to dla Nas cel nadrzędny i 
wszystkie swoje środki fizyczne, że 
tak to nazwę, czyli wszystkie swoje 
siły, także czas,  który poświęcamy 
temu referendum, by zachęcić po-
nad połowę wyborców, Polaków by 
poszli na  referendum.

dokończenie na str.12
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93. i 90.

10 czerwca swój doniosły ju-
bileusz 93. i 90. urodzin obcho-
dziły dwie mieszkanki  z terenu 
naszej gminy: Genowefa Szlagier 
i Helena Bajków. Z tej okazji ży-
czenia  złożył wójt gminy Mie-
czysław Mularczyk wraz z panią 
kierownik USC Małgorzatą Kę-
dziorą. W  tym szczególnym dniu 
obie panie wraz z najserdeczniej-
szymi życzeniami otrzymały li-
sty gratulacyjne i upominki. Spo-
tkania, które upłynęły w miłej  
i serdecznej atmosferze,  umożliwiły 
poznanie obu pań oraz wspomnień  
z ich życia. Pani Genowefa Szla-
gier na ziemie zachodnie przyje-
chała w latach pięćdziesiątych z 
konińskiego i tu poznała swego 
męża Juliana. Wychowali ra-
zem pięcioro dzieci, dochowali 
się dziewięciorga wnucząt i sied-
miorga prawnucząt.

Natomiast pani Helena na zie-
mie zachodnie przyjechała w latach 
pięćdziesiątych ze wschodniej czę-
ści Polski, a w Żukowie  mieszka 

od czterech lat. W Dębnie Lubu-
skim podjęła pracę w fabryce prze-
twórstwa owocowo-warzywnego, 
gdzie poznała męża Eugeniusza.  
W 1951r.  zawarła związek mał-
żeński. Razem wychowali dwoje 
dzieci oraz dochowali się czworga 
wnucząt i sześciorga prawnucząt. 
W 2009 r. zmarł mąż, którego 
wspomina z ogromnym sentymen-
tem twierdząc, że byli bardzo do-
braną parą.  

Z przyjemnością słuchało się 
słów przytaczających historię z 
własnego życia pani Helenki, z któ-
rych płynęło tak wiele mądrości 
życiowych.  Z perspektywy czasu 
stwierdza, że  należy być otwar-
tym i serdecznym w stosunku do 
innych, gdyż jak mówi: „czło-
wiek ma sam w sobie tyle miłości, 
że powinien umieć się nią dzielić z 
innymi”.

Gratulujemy i życzymy Dostoj-
nym Jubilatkom długich lat w do-
brym zdrowiu w otoczeniu bliskich  
i życzliwych osób!

Anna Garzyńska

R.T. - Ile w tej chwili jest osób 
w Komitecie Referendalnym?

M.Sz. - 15 osób takich, które 
współpracują, które są w sta-
łym kontakcie. Proszę zauważyć, 
że  formalnie powstał on niewiele 
ponad tydzień temu, a na dzisiej-
szym spotkaniu było chyba 40 osób. 
Tak że wydaje mi się, iż jest to na-
prawdę sukces, że w ciągu nieca-
łego tygodnia odkąd zrodziła się 
idea spotkania dzisiejszego, udało 
nam się ściągnąć osoby z zewnątrz, 
które naprawdę się na tym znają i 
na tyle poinformować nasze społe-
czeństwo, że było one obecne w ta-
kiej ilości.

R.T. - Wszyscy znamy środo-
wisko pyrzyckie wiemy, kto i co 
sobą reprezentuje. Widać było na 
dzisiejszym spotkaniu, że wśród 
tych 40 osób, które tutaj były 
na sali, była spora grupa 5 czy 6 
osób łącznie z panem, które sta-
nowił Komitet Wyborczy pana 
Jerzego Marka Olecha, to takie 
specjalne zainteresowanie? Pro-
szę się nie obrażać, Ja tylko py-
tam o to, czy te osoby to Pan za-
prosił, czy to przypadek, że one 
się tutaj pojawiły? 

M.Sz. - Panie Ryszardzie nie 
będę tego komentował, powiem 
inaczej, na to spotkanie byli zapro-
szeni wszyscy mieszkańcy Pyrzyc.

R.T.- Takie otwarte spotkanie?
M. Sz.- Tak jak pan widział, 

były to osoby z różnych kręgów, 
politycznych kręgów, tak że proszę 
tego nie łączyć.

cd. ze str.11

R.T. - Czyli nie powinienem 
tego jakoś dziwnie kojarzyć? 

M.Sz. - Absolutnie nie.
Może to jakaś jeszcze nadwraż-

liwość, która nie tylko mnie się 
udzieliła. Dodam, że prelegentów 
na w/w spotkanie dowiózł z mia-
sta Szczecina do miasta Pyrzyce 
były kandydat na burmistrza Py-
rzyc Daniel Zahorenko. Na zakoń-
czenie dodam też, że jestem za jed-
nomandatowymi okręgami wybor-
czymi, pójdę na referendum i na-
wet próbujący ukręcić jakieś poli-
tyczne lody mnie od tego nie od-
wiodą i namawiam do tego innych. 
„Będę chciał zaprosić wszystkich 
antysystemowych kandydatów do 
startu z naszych list, łącznie z Ja-
nuszem Korwin-Mikkem, choć nie 
zamierzamy prowadzić rozmów ko-
alicyjnych” – powiedział mediom 
w minioną sobotę Kukiz. Dodał, 
że na listy zaprosi też swoich by-
łych kontrkandydatów w wyborach 
prezydenckich.  

Poza wspomnianym liderem 
partii KORWIN pojawiły się też 
nazwiska Pawła Tanajno, Grze-
gorza Brauna, Magdaleny Ogórek  
i Mariana Kowalskiego. Ja już za-
stanawiam się, ilu w najbliższym 
czasie w Pyrzycach i powiecie py-
rzyckim ujawni się „antysyste-
mowców” chcących załapać się na 
falę Pawła Kukiza, zobaczymy to 
niebawem. 

RT  

ks. Zbigniew Rakiej TChr

Po czterech latach proboszczem 
parafii pw. św. Ottona w Pyrzycach 
przestaje być ks. Zbigniew Rakiej 
TChr. Od lipca funkcję tę będzie 
sprawował ks. Tadeusz Kłapkow-
ski TChr, dotychczasowy proboszcz 
parafii pw. Chrystusa Króla w Star-
gardzie. Parafii nie ominą też inne 
zmiany personalne. Nowy proboszcz 
– ks. Tadeusz Kłapkowski TChr uro-
dził się w 1961 roku, studiował m.in. 
na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie. 

W 1987 roku został wyświę-
cony na kapłana. Do tej pory był 
proboszczem parafii pw. Chrystusa 
Króla w Stargardzie. Wcześniej 
przez siedem lat był proboszczem w 
Szczecinie-Zdrojach. 

Pasjami nowego proboszcza 
są m.in. fotografia artystyczna 
i poezja (jest autorem tomiku 
wierszy). Dotychczasowy pro-
boszcz – ks. Zbigniew Rakiej 
TChr swoją funkcję pełnił od 
września 2011 roku. Za jego ka-
dencji m.in. wymieniono oświe-
tlenie w prezbiterium, a także 
odrestaurowano ławki, tryptyk 
w ołtarzu głównym i frontową 
ścianę kościoła parafialnego. 

W 2012 roku parafia była 
gospodarzem archidiecezjal-
nej inauguracji Roku Wiary w 
archidiecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej. Każdego roku orga-
nizowała też obchody rocznicy 
chrztu pyrzyczan. Msza poże-

gnalna ks. Zbigniewa Ra-
kieja odbyła się w miniony 
wtorek, a ksiądz Tadeusz 
Kłapkowski przywitany zo-
stanie w niedzielę, 5-go 
lipca o 10:30. W wakacje 
z parafii odejdzie także wi-
kariusz – ks. Michał Kłos 
TChr pracujący w parafii od 
trzech lat. Na jego miejsce 
przybył neoprezbiter – ks. 
Jarosław Koch TChr.

R.K.
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SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ

Położoną w Pyrzycach 
przy ul Staromiejskiej, 

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

tryczna, gaz/, ogrodzenie. 
Wraz z działką sprzedany 

 zostanie udział 1/3
 w drodze 

dojazdowej- wewnętrznej.
Na działkę zostały wydane  

warunki zabudowy 
na budynek mieszkalny parterowy 

 z użytkowym poddaszem. 
Telefon po godzinie 15.00 

   505 205 654

Podczas sesji Rady Powiatu Py-
rzyckiego wicestarosta Bartłomiej 
Królikowski przedstawił raport o sta-
nie powiatu pyrzyckiego na koniec 
2014 roku. Obraz zaprezentowany 
na ekranie był w kolorach czarnych 
z czerwonymi i białymi literami, co 
dodawało i tak ponurym danym jesz-
cze większej grozy. Z przedstawio-
nymi danymi, długami, nie polemizo-
wał nawet Wiktor Tołoczko, najbar-
dziej zainteresowany wizerunkiem 
ostatnich 8 lat życia starostwa. Dane, 
z którymi trudno jest dyskutować są 
dla powiatu ponure, łączna kwota zo-
bowiązań powiatu to prawie 28 mi-
lionów złotych, zobowiązania w sto-
sunku do ZUS to 3 miliony złotych, 
a odsetki od tego zobowiązania rosną 
o 66 tysięcy złotych rocznie, czyli 
za każde odsetki tylko z tego tytułu 
można by kawałek chodnika gdzieś 
w powiecie zrobić. Przedstawiony ra-
port informuje także o konieczności 
przeprowadzenia programu napraw-
czego, a jego ogólne zasady to:

W okresie realizacji postępowa-
nia naprawczego powiat:

1) nie może podejmować no-
wych inwestycji finansowanych kre-
dytem, pożyczką lub emisją papierów 
wartościowych

2) nie może udzielać pomocy fi-
nansowej innym jednostkom samo-
rządu terytorialnego

3) nie może udzielać poręczeń, 
gwarancji i pożyczek

4) nie może ponosić wydatków na 
promocję jednostki

5) ogranicza realizację zadań in-
nych niż obligatoryjne, finansowa-
nych ze środków własnych.

Począwszy od miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym zo-
stał przyjęty program postępowa-
nia naprawczego, do dnia zakończe-
nia postępowania naprawczego wy-
sokość wydatków na diety radnych 
oraz na wynagrodzenie zarządu jed-
nostki samorządu terytorialnego nie 
może przekroczyć wysokości wydat-
ków z tego tytułu z roku poprzedza-
jącego rok, w którym została podjęta 
uchwała w sprawie programu postę-
powania naprawczego.

Gdyby rozpoczął się program na-
prawczy, to już tylko z powyższych 
ograniczeń wynika, że zarząd po-
wiatu w tej kadencji chodziłby do 
roboty tylko podpisywać listę obec-
ności, a radni mogliby spotykać się 
dwa razy w roku na sesji, a pozyski-
waniu środków unijnych można by-
łoby zapomnieć. Szpital pozbawiony 
możliwości wsparcia przez powiat 
choćby w charakterze różnych po-
ręczeń też miałby olbrzymie nowe 
problemy. Prezentacja była dobrze 
przygotowana i dobrze, że została 
zaprezentowana, jedynie moment jej 
przedstawienia był tendencyjny. Ra-
port wprowadzony został w ostatniej 
chwili do porządku obrad, nikt z rad-
nych opozycyjnych nie wiedział, o co 

Raport z dziurą z www.google.pl
chodzi. Koalicjanci oczywiście poin-
struowani byli, świadczy o tym niby 
naprędce sporządzone stanowisko 
Klubu tychże, a odnoszące się bezpo-
średnio do prezentacji. No po prostu-
Bareja wiecznie żywy.

 Wnioskodawca starosta Lipiń-
ski przy wprowadzeniu uchwały od 
razu zastrzegł, że nie przewiduje się 
dyskusji nad raportem. Trudno jed-
nak dziwić się głosom protestują-
cych, którzy mimo zakazu chcieli 
choćby skomentować raport o stanie 
powiatu.

Przepychanki uciął tym razem 
przygotowany na takie dictum prze-
wodniczący rady ogłaszając przerwę. 
Obiecał też, że dyskusja będzie kie-
dyś. Jak nie wiadomo, o co chodzi to 
wiadomo, że to polityka i to w sła-
bym wydaniu, raport wciśnięto do 
porządku, by Klub Radnych „Pol-
skie Stronnictwo Ludowe Skuteczny 
Samorząd” miał o czym napisać w 
swoim stanowisku, co do udzielenia 
absolutorium zarządowi za 2014 rok 
czyli Tołoczce, w którym czytamy: 
„Jak mieliśmy już okazję usłyszeć sy-
tuacja powiatu pyrzyckiego jest bar-
dzo trudna. Wszyscy mamy świa-
domość, jak trudne zadania zostały 
przed naszym powiatem postawione. 
Zadania te jednak nierealizowane 
lub realizowane w niewielkim jedynie 
stopniu przez lata nawarstwiły się. 
Obecnie w wielu obszarach problem 
urósł do bardzo poważnych rozmia-
rów. Skutkiem tego przed obecnym 
zarządem powiatu stoi lawina za-
dań, której rozmiary budzą poważne 
zaniepokojenie. Niech ta lawina za-
dań zostanie zilustrowana choćby 
rozmiarem problemu dróg i chodni-
ków powiatowych. Nie trzeba szcze-
gółowych danych, aby wiedzieć, że 
skala zapóźnień sprzętowych i inwe-
stycyjnych jednostek powiatowych 
jest bardzo duża. Często wystarczy 
choćby wizyta w budynku tej czy in-
nej jednostki, by dojść do wniosku, że 
od wielu lat niewiele się zmieniło, a 
kolejne, często bardzo podstawowe 
problemy, stają się coraz bardziej pa-
lące. Skala potrzeb inwestycyjnych i 
sprzętowych jednostek powiatu py-
rzyckiego przełożona na konkretne 
kwoty, które uzbierały się przez lata, 
jest ogromna, wielokrotnie przekra-
czająca realne możliwości powiatu. 
Wszystko to jednak – mimo swojej 
ogromnej powagi – schodzi na plan 
dalszy, gdy skierujemy swój wzrok na 
sytuację finansową powiatu. Wiemy 
już, że wykonanie budżetu powiatu 
za lata 2012, 2013 i 2014 r. skut-
kuje brakiem spełnienia wskaźnika 
z art. 243 Ustawy o Finansach pu-
blicznych. Powiat pyrzycki dołącza 
do grona powiatów, które będą mu-
siały realizować program napraw-
czy. Wchodzimy w najtrudniejszy 
czas dla powiatu pyrzyckiego od jego 
powstania. Jesteśmy zobligowani 
do naprawy powiatu, do poważnych  

i trudnych decyzji w wielu sferach. 
Tak przepisy powszechnie obowią-
zującego prawa, jak i ich wykładnia, 
orzecznictwo polskich sądów wyraź-
nie wskazują, że absolutorium ow-
szem jest instrumentem kontroli za-
rządu, jednak jest to instrument o za-
wężonym zastosowaniu. Jego zasto-
sowanie ogranicza się tylko i wyłącz-
nie do przedmiotu oceny wykonania 
budżetu przez zarząd zgodnie z wolą 
rady powiatu. Zaangażowanie abso-
lutorium do oceny działań zarządu 
z innej perspektywy jest sprzeczne z 
prawem. Mimo więc negatywnej opi-
nii pracy zarządu w roku 2014, której 
smutną ilustrację m.in. przedstawił 
raport o stanie powiatu, mając rów-
nież na względzie fakt ciągłości dzia-
łań zarządu powiatu i brak prawnych 
możliwości oddzielenia oceny „obec-
nego zarządu” i „poprzedniego za-
rządu”, a także z uwagi na odpowie-
dzialność za konsekwencje prawne, 
za stabilność powiatu w trudnym dla 
niego czasie, jesteśmy zobligowani 
do głosowania za udzieleniem abso-
lutorium zarządowi powiatu za rok 
2014. Mimo ogromnego dyskomfortu, 
jaki się z tym wiąże, wykażemy się od-

powiedzialnością i rozwagą i tak wła-
śnie zagłosujemy”. 

Gdyby nie zaprezentowany ra-
port, to stanowisko Klubu miałby 
kilka zdań, a tak obecna władza po-
kazała wszystkim, z czym się teraz 
musi zmierzyć. Pytanie, czy obecny 
zarząd wprowadzi program napraw-
czy szybko, czy będzie zwlekał, by 
jeszcze coś w tej kadencji zrobić? 
Wracając do kolorystyki prezentacji 
to przypomnę, wszystko na czarnym 
tle krwisto – czerwonymi litrami z do-
datkiem białych, na zakończenie pre-
zentacja logo oszczędnego powiatu 
na białym tle jawiło się jak wyzwo-
liciel, autorom prezentacji chciałbym 
zwrócić jeszcze uwagę, że zaprezen-
towana na trzeciej planszy dziura w 
drodze powiatu pyrzyckiego nie jest 
nasza dziurą, jest dziurą o adresie 
www.google.pl/#q=dziura+w+dro-
dze i w tym przypadku były starosta 
Wiktor Tołoczko mógłby się z rapor-
tem nie zgodzić, bo to nie jest dziura 
za którą on ponosi odpowiedzialność, 
to jest najprawdopodobniej dziura w 
drodze spod Nowego Sącza.

RT
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SPORT

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

1 miejsce OSP PRZELEWICE z wynikiem łącznym -109,42 pkt.
2 miejsce OSP TETYŃ z wynikiem łącznym -113,60 pkt.
3 miejsce OSP OBRYTA z wynikiem łącznym - 114,85 pkt.
4 miejsce OSP BIELICE z wynikiem łącznym - 116,59 pkt.
5 miejsce OSP OBROMINO z wynikiem łącznym -119,51 pkt.
6 miejsce OSP KOZIELICE z wynikiem łącznym - 122,69 pkt.
7 miejsce OSP CHABOWO z wynikiem łącznym - 126,53 pkt.
8 miejsce OSP ZABORSKO z wynikiem łącznym - 127,555 pkt.
9 miejsce OSP JESIONOWO z wynikiem łącznym -129,59 pkt.
10 miejsce OSP BRZESKO z wynikiem łącznym - 131,85 pkt.
11 miejsce OSP ŻABÓW z wynikiem łącznym -136,61 PKT.
12 miejsce OSP LIPIANY z wynikiem łącznym - 162,51 pkt.

Przelewice w tym roku najlepsze 2 razy
W minioną sobotę na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Pyrzycach odbyły się tegoroczne powiatowe zawody sportowo – po-
żarnicze, w zawodach wzięło udział 12 drużyn Ochotniczych Straży 
Pożarnych ze wszystkich gmin powiatu pyrzyckiego, 13 męskich  
i jedna kobieca z Przelewic.

W kategorii kobiet zawody oczywiście wygrała drużyna z OSP Prze-
lewice, w klasyfikacji generalnej zawodów grupa mężczyzn wyniki są 
następujące:

Sędzią głównym zawodów był mł. Bryg. Andrzej Prokopski
PP
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