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dokończenie na str.2

Prawie
300 dni 
na
zwolnieniach

Czytaj na str. 10

„Informujemy, że 12 czerwca 2015 roku podczas Walnego Zgroma-
dzenia członków Akademii Piłkarskiej Sokół Pyrzyce Pan Prezes Akade-
mii Mirosław Stasiak przekazał informację o nieprawidłowym działaniu 
na niekorzyść stowarzyszenia trenera Pana Michalskiego Łukasza. 

Pokłócona 
Akademia II

Cmentarny raj 
w gminie Pyrzyce

Czytaj na str. 4

Kto się podszył                       
Franiaka?

pod 
Czytaj na str. 11

Lipiański stadion będzie miał imię Ostatni oświatowy konkurs
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Sonda Lipiany

Jestem po maturze, więc te-
raz odpoczynek. Jeszcze nie wiem, 
gdzie ale na pewno będzie długi i na 
spontanie, tak po prostu.

Do Afryki się wybieram, bo 
tam chłodniej… to żart oczywiście. 
Trzeba na wesoło, a nie ciągle na-
rzekać i się smucić.

Mam możliwość pojechać do 
Anglii, ale nie chcę, bo Lipiany są 
ładniejsze. Będę na pewno nad mo-
rzem. Wybieram też się na biwak z 
kumplami, no bo w końcu mamy 
wakacje.

Wakacje spędzę na miejscu ze 
znajomymi. Nigdzie nie wyjeż-
dżam, ale na pewno nie będę się 
nudzić.

Lipiany są moją Ojczyzną. Nie 
będę nigdzie jechał gdzieś dalej. 
Biwak w tym roku już zaliczony  
i na pewno jeszcze będzie niejeden. 
Wakacje z kumplami spędzę tak po 
prostu. 

Gdzie i za ile na wymarzone 
wakacje? 

dokończenie ze str.1

W związku z powyższym rodzice 
grupy wiekowej 2006 i młodsi, 
uczęszcza do niej 19 dzieci, któ-
rej trenerem jest Pan Kamil Pod-
górski, aby nie uczestniczyć w ta-
kich działaniach podjęli decyzję 
o rezygnacji z członkostwa w sto-
warzyszeniu. Deklaracje o rezy-
gnacji z członkostwa w Akademii 
Piłkarskiej Sokół Pyrzyce zostaną 
złożone w dniu 22 czerwca 2015”- 
Takiej treści list do przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Pyrzycach 
skierowali na ostatniej sesji rodzice 
grupy wiekowej 2006 i młodsi wraz 
z trenerem Kamilem Podgórskim 
zrzeszeni w Akademii Piłkarskiej 
Sokoła Pyrzyce. 

To fragment z pierwszego ar-
tykułu poświeconego konfliktowi 
w stowarzyszeniu Akademia Pił-
karska. W tym artykule o stanowi-
sko w w/w sprawie poprosiłem Łu-
kasza Michalskiego, który wszyst-
kiemu zaprzeczył i Huberta Łusz-
czyka, byłego wiceprezesa Akade-
mii, a od 12 czerwca 2015 jej pre-
zesa, który także zarzutów wobec 
Michalskiego nie potwierdził. 

Oburzeni obiema wypowie-
dziami rodzice, którzy odeszli z 
Akademii przedstawili naszej re-
dakcji korespondencję mailową od 
byłego prezesa Akademii Piłkar-
skiej Mirosława Stasiaka do trenera 
Kamila Podgórskiego 

„Dnia czwartek 11 czerwca 
2015 13:50 Mirosław Stasiak 
m.stasiak@elte.pl napisał: 

Witaj Kamilu.
Niestety, ale moje zbyt duże za-

ufanie w poprzednim czasie do Łu-
kasza Michalskiego i zbyt późne re-
agowanie na jego poczynania do-
prowadziły do tego, że zrobił z Aka-
demii swój prywatny biznes skupia-
jąc z jednej strony przy sobie ponad 
60 % ogólnej liczby dzieci, z dru-

giej strony pobierając od wszyst-
kich rodziców,  zwłaszcza z tych no-
wych grup, pieniądze bezpośrednio 
do swojej kieszeni nie wpłacając 
na konto Akademii tak jak wszyscy,  
a do tego szantażując tych, któ-
rzy się nie zgadzają odsuwając ich 
dzieci od wyjazdów na turnieje – 
dlatego, aby wyprostować sytuację 
to jutro na walnym zebraniu Za-
rząd chce postawić wniosek o dzia-
łanie na niekorzyść Akademii przez 
Michalskiego i odsunąć go od tre-
nowania, a potem ja, jako osoba, 
która do tego doprowadziła złożę 
dymisję i postawię wniosek o głoso-
wanie nad przyjęciem przez Walne 
Zebranie mojej dymisji. 

Pisze o tym wszystkim, gdyż bez 
pełnej frekwencji Twojej grupy nie 
uda się tego przeprowadzić, dlatego 
jeśli spotkasz się ze swoją grupą na 
treningu jeszcze przed walnymi to 
przedstaw im moją prośbę. Mirek” 

By sprawdzić, czy o powyż-
szych problemach dyskutowano 
na walnym zebraniu zwróciłem 
się do Huberta Łuszczyka, obec-
nego prezesa o kopię protokołu  
z załącznikami. 

Po kilku dniach otrzymałem, 
tylko protokół, ponieważ na kom-
plet dokumentów musiałbym po-
czekać do powrotu z urlopu pani 
Anety Sykutowicz - osoby, która 
się zajmuje w Akademii dokumen-
tacją. Poniżej prezentuję te punkty 
porządku zebrania, podczas któ-
rych omawiano problem z wpła-
tami czesnego na konto Akademii.  

Punkt 8 porządku - Dysku-
sja na temat sposobu poprawia-
nia wpłat składek członkowskich 

i opłat w grupach. W każdej gru-
pie wiekowej będzie wyznaczony 
skarbnik, który będzie zbierał in-
formacje na temat bieżących skła-
dek. W miarę możliwości będzie in-
formował członków stowarzyszenia 
o zaległościach. Członek Stowarzy-
szenia, skarbnik lub trener może 
wnioskować o zwolnienie z zapłaty 
składek w przypadku trudnej sytu-
acji materialnej. Każda grupa musi 
przekazać na piśmie do Zarządu in-
formację o stawce wynagrodzenia 
trenera.

Punkt 9 porządku - Koniecz-
ność przestrzegania przez grupy 
obowiązku przeprowadzania wpłat 
przez konto bankowe AP. W przy-
padku braku stosowania się do tego 
wymogu grupa utraci możliwość 
wyjazdu na turnieje opłacane przez 
AP.

Punkt 10 porządku - Wolne 
wnioski

 Zarząd AP składa rezygnację z 
pełnienia dotychczasowej funkcji. 
Grupy pana Łukasza Michalskiego 
(rocznik 2008/2009 brak wpłat, 
rocznik 2006 brak wpłat, rocznik 
2004/2005 jedna wpłata) nie doko-
nują wpłat składek miesięcznych na 
konto AP. Pomimo ogólnego zobo-
wiązania się rodziców dzieci grup 
pana Michalskiego do przestrzega-
nia decyzji i uchwał Zarządu, Za-
rząd AP nie widzi możliwości dal-
szej współpracy z panem Łukaszem 
Michalskim. Decyzją rodziców, pan 
Michalski ma dalej trenować ich 
dzieci. W związku z tym obecny Za-
rząd złożył rezygnację.

   cd. str.3

Pokłócona 
Akademia
           II
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Sonda Przelewice

Na pewno pojadę nad mo-
rze z rodzicami. A jak bym miał 
możliwość, tobym chętnie w góry 
pojechał.

Ja lubię miejsca, gdzie jest cie-
pło i dobre towarzystwo. Gdybym 
miał kasę, to na pewno w takie wła-
śnie miejsce bym się wybrał. No  
i chętnie moje lubelskie strony bym 
odwiedził.

Niestety, wakacje spędzam na 
miejscu. A bardzo bym chciał poje-
chać do Barcelony.

 Jak byłem młody, to jeździłem 
na wakacje. Teraz to nie ma za co. 
Ale na mecz do Barcelony bardzo 
chętnie bym się wybrał.

Nigdy nie byłem na wakacjach. 
A teraz, to choćbym chciał, to nie 
mam za co.

Gdzie i za ile na wymarzone 
wakacje? 

dokończenie ze str.2

Punkt 11 porządku - Wybór 
nowego Zarządu AP.

Podczas burzliwej dyskusji w 
punkcie 10, część rodziców opu-
ściła zebranie. Dalszą część zebra-
nia kontynuowano w składzie 30 
osób. 
prezes – Hubert Łuszczyk głoso-
wało za 30/0/0 osób
z-ca Prezesa – Joanna Garanin 
gł. za 30/0/0 osób
skarbnik – Jacek Lewandowski 
gł. za 30/0/0 osób

A teraz uwagi do protokołu ro-
dziców, którzy odeszli z Akademii: 
Do pkt 8 - w każdej grupie pił-
karskiej powinien być skarbnik 
już od początku powstania akade-
mii, nie było go tylko w grupach 
trenera Łukasza Michalskiego. 
Do pkt 10 - nie zapisano w pro-
tokole jasno, że to trener Łukasz 

Kolejne pozyskane środki 
na renowację murów 

Gmina Pyrzyce w  kwietniu br. 
złożyła wniosek o dotację i w rezulta-
cie otrzymała 40 000,00 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego na „Reno-
wację z częściową odbudową XIV w. 
obwarowań miejskich w Pyrzycach 
na odcinku północno - zachodnim od 
Baszty Sowiej do czatowni nr 47” - 
kontynuacja prac, wpisanych do reje-
stru zabytków na działce nr 6/3 ob-
ręb 8 miasta Pyrzyce wzdłuż ul. 2-go 
Marca i ul. Szkolnej. 

Parafie Gminy Pyrzyce również 
pozyskały środki na prace restau-
ratorskie i konserwatorskie. Para-
fia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Żabowie otrzymała:

- na II etap prac kon-
serwatorskich i restau-
ratorskich przy obrazie 
„Chrzest Chrystusa” 
30 000,00 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego. Natomiast 
Parafia Rzymskokatolicka pw. Na-
rodzenia NMP w Brzesku otrzy-
mała środki na V etap prac konser-
watorskich i restauratorskich doty-
czący czwartej pary przęseł od strony 
wschodniej sklepienia (bez dwóch 
wysklepków po stronie północno-za-
chodniej i bez dekoracji snycerskiej) 
wraz z ich konstrukcją do wysoko-
ści ślepej podłogi, 50 000,00 zł od 
Zachodniopomorskiego Wojewódz-

Michalski nie wpłacał od kwiet-
nia 2014 na konto akademii opłat 
miesięcznych pobranych od rodzi-
ców, nie ujęto w protokole, że rocz-
nik 2008 nie miał złożonych dekla-
racji członkowskich, a dzieci ćwi-
czyły wspólnie z innymi dziećmi na 
hali już od października 2014 roku, 
brak wpłat składki członkowskiej  
i opłat miesięcznych z tej grupy, de-
klaracje złożono w maju 2015 roku. 
W protokole nie ujęto także, że pan 
prezes Mirosław Stasiak zadał pod-
czas zebrania rodzicom pytanie, 
czy wpłacali  trenerowi Łukaszowi 
Michalskiemu miesięcznie pienią-
dze za zajęcia, padła wtedy odpo-
wiedź rodziców, że płacili, nie od-
notowano tego w protokole.

„…..gdybym wiedział o jakiś 
nieprawidłowościach to  nie podej-
mowałbym się pracy na stanowi-
sku prezesa dodam, że w poprzed-
nim zarządzie byłem wiceprezesem, 
więc z większością spraw jestem na 

bieżąco” – powiedział w wywia-
dzie do poprzedniego artykułu pre-
zes Hubert Łuszczyk

Myślę, że z samego protokołu,  
a pewnie z przebiegu walnego ze-
brania  jeszcze wyraźniej widać, 
że coś jest w Akademii z kasą  nie 
tak, czy obecny zarząd zajmie się 
choćby tym, co zapisane jest w pro-
tokole, zobaczymy. Przy realizacji 
kolejnego materiału o Akademii 
docierają do nas  informacje o ko-
lejnych zobowiązaniach, jest ona 
dłużna około 600 zł za wynajmy 
sali sportowej przy Powiatowej 
Komendzie Straży Pożarnej w Py-
rzycach. Czy jeszcze są jakieś inne 
długi, które może spłacą rodzice? 
Na zakończenie coś optymistycz-
nego, rodzice którzy w proteście 
opuścili Akademię Piłkarską SO-
KÓŁ zakładają własne stowarzy-
szenie piłkarskie, które po zakoń-
czeniu procedur papierowych wej-
dzie na zielona murawę. 

Ryszard Tański 
 

kiego Konserwatora Zabytków, para-
fia pozyskała także środki na V etap 
prac konserwatorskich i restaurator-
skich dotyczący pozornego sklepie-
nia krzyżowo-żebrowego typu sta-
laktytowego (XVIIw.) 300 000,00zł 
z Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Dofinansowanie 
realizowane w ramach Programu 
Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 1 
Ochrona Zabytków oraz 30 000,00 zł 
z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.

PP
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Sonda Kozielice

Oczywiście że jadę. Do Szcze-
cina na SLOT ART. FESTIVAL 
jadę z dzieckiem. Jest to impreza 
przeciwieństwo Woodstockowi. 
Będę tam wolontariuszką. No i do 
Lubiąża jadę.

W tym roku nigdzie się nie wy-
bieram. W tamtym roku w Turcji 
byłem. W Himalaje bym chętnie po-
jechał, ale to tylko marzenia.

Wakacje na miejscu, bo kasy 
brak. Ale gdybym wygrał, to coś by 
się wymyśliło.

W tym wieku to już się nigdzie 
nie wybiorę, bo się po prostu nie na-
daję się już.

Praca jest i niestety z tego po-
wodu nie wyjeżdżam. W Mrzeży-
nie byłam w tamte wakacje i chęt-
nie bym tam wróciła.

Gdzie i za ile na wymarzone 
wakacje? 

W polityce, szczególnie w okre-
sie przed wyborami do parlamentu, 
które już 25 października, nie dziwi 
już nic. Nawet PSL, które zawsze ja-
koś się wylizywało, dziś takie pewne 
nie jest. Słupki poparcia społecznego 
stawiają partię raz pod progiem, raz 
za, no i teraz Janusz Piechociński, 
główny prezes PSL i szefowie lu-
dowej partii w regionach i powiecie 
mają problem. Na pytanie, kto wygra 
wybory, politycy PSL od lat odpo-
wiadali: nasz koalicjant i to była naj-
szczersza prawda, bo ktokolwiek by 
wyborów nie wygrywał, zawsze mu-
siał przyjść do PSL i zaproponować 
mu wspólne rządy; teraz jednak ten 
fakt może stać się historią. 

Widać, że PSL nie chce dać się 
wciągnąć w konflikty i pracuje nad 
wizerunkiem partii i jej kandyda-
tów do sejmu. W tak zwanym tere-
nie, Jarosław Rzepa, szef regional-
nych struktur PSL i wicemarsza-
łek województwa od kilku miesięcy 
każdego dnia coś otwiera, albo się  
z kimś w terenie wita, taki terenowy 
marszałek. 1 i 30 sierpnia marszałek 
Rzepa idzie jeszcze dalej w stronę lu-

Nie 
dziwi 
już nic

dzi (wyborców),  
będzie oprowa-
dzał wycieczki po 
ogrodzie dendro-
logicznym w Prze-
lewicach, będzie w 

tych dniach ludo-
wym przewodnikiem. 

O chęci ocieplenia wizerunku 
PSL i  uspokojenia sytuacji w powie-
cie pyrzyckim przed zbliżającymi 

się wyborami może świadczyć także 
zgoda Jarosława Rzepy na propozy-
cję Witora Tołoczki, by starosta py-
rzycki Kazimierz Lipiński przywró-
cił z pomniejszonymi poborami na 
stanowisko dyrektora powiatowego 
szpitala Ryszarda Grzesiaka. 

Według mnie, wojna o Grze-
siaka tylko zaszkodziłaby ludow-
com, bo Platforma Obywatelska jest 
w powiecie w opozycji i może roz-
rabiać do woli, czy Lipiński wykona 
polecenie Rzepy i odda Grzesiakowi 
szpital okaże się już niedługo. 

W minioną niedzielę Ryszard 
Berdzik, Stanisław Wudarczyk i Ka-
zimierz Lipiński zaprosili miesz-
kańców powiatu pyrzyckiego do 
kościoła przy ulicy Staromiejskiej 
w Pyrzycach na odsłonięcie ta-
blicy okolicznościowej z okazji 70 
rocznicy śmierci Wincentego Wi-
tosa i 120 rocznicę powstania ruchu 
ludowego. 

Jak widać w PSL pełna mobili-
zacja, by czarny sen Piechocińskiego  
o tym, że nikt ich nie poprosi do rzą-
dzenia się nie ziścił.

RT 

W powiecie pyrzyckim znajdują 
się 34 czynne cmentarze, na któ-
rych aktualnie można dokonać po-
chówku zmarłych; najwięcej znaj-
duje się ich na terenie gminy Py-
rzyce, bo aż 12, gminy Przelewice 7, 
gminy Warnice 6, gminy Bielice 5, 
gminy Kozielice 3 i tylko 1 w gmi-
nie Lipiany. Jak przekazują nam wło-
darze gmin, dla wszystkich cmen-
tarzy założone są księgi cmentarne,  
a jedynie gmina Przelewice posiada 
jedną księgę cmentarną dla wszyst-
kich 7 cmentarzy, natomiast w gmi-
nie Warnice każdy cmentarz ma dwie 
księgi - księga wieczysta osób po-
chowanych na cmentarzu i księga 
grobów. Jeżeli chodzi o zarządzanie 
cmentarzami, to w Przelewicach za-
rządcą cmentarzy jest gmina i ona 
pobiera wszelkie opłaty wynikające 
z korzystania z wszystkich 7 cmen-
tarzy, w gminie Lipiany zarządcą  
i pobierającym opłaty jest Gminny 
Zakład Komunalny, gmina Bielice 
sama zarządza 5 cmentarzami i po-
biera z tego tytułu opłaty, podobnie 
w gminie Kozielice za korzystanie  
z 3 cmentarzy gminnych opłaty 
wpływają do budżetu gminy i gmina 
administruje cmentarzami, w gminie 
Warnice podobnie dochody za ad-
ministrację cmentarzy wpływają do 
budżetu gminy. Zdecydowanie od-
mienna sytuacja jest w gminie Py-

Cmentarny raj 
w gminie Pyrzyce

rzyce, gdzie zarządcą wszystkich 12 
cmentarzy jest Pyrzyckie Przedsię-
biorstwo Komunalne, ale opłaty za 
korzystanie z cmentarza pobierane są 
tylko za cmentarz położony w Pyrzy-
cach i te są odprowadzane do budżetu 
gminy, za pochówek i korzystanie na 
pozostałych 11 cmentarzach poło-
żonych w Ryszewku, Ryszewie, Tu-
rzu, Okunicy, Brzezinie, Stróżowie, 
Brzesku, Letninie, Pstrowicach, Mie-
lęcinie i Mechowie nikt nie pobiera 
opłat, tam można pochować zmar-
łego za darmo. Dochody z cmentarzy 
z reguły nie pokrywają kosztów ich 
utrzymania i tak gmina Przelewice 
tylko od stycznia do maja tego roku 
wydała już na utrzymanie cmentarzy 
ponad 40 tysięcy złotych, gmina War-
nice do końca czerwca wydała ponad 
22 tysiące złotych, gmina Kozielice 
zaplanowała na tę działalność w tym 
roku 18 tysięcy złotych, gmina Li-
piany na cały rok 60 tysięcy złotych. 
Najmniej na utrzymanie 5 cmentarzy 
zaplanowali radni gminy Bielice, bo 
zaledwie niecałe 7 tysięcy złotych,  
a najwięcej, bo ponad 151 tysięcy zło-
tych zaplanowała gmina Pyrzyce. Na 
wszystkich cmentarzach, oprócz 11 
wiejskich, w gminie Pyrzyce (gdzie 
nie pobiera się opłat) obowiązują 
cenniki uchwalane przez Rady Gmin 
i na ich podstawie naliczane są opłaty 
za korzystanie z cmentarzy. Dziś bio-

rąc pod uwagę kompletne, wysokie 
koszty pochówku, wymienione po-
wyżej wiejskie cmentarze w gmi-
nie Pyrzyce stają się dla wielu osób 
prywatnych, czy też instytucji rajem 
cmentarnym, do tych miejscowo-
ści można przyjechać, samemu wy-
brać miejsce na cmentarzu i pocho-
wać kogoś bez żadnych opłat; część 
z tych cmentarzy z tego powodu już 
się przepełnia, bo na wiejskich cmen-
tarzach gminy Pyrzyce chowają swo-
ich bliskich mieszkańcy ościennych 
gmin. Temat, o którym piszemy, po-
ruszany jest od kilku miesięcy pod-
czas samorządowych spotkań w 
gminie Pyrzyce i jak do dziś nie ma  
w tej materii jednolitego stanowiska, 
co zrobić z cmentarnym rajem, co 
zrobić, gdy  cmentarze się przepełnią, 
kto powinien dać kasę na niezbędne 
inwestycje, czy na powiększanie 
cmentarzy, czy, tak jak w innych 
gminach, wprowadzić opłaty. Jedno 
jest wiadome, że bez zmian cmenta-
rze wiejskie w gminie Pyrzyce za ja-
kiś czas umrą.

PP
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Sonda Warnice

Wisła, południe Polski - tam jeź-
dziłem. A jakbym był bogaty, to na 
pewno nie wybrałbym się na żadną 
wycieczkę zagraniczną i na pewno 
nie do Tunezji. Polskę bym zwie-
dzał, tu u nas w kraju dobrze jest.

 Nie byłem nigdzie i nie pojadę, 
bo mnie na to nie stać. Ale jakbym 
miał kasę, tobym w świat wyruszył.

 Nie pojadę nigdzie. Rolnik nie 
ma kiedy. W Polsce jest ciekawie, 
jest  u nas co zwiedzać.

Nigdzie nie jadę. Przydałyby się 
wakacje. Obojętnie gdzie, ale tylko 
w naszym kraju.

Kiedyś była gospodarka, to nie 
było jak jechać, a teraz to wiek już 
nie pozwala.

Gdzie i za ile na wymarzone 
wakacje? 

I wszystko już wiadomo, artystą 
który koncertował 19 lipca w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury w 
Lipianach na zaproszenie Kościoła 
Zielonoświątkowego był Tomasz 
Żółtko - muzyk (gitarzysta), kom-
pozytor, poeta i publicysta. Konte-
stator narodowych słabości, ale jed-
nocześnie liryczny poeta, piewca po-
wrotu do normalności, wrażliwości 
i życia opartego na refleksji, także 
teologicznej. 

W jego repertuarze znajdują 
się i piosenki z tekstami  typowo 
lirycznymi, dotykające tej mister-
nej więzi człowieka i Boga, ale jed-
nocześnie ukazuje także bardzo do-
sadnie zaistniałą rzeczywistość dnia 
codziennego. 

W latach 90-tych podbił listy 
przebojów balladą „Kochaj mnie i 
dotykaj”, która przez blisko 30 ty-
godni gościła w gorącej dziesiątce 
Muzycznej Jedynki, stając się ogól-
nopolskim przebojem. To wszystko 

sprawia, że Tomasz Żółtko jest jedną 
z najbardziej barwnych i niekon-
wencjonalnych postaci współczesnej 
chrześcijańskiej piosenki autorskiej.

Koncert był wspaniały, jak to je-
den z uczestników określił, niezmier-
nie udany. Usłyszeliśmy utwory za-
równo całkiem nowe i wszystkim 
znane przeboje: wspomniana już bal-
lada Kochaj mnie i dotykaj czy Po 
prostu z Jezusem żyć.  Do tego trochę 
poezji, kilka ciekawych  wręcz oso-
bistych refleksji, a także żywy i bez-

Wspólne myśli, Listy do Karo-
liny, Dominika z wyspy poszukiwaczy 
prawd, Klatka skandalu, W poprzek, 
Targ mięsny, Krótkie wyprawy w ko-
smos, Nienasycenia, Bezsenność i kurz, 
Może ostatni taki głupiec  – oto tytuły 
płyt, które wydał! 

pośredni kontakt ze słuchaczami. To 
wszystko sprawiło, iż wszyscy wy-
chodzili zadowoleni, pełni wrażeń 
i przemyśleń dotyczących naszych 
codziennych relacji z Bogiem. Ktoś 
kiedyś powiedział, że śpiew, muzyka 
sprawia, że z naszego życia zrzucona 
zostaje pajęczyna codzienności. My-
ślę, że wielu z nas podczas tego kon-
certu właśnie  tego doświadczyło. 
Występ, muzyka, słowa, poezja To-
masza sprawiły, że nasze serca zo-
stały odkurzone z naszej pajęczyny 
codzienności. 

Na ostatniej nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej w Pyrzycach, zwo-
łanej na wniosek burmistrz Marzeny 
Podzińskiej, radni zgodzili się z jej 
propozycją, by na remont dachu Hali 
Widowiskowo Sportowej przezna-

Hala przestanie przeciekać
czyć 40 tysięcy złotych. Nieszczelny 
dach, cieknąca woda spowodowały 
liczne pęknięcia tynku i jego odpa-
danie, przy silnych opadach woda 
przedostaje się pod podłogę i pod 
trybuny, a wykonanie prac remonto-

wych nakazał także Powiatowy In-
spektor Sanitarny. Z przeprowadzo-
nego rozeznania dekarskiego rynku 
wynika, że za te pieniądze dach bę-
dzie szczelny.

PP 
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Sonda Bielice

Gdybym wygrał w lotto, to na 
pewno bym do Dubaju chciał się 
wybrać, bardzo mi się tam podoba. 
Ale chyba raczej nigdzie się nie 
wybieram.

Gdzie i za ile na wymarzone 
wakacje? 

W poprzednim roku byłem nad 
morzem, w tym roku na miejscu 
zostaję.

Nigdy nie byłem na wakacjach i 
już na pewno w swoim życiu nigdy 
nie pojadę.

Jadę do Dąbrowy najpierw. Tro-
chę na miejscu, a następnie wybie-
ram się do Norwegii.

Mam babcię w Pyrzycach, więc 
tam pojadę, a później to na pewno 
do Niemiec. A tak to na miejscu na 
plażę będę chodzić.

1. Przebudowa chodników 
i wjazdów w ciągu drogi gmin-
nej nr 620017Z ul. Dworcowa w 
Pyrzycach. 

2. Przebudowa drogi ul. Mic-
kiewicza w Pyrzycach. Zakres 
rzeczowy zadania obejmować 
będzie wykonanie dokumentacji 
technicznej, kosztorys inwestor-
ski, przedmiar robót, specyfika-
cję techniczną wykonania i od-
bioru robót budowlanych. 

3. Budowa parkingu wraz z 
utwierdzeniem części działki nr 
160/1 obręb 8 m. Pyrzyce. 

Na ostatniej planowej sesji Rady Miejskiej w Pyrzy-
cach na wniosek Burmistrz Pyrzyc zostały przyjęte i 
wprowadzone do budżetu gminy na rok 2015 zadania in-
westycyjne na łączną kwotę 1.828.058,43 zł. Jedenaście 
wprowadzonych zadań to:

4. Przebudowa istnieją-
cej nawierzchni wraz z bu-
dową miejsc parkingowych na 
działce nr 198 położonej w ob-
rębie nr 8 miasta Pyrzyce. 

5. Rozbudowa, przebudowa, 
zmiana sposobu użytkowania bu-
dynku dla potrzeb świetlicy oraz 
mieszkania socjalne na terenie 
działki nr 131/3 i 131/4 obręb 3 
miasta Pyrzyce. 

6. Przebudowa i zmiana spo-
sobu użytkowania nieruchomo-
ści oznaczonej jako działka nr 
16/46 położonej w obrębie 6 mia-

sta Pyrzyce stanowiącej w udziale 
862/1000 własność Gminy- Dwo-
rzec PKP z przeznaczeniem na lo-
kale socjalne. Opracowanie doku-
mentacji łącznie z pozwoleniem 
na zmianę sposobu użytkowania.

7. Wykonanie ogrodzenia 
placu sportowo-rekreacyjnego na 
działce nr 53 położonej w obrębie 
8 miasta Pyrzyce.

8. Rezerwa celowa majątkowa 
na dofinansowanie zadań powiatu 
pyrzyckiego w zakresie utworze-
nia miejsc parkingowych w pa-
sach dróg powiatowych.

9. „Termomodernizacja bu-
dynków użyteczności publicznej” 
w tym przedszkoli, Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyj-
nymi w Pyrzycach. Zadanie reali-
zowane będzie etapowo – w latach 
2015-2017. 

10. Dostawa i montaż lamp so-
larnych na terenie gminy Pyrzyce.

11. Uzbrojenie terenu ul. Li-
piańska w Pyrzycach. Wyko-
nanie dokumentacji projekto-
wej w tym sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej. 

PP

Niecodzienna wizyta przed-
szkolaków w Ogrodzie Den-

drologicznym w Przelewicach była 
dla nich niezwykłym wydarzeniem. 
W laboratorium mogły zobaczyć 
produkcję mydełek, w  Ogrodzie cie-
kawą roślinność, a w Oranżerii spę-
dzić miłe chwile przy zabawie dając 
upust swojej dziecięcej energii. 

Po wspólnej zabawie we 
wspaniałych nastrojach  

i z wymalowanymi  buźkami mogły 
zregenerować swe siły kiełbaskami z 
grilla. Kolejnym ich ciekawym prze-
życiem było sadzenie kwiatków pod 
nadzorem pracowników szkółki.

Przedszkolaki na pikniku wakacyjnym

W ubiegły czwartek zakończyła 
się procedura wyłaniania nowych dy-
rektorów dla pyrzyckich szkół. Po 
nieudanej próbie wyłonienia dyrek-
tora dla szkoły w Okunicy z powodu 
braków w dokumentach, w miniony 
czwartek z papierami kandydatów 
było już wszystko w porządku i ko-
misja mogła dokonać wyboru. Chętni 
do rządzenia najmniejszą placówką 
oświatową w gminie Pyrzyce to Be-

ata Łabiga – nauczycielka z Okunicy, 
obecny dyrektor szkoły w Okunicy 
Grzegorz Jasek i nauczycielka języka 
polskiego z pyrzyckiego technikum 
Katarzyna Jaszczak. Konkurs decy-
zją komisji wygrała Katarzyna Jasz-
czak. Jak wspomniałem, ten konkurs 
zakończył tegoroczny cykl wyłania-
nia nowych dyrektorów dla 3 py-
rzyckich podstawówek. Pod koniec 
roku szkolnego w konkursach wyło-

niono już dyrektorów dla SP Mielę-
cin, gdzie Beatę Kurowską zastąpi od 
1 września Roman Major nauczyciel 
z Brzeska, a w SP Żabów byłą dyrek-
tor Bożenę Masternak zastąpi wie-
loletni nauczyciel języka polskiego 
z pyrzyckiego gimnazjum Mirosław 
Staciwa. 

PP 
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Sonda Pyrzyce

.
Gdzie i za ile na wymarzone 

wakacje? 

Nad nasze polskie morze i Pol-
skę odwiedzić.

Chętnie bym się wybrał, ale 
żoną się opiekuję. Mamy domek, 
to wakacje obok domu spędzimy. 
Trzeba się wszystkim opiekować, 
no i nie ma jak wyjechać.

Byłam w różnych miejscach 
na świecie. Np. w Nowym Jorku 
byłam i Chorwacji. Tam, czyli w 
Chorwacji wspaniali ludzie, wszy-
scy bardzo mili ogólnie wspaniały 
kraj, polecam wszystkim.

Rzym mi się marzy. W tamtym 
roku byłam nad polskim morzem, 
a w te wakacje niestety nigdzie nie 
pojadę.

Do Niemiec się wybieram, jak 
zawsze. A takie moje marzenie to 
Grecja, a dokładnie Kreta. Bardzo 
bym chciała tam pojechać. Może 
kiedyś się uda.

Ostatnio coraz popular-
niejsze na portalach spo-
łecznościowych stały się 
połączenia historycznych 
fotografii z obecną zabu-
dową tych samych miejsc. 
Pomysłodawcą takiej tech-
niki był francuski fotograf 
Julien Knez. Wykorzystał 
on 50 historycznych foto-
grafii, które zostały wyko-
nane w okresie od 19 do 25 
sierpnia 1944 roku w Pa-
ryżu. Były to dni chwały 
Francuzów, tuż po wyzwo-
leniu miasta, po czterech la-
tach niemieckiej okupacji. 
Zdjęcia te zestawił z tym, co 
można zobaczyć w tym sa-
mym miejscu dzisiaj, czyli 
70 lat później. Julien Knez 
chciał w ten sposób odtwo-
rzyć, jak wojna odcisnęła 
swoje piętno na obecny wy-
gląd stolicy Francji.

„To było bardzo ciekawe 
wyobrazić sobie walki na 
ulicach, które znam współ-
cześnie” – wspomina w licz-
nych wywiadach - Knez. 
Aby jednak można było zre-
alizować ten projekt i zo-
baczyć na stronie interne-
towej efekt takich kompila-
cji Julien Knez przez mie-
siąc szukał starych zdjęć, 
starych książek, czasopism, 
czy widokówek – najczę-
ściej kupując je na popu-
larnym eBay. Kolejny mie-
siąc  to turystyka po Paryżu, 
zdjęcia, aparat w ręku i tak 
przez  wszystkie zakątki sto-
licy, aby to wykonać pięć-
dziesiąt migawek, które po-
łączyły pamięć przeszłości 
i teraźniejszości, …a i hi-
storii. Niesamowity efekt 
pracy fotografa można zo-
baczyć w licznych galeriach 
w sieci internetowej (np. po 
wpisaniu w wyszukiwarce 
imienia i nazwiska ich au-
tora).  Wśród nich znaleźć 

Pyrzyce z fotografii 
a’la Julien Knez

można znane wszystkim miej-
sca jak Wieża Eiffla, Place de la 
Concorde, katedra Notre Dame,  
Pola Elizejskie, ale również sąsia-
dujące z nimi barykady, czołgi. 
Zobaczymy również żołnierzy w 
scenach euforii tuż po wyzwole-
niu Paryża.

Obok zobaczyć mogą próbę 
podobnego podejścia z wykorzy-
staniem starych fotografii przed-
wojennych Pyrzyc. Próbę mało 
udaną bowiem nie posiadam 
większych umiejętności i zdolno-
ści fotograficznych, a samo zdję-

cie zrobione zostało z wykorzy-
staniem zwykłego smartfonu. 
Zachęcam jednak osoby bardzie 
zawodowo obyte z aparatem fo-
tograficznym do podjęcia praw-
dziwego wyzwania z tym rodza-
jem można rzec sztuki.

Na fotografiach widzimy 
fragment zabudowań bramy 
Bańskiej z historycznym wido-
kiem w kierunku dzisiejszych 
zabudowań ZS nr. 1 im. Nobli-
stów Polskich.  
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PORADNIA ONKOLOGICZNA W BARLINKU
SZPITAL Barlinek sp. z o.o. INFORMUJE, 

ŻE Z DNIEM 08.07.2015r. OTWIERA 
PORADNIĘ ONKOLOGICZNA W RAMACH KONTRAKTU Z NARODO-

WYM 
FUNDUSZEM ZDROWIA (BEZPŁATNIE).

DO PORADNI NIE JEST POTRZEBNE SKIEROWANIE.
 

PORADNIA MIEŚCI SIĘ NA PARTERZE
W BUDYNKU ADMINISTRACJI SZPITALA.

 
DNI I GODZINY PRACY PORADNI ONKOLOGICZNEJ:

 
OD SIERPNIA

  ŚRODY 15.00 - 19.00   PIĄTKI  15.00 - 19.00
 

REJESTRACJA 
- OSOBISTA W DNIACH PRACY PORADNI

W GODZINACH 14.30 - 15.00
 

- TELEFONICZNA WTORKI I CZWARTKI
W GODZINACH 12.00 - 14.00

 
POD NR TEL. 95 74 61 810 WEW. 45 LUB 95 74 62 963 WEW. 45
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ĆWICZENIA STRAŻAKÓW 
Z JEDNOSTKI OSP 

WARNICE
Nasi druhowie nie 
próżnują! Mimo trwających 
wakacji strażacy cały 
czas starają się zachować 
formę i organizują 
ćwiczenia mające na celu 
poprawić sprawność 
własną oraz akcji. Z tego 
powodu dnia 19 lipca 2015 
roku druhowie udali się do 
Reńska, aby przećwiczyć 
układanie linii gaśniczych 
oraz taktykę napełnienia 
zbiornika wody podczas 
akcji. 

Od 1 stycznia fotoradary przejmie Inspekcja Transportu Dro-
gowego, a dochód z mandatów zasili budżet państwa. Sejm zno-
welizował Prawo o Ruchu Drogowym pozbawiając straże miejskie 
i gminne możliwości kontroli prędkości przy pomocy wszystkich 
fotoradarów: stacjonarnych, przenośnych i tych, które są zainstalo-
wane na niektórych skrzyżowaniach. 

Za odebraniem straży miejskiej i gminnej fotoradarów głoso-
wało 404 posłów ze wszystkich klubów, przeciw było 18-tu, jedna 
osoba wstrzymała się od głosu. W naszym powiecie są dwie straże, 
miejska w Pyrzycach i połączona międzygminna dla Lipian i Prze-
lewic, każda z nich ma po jednym fotoradarze, które 31 grudnia 
2015 roku trzeba będzie schować do magazynu, albo odsprzedać 
Inspekcji Ruchu Drogowego.

PP

Sobotnie ćwiczenia polegały na skoordynowanym ułożeniu 
odcinka gaśniczego złożonego z dwóch odcinków linii głównej - 
W75, rozdzielacza, dwóch linii gaśniczych po dwa węże W52 za-
kończonych prądownicami TURBO-JET. 

Pierwsza rota miała za zadanie podawać prąd wody w natarciu, 
druga natomiast w obronie. Podczas ćwiczeń założono sytuację hi-
potetyczną, kiedy to w zbiorniku wodnym w pojeździe gaśniczym 
GBA 3/16 objętość wody znajduję się w 20% pojemności całkowi-
tej. Rozwiązanie problemu polegało na wykorzystaniu znajdują-
cego się w pobliżu akwenu wodnego. Strażacy pierwszej i drugiej 
roty wykorzystali motopompę pływającą podłączoną odcinkiem 
zasilającym W75 z nasadą zbiornika w pojeździe gaśniczym. Ko-
lejnym etapem ćwiczenia było ustawienie odpowiedniego ciśnie-
nia roboczego podawanego przez autopompę pojazdu tak, aby za-
opatrzenie w wodę zostało zachowane. 

Po zakończonym ćwiczeniu został omówiony jego przebieg  
i przestudiowano inne możliwości rozwiązania problemów.

Dla bardziej wtajemniczonych

Koniec fotoradarów 
w rękach straży miejskiej
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

 W  okresie wypo-
wiedzenia do końca 
sierpnia będzie przeby-
wała na urlopie. Pod-
stawą do zwolnienia se-
kretarz, jak informuje 
Urząd Miejski, jest po 
pierwsze wielokrotna 
i długotrwała absen-
cja w pracy. Pobież-
nie wyliczyliśmy, że od 
stycznia 2014 do lipca 
2015 pani sekretarz 
gminy Pyrzyce nie była 
obecna w pracy z po-
wodu zwolnienia lekar-
skiego około 300 dni, 

 Prawie 300 dni 
na zwolnieniach

23 lipca, kilka dni po powrocie z długotrwałego 
zwolnienia lekarskiego, sekretarz gminy Pyrzyce 
Urszula Głód van de Sanden otrzymała wypowie-
dzenie z pełnionego stanowiska.

zatrudniona została przez burmi-
strza Olecha 2 grudnia 2013, czyli 
znowu z grubsza licząc na 588 dni 
zatrudnienia wypadało 300 dni na 
zwolnieniu lekarskim. Drugim po-
wodem jest niespełnienie wymo-
gów ustawy o pracownikach sa-
morządowych mówiących o stażu 
pracy w administracji urzędniczej 
oraz na stanowiskach kierowni-
czych, mimo wezwania do uzupeł-
nienia w tej materii dokumentacji 
kadrowej była sekretarz tego nie 
uczyniła. Należy przypomnieć, że 
z identycznego powodu, pod naci-
skiem radnych opozycji ze stano-
wiska sekretarza gminy Pyrzyce 

musiała odejść Beata Kurowska 
powołana przez byłego burmi-
strza. Urszula Głód van de San-
den jest obecnie przewodniczącą 
Związku Zawodowego Solidar-
ność w Urzędzie, który negatyw-
nie zaopiniował decyzję i argu-
menty burmistrz Marzeny Po-
dzińskiej dotyczące zwolnienia 
sekretarz. Była sekretarz zwią-
zana jest z Polskim Stronnictwem 
Ludowym i z jego namaszczenia 
w minionych wyborach samorzą-
dowych, ale z własnego komitetu 
ubiegała się o stanowisko wójta 
gminy Kozielice.

PP

W miniony piątek na ręce prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Py-
rzycach Pawła Chyta wpłynęło pi-
smo od przewodniczącej Klubu Rad-
nych Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego oraz Niezrzeszonych w Radzie 
Miejskiej informujące go w treści, że 
Iwona Ksel przewodnicząca klubu  
i Waldemar Lemiesz z dniem 24 
lipca nie są już członkami w/w klubu  
i jako członkowie Polskiego Stron-
nictwa Ludowego i nie wyrażają 
zgody na używanie w nazwie Klubu 
radnych nazwy partii. Czyli od 24 

Niezrzeszeni od Olecha
już sami

lipca 2015 w Radzie Miejskiej w Py-
rzycach istnieje Klub Radnych Nie-
zrzeszonych w składzie Mirosław 
Wyrodek, Wojciech Łubiarz i Jerzy 
Wroński; kto zostanie jego przewod-
niczącym jeszcze nie wiemy. 

W związku z tym, że do zakoń-
czenia wydania nie udało się nam 
skontaktować z radną Iwona Ksel  
i radnym Lemieszem, nie znamy po-
wodów ich decyzji, w kolejnym wy-
daniu Pulsu do tematu powrócimy. 

PP
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Donoszącym na obcego dyrektora PDK To-
masza Lewandowskiego, wedle wszelkich da-
nych na donosie - mailu miał być Michał Fra-
niak, poprzedni dyrektor PDK;  świadczyć 
o tym może podpis, dane adresowe, telefon, 
mail i numer IP komputera, z którego wysłano 
donos. - „To nie ja byłem autorem tego maila, 
najprawdopodobniej będę dochodził, kto był 
jego autorem” – powiedział Franiak w pierw-
szej naszej rozmowie i obiecał, że do pisanego 
przeze mnie artykułu napisze obszerniejsze 
stanowisko. 

Niestety, po kilku telefonach przypominają-
cych o obietnicy otrzymałem tylko SMS o treści 
–„Szanowny Panie, w związku z tym, że sprawa 
dotyczy mojej osoby i mojego dobrego imienia, 
po konsultacji z moim prawnikiem podjąłem de-
cyzję o nieudzielaniu wywiadów ani odpowiada-
niu na jakiekolwiek pytania aż do wyjaśnienia 
sytuacji – Michał Franiak”. 

Nie rozumiem decyzji byłego dyrektora, 
przecież dziś w Pyrzycach o tym donosie wie-
dzą prawie wszyscy i najszybciej byłoby posą-
dzonemu o donoszenie do CBA odciąć się od 
donosu poprzez któreś z lokalnych mediów tak, 
by nikt nie szargał mu dobrego imienia, no ale to 
decyzja Franiaka.

„Jestem tym donosem zszokowany, ciężko 
pracowaliśmy w PDK nad folklorem, podczas 
którego wypożyczono nam sprzęt nagłaśniający, 
taki, którego nie posiadamy, za który musieliby-
śmy zapłacić sporo kasy, której też nie mieliśmy. 
Udało się nam na podstawie umowy dogadać, że 
my dostajemy sprzęt na folklor, a w zamian za to 
udostępniamy scenę, wszystko jest na papierze 
i zgodnie z prawem. Nie rozumiem, po co ktoś 
robi innym takie świństwa, jak czytam taki do-
nos to odechciewa się po prostu pracować, ręce 
opadają. Akurat teraz szykujemy w PDK duże 
warsztaty artystyczne, a tu obrzydliwy donos 
do CBA. Myślę, że przysłowiowa piłka jest po 
stronie pana Michała Franiaka, który jak słyszę 
twierdzi, że to nie on napisał, więc poczekam, 
może on nam to wszystko kiedyś wyjaśni” – po-
wiedział Tomasz Lewandowski dyrektor PDK.

Sprawą, po ostatniej nadzwyczajnej sesji 
Rady, tak trochę nieoficjalnie zajęła się już ko-
misja rewizyjna i jak też nieoficjalnie wiemy, 
niczego złego w PDK się nie dopatrzyła.

Podsumowując, zgadzam się z Lewan-
dowskim, piłka jest po stronie Franiaka i bar-
dzo prosto można wszystko wyjaśnić, CBA po-
dało w piśmie do Rady numer IP łącza inter-
netowego komputera, z którego nadano maila 
z donosem, jeżeli Franiak twierdzi, że ktoś się 
pod niego podszył to wykorzystując numer IP 
szybko dojdzie kto to jest, czekamy na rozwią-
zanie zagadki.

RT

Kto się podszył 
pod 

Franiaka?

 Na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Paweł Chyt,  
przewodniczący rady poinformował radnych, że na jego ręce wpły-
nęło pismo z Centralnego Biura Antykorupcyjnego informujące 
radę, że do CBA drogą elektroniczną wpłynęło powiadomienie, że 
dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury popełnił przestępstwo udo-
stępniając bez umowy scenę estradową osobie prywatnej, czym 
naraził PDK na straty. 
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W lipcu dzieci z UKS „SOC-
CER” PRZELEWICE mają zorga-
nizowane cotygodniowe wyjazdy na 
basen. Pierwszy z nich odbył się 7 
lipca. Dzieci na basenie pod opieką 
instruktora doskonaliły technikę pły-
wania, a niektóre uczyły się jej od 
podstaw.

Wszyscy z ogromnym zapałem 
i zaangażowaniem uczestniczyli 
w tych zajęciach oraz dobrze się 
przy tym bawili. Czas spędzony w 

 

wodzie był wielką frajdą i przyspo-
rzył im wiele radości i przyjemnych 
wrażeń. W drodze powrotnej zapla-
nowali kolejny wyjazd na 14 lipca. 
Odbył się, czy nie? 

Dla chętnych dzieci z terenu 
gminy jest jeszcze możliwość zapisu 
u p. Karoliny Woźnickiej, z którą 
można uzgodnić warunki wyjazdów.  

 Joanna Smolak-Benka

11 lipca na boisku w Siemczy-
nie odbył się Turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Sołectwa Siemczyn 
Adama Patory. 

W turnieju udział wzięło 5 dru-
żyn: Siemczyn, Tetyń, Mielno Py-
rzyckie, Maruszewo, Trzebórz

Każdy mecz trwał 2 x 8 minut, 
a turniej przeprowadzony był syste-
mem każdy z każdym. W całym tur-

nieju zwyciężyła drużyna z Tetynia, 
drugie miejsce wywalczyła drużyna z 
Trzeborza, a trzecie miejsce zdobyła 
drużyna z Mielna Pyrzyckiego. Pu-
chary oraz dyplomy wręczył osobi-
ście sołtys Siemczyna Adam Patora. 
Po zakończonym turnieju zawodnicy 
zostali zaproszeni na ciepły posiłek 
zorganizowany przez sołectwo. 

 PP

W pierwszym tygodniu wakacji, 
tj. w czwartek dnia 2 lipca 2015 r. 46 
dzieci z terenu gminy Przelewice wy-
jechało na jednodniową wycieczkę 
nad morze. Wyjazd został zorga-
nizowany przez Przelewickie Sto-
warzyszenie Edukacyjne ,, Wyrów-
najmy Szanse”. Wyprawa rozpoczęła 
się spacerem brzegiem klifu z Kaw-
czej Góry do Międzyzdrojów. Ponie-
waż robiło się coraz cieplej, wszyst-
kie dzieci z niecierpliwością oczeki-
wały na pierwszą w tym roku mor-
ską kąpiel. Dlatego też Aleję Gwiazd 

i międzyzdrojskie molo pokonały 
prawie biegiem. Nawet tradycyjnie 
odwiedzane stragany z pamiątkami 
niezbyt zainteresowały uczestni-
ków wyjazdu. Najważniejsze pytanie 
brzmiało: „Czy będzie się można ką-
pać?”. Woda była co prawda zimna, 
ale w niczym to nie przeszkadzało. 
Gdy tylko zostały uzgodnione zasady 
kąpieli z ratownikami na plaży, dzieci 
rzuciły się do wody. Nie było osoby, 
która nie zamoczyłaby chociażby 
stopy. Czas pomiędzy kolejnymi wej-
ściami do morza wykorzystany był 

na kąpiel słoneczną, „zakopywanie 
się” w piasku, grę w piłkę i objadanie 
się plażowymi smakołykami.

Pogoda i humory dopisały! Wszy-
scy nieco zmęczeni, ale zadowoleni, 
wrócili wieczorem do domu. W dro-
dze powrotnej był też czas na ,,lekki’’ 
posiłek – kiełbaskę z grilla i lody. W 
czasie wyjazdu dziećmi cały czas 
opiekowały się: Renata Kozicka, Te-

resa Kaczmarek,  Krystyna Jabłońska 
i Agnieszka Wielgosz. Wyjazd zorga-
nizował i nad wszystkim czuwał p. 
Lucjan Kowalczyk.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim darczyńcom za wsparcie finan-
sowe, rzeczowe i organizacyjne, 
dzięki którym można było podaro-
wać odrobinę radości i uśmiechu na-
szym dzieciom.

R. Kozicka
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ŚWIĘTO STRAŻAKA

SESJA RADY GMINY W WARNICACH

Fo t o ko m e n t a r z

SESJA RADY 
POWIATU

SESJA RADY GMINY 
W WARNICACH
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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

23 sierpnia 2015 r. zgodnie z decyzją radnych Rady Miejskiej w Lipia-
nach odbędzie się uroczystszość nadania Stadionowi Miejskiemu w Lipianach 
imienia Jana Roli, zasłużonego zawodnika piłki nożnej, nauczyciela, trenera  
i działacza sportowego od początku związanego z Klubem Stal Lipiany. Pomysłodaw-
cami nadania stadionowi jego imienia jest Leszek Gondor i burmistrz Lipian Krzysz-
tof Boguszewski, a radni pomysł obu panów przypieczętowali głosowaniem na TAK. 

PP 

Lipiański 
stadion 
będzie miał 
imię

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



 15                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 9                                               

SPORT

 7 lipca 2015 roku został rozpoczęty XXV Wakacyjny Turniej Pił-
karski o Puchar Lata Lipiany 2015. Organizatorem turnieju jest Jan 
Rola, współorganizatorami Tomasz Jurkiewicz i Justyna Kowalczyk. 
Jak co roku nie zabrakło chętnych do udziału w tym turnieju. Uczest-
nicy zostali podzieleni na pięć drużyn – dwie młodsze i trzy starsze. 
Drużyny nadały sobie nazwy polskich klubów piłkarskich. Młodsi wy-

brały nazwy Pogoni i Legi, natomiast starsi nazwały się Termalica, Wi-
sła i Cracovia. W dzień inauguracji zostały rozegrane pierwsze mecze. 
W grupie młodszej Pogoń pokonała Legię, w starszej Termalica wygrała 
z Wisłą 11:6, Wisła przegrała z Cracovią 8:10. Rozgrywki odbywać się 
będą dwa razy w tygodniu we wtorki i piątki od godz. 17.00 grupa młod-
sza o 18.00 starsza. Zapraszamy mieszkańców do kibicowania.

Tekst: Justyna Kowalczyk
Zdjęcia:#niezwyklelipiany

Stało się tak dzięki staraniom wójta gminy Mieczysława Mularczyka, który  przy 
wsparciu finansowym Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej zatrudnił animatora Orlika 
tj. p. Annę Duk. W ramach zajęć przygotowano na okres wakacji cykl zabaw i kon-
kurencji sprawnościowych. Poprzez tego typu działania staramy się zachęcić dzieci  

Z początkiem lipca br. kompleks boisk sportowych Orlik w Żukowie wznowił swoją działalność.
i młodzież do sportowego i aktywnego stylu życia, bez 
względu na ich predyspozycje i umiejętności sportowe, 
a w szczególności  do ćwiczeń i ruchu na świeżym po-
wietrzu, które są tak ważne dla zdrowia. Jest to dobra 
alternatywa  na oderwanie się od wszechobecnej tech-
nologii i siedzącego trybu życia.

Dotychczas na Orliku odbyły się rozgrywki piłkar-
skie, marsz Nordic Walking i taniec ZUMBA.  Zajęcia 
te cieszyły się dużym zainteresowaniem. Nie zabrakło 
też różnego rodzaju konkurencji, gier i zabaw sporto-
wych dla dzieci i młodzieży. Mogli tu rozładować nad-
miar energii i przede wszystkim świetnie się bawić na 
świeżym powietrzu.

Ponadto w ramach  zajęć, dzięki uprzejmości p. Ma-
rii Cabaj z firmy Karsko sp. z o.o., mogliśmy zorganizo-
wać wyprawę z kijkami Nordic Walking do parku przy-
pałacowego w Karsku i podziwiać piękny park i za-
bytkowy pałac oraz otaczającą całość  naturę. W pla-
nach mamy jeszcze inne ciekawe wyprawy. Pani Marii 
serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę 
i okazywaną życzliwość. Dziękujemy również paniom 
z grupy tanecznej ZUMBA, na czele z p. Pauliną Ko-
łosowską, które ostatnio odwiedziły nas, by pokazać 
jak profesjonalnie taniec ten wykonywać.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, zarówno naj-
młodsze dzieci, jak i trochę starsze wraz z rodzicami, 
dziadkami, czy też opiekunami do ciekawego i aktyw-
nego spędzania wolnego czasu na Orliku w Żukowie!

Anna Garzyńska
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