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Sonda Lipiany
„Na językach”

Dobrze jest znać języki obce, 
kiedyś bardzo powszechnym był 
esperanto, dzisiaj warto uczyć się 
angielskiego.

Ja nigdy nie uczyłem się żad-
nego języka, bo kiedyś to krowy 
chodziliśmy paść, ale dzisiaj  mło-
dzież powinna uczyć się języków 
obcych.

Języki obce powinniśmy znać 
obowiązkowo, bo są potrzebne w 
dzisiejszych czasach.

Dobrze jest znać języki swo-
ich wrogów, a czy ja znam? Kiedyś 
uczyłem się rosyjskiego, który był 
obowiązkowy.

Ja nie znam żadnego języka, ale 
uważam, że młodzież powinna się 
uczyć i znać języki obce.

Ostatnią XII  Sesję Rady Gminy 
Warnice można nazwać historyczną, 
na niej to właśnie zapadła decyzja 
o podzieleniu sołectwa Warnice na 
dwa – Warnice oraz Warnice Przy-
siółek. Uchwałę przyjęto 9 głosami 
„za” przy 4 wstrzymujących się i 1 
przeciw (obecnych było 14 radnych). 

Uchwała wejdzie w życie 14 dni po 
opublikowaniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Zachodniopo-
morskiego, z mocą obowiązywania 
od 1 stycznia 2016 roku. Tym samym 
gmina Warnice liczyć będzie 14 so-
łectw, a nie jak dotychczas – 13. Pro-
jekt uchwały był publikowany i pod-

dany konsultacjom społecznym w 
okresie od 4 do 25 sierpnia 2015 r. 
(21 dni). W tym czasie nie zgłoszono 
żadnych uwag, poprawek czy suge-
stii. Uchwała zatem została przyjęta 
w kształcie i treści tej samej, jak w 
projekcie.

PP

Warnice podzielone

Zamiany 
w pyrzyckich 

komisjach 
wyborczych 
w związku 

z zarzutami?
W ostatnich dniach na stronie 

Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 
opublikowane zostały zarządze-
nia zmieniające składy Obwodo-
wych Komisji Wyborczych po-
wołanych do przeprowadzenia 
wyborów do Sejmu i Senatu RP. 
Zmiany nastąpiły w związku z re-
zygnacją dwóch członków komi-
sji wyborczych z komisji Obwo-
dowej Komisji Wyborczej Nr 11. 
w Mielęcinie i z Obwodowej Ko-
misji Wyborczej NR 4. w Pyrzy-
cach, obu osobom w ubiegłym ty-
godniu Prokuratura Apelacyjne w 
Szczecinie postawiła zarzuty w 
związku z wyborami samorządo-
wymi w 2014 roku. 

PP

Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska oraz  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach

zwracają się z gorącą prośbą o pomoc i wsparcie dla 
2 rodzin, które poniosły bardzo duże straty na skutek 
pożaru budynku mieszkalnego, do jakiego doszło w 
miejscowości Brzesko w dniu 9 października 2015 r.

Niezbędna jest każda pomoc finansowa, która zostanie 
przeznaczona na wydatki związane  

z remontem mieszkania.
Wszystkich zainteresowanych, którzy pragną okazać 

dobre serce prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio 
do osób poszkodowanych na rachunek w banku BPH S.A.

nr 21 1060 0076 0000 3080 0164 4691 z 
dopiskiem „Darowizna dla Pogorzelców”.

Wszelkich informacji o potrzebach rodzin 
poszkodowanych w wyniku pożaru udziela 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach, 

plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce pod 
numerem tel.:  91 5611162

Za udzieloną pomoc z góry serdecznie dziękujemy!
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Sonda Przelewice

 „Na językach”

Warto znać języki obce, ja aku-
rat uczę się angielskiego.

W dzisiejszych czasach trzeba 
uczyć się innych języków, kiedyś 
obowiązkowo był w szkołach ro-
syjski, którego ja się uczyłem.

Obowiązkowo, trzeba uczyć się 
języków obcych, kiedyś uczyłem 
się w szkole rosyjskiego.

Znam trochę język rosyjski, bo 
kiedyś był językiem obowiązko-
wym w szkołach.

Oczywiście, że powinniśmy 
uczyć się języków obcych, ja uczy-
łem się rosyjskiego i niemieckiego.

To ma pan 
złe informacje

Takie zdanie usłyszałem od 
przewodniczącego związku NSZZ 
Solidarność Mieczysława Jurka 
podczas pikiety związkowej przed 
pyrzyckim ratuszem, kiedy zapyta-
łem go, czy związek stanie w obro-
nie byłej już urzędniczki ratusza 
Iwony S., której Prokuratura Ape-
lacyjna w Szczecinie postawiła za-
rzut z: 

Art./231 
§ 1. Funkcjonariusz publiczny, 

który, przekraczając swoje upraw-
nienia lub nie dopełniając obo-
wiązków, działa na szkodę inte-
resu publicznego lub prywatnego, 
podlega karze pozbawienia wolno-
ści do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza 
się czynu określonego w § 1 w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej 
lub osobistej, podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 10. 
Art. 271

§ 1. Funkcjonariusz publiczny 
lub inna osoba uprawniona do wy-
stawienia dokumentu, która po-
świadcza w nim nieprawdę, co do 
okoliczności mającej znaczenie 
prawne, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza 
się czynu określonego w § 1 w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej 
lub osobistej, podlega karze pozba-
wienia wolności od 6 miesięcy do 
lat 8.

Mieczysław Jurek:
Nie interesują mnie korupcje 

wyborcze, interesuje mnie prze-
strzeganie prawa wobec pracownika 
i nie burmistrz, i nie redaktor jakikol-
wiek, czy jakakolwiek gazeta będzie 
wydawała wyrok w tej sprawie, tylko 
właściwy sąd, jeżeli sprawa jest w fa-
zie rozpatrywania przez prokuraturę.

R.T.- Ale pracownik się 
przyznał…

M.J.- To pan tak twierdzi, ja 
twierdzę inaczej.

R.T.- Takie mam informacje.
M.J.- To ma pan złe informacje, 

dlatego, że ja mam bezpośrednie in-
formacje od zainteresowanej osoby i 
radziłbym porozmawiać z tą osobą, 
że jeżeli się przyznała, to do czego i 
dokładnie to zakwalifikować, ale ja 
nie czuję się ani prokuratorem, ani 
sędzią w tej sprawie.

R.T.- Ale będziecie pikietować  
w obronie tej pani?

M.J.- Proszę pana, jeżeli nie 
przestrzegano reguł prawnych w sto-

sunku do tej pani, która jest człon-
kiem naszego związku, będziemy, je-
żeli będą stosowane reguły prawne 
wobec tej pani zgodne z prawem i tak 
dalej, związek na ten temat będzie się 
zastanawiał. W związku podejmuje 
się decyzje kolegialne i odbyliśmy na 
ten temat debatę, rozmowę, zapozna-
liśmy się dokładnie z tematem i w ta-
kiej formule, która dotyczy związku 
zawodowego NSZZ Solidarność, tak 
będziemy postępować, Solidarność 
nie broni oszustów, złodziei, czy pija-
ków i tak dalej, i proszę nie sugero-
wać, że coś takiego ma miejsce.

Po tej rozmowie udało się nam 
dotrzeć do pisma z Prokuratury Ape-
lacyjnej w Szczecinie, która infor-
muje pyrzycki ratusz pismem 30 lipca 
2015 roku – „…………Pani Iwonie S. 
przedstawiono zarzut o czyn z art. 
231 &1i2 kk w zb z art. 271 & 1i3 w 
zw. z art. 11 & 2 kk w zw. z art. 12 kk. 

Podejrzana przyznała się do po-
pełnienia zarzucanych jej czynów. 
Jednocześnie pragnę zaznaczyć, 
iż powyższe w żaden sposób nie 
może prowadzić do stwierdzenia, 
iż popełnienie przez Iwonę S. za-
rzucanych jej czynów jest oczywi-
ste. Dopiero prawomocny wyrok 
sądu przesądzi o winie i spraw-
stwie wymienionej, a więc i oczy-
wistości popełnienia przez podej-
rzaną zarzucanych jej czynów”. 

Wątek Iwony S., o który py-
tałem przewodniczącego Mieczy-
sława Jurka jest jednym z elemen-
tów większej sprawy prowadzonej 
pod nadzorem Prokuratury Apela-
cyjne w Szczecinie, a mianowicie 
„…..w sprawie udzielania w okre-
sie od połowy listopada 2014 do 
końca listopada 2014 w miejsco-
wościach gminy Pyrzyce korzyści 
majątkowych przez osobę kandy-
dującą na stanowisko burmistrza 
Pyrzyc oraz przyjmowania korzy-
ści majątkowych w postaci alko-
holu o nieustalonej wartości, przez 
osoby uprawnione do głosowania 
w zamian za głosowanie w okre-
ślony sposób tj. czyn z art. 250a & 
1 i 2 kk art. 271 & 1i 3 w zw. art. 11 
& 2 kk w zw. z art. 12 kk.” 

 Powyżej wyjaśniliśmy część 
artykułów wymienianych przez 
prokuraturę, dopełniamy jeszcze 
ten, dotyczący całej sprawy Art. 
250a. 

§ 1. Kto, będąc uprawniony 
do głosowania, przyjmuje korzyść 
majątkową lub osobistą albo ta-

kiej korzyści żąda za głosowanie w 
określony sposób, podlega karze po-
zbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto 
udziela korzyści majątkowej lub oso-
bistej osobie uprawnionej do głoso-
wania, aby skłonić ją do głosowania 
w określony sposób lub za głosowa-
nie w określony sposób.

 W całej sprawie w ubiegłym ty-
godniu Prokuratura Apelacyjna w 
Szczecinie postawiła 9 osobom za-
rzuty. Czy wśród tych osób są człon-
kowie NSZZ Solidarność, jeszcze nie 
wiemy, ale może kolejna pikieta nam 
to wszystko wyjaśni.

RT
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Sonda Kozielice
  „Na językach”

Uważam, że warto znać języki 
obce, zwłaszcza młodzi ludzie po-
winni się ich uczyć.

Powinniśmy przede wszyst-
kim znać dobrze nasz język polski 
i wtedy można zacząć uczyć się ję-
zyków obcych.

Dobrze by było najpierw dobrze 
nauczyć się ojczystego języka, aby 
umieć się wysłowić i dopiero uczyć 
się języków obcych.

Tak, oczywiście, powinniśmy 
znać języki obce, ja osobiście uczy-
łem się angielskiego, który jest bar-
dzo przydatny w życiu

Oczywiście, że trzeba się uczyć 
języków obcych, mój syn niemiec-
kiego się uczył i teraz mieszka tam 
na stałe, ja rosyjskiego się uczyłem.

Z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej w Urzędzie Miejskim w 
Pyrzycach 14.10.2015r odbyło 
się spotkanie z dyrektorami i na-
uczycielami szkół gminy Pyrzyce. 
Podczas uroczystości głos za-
brała Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska, gości przywitali rów-
nież : zastępca burmistrza- Ro-
bert Betyna, sekretarz Gminy - 
Dorota Grzybowska oraz kierow-
nik Wydziału Edukacji, Kultury  
i Sportu- Waldemar Kędziora. 

Na ręce dyrektorów zło-
żono podziękowania dla wszyst-
kich pracowników, za trud  
i zaangażowanie wkładane w wy-
konywaną pracę oraz kształto-
wanie właściwych postaw wśród 
dzieci i młodzieży.

 Szczególnym elementem uro-
czystości było złożenie ślubowa-
nia na stopień nauczyciela mia-
nowanego przez: Iwonę Uznań-
ską – Szkoła Podstawowa z Od-
działami Integracyjnymi w Pyrzy-
cach, Iwonę Kowalską – Szkoła 
Podstawowa z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Pyrzycach, Iwonę 
Sobczak – Szkoła Podstawowa z 
Oddziałami Integracyjnymi w Py-
rzycach, Justynę Gołębiowską – 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi w Pyrzycach.

Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska wręczyła dyrektorom 
i nauczycielom szkół nagrody za 
szczególne osiągnięcia w minio-
nym roku szkolnym 2014/2015:  
Alinie Janił – dyrektor Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Pyrzycach, Rena-
cie Bochan Bochanowicz – dy-
rektor Publicznego Gimnazjum w 
Pyrzycach, Małgorzacie Jasion – 
dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Brzesku, Wojciechowi Pardale – 
dyrektorowi Gimnazjum Mistrzo-
stwa Sportowego w Pyrzycach, 
Sabinie Litwic – dyrektor Przed-
szkola Publicznego Nr 4 w Pyrzy-
cach, Annie Napiórkowskiej – dy-
rektor Przedszkola Publicznego 
Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym 
w Pyrzycach, Elżbiecie Kępce – 
dyrektor Przedszkola Publicznego 
w Brzezinie, Irenie Olech – dy-
rektor Przedszkola Publicznego 
w Żabowie, Ewie Loba Diakite – 
dyrektor Pyrzyckiej Szkoły Mu-
zycznej I Stopnia w Pyrzycach, 
Marcie Kowalskiej – Przedszkole 
Publiczne Nr 3 z Oddziałem Inte-
gracyjnym w   Pyrzycach, Beacie 
Wabińskiej – Szkoła Podstawowa 
w Żabowie.

PP

        Zapraszamy na wystawę 

poświęconą Świętemu Janowi Pawłowi II 

przygotowaną przez Pyrzycką Bibliotekę 

Publiczną  oraz wystawę malarstwa 

pani Barbary Zakrzewskiej mieszkanki Giżyna. 

Wystawę można obejrzeć w godzinach urzędowania 

Urzędu Miejskiego w Pyrzycach w holu na I piętrze.
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Sonda Warnice
 „Na językach”

Ja znam rosyjski, ukraiński i 
trochę czeskiego też łapię, to cza-
sem przydaje się w życiu.

Uważam, że głównie młodzi lu-
dzie wyjeżdżający do pracy za gra-
nicę, powinni uczyć się języków 
obcych, ja ze studiów znam trochę 
angielskiego i rosyjskiego.

Kiedyś w szkole uczyłam się 
języka rosyjskiego i niemiec-
kiego, rosyjski był językiem 
obowiązkowym.

Ja to już nie do nauki, ale uwa-
żam, że młodzi, to jak najbardziej, 
powinni uczyć się języków obcych.

Oczywiście, że w dzisiejszych 
czasach powinniśmy znać języki 
obce, ja kiedyś w szkole uczyłam 
się języka rosyjskiego.

Kontrakt samorządowy na-
zwany „Pyrzyce+” tworzą gminy 
Pyrzyce, Bielice, Warnice, Ko-
zielice, Lipiany, Przelewice i Ba-
nie.  Przed gminami ostatnie 
dni, by zawalczyć o bezkonkur-
sowe pieniądze marszałka woje-
wództwa, bowiem termin skła-
dania wniosków upływa 30 paź-
dziernika 2015 r. i do tego czasu 
prace nad kontraktem muszą być 
zakończone.

 Będzie to dość trudne, gdyż 
przygotowywany od kilku miesięcy 
projekt musi być mocno przerobiony, 
bo jak się ostatnio okazało,  nie jest 
on spójny z wytycznymi Urzędu 
Marszałkowskiego. Sam projekt do-
tychczas miał kosztować powiat 50 
tysięcy złotych netto, aneks do pier-
wotnej umowy na niezbędne szybkie 
poprawki to kolejne 20 tysięcy zło-
tych netto. Zlecenie powiatu na wy-
konanie projektu zintegrowanego 
Koncepcji Kontraktu Samorządo-
wego przyjęła poznańska firma Eu-
ropejskie Centrum Doradztwa. Na 
pytanie, dlaczego w/w koncepcji nie 
opracowuje wydział starostwa po-
wiatowego do pozyskiwania środ-
ków unijnych, starosta Kazimierz 
Lipiński odpowiada –„Opracowa-
nie Koncepcji Kontraktu Samorzą-
dowego jest zadaniem wymagają-
cym dużego doświadczenia w przy-
gotowywaniu tego rodzaju dokumen-
tów. Wymaga pracy zespołowej i pra-

Kontrakt samorządowy 
„Pyrzyce+” za 70 tysięcy

 cownik zajmujący się pozyskiwaniem 
środków unijnych stanowi ważny ele-
ment tego zespołu. Jednak w poje-
dynkę, wykonując jednocześnie inne 
swoje obowiązki, nie byłby w sta-
nie temu sprostać. Dlatego zdecydo-
wano, aby zlecić to zadania wyspe-
cjalizowanej firmie”.

Największym problemem kon-
traktu jest to, kto weźmie na siebie 
zadanie bycia liderem. Na ostatnich 
spotkaniach burmistrzów i wójtów 
w tej sprawie żadna z gmin w/w nie 
wyraziła zgody na podjecie się tego 
zadania. Powód jest prosty, gminy 
mają zbyt dużo własnych zadań, a za 
mało wykwalifikowanych pracowni-
ków do ich realizacji. Przyjęcie na 
siebie roli lidera kontraktu mogłoby 
więc sparaliżować prace samorządu. 
Na pytanie, kto zostanie liderem kon-
traktu, starosta odpowiada następu-
jąco – „Funkcję lidera będzie peł-
nił Powiat Pyrzycki. Funkcje Lidera 
dotyczą głównie zakresu koordyna-
cji przygotowania Koncepcji Kon-
traktu Samorządowego, upoważnie-
nia przez podmioty składające KKS 
do złożenia przez Lidera stosownej 
dokumentacji aplikacyjnej dla pierw-
szego etapu konkursu oraz upoważ-
nienia Lidera do występowania w ich 
imieniu w przypadku składania pro-
testu. Funkcje Lidera obejmują rów-
nież koordynację przepływu informa-
cji niezbędnych w procesie monitoro-
wania KKS, sprawozdawczości i obo-
wiązków związanych z promocją pro-

jektów priorytetowych. Przyjęto, bo-
wiem, że Lider będzie odpowiedzialny 
za bieżące kontakty z IOK i IZ RPO 
WZ w całym okresie aplikowania i re-
alizacji Kontraktu Samorządowego, 
czyli aż do momentu końcowego roz-
liczenia wszystkich projektów priory-
tetowych wchodzących w skład Kon-
traktu Samorządowego. Odpowie-
dzialność samorządów i partnerów 
ujętych w projektach priorytetowych 
w KKS za nieosiągnięcie oczekiwa-
nych skwantyfikowanych rezultatów 
planowanych do osiągnięcia dzięki 
Kontraktom Samorządowym jest soli-
darna. Nie przewidziano dodatkowych 
sankcji dla Lidera KS”

Starosta nie dodaje, że liderem 
kontraktu może być tylko samorząd, 
który ma dobrą kondycję finansową, 
a przecież od czerwca tego roku 
wiemy, że Starostwo Pyrzyckie jest 
w bardzo trudnej sytuacji finansowej 
i grozi mu program naprawczy, nad 
którym już pracują firmy zewnętrzne. 
Czy uda się zdążyć i tak poprawić 
przerośniętą do granic możliwości 
pierwotną wersję kontraktu i zachwy-
cić marszałka województwa, zoba-
czymy. Jeden falstart już był 29 maja 
w Winnicy Turnau w Baniewicach,  
nastąpiła prezentacja Kontraktu Sa-
morządowego „Pyrzyce+”, który dziś 
trzeba szybko przerabiać.

RT

Spotkanie w Baniewicach
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Sonda Bielice
„Na językach”

Kiedyś uczyłem się rosyjskiego 
w szkole, wszystkie litery znałem, 
ale chciałbym się jeszcze nauczyć 
angielskiego, bo wszędzie można 
się porozumieć w tym języku.

Powinniśmy uczyć się języków 
i znać ich jak najwięcej, kiedyś w 
szkole obowiązkowo uczyliśmy się 
rosyjskiego.

Młodzi, jak najbardziej, po-
winni znać języki obce, bo nam 
starszym, to już raczej niepotrzebna 
znajomość języków obcych.

Ja uczę się języka angielskiego 
i uważam, że każdy powinien znać 
jakiś język obcy.

Zdecydowanie młodzież powinna 
uczyć się języków obcych i znać 
przynajmniej jeden, my starsi, to już 
raczej nie.

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Pyrzycach przypomina o 
przestrzeganiu o podstawowych zasa-
dach bezpiecznego grzybobrania:

zbierajmy gatunki grzybów tylko 
dobrze znane, co do których nie mamy 
jakichkolwiek wątpliwości,

nie zbierajmy grzybów bardzo 
młodych, które nie mają wykształco-
nych owocników, trudno wówczas roz-
poznać gatunek,

nie niszczmy żadnych grzybów, 
także trujących, stanowią one poży-
teczną biocenozę leśną,

zbierajmy grzyby całe poprzez wy-
kręcanie z podłoża. Zbieranie grzybów 
poprzez ułamanie lub obcięcie nożem 
dolnej jego części jest szkodliwe dla 
grzybni, a także utrudnia rozpoznanie 
wszystkich charakterystycznych cech 
grzyba, które są istotne dla bezpieczeń-
stwa zdrowia ludzi,

zbierajmy grzyby tylko do koszy 
czy łubianek, w żadnym przypadku w 
reklamówki foliowe, gdyż ulegają w 

Bezpieczne
grzybobranie

Trwający sezon na zbieranie grzy-
bów ściąga wszystkich miłośników 
ich zbierania do okolicznych lasów. 
Choć zbieranie grzybów może się  wy-
dać bardzo proste, należy  zachować 
szczególną ostrożność. Niektóre ga-
tunki grzybów wyglądają bardzo po-
dobnie do tych jadalnych. Nawet do-
świadczonym grzybiarzom zdarza się 
pomylić jadalny okaz z jego trującym 
„odpowiednikiem”. 

nich zaparzaniu i szybciej się psują, co 
może spowodować zatrucia gastryczne,

nie oceniajmy grzybów nieznanych 
na podstawie smaku, ponieważ niektóre 
z nich mają smak łagodny, nie wyróż-
niający się niczym od grzybów jadal-
nych (np. muchomor sromotnikowi),

grzyby suszone, które znajdują się 
w sprzedaży muszą mieć opakowanie 
jednostkowe, etykietkę lub nr atestu 
bądź  nr grzyboznawcy,

korzystajmy z atlasów grzybów 
polskich.

Zanim przygotujesz po-
trawy z grzybów pamiętaj:

● Grzyby są potrawą ciężko strawną, 
nie należy podawać ich dzieciom i oso-
bom w podeszłym wieku oraz chorym.
● Potrawy z grzybów należy spożywać 
bezpośrednio po przyrządzeniu. 
● Nie wolno przetrzymywać po-
traw z grzybów nawet w urządzeniu 
chłodniczym.

Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Pyrzycach przypomina 
również, że bliski kontakt z przyrodą 
sprzyja chorobom przenoszonym przez 
kleszcze. Warto więc zabezpieczyć się 
w środki odstraszające te owady, a uda-
jąc się do lasu pamiętać o zabezpiecze-
niu skóry rąk i nóg. Po powrocie należy 
dokładnie obejrzeć całe ciało, aby mieć 
pewność, że jest wolne od kleszczy.

PAMIĘTAJMY!
Wszystkie zatrucia spowodo-

wane spożyciem grzybów najczę-
ściej objawiają się: bólami głowy, 
brzucha, nudnościami, wymiotami, 
biegunką. Ponadto może pojawić 
się także zaburzenie świadomości 
do śpiączki włącznie, zaburzenia 
widzenia, drgawki, trudności w od-
dychaniu, a przy ciężkich przypad-
kach wstrząs i śmierć,

W przypadku wystąpienia ja-
kichkolwiek niepokojących obja-
wów należy niezwłocznie skontak-
tować się z lekarzem, ponieważ czę-
sto tylko w porę udzielona pomoc 
może uratować nam życie.

15 października br. w Pyrzyckim 
Domu Kultury odbyła się uroczy-
sta inauguracja roku akademickiego 
2015/2016 Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Pyrzycach. Hasło nowego 
roku akademickiego  brzmi: „Ra-
zem możemy więcej i lepiej”. Spo-
tkanie poprowadziła pani Zenobia 
Walczak- prezes Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku oraz Starosta Pyrzycki 
Kazimierz Lipiński. Prowadzący cie-
płymi słowami przywitali przedsta-
wicieli samorządowych, sympaty-
ków uniwersytetu oraz gości z za-
przyjaźnionych Uniwersytetów Trze-
ciego Wieku. Uroczystość rozpo-
częła się od popisowego wykonania 
poloneza przez słuchaczy uniwersy-
tetu pod kierownictwem pana Janu-
sza Urbańskiego i pani Joanny Su-
wińskiej. Wykonawcy zostali nagro-
dzeni przez publiczność gromkimi 
brawami. Grono słuchaczy Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach 
powiększyło swoje szeregi o dwóch 
nowych członków, którzy z zaszczy-

tem złożyli ślubowanie podczas uro-
czystości i otrzymali nowe legityma-
cję. Pan dr Tomasz Szutkowski wy-
głosił wykład inauguracyjny pt. „Gdy 
przysłowia umierają, ludy mądrość 
zatracają. Polskie przysłowia dawniej 
i dziś”. Mimo specyfiki tematu go-

ście nie kryli zachwytu wystąpie-
niem pana Tomasza Szutkowskiego. 
Na zakończenie zespół wokalny „Se-
niorita” pod kierownictwem pani 
Agnieszki Urbańskiej wykonał pieśń 
pt.” Gaudeamus igitur”.
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Sonda Pyrzyce

.
„Na językach”

Wszyscy powinniśmy się uczyć 
języków obcych i znać ich jak naj-
więcej, ja kiedyś rosyjskiego się 
uczyłam.

Moim zdaniem, Polacy powinni 
przede wszystkim polskiego dobrze 
się nauczyć, a później, jak ktoś po-
trzebuje, to obcych się uczyć.

Nie znam żadnego języka ob-
cego, kiedyś w podstawówce rosyj-
skiego się uczyłem, ale uważam, że 
dobrze jest znać języki obce.

Dzisiaj każdy powinien znać 
przynajmniej jeden język obcy, 
ja dawno temu rosyjskiego się 
uczyłam, bo był obowiązkowy  
w szkołach.

Dzięki znajomości języków 
obcych moja córka ma pracę, wy-
uczyła się i obecnie jest tłumaczem.

 Stare pocz-
tówki charakteryzuje róż-
norodność pod wzglę-
dem tematyki, motywów, 
symboli. Propagowały 
wzory piękna i interesu-
jące wydarzenia. Ukazy-
wały się pocztówki o mi-
łości, kobietach, dzie-
ciach, przedstawiające 
reprodukcje dzieł malar-
skich, a także świąteczne 
czy patriotyczne. Prezen-
towały znane osoby czy 
bohaterów. 

W swojej historii pocz-
tówki stały się narzędziem 
propagandy. Wykorzysty-
wano je zarówno podczas

 pierwszej jak i dru-
giej  wojny światowej. 
Usprawiedliwiały wojnę 
i wymierzane były prze-
ciw krajom, narodom,  
z którymi walczono. Obej-
mowały takie motywy 
jak: sceny zwycięstwa, 
życie codzienne żołnie-
rzy na froncie. Miały two-
rzyć bohaterów i prze-
stawiać znane osoby –  
a przez to propagować ich 
kult. Prezentowały rów-
nież wrogów, z których się 
wyśmiewano, obrażano 
i traktowano z pogardą. 
Pojawiały się pocztówki 
przedstawiające wrogów 
jako zwierzęta. Celem 
ich było depersonalizo-
wanie i całkowite poniża-
nie wrogów, udowodnie-
nie ich niższości. Na przy-
kład na pocztówkach francuskich 
Niemcy prezentowani byli jako 
barbarzyńcy, łupieżcy. [...] Zdu-
miewają one niewyważoną, ordy-
narną dezynwolturą, z jaką ata-
kowano nieprzyjaciela. Dokumen-
tują także swoją radośnie nieświa-
domie postawą, wyrażającą się 
hasłem „wielu wrogów – wiele 
chwały”, panujące jeszcze w całej 
Europie roku 1914 irracjonalne 
przekonanie, że tę wojnę da się 
przeprowadzić według tradycyj-
nych schematów, a wroga poko-
nać w kilku krótkotrwałych po-
tyczkach. Znamienne jest to, że 
większość tych agresywnych i nie-
nawistnych obrazów świata po-
chodzi z pierwszych dwóch lat 

Propagandowe pocztówki

wojny, w latach następnych produk-
cję pocztówek w większości przedsta-
wiono na bliższe realizmowi motywy i 
formy przedstawiania rzeczywistości 
wojennej.

Spełniały również cele patrio-
tyczne, poprzez umieszczenie na nich 
bohaterów i ich życiorysu, scen histo-
rycznych. Miały krzewić patriotyzm. 

Przykładem pocztówki, która 
miała wzmacniać nastroje patrio-
tyczne, a jednocześnie promować 
interesujące wydarzenie jest pre-
zentowana obok scena. Przedsta-
wia ona zapowiedź imprezy - „pod-
boju grodu” z udziałem członków 
związku rycerskiego Pankengrafów 
(w oryginalnej nazwie „Grafen vor 
der Panke”), która odbywała się w 
Pyrzycach 11 czerwca 1937 roku. 

Pocztówka zawiera okoliczno-
ściową pieczęć oraz życzenia z odby-
tej uroczystości. Wysłana została na 
poczcie w Demmin – obecnie miasto 
w północno-wschodnich Niemczech, 
w kraju związkowym Meklembur-
gia-Pomorze Przednie.  Data stempla 
pocztowego ustawiona była na 12 
czerwca 1937 roku, a więc w dzień 
po dużej imprezie w Pyrzycach. Od-
biorcą była osoba zamieszkała przy 
ulicy Dreźnieńskiej w Berlinie.

Wydawcą widokówki była firma: 
DruckundVerlag: BakescheBuchd-
ruckerei, Pyritz.Wykorzystano ma-
teriały NationalGeographic Polska. 
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14 października 2015 r. w sali 
Zespołu Szkół Publicznych im. Jana 
Pawła II w Bielicach odbyła się uro-
czystość z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. Zaproszeni zostali nauczy-
ciele, pracownicy oświaty i admini-
stracji oraz rodzice. Wszystkich przy-
byłych gości przywitał wójt gminy 
Bielice Zdzisław Lech Twardowski 
oraz dyrektor Zespołu Szkół pani 
Małgorzata Woronowicz. Impreza 
rozpoczęła się programem artystycz-
nym uczniów klas pierwszych szkoły 
podstawowej, przygotowanym przez 
panie: Bogumiłę Kałużną i Renatę 
Jasiak. Uczniowie zaprezentowali 

swojej umiejętności śpiewając, re-
cytując i tańcząc. Przygotowane wy-
stępy wywołały niemały uśmiech na 
twarzach gości. Po programie arty-
stycznym pani dyrektor uroczyście 
dokonała pasowania uczniów, którzy 
po akcie ślubowania zostali oficjalnie 
przyjęci do społeczności Szkoły Pod-
stawowej w Bielicach. Wychowaw-
czynie wręczyły pierwszoklasistom 
pamiątkowe dyplomy pasowania na 
ucznia. Na zakończenie wójt gminy 
Bielice złożył wszystkim pracowni-
kom szkoły serdeczne życzenia, dzię-
kując za trud i zaangażowanie w na-
uczanie i wychowanie oraz wręczył 
kwiaty.

PP
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W minioną sobotę 17 paździer-
nika Ośrodek Sportu i Rekreacji 
wraz z Pyrzycką Biblioteką Pu-
bliczną i Burmistrz Pyrzyc Marzeną 
Podzińską zorganizowali rajd Nor-
dic Walking połączony ze Świętem 
Pieczonego Ziemniaka. Impreza 
rozpoczęła się od rozgrzewki pod 
halą Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
następnie uczestnicy udali się szla-
kiem pyrzyckich zabytków w stronę 
stadionu im. Leszka Słoninki, gdzie 
na uczestników rajdu czekało roz-
palone ognisko. Organizatorzy za-
dbali o każdy szczegół, były kieł-
baski, ciepła herbata, słodki poczę-
stunek i oczywiście pieczone ziem-
niaki. Uczestnicy wzięli udział w 
przygotowanych konkursach oraz 
zawodach sportowych. Młodzież 
z Pyrzyckiego Klubu Młodzieżo-
wego malowała jesienne obrazki 
na twarzach najmłodszych. Pogoda 
dopisała i wszyscy spędzili czas w 
świetnej atmosferze, za co dzię-
kują organizatorom imprezy oraz 
wszystkim sponsorem, dzięki któ-
rym tak wspaniale mogli spędzić 
jesienny czas wolny.

PP

Ziemniak
i gorąca 
herbata
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

14 stycznia podczas zajęć piłkarskich na hali 
sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w  Pyrzy-
cach doszło do wypadku 9-letniego Nikodema. Za-
jęcia piłkarskie prowadził wtedy Łukasz Michal-
ski, w tym czasie jeszcze współpracujący z Akade-
mią Piłkarską Sokoła. Piszę, że w tym czasie, po-
nieważ dziś możemy przypuszczać, że zajęcia te, 
według zebranych informacji, prowadzone były na 
własną, prywatną rękę i nawet nie w ramach wła-
snej działalności gospodarczej, bo takowej wtedy 
ani dziś Michalski nie prowadził.

 „Trener nic nie pomógł mojemu synowi, 
po upadku stwierdził, że ręka jest złamana i to 
wszystko. Zabrałam syna do pyrzyckiego szpitala 
na izbę przyjęć a stamtąd ze względu na skom-
plikowanie złamania pojechaliśmy do Szczecina 
do szpitala przy Unii Lubelskiej. To było bardzo 
skomplikowane złamanie, ja nie powinnam wtedy 
dziecka sama zabierać, tylko trener powinien we-
zwać karetkę, nie powinnam go ubierać po tym wy-
padku. Uważam, że dzieci były pod opieką trenera 
i on powinien szybko w takich sytuacjach działać 
i powinien widzieć, jak działać. A co by się stało, 
gdyby rodzica w danym momencie nie było na tre-
ningu, czy takie dziecko czekałoby aż rodzic przyj-
dzie i trener nie wezwałby pogotowia? Nie poin-
formowano nas rodziców, że nasze dzieci nie są 
ubezpieczone, do dziś nie otrzymaliśmy umowy na 
uczestnictwo dzieci w zajęciach piłkarskich. Moje 
dziecko przeszło specjalistyczne operacje, jest w 
tej chwili częściowo niepełnosprawne, przecho-
dzi rehabilitację,  wszystko to są olbrzymie koszty. 
Dlatego złożyłam zawiadomienie do prokuratury 
pyrzyckiej, uważam, że pan Łukasz Michalski po-
pełnił błąd i musi za to odpowiedzieć, prokura-
tura umorzyła postępowanie. A ja złożyłam od tej 
decyzji zażalenie i czekam na sprawiedliwość” – 
powiedziała nam pani Honorata Klimczak, mama 
Nikodema.

Z informacji pyrzyckiej policji wiemy, że za-
żalenie jest w trakcie rozpatrywania. O ubezpie-
czenia dzieci w Akademii Piłkarskiej zapytaliśmy 
obecnego prezesa Huberta Łuszczyka – „Zgodnie 
z regulaminem i statutem Akademii, to rodzice są 
odpowiedzialni za ubezpieczenie dziecka uczestni-
czącego w zajęciach piłkarskich od następstw nie-

Podrobiona
Akademia
Piłkarska?

szczęśliwych wypadków. Jeżeli chodzi o wypadek, 
o który pan pyta, to te zajęcia, według mojej wie-
dzy, nie były prowadzone w ramach Akademii Pił-
karskiej, były to prywatne zajęcia pana Michal-
skiego”. Problem w tym, że, jak przekazała nam 
pani Honorata Klimczak, ani ona, ani inni rodzice 
dzieci uczęszczających wtedy na zajęcia piłkar-
skie żadnych umów, ani dokumentów nie otrzy-
mali, więc mogli o tym, co mówi Łuszczyk po pro-
stu nie wiedzieć. Ponadto, jak powiedział powy-
żej prezes, tamte zajęcia nie miały nic wspólnego 
z Akademią Piłkarską i jej regulaminami. Właśnie 
o to, według jakich regulaminów i statutów były 
prowadzone, próbowaliśmy dowiedzieć się od sa-
mego Łukasza Michalskiego, niestety nie odbiera 

telefonu. Prokurator Katarzyna Szczepaniak Go-
lonka – „Ta sprawa główna prowadzona była z ar-
tykułu 162, to jest narażenie na niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, 
natomiast ja skierowałam jeszcze do Urzędu Miej-
skiego w Pyrzycach pismo z zapytaniem, czy pan 
Łukasz Michalski prowadzi działalność gospodar-
czą, chodzi o kwestię  ewentualnego ubezpieczenia 
w ramach tej działalności. W tej głównej sprawie, 
w sprawie zażalenia czekamy na decyzję Komendy 
Powiatowej Policji w Pyrzycach” – powiedziała 
pani prokurator.

RT    

Pani Honorata Klimczak

Nikodem podczas leczenia w szpitalu
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PRAWO  I  GOSPODARKA§
Już w najbliższą niedzielę wybierzemy nowy 

Sejm i Senat RP. W powiecie pyrzyckim z wybo-
rów na wybory coraz więcej chętnych do zajęcia 
fotela na Wiejskiej. W tym roku nasz powiat dał 
na listy 8 kandydatów: KWW Kukiz’15 - Małgo-
rzata Markowska – studentka z Wierzbna, nie na-
leży do partii politycznej, KW Prawo i Sprawiedli-
wość - Justyna Łyjak – księgowa z Pyrzyc, czło-
nek Prawa i Sprawiedliwości, KW Platforma Oby-
watelska RP - Wiktor Tołoczko – nauczyciel z Py-
rzyc, członek Platformy Obywatelskiej RP, Piotr 
Rębacz – technik administracji z Batowa, członek 
Platformy Obywatelskiej RP, KW Korwin, Wacław 
Klukowski – rolnik z Letnina, nie należy do partii 
politycznej, Magda Chudzik – historyk z Pyrzyc, 
nie należy do partii politycznej, KW Polskie Stron-
nictwo Ludowe - Olgierd Kustosz – rolnik pszcze-
larz z Przelewic, członek Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, Kazimierz Lipiński – urzędnik samo-
rządowy ze Stróżewa, członek Polskiego Stronnic-
twa Ludowego. Prawie wszystkich wymienionych 
powyżej widzimy od kilku tygodni na plakatach, 
banerach i stronach internetowych, dotychczas wy-
stępowali tam solo, w miniony piątek jeden z kan-
dydatów Olgierd Kustosz wystartował w mediach 
z prezentacją, na której widzimy wspierających go 
samorządowców i działaczy gmin powiatu pyrzyc-
kiego. Poparcia Kustoszowi udzielili wójt Prze-
lewic, Warnic i burmistrz Lipian, na plakacie nie 
wystąpili burmistrz Pyrzyc, wójt Bielic i Kozielic. 
Poparcia udzielili Kustoszowi także członkowie 
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego Mirosław Bitenc, 
Walenty Darczuk i wicestarosta Bartłomiej Króli-
kowski, czyli poza Januszem Budynkiem cały za-
rząd powiatu pyrzyckiego i to ten zarząd, który na 
co dzień współpracuje z Kazimierzem Lipińskim 
jako starostą, przewodniczącym zarządu, a dziś 
także kandydatem w wyborach do Sejmu. Według 
członków zarządu powiatu, którzy udzielili popar-
cia Kustoszowi, Lipiński ich najbliższy współpra-
cownik na parlamentarzystę się nie nadaje, także 
szef powiatowego PSL podziela ten pogląd, bo po 
raz drugi w ciągu roku (w wyborach na burmistrza 
Pyrzyc poparł Miłosza Łuszczyka, Lipiński starto-
wał samodzielnie) wspiera innego kandydata PSL. 

Zarząd 
powiatu 
parlamentarnie 
przeciwko 
Lipińskiemu
Na pewno takie zachowanie członków zarządu nie 
wróży dobrej współpracy w zarządzie na przy-
szłość i najbliższe posiedzenie powiatowych władz 
nie będzie miłe ani dla Lipińskiego, ani dla popie-
rających jego konkurenta. Na plakacie wyborczym 
Olgierda Kustosza w pozycji gmina Kozielice po-
parcia udzieliła mu Urszula Głod – van de Sanden 

z dopiskiem „Była sekretarz gminy Pyrzyce. Była 
kandydatka na wójta gminy Kozielice”, nie dopi-
sano „Była pracownica Regionalnej Izby Rozra-
chunkowej, itd. Była….”, na plakacie nie użyto 
czasu teraźniejszego znaczy to, że pani była sekre-
tarz i była kandydatka jest nadal bez pracy.

RT

7 października na wniosek Starosty Pyrzyc-
kiego zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady 
Powiatu, której jedynym punktem było powołanie 

składu komisji konkursowej do przeprowadzenia 
konkursu na stanowisko dyrektora Szpitala Powia-

Dyrektor szpitala niepotrzebny od zaraz
towego w Pyrzycach i na tej sesji komisję powo-
łano. Oto skład tejże komisji:

 
1. Przedstawiciele podmiotu, który utworzył zakład 
- szpital:  Kazimierz Lipiński - przewodniczący,  
Mariusz Marek Przybylski - sekretarz, Olimpia 
Agata Krzywicka - Świontkowska - członek, Te-
resa Piwowarczyk - członek. 

2. Przedstawiciel Rady Społecznej działającej 
przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach - Alek-
sandra Hawryluk. 

Na końcu uchwały, która powołuje w/w komi-
sję czytamy – „Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia”, czyli już od 7 października komisja 
może przystąpić do działań zmierzających do wy-
łonienia nowego dyrektora, a tu cisza. 

Do momentu zakończenia składu gazety ko-
misja nie była zwołana ani razu, uchwała pod-
jęta w trybie nadzwyczajnym,  a później cisza, 
a może szpital obejdzie się bez dyrektora i kasa 
zaoszczędzona?

PP
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W PYRZYCACH POWSTAŁA SPECJA-
LISTYCZNA KLINIKA REHABILITACJI 
NASZ DOKTOR. POZA TYM W TEJ SPE-
CJALISTYCZNEJ KLINICE REHABILITA-
CJI SĄ TURNUSY REHABILITACYJNE. 
NIEKTÓRE ZABIEGI ZNAJDUJĄ SIĘ NA 
MIEJSCU NP. MASAŻE KLASYCZNE. KINEZYTERAPIA. 
HYDROTERAPIA ORAZ FIZYKOTERAPIA. OD 6 PAŹ-
DZIERNIKA ZACZĄŁEM CHODZIĆ DO TEJ KLINIKI NA 
ZABIEGI. MAM MASAŻ KLASYCZNY I ĆWICZENIA. 
OKAZAŁO SIĘ, ŻE MOJA KOLEŻANKA ELA ZE SZKOL-
NYCH LAT GIMNAZJUM W WARNICACH, PROWADZI TE 
ZAJĘCIA.

NA TEJ SALI  CO ĆWICZĘ TO NIE JEST TA TAKA MAŁA 
SALA.  SĄ TAM ROWERY DO ĆWICZEŃ, BIEŻNIE ITP. 
OKOŁO 1 ½  GODZINY MAM TE ĆWICZENIA I W TYM 
MASAŻ. 

POZDRAWIAM 
PIOTR SZYMAŃSKI



 13                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 13                                               

REDAKCJA: Dwutygodnik PULS POWIATU 74-240 Lipiany ul. Kościuszki 2A e-mail: redakcja@pulspowiatu.pl; www.pulspowiatu.pl;  tel/fax 091 5641 561 Re-
daktor naczelny: Ryszard Tański tel: 510 185 777. Korekta: Elżbieta Cichacka. Stali współpracownicy:  Wojciech Kuźmiński, sierż. Marcelina Pałaszewska. Dział  
reklamy tel. 507199093 e-mail: reklama@pulspowiatu.pl, Wydawca: FHU SKANER. Druk: AKSEL, www.akseldruk.pl. Za treść ogłoszeń, reklam i listów redak-
cja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

PIKIETA NSZZ SOLIDARNOŚĆ

Fo t o ko m e n t a r z

SESJA RADY POWIATU  PYRZYCKIEGO

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

FACEBOOK KAZIMIERZA LIPIŃSKIEGO



 14                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 13                                             21.10.2015

W miniony piątek, na zakończe-
nie roboczego i szkolnego tygodnia 
w Pyrzyckim Domu Kultury odbyły 
się uroczystości z okazji nauczyciel-
skiego święta. Z tej okazji, jak co roku 
wręczono nagrody i wyróżnienia nie 
tylko nauczycielom, ale i pracowni-
kom administracji szkół, dla których 
starostwo jest organem założyciel-
skim. W tym roku nagrody Starosty 
Pyrzyckiego otrzymują nauczyciele:

Zespół Szkół Nr 1: Katarzyna Bana-
siuk, Agnieszka Klucznik-Barańska
Zespół Szkół Nr 2 CKU: Emilia 
Chrzanowska, Justyna Migdalska
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy: Dominika Świergol, Ju-
styna Gorczyńska
Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna: Wioletta Burda
Pracownicy administracji i obsługi:

Zespół Szkół Nr 1: Teresa Wójcik, 
Krzysztof Ćwiek
Zespół Szkół Nr 2 CKU: Ewa Ber-
nacka, Leokadia Mikuła
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy: Barbara Sokołowska, 
Teresa Zaborowska

Nagrodzeni dyrektorzy: Anna 
Zasadzińska – dyrektor SOSW w Py-
rzycach, Teresa Mamos – dyrektor 

PPP w Pyrzycach, Robert Sójka – dy-
rektor ZS Nr 1 w Pyrzycach, Paweł 
Palczyński – dyrektor ZS nr 2 CKU 
w Pyrzycach, Piotr Olech – dyrektor 
PMOS w Pyrzycach

Nagrodą dla wszystkich zebra-
nych był pokaz klasyki kina niemego 
film „The Kid /Brzdąc” z rewela-
cyjną muzyką na żywo.

PP 

W powiecie pyrzyckim, zgod-
nie z ustawą, utworzone będą dwa 
punkty nieodpłatnej pomocy praw-
nej. Jeden prowadzony samodzielnie 
przez Powiat w Starostwie Powiato-
wym w Pyrzycach przy ul. Lipiań-
skiej 4 na parterze budynku. Punkt 
czynny będzie pięć dni w tygodniu 
po 4 godziny dziennie. Szczegó-
łowy harmonogram podany będzie w  
grudniu 2015 r. Drugi punkt prowa-
dzony ma być zasadniczo przez orga-
nizację pozarządową wyłanianą co-
rocznie przez Powiat w drodze kon-
kursu. Jeżeli nie zostanie taka organi-
zacja wyłoniona np. żadna nie zgłosi 
się do konkursu, wówczas punkt pro-
wadzony będzie przez Powiat. Drugi 
punkt czynny będzie przez pięć dni 
w tygodniu po cztery godziny, z tym, 
że będzie on zorganizowany w po-
rozumieniu ze wszystkimi gminami 
powiatu i dostępny w każdej gmi-
nie. Szczegółowy harmonogram po-
dany będzie do publicznej wiadomo-
ści w  grudniu 2015 r. Podsumowu-
jąc: punkty czynne będą codziennie 
w Pyrzycach w Starostwie. W po-
szczególnych gminach w określo-
nych dniach tygodnia czy miesiąca. 
Zawsze jednak mieszkaniec każdej 

Prawnicy za darmo
z miejscowości, gdzie jest siedziba 
gminy, jeżeli w tej miejscowości nie 
będzie czynny punkt, może dojechać 
do Pyrzyc, aby skorzystać z pomocy. 
Warto też podkreślić, że nie ma tu 
przynależności mieszkańców do da-
nych punktów ze względu na miej-
sce zamieszkania. Pyrzyczanin może 
pojechać do Stargardu, a stargardzia-
nin może przyjechać do Pyrzyc. Ko-
rzystać z pomocy może dość szero-
kie grono, bo Ustawa zakłada, że 
darmową pomoc prawną (na etapie 
przedsądowym) otrzymają: młodzież 
do 26. roku życia, osoby fizyczne, 
którym w okresie roku poprzedzają-
cego zostało przyznane świadczenie 
z pomocy społecznej na podstawie 
ustawy o pomocy społecznej osoby, 
które ukończyły 65 lat, osoby posia-
dające ważną Kartę Dużej Rodziny,
kombatanci, weterani, zagrożeni 
lub poszkodowani katastrofą natu-
ralną, klęską żywiołową lub awarią 
techniczną.
 Uprawnieni będą mo-
gli uzyskać informacje w zakresie: 
prawa pracy,
przygotowania do rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej, prawa cywil-
nego, spraw karnych, spraw admini-

stracyjnych, ubezpieczenia spo-
łecznego, spraw rodzinnych, 
prawa podatkowego z wyłącze-
niem spraw podatkowych zwią-
zanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej.

 Pomoc nie będzie nato-
miast obejmowała spraw z za-
kresu prawa celnego, dewizo-
wego, handlowego i działalno-
ści gospodarczej, z wyjątkiem 
przygotowywania do jej rozpo-
częcia.  Nieodpłatnej pomocy 
prawnej udziela osobiście adwokat 
lub radca prawny, a w szczegól-
nie uzasadnionych przypadkach z ich 
upoważnienia aplikant adwokacki 
lub aplikant radcowski. W punktach 
prowadzonych przez organizacje 
pozarządowe pomocy mogą udzie-
lać magistrowie prawa z trzyletnim 
doświadczeniem w wykonywaniu 
wymagających wiedzy prawniczej 
czynności bezpośrednio związanych 
ze świadczeniem pomocy prawnej 
oraz doradcy podatkowi – oczywi-
ście w sprawach podatkowych z wy-
łączeniem spraw związanych z pro-
wadzeniem działalności gospodar-
czej. Nieodpłatna pomoc prawna jest 
zadaniem zleconym z zakresu ad-

ministracji rządowej realizowanym 
przez powiat. Powiat realizuje to za-
danie samodzielnie lub w porozumie-
niu z gminami. Od gmin nie ocze-
kuje się żadnych nakładów finanso-
wych, jedynie udostępnienie odpo-
wiednich lokali. To też nakłady, ale 
innych możliwości nie ma. Jeśli za-
tem nie gminy, to tylko powiat, a to 
wiązałoby się z dostępnością punków 
tylko w Pyrzycach. Powiat na sfi-
nansowanie zadania otrzymuje dota-
cję z budżetu państwa z części będą-
cej w dyspozycji wojewodów przez 
udzielanie dotacji celowej powiatom. 
Z tym, że 97% dotacji to wynagro-
dzenia, a 3% to koszty administra-
cyjne, w 2016 r. dotacja ma wynosić 
123.600 zł. 
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SPORT

W dniach 2-4 października w Ni-
dzicy (woj. warmińsko – mazurskie) 
odbyły się I Nocne Mistrzostwa Pol-
ski BRD. W imprezie wzięło udział 
10 drużyn ze szkół podstawowych 
i 14 drużyn ze szkół gimnazjalnych 
zaproszonych przez organizatora. 
Reprezentowały one 9 województw 
(południowe, łódzkie, mazowieckie, 
zachodniopomorskie i warmińsko 
– mazurskie).

Z naszego wojewódzka udział 
wzięły szkoły z gmin: Banie i Prze-
lewice. Uczestnicy rozwiązywali te-

Nasi uczniowie na I Nocnych Mistrzostwach Polski BRD
sty z przepisów ruchu drogowego, 
udzielali pierwszej pomocy przed-
medycznej, jeździli po torze prze-
szkód i w miasteczku ruchu drogo-
wego. Jazda odbywała się po zmierz-
chu. W miasteczku każdego uczest-
nika oświetlano z jupitera umiesz-
czonego na wysięgniku. Podczas 
jazdy po torze przeszkód oświetlana 
była przeszkoda, którą miał pokonać 
zawodnik. Gospodarze nie byli „go-
ścinni” i wygrali w obu kategoriach. 
Rowery przeznaczone dla zwycięz-
ców indywidualnych powędrowały 

do województwa łódzkiego i mało-
polskiego.  Uczestnicy turnieju mieli 
okazję zwiedzić zamek i obejrzeć 
walki rycerzy, a straż pożarna dała 
pokaz ratowania osób z pojazdu, w 
którym nie można otworzyć drzwi. 
Bardzo sprawnie usunęli szyby z tyłu 
i z przodu, odcięli drzwi i dach. Od-
był się też pokaz gaszenia płonącego 
samochodu.

Naszą gminę reprezentowali 
uczniowie: Gimnazjum OZP w Prze-
lewicach: Jakub Skawiński, Paweł 
Bochan Bochanowicz, Błażej Mrów-

czyński,  z PSP Jesionowo: Kacper 
Paliwoda i Żaklina Włodarczyk oraz 
z PSP Żuków: Oskar Duk i Wiktoria 
Duk. W ogólnej klasyfikacji nasze 
drużyny zajęły ósme miejsce.

Uczniowie i opiekun dziękują p. 
Janowi Jaworskiemu za sponsoring, 
dzięki któremu mogliśmy uatrakcyj-
nić nasz wyjazd.

Waldemar Klemenski
 

W miniony piątek w Brzesku odbyły się uroczystości z okazji 70-lecia ist-
nienia szkoły podstawowej w tej miejscowości, rozpoczęto je nabożeństwem 
w Sanktuarium Maryjnym w Brzesku. Dalsza część uroczystości odbyła się w 
świetlicy wiejskiej, gdzie do przygotowanego wcześniej pojemnika - kapsuły 
czasu zebrani włożyli wiele listów, pamiątek i dokumentów; kapsuła została 
szczelnie zamknięta i przeniesiona na teren szkoły, gdzie w specjalnie przy-

Na 30 lat zakopane w kapsule
gotowanym fundamencie umieszczona i przykryta betonową płytą na 30 lat. 
Dopiero w 2045 roku będzie można kapsułę wyciągnąć, otworzyć i przeczy-
tać umieszczone w niej dokumenty. Na budynku szkolnym odsłonięto z oka-
zji 70-lecia tablicę pamiątkową, były występy artystyczne na sali, zwiedzanie 
szkoły i wystawa pod tytułem „Wspomnień czar”.

PP
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