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Oświata Twardowskiego

W Bielicach
najtańsza woda,
ale najdroższe ścieki 

Czytaj str.10

Zróbmy plagiat 
i do kibla Czytaj str.10

Berdzik
i Królikowski 
stracą stanowisko?

Czytaj str. 2
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Sonda Lipiany
„Ile pieniędzy potrzeba nam 
na święta”?

Moje wydatki świąteczne to 
około 200 złotych, które zamierzam 
przeznaczyć głównie na jedzenie.

U mnie święta przygotowuje 
żona i ona zajmuje się zakupami 
świątecznymi, a wydaje przede 
wszystkim na jedzenie i prezenty 
dla wnuków.

Na święta wyjeżdżamy z córką 
w góry do Karpacza, więc wydatki 
będą duże, ale święta wspaniałe.

Sama tylko jestem, to jakie tu 
wydatki, tak  jak zawsze skromna 
wigilia, a pieniądze to głównie na 
żywność.

Na święta jadę do córki do 
Szczecina, więc będę w gościach, 
ale jakieś wydatki to też będą, 
głównie na prezenty, obowiązkowo.

Berdzik i Królikowski 
stracą stanowisko?

W ubiegłym tygodniu odbyło się 
posiedzenie komisji rewizyjnej Rady 
Powiatu Pyrzyckiego. Najważniej-
szym punktem posiedzenia było roz-
patrzenie wniosku czterech radnych: 
Bartłomieja Królikowskiego - PSL, 
Ryszarda Bedzika – PSL, Wiktora 
Tołoczki - PO i Michała Łuszczyń-
skiego – PiS dotyczącego odwoła-
nia ze stanowiska starosty Kazimie-
rza Lipińskiego. Na posiedzenie sta-
wili się trzej wnioskodawcy bez To-
łoczki, komisja w składzie przewod-
niczący Artur Pniewski oraz Michał 
Łuszczyński i Ariel Ostolski. Na 
sali zasiedli też: Kazimierz Lipiński, 
członek zarządu powiatu (popiera-
jący Lipińskiego) Janusz Budynek, 
skarbnik powiatu Andrzej Wabiński 
i radczyni. Jak pewnie część z na-
szych czytelników widziała w TVK 
AURA, przewodniczący komisji re-
wizyjnej nie miał litości dla wniosko-
dawców, od razu przystąpił do pytań 
o konkrety dotyczące bardzo ogólnie 
zaprezentowanych we wniosku o od-
wołanie zarzutów. Niestety, jak się 
okazało już w pierwszych minutach, 
wnioskodawcy przyszli na pogadu-
chy totalnie nieprzygotowani. Nikt 
z nich nie rwał się do odpowiedzi, 
nie potrafili przytoczyć faktów, do-
kumentów na poparcie zarzutów do-
tyczących rozrzutności Lipińskiego, 
radni wnioskodawcy nie przedłożyli 
także żadnych dowodów na posta-
wioną przez siebie tezę, że Lipiński 
ingeruje samowolnie w sprawy in-
nych samorządów. Za to Pniewski 
przekazał radnym informacje, jakie 
otrzymał od skarbnika powiatu na 
temat kosztów lansowania się sta-
rostów Tołoczki i Lipińskiego w la-
tach 2013, 2014 i 2015 do 30 listo-
pada. Jak wynika z załączonych do 
artykułu tabel, lans Lipińskiego nie 
odbiega od lansu Tołoczki. Jak Ka-
zik jeszcze trochę zaciśnie pasa, to 
z oszczędności na ciastkach jakiś 
chodnik się w końcówce roku zrobi. 
Podsumowując posiedzenie komi-
sji na temat wniosku o odwołanie 
starosty uważam, że radni wniosko-
dawcy przyszli na komisję nieprzy-
gotowani. Słusznie przewodnicy ko-
misji Artur Pniewski ich punktował, 
bo za lenistwo się należało, komi-
sja to nie piaskownica. Pniewski do-
brze poprowadził komisję, nie dał się 
politykom na pogaduchy namówić 
i w głosowaniu po przerwie Ostol-
ski wstrzymał się od głosu, Pniewski 
był przeciw wnioskowi, Łuszczyński 
za wnioskiem. Na marginesie, radny 
Łuszczyński podczas tej komisji po 
raz pierwszy dał głos, przez cały rok 
nie słyszałem, żeby go zabierał, a tu 
odezwał się broniąc wniosku o od-

wołanie Lipińskiego, kto nie wierzy 
niech obejrzy w TVK AURA. 

„Nie przewidujemy takiego wa-
riantu, że przegramy głosowanie, 
więc nie będę dziś analizował, czy 
podam się do dymisji po ewentual-
nym fiasku naszego wniosku” – od-
powiedział Bartłomiej Królikowski  
na moje pytanie, co zrobi, jak przegra 
głosowanie, 

„Według mnie, inicjatorzy wnio-
sku o moje odwołanie zajmujący sta-
nowiska w radzie i zarządzie, czyli 
przewodniczący rady Ryszard Ber-
dzik i wicestarosta Bartłomiej Kró-
likowski po ewentualnej przegra-
nej swojego wniosku powinni ho-
norowo podać się do dymisji. Jeżeli 
tego nie uczynią, to zapewne więk-

szość w radzie odwoła ich ze stano-
wisk. Mamy dużo pracy przed sobą i 
szkoda czasu” - powiedział starosta 
Kazimierz Lipiński. Sesja, na której 
będzie głosowany tajnie w/w wnio-
sek zaplanowana jest na 21 grudnia. 
Wtedy okaże się, kto ma większość 
w radzie i kto kogo odwoła. Przyglą-
dając się grupie radnych, którzy chcą 
odwołać Lipińskiego, to widać, że to 
jest  dziwny twór: Platforma Obywa-
telska plus Prawo i Sprawiedliwość 
plus Polskie Stronnictwo Ludowe, 
spoiwem dla takiej kombinacji mogą 
być tylko stołki.

Zapraszamy do obejrzenia całego 
posiedzenia komisji w TVK AURA.

W załączeniu zestawienie liczbowe kilometrów wyjazdów służbowych 
Starostów Pyrzyckich, samochodem służbowym Starostwa Powiatowego w 
Pyrzycach, marki Ford Mondeo, nr rejestracyjny ZPY H777, w latach 2013, 
2014 i od stycznia do 30 listopada 2015; 

1. 2013r. - 28.310 km, 
2. 2014 r. - 21.980 km, a) od 01.01.2014 r. do 30.11.2014 r. - 20.300 km, 

b) od 01.12.2014 r. do 31.12.2014 r. - 1680 km, 
3. 2015 r. (do 30.11.2015 r.) - 29150 km. 

Informacja przygotowana została na podstawie kart drogowych znajdu-
jących się w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Starostwa Powiatowego w 
Pyrzycach.
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Sonda Przelewice
„Ile pieniędzy potrzeba nam 
na święta”?

Na święta zamierzam wydać 
około 100 złotych, głównie na je-
dzenie i może piwko jakieś.

Jestem na zapomodze, to jak 
tu planować wydatki świąteczne, 
kiedy nie ma z czego.

Z zasiłku, to co ja mogę wy-
dać, mało pieniędzy, więc i wydatki 
świąteczne skromniutkie.

Wydatki na święta, ale z czego, 
najpierw trzeba mieć pieniądze, 
żeby je wydawać.

Świąteczne wydatki, to głównie 
prezenty, na które zamierzam prze-
znaczyć około 100 złotych.

Zarząd Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Szczeci-
nie zrezygnował z przedłuże-
nia umowy na wędkowanie ze 
spółką „ Koordynator”- dzier-
żawcą jeziora Wądół i Jeziora 
Kościelnego.

Spółka Koordynator infor-
muje, że pozwolenia na węd-
kowanie dostępne będą od 
dnia 1 stycznia 2016 r. w war-
towni firmy ARECO w Lipia-
nach ul. Pyrzycka 44 w godzi-
nach od 16.00 do 6.00 rano w 
każdy dzień tygodnia. 

W związku z powyższym 
informujemy, że na w/w je-
ziorach obowiązywać będzie 
jedynie wykupione pozwole-
nie na wędkowanie, którym 
należy okazywać się podczas 
kontroli.

Informacja 
dla wędkarzy

„Kolejne moje py-
tanie dotyczy poświę-
cenia sali po jej wyre-
montowaniu, czy sala 
po remoncie została 
poświecona?” – z taką 
interpelacją wystąpił  
podczas ostatniej sesji 
rady miejskiej w Py-
rzycach radny Łukasz 
Michalski.

 Dbałość radnego 
o świętość sali konfe-
rencyjnej w Urzędzie 
Miejskim w Pyrzycach 
poruszyła wszystkich 
zebranych, nikt oczywiście nie był przeciw, ale 
pojawił się problem, który w odpowiedziach na 
interpelacje rozwinęła burmistrz Marzena Po-
dzińska. Czy malowanie ścian i zerwanie starej 
boazerii, usunęło z sali wcześniej nadaną świę-
tość, czy też sala święta pozostała w cegle. Bo 
przecież na sali krzyż wisiał przed remontem, 
czyli sala święcona była i czy nowo położona 
farba i panele na podłodze wymagają uzupeł-
niającego święcenia. Nie udało się tego pro-
blemu rozwiązać, ponieważ radny Michalski 
nie był chyba zainteresowany odpowiedziami 
na postawione przez siebie pytania i wyszedł z 
sesji. Ja proponuję pójść dalej i święcić każdy 
pomalowany w pyrzyckim urzędzie fragment 
ściany i położony kafel, zapewne, by taką 
pracę wykonać, potrzebny będzie urzędowy 
kapelan na etacie i to on właśnie rozwiązy-
wałby wszystkie duchowe troski nie tylko rad-
nych. Gorzej, gdyby wśród radnych znaleźli się 
wyznawcy innych religii, bo oni mogliby też 
chcieć, ale już po swojemu poświęcić salę 282.

PP

Interpelacje
kościelno - remontowe
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Sonda Kozielice
„Ile pieniędzy potrzeba nam 
na święta”?

Zamierzam wydać około 1000 
złotych, głównie na prezenty, nie ma 
jeszcze konkretnych zamówień, ale 
kupuję z wyczuciem i podpytuję się, 
co mniej więcej kto chciałby dostać.

Nie planuję dużych wydatków, 
bo jestem sama, około 200 zł, a po-
życzania pieniędzy, to unikam, je-
stem tego zdania, że kupuję to, na 
co mnie stać.

Święta z rodziną, wydatki duże, 
na jedzenie, prezenty głównie

Nigdy nie pożyczałam pienię-
dzy na zakupy świąteczne, unikam 
też pożyczek, a wydaję głównie na 
jedzenie.

Ja mam duże wydatki na święta, 
bo jadę do Szczecina do wnuczki, 
a pieniędzmi tak trzeba gospoda-
rować, aby starczyło na wszystko i 
nie pożyczać od nikogo.

Na ręce Ryszarda Berdzika, prze-
wodniczącego Rady Powiatu Py-
rzyckiego wpłynęło pismo od by-
łego dyrektora szpitala w Pyrzycach 
Ryszarda Grzesiaka o następującej 
treści:

„Zwracam się z uprzejma prośbą 
do pana przewodniczącego o doko-
nanie zmiany składu osobowego ko-
misji konkursowej, celem której jest 
przeprowadzenie postępowania kon-
kursowego na stanowisko dyrektora 
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

1) Przewodniczącym komisji zo-
stał pan Kazimierz Lipiński - Staro-
sta Pyrzycki, który podpisał się pod 
uchwałą Nr 41/2015 Zarządu Po-
wiatu z dnia 30 czerwca 2015 r. w 
sprawie wypowiedzenia mi umowy  
o zarządzanie Szpitalem Powiatowym 
w Pyrzycach z powodu utraty zaufa-
nia. Zatem z panem Kazimierzem Li-
pińskim pozostaję w takim stosunku, 
że może budzić uzasadnione wątpli-
wości, co do jego bezstronności, co 
jest sprzeczne z §5 pkt.1 Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lu-
tego 2012 r. w sprawie sposobu prze-
prowadzania konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmio-
cie leczniczym niebędącym przed-
siębiorcą. (Dz. U. z dnia 17 kutego 
2012 r. poz. 182). Powyższa okolicz-
ność  daje podstawy Radzie Powiatu 

Piwowarczyk i Lipiński 
do wymiany?

do dokonania odpowiedniej zmiany w 
składzie komisji konkursowej.

2) Członkiem komisji jest pani Te-
resa Piwowarczyk - przewodnicząca 
Zarządu MOZ NSZZ „Solidarność” 
przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzy-
cach - co jest sprzeczne z §10 pkt. 1 a 
Rozporządzenia. Przedstawiciele za-
kładowych organizacji związkowych 
działających w podmiocie leczni-
czym, zgodnie z § 10 pkt. 2d i 4d Roz-
porządzenia, uczestniczą tylko w po-
stępowaniu konkursowym na stano-
wiska: zastępcy kierownika podmiotu 
leczniczego i naczelnej pielęgniarki. 
Obowiązki dyrektora Szpitala pełni-
łem w okresie od stycznia 2004 r. do 
30 września 2014 r. W okresie tym 
z panią Teresą Piwowarczyk pozo-
staję w takim stosunku faktycznym, że 
może to budzić uzasadnione wątpli-
wości, co do jej bezstronności, co jest 
sprzeczne z § 5 pkt. 1 Rozporządze-
nia. Powyższa okoliczność, zgodnie z 
§ 5 pkt. 2 Rozporządzenia, daje pod-
stawy Radzie Powiatu do dokonania 
odpowiedniej zmiany w składzie ko-
misji konkursowej”.

W odpowiedzi na powyższe pi-
smo przygotowana 9 grudnia 2015 
została ocena prawna i wnioski dla 
radnych, którzy będą musieli na naj-
bliższej sesji podjąć decyzję doty-
czącą składu komisji konkursowej:

„Pismo pana Ryszarda Grze-
siaka należy ocenić jako ujawnienie 
okoliczności wskazujących, że zaist-
niały okoliczności obligujące Radę 
Powiatu do dokonania zmiany składu 
komisji pod rygorem nieważności po-
stępowania konkursowego, przy za-
łożeniu, że Ryszard Grzesiak złożył 
ofertę na to stanowisko. Przepis nie 
wskazuje, kto winien ujawnić okolicz-
ności uzasadniające wątpliwości, co 
do bezstronności wskazanych człon-
ków komisji. Wystarczy, że Radzie 
ujawniono te okoliczności. W sytuacji 
wątpliwości, Rada ma prawo dodat-
kowo zbadać wskazane okoliczności. 
Wskazuję, że przepis mówi o okolicz-
nościach mogących budzić uzasad-
nione wątpliwości, co nie jest równo-
znaczne ze stwierdzeniem członków 
komisji. Wobec zasygnalizowania ta-
kich okoliczności przewodniczącemu 
Rady Powiatu, mającemu inicjatywę 
uchwałodawczą,  powinien on przed-
stawić projekt uchwały w powyższej 
sprawie i ująć go w porządku obrad 
najbliższej sesji Rady Powiatu”.

Skoro Grzesiak wnioskuje 
zmianę składu komisji konkursowej, 
to pewnie będzie startował, czy ma 
szanse na zmianę składu zobaczymy 
podczas sesji 21 grudnia.

PP

NADZWYCZAJNA SESJA
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Sonda Kozielice
„Ile pieniędzy potrzeba nam 
na święta”?

Zamierzam wydać około 1000 
złotych, głównie na prezenty, nie ma 
jeszcze konkretnych zamówień, ale 
kupuję z wyczuciem i podpytuję się, 
co mniej więcej kto chciałby dostać.

Nie planuję dużych wydatków, 
bo jestem sama, około 200 zł, a po-
życzania pieniędzy, to unikam, je-
stem tego zdania, że kupuję to, na 
co mnie stać.

Święta z rodziną, wydatki duże, 
na jedzenie, prezenty głównie

Nigdy nie pożyczałam pienię-
dzy na zakupy świąteczne, unikam 
też pożyczek, a wydaję głównie na 
jedzenie.

Ja mam duże wydatki na święta, 
bo jadę do Szczecina do wnuczki, 
a pieniędzmi tak trzeba gospoda-
rować, aby starczyło na wszystko i 
nie pożyczać od nikogo.

Na ręce Ryszarda Berdzika, prze-
wodniczącego Rady Powiatu Py-
rzyckiego wpłynęło pismo od by-
łego dyrektora szpitala w Pyrzycach 
Ryszarda Grzesiaka o następującej 
treści:

„Zwracam się z uprzejma prośbą 
do pana przewodniczącego o doko-
nanie zmiany składu osobowego ko-
misji konkursowej, celem której jest 
przeprowadzenie postępowania kon-
kursowego na stanowisko dyrektora 
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

1) Przewodniczącym komisji zo-
stał pan Kazimierz Lipiński - Staro-
sta Pyrzycki, który podpisał się pod 
uchwałą Nr 41/2015 Zarządu Po-
wiatu z dnia 30 czerwca 2015 r. w 
sprawie wypowiedzenia mi umowy  
o zarządzanie Szpitalem Powiatowym 
w Pyrzycach z powodu utraty zaufa-
nia. Zatem z panem Kazimierzem Li-
pińskim pozostaję w takim stosunku, 
że może budzić uzasadnione wątpli-
wości, co do jego bezstronności, co 
jest sprzeczne z §5 pkt.1 Rozporzą-
dzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lu-
tego 2012 r. w sprawie sposobu prze-
prowadzania konkursu na niektóre 
stanowiska kierownicze w podmio-
cie leczniczym niebędącym przed-
siębiorcą. (Dz. U. z dnia 17 kutego 
2012 r. poz. 182). Powyższa okolicz-
ność  daje podstawy Radzie Powiatu 
do dokonania odpowiedniej zmiany w 
składzie komisji konkursowej.

2) Członkiem komisji jest pani Te-
resa Piwowarczyk - przewodnicząca 
Zarządu MOZ NSZZ „Solidarność” 
przy Szpitalu Powiatowym w Pyrzy-
cach - co jest sprzeczne z §10 pkt. 1 a 
Rozporządzenia. Przedstawiciele za-
kładowych organizacji związkowych 
działających w podmiocie leczni-
czym, zgodnie z § 10 pkt. 2d i 4d Roz-
porządzenia, uczestniczą tylko w po-
stępowaniu konkursowym na stano-
wiska: zastępcy kierownika podmiotu 
leczniczego i naczelnej pielęgniarki. 
Obowiązki dyrektora Szpitala pełni-
łem w okresie od stycznia 2004 r. do 
30 września 2014 r. W okresie tym 
z panią Teresą Piwowarczyk pozo-
staję w takim stosunku faktycznym, że 
może to budzić uzasadnione wątpli-
wości, co do jej bezstronności, co jest 
sprzeczne z § 5 pkt. 1 Rozporządze-
nia. Powyższa okoliczność, zgodnie z 
§ 5 pkt. 2 Rozporządzenia, daje pod-
stawy Radzie Powiatu do dokonania 

Piwowarczyk i Lipiński 
do wymiany?

odpowiedniej zmiany w składzie ko-
misji konkursowej”.

W odpowiedzi na powyższe pi-
smo przygotowana 9 grudnia 2015 
została ocena prawna i wnioski dla 
radnych, którzy będą musieli na naj-
bliższej sesji podjąć decyzję doty-
czącą składu komisji konkursowej:

„Pismo pana Ryszarda Grze-
siaka należy ocenić jako ujawnienie 
okoliczności wskazujących, że zaist-
niały okoliczności obligujące Radę 
Powiatu do dokonania zmiany składu 
komisji pod rygorem nieważności po-
stępowania konkursowego, przy za-
łożeniu, że Ryszard Grzesiak złożył 
ofertę na to stanowisko. Przepis nie 
wskazuje, kto winien ujawnić okolicz-
ności uzasadniające wątpliwości, co 
do bezstronności wskazanych człon-
ków komisji. Wystarczy, że Radzie 

ujawniono te okoliczności. W sytuacji 
wątpliwości, Rada ma prawo dodat-
kowo zbadać wskazane okoliczności. 
Wskazuję, że przepis mówi o okolicz-
nościach mogących budzić uzasad-
nione wątpliwości, co nie jest równo-
znaczne ze stwierdzeniem członków 
komisji. Wobec zasygnalizowania ta-
kich okoliczności przewodniczącemu 
Rady Powiatu, mającemu inicjatywę 
uchwałodawczą,  powinien on przed-
stawić projekt uchwały w powyższej 
sprawie i ująć go w porządku obrad 
najbliższej sesji Rady Powiatu”.

Skoro Grzesiak wnioskuje 
zmianę składu komisji konkursowej, 
to pewnie będzie startował, czy ma 
szanse na zmianę składu zobaczymy 
podczas sesji 21 grudnia.

PP
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Sonda Warnice
„Ile pieniędzy potrzeba nam 
na święta”?

Rentę niską mam, to oszczędnie 
będę wydawał, do jedzenia oczywi-
ście kupić coś trzeba, ale skromnie.

Niska emerytura, to co tu pla-
nować wydatki, zbytnio nie ma z 
czego.

Na święta zamierzam wydać 
około 200 złotych, głównie na je-
dzenie i jakiś prezent skromny.

Mieszkam z dziećmi, to raczej 
oni wydają na zakupy świąteczne, 
ja to może tylko skromne prezenty, 
bo wnuki też są w domu.

Zamierzam przeznaczyć na 
święta około 400 złotych, głównie 
na prezenty.

W związku z obchodami 
Święta Wojsk Łączności i Informa-
tyki uczniowie klas I b i II a Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Kłodzinie wraz z wychowaw-
czyniami p. Joanna Kowalczyk  
i p. Jolanta Czerniak oraz rodzi-
cami wybrali się do koszar 12-
tej Brygady Zmechanizowanej  
w Szczecinie. Dzieci miały nie-
powtarzalną okazję zwiedzić bu-
dynki koszar, obejrzeć i dotknąć 
broń wojskową, przejechać woj-
skową ciężarówką. Każdy uczeń 
miał możliwość oddania strzału na 
strzelnicy, rozmawiać przez radio, 
obejrzeć mobilną stację dowodze-
nia. Panowie wojskowi ciekawie 
opowiadali o swojej pracy, a dzieci 
słuchały z zapartym tchem. To były 
niezapomniane chwile. Szczególne 
podziękowania  należą się p. An-
dżelice Szwed – Wierzbickiej, 
która była inicjatorką wyjazdu.

Jolanta Czerniak

Wycieczka do koszar 
12-tej Brygady zmechanizowanej 
w Szczecinie
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Sonda Bielice
„Ile pieniędzy potrzeba nam 
na święta”?

Wydatki mam spore, ale staram 
się tak gospodarować pieniędzmi, 
aby uniknąć pożyczania.

Największe wydatki świąteczne  
to prezenty, ale nie zastanawiałem 
się jeszcze, co kupować.

Na święta planuję wyjechać, 
więc wydatki związane z podróżą. 
Pożyczania pieniędzy unikam, bo 
łatwo się pożycza, gorzej oddaje.

Pożyczania pieniędzy, to raczej 
unikam, a wydatki na święta, to coś 
do jedzenia i oczywiście coś moc-
niejszego do lepszego świętowania.

Na święta mam duże wydatki 
na jedzenie i prezenty, ale nigdy 
nie pożyczam pieniędzy, staram się 
tak gospodarować, aby starczyło na 
wszystko.

Z OKAZJI 
NADCHODZĄCYCH  ŚWIĄT 
BOŻEGO NARODZENIA  ORAZ 
NOWEGO ROKU 2016. 
ŻYCZĘ ZDROWYCH, 
WESOŁYCH,  SZCZĘŚLIWYCH ŚWIĄT ORAZ 
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2016.  DLA 
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW PYRZYC ORAZ 
POWIATU PYRZYCKIEGO.
A TAKŻE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE DLA 
MOJEJ UKOŃCZONEJ SZKOŁY TECHNIKUM W 
PYRZYCACH DLA DYREKCJI  I NAUCZYCIELI.
ŻYCZY 
                          PIOTR SZYMAŃSKI

O katastrofalnej sytuacji finanso-
wej gminy Bielice było w poprzed-
nim Pulsie Powiatu, pisaliśmy także 
o narzuconym gminie przez Regio-
nalną Izbę Rozrachunkową progra-
mie naprawczym, którego częścią 
składową była także analiza obecnej 
sytuacji gminy i  jej jednostek. Pod 
lupę pracowników RIO w/w progra-
mie naprawczym wzięto jeden z naj-
większych kosztów gminy - oświatę, 
na którą składa się Szkoła Podsta-
wowa, Gimnazjum i Oddziały Przed-

Oświata Twardowskiego
szkolne. Na edukację gmina Bie-
lice wydaje z własnego budżetu od 
578 tysięcy złotych w 2012 roku do 
1,433 miliona złotych planowanych 
na rok 2015. Biorąc pod uwagę, że 
ilość uczniów maleje (w porówna-
niu z rokiem ubiegłym ich ilość spa-
dła o 14 dzieci) i nic nie wskazuje 
na zmianę tej malejącej tendencji, to 
wskaźnik ilości uczniów na jednego 
nauczyciela będzie coraz gorszy. Na 
rok szkolny 2014/2015 wynosi on 
10,63, gdzie średnia kraju wynosi 11 

uczniów na jednego nauczyciela. Na 
jednej z ostatnich sesji radni gminy 
Bielice próbowali naciągnąć obecną 
na sesji dyrektor szkoły na jakieś 
oszczędności, ale usłyszeli że  nie 
ma już za bardzo na czym oszczę-
dzać, chyba że wójt zacznie łączyć 
klasy po 30 uczniów. Nowy rząd za-
powiedział, że zlikwiduje gimnazja, 
miejmy tylko nadzieję, że nie zrobi 
tego kosztem gmin.

PP

W związku z planowaniem bu-
dżetu  na 2016 rok serdecznie za-
praszam przedstawicieli wszyst-
kich organizacji pozarządowych 
i innych podmiotów prowa-
dzących działalność pożytku 
publicznego na terenie Gminy 
Pyrzyce do przedstawienia wła-
snych propozycji zadań zleco-
nych,  które mogłyby być reali-
zowane w 2016 roku ze środków 
Gminy Pyrzyce. Termin prze-
kazania propozycji: do 16 
grudnia 2015 roku.

Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

OGŁOSZENIE
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Sonda Pyrzyce

.
„Ile pieniędzy potrzeba nam 
na święta”?

Wydatki na święta skromne, 
bo remont zrobiłam, więc mu-
szę oszczędnie gospodarować pie-
niędzmi, ale nie pożyczam od 
innych.

Wydatki świąteczne skromne, 
na prezenciki przede wszystkim.

Nie mam pojęcia o świątecz-
nych wydatkach, bo to żona gospo-
daruje, ja tylko goszczę się i jem.

U mnie świętami zajmują się 
rodzice, więc ja wielkich wydatków 
nie ponoszę.

Pieniądze wydam głównie na 
skromne prezenty, no i oczywiście 
na jedzenie.

      Okres od końca XIX wieku 
do zakończenia pierwszej wojny 
światowej nazywany jest zło-
tym okresem widokówek. Wido-
kówka pełniła wtedy funkcję nie 
tylko użytkowe, była także obiek-
tem pasji kolekcjonerskiej spo-
rej części społeczeństwa. Na ca-
łym świecie organizowano wy-
stawy, wydawano specjalistyczne 
pisma i zrzeszano się w klubach 
kolekcjonerskich. Gromadzenie 
pocztówek nazywano… spor-
tem kartkowym, a kolekcjone-
rami stawały się nawet osoby z 
najwyższych sfer społecznych z 
głową Kościoła, papieżem Piu-
sem X na czele oraz władcami 
państw. 

Krajem, który od początku 
przodował w liczbie i rodzajach 
wydawanych kartek były Niemcy. 
Nawet w małych wsiach działał 
często edytor, który wydawał lo-
kalne pocztówki. W dużych mia-

„Sport kartkowy”

stach takich jak Wrocław czy Lipsk 
liczba wydawanych motywów do-
chodziła do dziesiątek tysięcy, a 
przecież obok pocztówek topogra-
ficznych ukazywały się pocztówki 
okazjonalne, dotyczące większo-
ści dziedzin ludzkiej aktywności. 
Dzięki temu do naszych czasów, 
mimo zawirowań dziejowych, za-
chowało się bardzo dużo pocztó-
wek, które w ostatniej dekadzie 
stały się znowu przedmiotem pasji 
kolekcjonerskiej. 

Od „sportu kartkowego” przej-
dziemy teraz do prawdziwego 
sportu.  

Motywy sportowe są często 
obecne na kartkach pocztowych, 
podobnie jak na znaczkach. Sport 
na karcie pocztowej, w znakomitej 
większości przypadków, jawi się 
ze swej najmilszej strony; częściej 
ukazuje jego przyjemnościowe 
aspekty niż trud i wysiłek leżące u 
podstaw sukcesów w zmaganiach 

fizycznych. Jest pretekstem do 
zwrócenia uwagi na doskonałość 
ludzkiego ciała, zachętą do pod-
noszenia jego tężyzny poprzez ak-
tywność rozwijaną na ogół w mi-
łym, często damsko-męskim to-
warzystwie. Stąd tak często poja-
wiające się na pocztówkach uro-
kliwe postaci kobiece, czy pary, 
których przedstawienie sugeruje, 
że uprawianie sportu niesie nie-
jedną obietnicę. Humorystyczne 
i satyryczne akcenty, nierzadkie 
w pocztówce sportowej, podkre-
ślają, że sport jest okazją do za-
bawy, do śmiechu, do radości. I do 
dumy z odniesionych zwycięstw, 
o czym przekonuje wiele kart uka-
zujących znanych sportowców, 
dokumentujących zawody, pokazy 
gimnastyczne i inne wydarzenia.

Na prezentowanej pocztówce uwieczniono drużynę piłkarską z miejscowości Sandow – obecnie Sądów 
koło Dolic (kiedyś powiat pyrzycki). 

Pocztówka z obiegu pocztowego (bez znaczka). Autor nieznany.
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     Grudzień to miesiąc pe-

łen prezentów i radości oraz od-
wiedzin św. Mikołaja. W związku  
z tym 4 grudnia 2015 r. uczniów 
z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Żukowie spotkała bardzo miła 
niespodzianka. Zgromadzone na 
parkingu przy szkole dzieci okrzy-
kami radości powitały niecodzien-
nego gościa. Nadjeżdżający wraz 
z paczkami św. Mikołaj, na  pięk-
nie udekorowanej fadromie, wpro-
wadził  wszystkich w ogromny za-
chwyt i zdumienie. 

Gdy przybył do dzieci, w towa-
rzystwie przedstawicieli firmy KAR-
SKO Sp. z o. w Karsku,  na czele z p. 
Marią Cabaj członkiem Zarządu,  już 
po chwili wszyscy usłyszeli charak-
terystyczny okrzyk: - „hoł, hoł, hoł... 
czy byłyście grzeczne tego roku?”.  
Dzieci zapewniały go o tym, że były 
bardzo grzeczne i czekają na pre-
zenty. Ochoczo odśpiewały piosenki 
i wyrecytowały wiersze o tematyce 
mikołajkowej. 

Rozdanie paczek odbyło się  
w niezwykle serdecznej i ciepłej at-
mosferze. W sprawnym rozdaniu pa-
czek św. Mikołajowi pomagały elfy: 
p. Weronika Prauzel i p. Maga Le-
wandowicz oraz panie z PSP w Żuko-
wie: Małgorzata Błaszczyk i Urszula 
Howsa. Było dużo radości, a dzieci 
gorąco podziękowały za miłą wizytę 
i prezenty. Dla sponsorów wręczyły 
własnoręcznie wykonane piękne 
podziękowanie.

Wizyty św. Mikołaja  w szkole są 
już tradycją. Warto dodać, że  wła-
ściciele firmy KARSKO Sp. z o.o. 
w Karsku, już od ponad 9 lat wszyst-
kie dzieci (w wieku przedszkolnym 
i szkolnym) obdarowują paczkami, 
nie tylko w naszej szkole, ale także 
we wszystkich miejscowościach tam, 
gdzie uprawiają ziemię.

Mikołajki w tym roku upłynęły 
w miłej i niezwykłej atmosferze. 
Uczniowie PSP w Żukowie serdecz-
nie dziękują hojnemu sponsorowi.

Anna Garzyńska

Mieszkaniec naszej gminy z 
miejscowości Trzebórz pan Ar-
kadiusz Rozdeba, zawodnik Gryfa 
Nowielin, został zgłoszony do ple-
biscytu na Najlepszego Piłkarza 
Klasy B Województwa Zachodnio-
pomorskiego organizowanego przez 
Zachodniopomorski Związek Piłki 
Nożnej, Głos Koszaliński i portal Li-
gowiec.net

Codziennie można oddawać 
głosy: na stronie internetowej.gk24.
pl/plebiscyt/karta/arkadiusz-roz-
deba,31521,1491811,t,id,kid.html 
za pośrednictwem portalu Face-
book (głos oddany za pośrednic-
twem Facebook liczy się jako 2) lub 
wysyłając sms o treści GSB.41 pod 
numer 72355 (głos oddany przez 
sms liczy się jako 5)

Oddaj głos na Arka!!!

Oddaj 
głos na 
Arka!!!
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Nikodem podczas leczenia w szpitalu

W roku ubiegłym, radni minio-
nej kadencji gminy Pyrzyce, chcąc 
przed wyborami wszystkim zrobić 
dobrze, obniżyli podatki do tego 
stopnia, że w skali roku z powodu 
tych wyborczych obniżek, na dzień 
dobry z budżetu gminy Pyrzyce na 
2015 rok wyparowało około 2 mi-
lionów złotych. Począwszy od po-
datku rolnego, którego stawka mak-
symalna ustalona była na 2015 rok 
przez Główny Urząd Statystyczny 
i wynosiła 61,37 zł, radni Pyrzyc 
ustalili 52 zł, radni przed wyborami 
obniżyli też inne daniny na rzecz 
samorządu, podczas uchwalania 
kilka tygodni temu podatków na 
rok 2016 wielokrotnie wracano do 
tego ubiegłorocznego szaleństwa 
wyborczego. 

W tym roku i w gminie Pyrzyce, 
i w pozostałych z podatkiem rolnym 
nie można było poszaleć, nawet 
rolnicy nie przyjechali ciągnikami 
straszyć radnych, bo nie było się o 
co bić. Główny Urząd Statystyczny 
zarządził maksymalną stawkę za 1 
kwintal żyta na 2016 rok na pozio-
mie 53,75 zł i w takiej wysokości 
wszystkie gminy uchwaliły go dla 
swoich. Jeżeli chodzi o cenę do-
starczanej wody i odprowadzanych 
ścieków, to mamy dwa rekordy w 
jednej gminie: najtańsza woda w 
gminie Bielice bo 3,95 zł, ale i od-
prowadzane ścieki tam są najdroż-
sze i wynoszą aż 13,39 zł. 

W tym roku wszystkie gminy 
odpuściły czworonogom i zwolniły 
swoich mieszkańców z podatku od 
posiadania psa.

PP

W 
Bielicach 
najtańsza 
woda, 
ale 
najdroższe 
ścieki 

W minionej kadencji radny Je-
rzy Wroński jako komendant gminny 
Ochotniczych Straży Pożarnych dys-
ponował własnym gabinetem, dość 
dobrze usytuowanym, bo tuż obok 
sali konferencyjnej, na której odby-
wają się sesje Rady Miejskiej. Wielo-
krotnie, tuż przed sesją, radny – stra-
żak wołał do gabinetu przypisanych 
mu przez Olecha pod opiekę radnych 
i edukował  ich, co, jak i dlaczego. W 
tej kadencji gabinetu, tak jak i diety 
w wysokości 1500 zł komendant już 
nie ma i zwierać szyki skromnej opo-
zycji też nie ma gdzie, bo wszyscy 
widzą i słyszą. Jedynym ratunkiem 
dla Wrońskiego i jego kolegów rad-
nych:  Łubiarza i Wyrodka stał się, 
znajdujący vis a vis dawnego gabi-
netu Wrońskiego, WC męskie, czyli, 
nazywając rzecz po imieniu - kibel.  
I właśnie  tutaj panowie znaleźli 
schronienie. Na ostatniej sesji uwi-
doczniło się to w sposób szczególny, 
kiedy radni debatowali na sali obrad 
nad wysokością ceny wody na 2016 
rok. To właśnie w WC trzej radni 
schronili się, by o wodzie nie dysku-
tować, albo najlepiej nie brać udziału 
w głosowaniu. To, co zdołałem zaob-
serwować, stanowiłoby gotowy sce-
nariusz dla  Barei na kolejną znako-
mitą komedię. Najpierw zniknęli, jak 
im się wydawało niepostrzeżenie, z 
sali. Nie chciałem podsłuchiwać, bo i 
po co. Stanąłem więc w pobliżu wspo-
mnianego przybytku, bynajmniej nie 
po to, by pobierać opłatę, lecz by po-
obserwować chłopięce zachowania 
poważnych w końcu radnych. Nie-
stety, zostałem zauważony i nieco 
pomieszałem szyki panom radnych.  
Co pewien czas wyglądał  Wroński, 
sprawdzając, czy jeszcze ktoś stoi,  
a ponieważ stał i nie zamierzał odpu-
ścić, po kilku minutach panowie po-

Zróbmy 
plagiat 
i do 
kibla

stanowili zawiesić okupację kibla i 
pojedynczo (Wyrodek w stronę biura 
rady, później Łubiarz i na końcu szef 
grupy Wroński) powrócili na salę ob-
rad, gdzie przez przypadek zmuszeni 
zostali do głosowania. Kibel dla rad-
nych opozycji ma jeszcze jedną dość 
ważną funkcję, tam właśnie jeden z 
ważnych sołtysów, przekazuje im na 
kartkach przygotowane wcześniej za-
pytania i interpelacje, które mają oni 
podczas sesji skierować do urzędu-
jącej władzy. Nakryci na kiblowym 
spisku trzej radni będą musieli zna-
leźć sobie inne miejsce, bo w tym, 
używając języka konspiracyjnego, 
był już kocioł. Kiblowi spiskowcy 
zaplanowali sobie na w/w sesji jesz-
cze złożenie projektu uchwały, miał 
on zobowiązywać panią burmistrz 
do wyjątkowego traktowania zawie-
ranych kontraktów i szczegółowego 
ogłaszania ich na stronie interneto-
wej urzędu. Projekt uchwały w imie-
niu trzech wnioskodawców przed-
łożył na początku sesji radny Wyro-
dek. Już po pierwszych linijkach od-
czytywanego uzasadnienia obecny na 
sali obrad radca prawny dopatrzył się 
plagiatu. Zauważył, że odczytywane 
uzasadnienie jest identyczne z uza-
sadnieniem napisanym przez Mar-
cina Hałata redaktora naczelnego 
czasopisma „Nowa Wieś w gminie 
Kęty” skierowanym do Muzeum im. 
Aleksandra Kłosińskiego w Kętach z 
14 czerwca 2014 roku związanego z 
wnioskiem o udostępnienie informa-
cji publicznej przez muzeum. Auto-

rzy projektu uchwały - radny Wyro-
dek, radny Łubiarz, radny Wroński 
skopiowali uzasadnienie zmieniając 
jedynie dane adresowe. Kiedy plagiat 
podczas sesji został ujawniony, pano-
wie nawet nie jęknęli.

„To nie był plagiat z Nowej 
Wsi, to były cytaty prawne, to nie 
było dosłownie, cytat prawny to cy-
tat prawny” – odpowiedział radny 
Wyrodek

„Plagiat to „przywłaszczenie 
autorstwa cudzego utworu lub jego 
fragmentu”.  Inaczej mówiąc, popeł-
nić plagiat to przypisać sobie autor-
stwo pracy, w której w sposób nie-
uprawniony wykorzystano, w cało-
ści lub we fragmentach, prace innych 
autorów. O nieuprawnionym sposo-
bie wykorzystania prac innych au-
torów mówimy wówczas, gdy autor 
„nie ujawnia (…) w ogóle (lub nie 
czyni tego w odpowiedni sposób) po-
chodzenia tekstu, pod którym się pod-
pisuje (…).” 

Porównałem uzasadnienie do 
projektu uchwały trzech radnych z 
dokumentem redaktora Hałata i mu-
szę powiedzieć, że plagiat był, radni 
wymienili tylko dane lokalne i nazwy 
instytucji, a treść uzasadnienia jest, 
mówiąc językiem uczniowskim zer-
żnięta, w szkole byłaby panowie je-
dynka za taką robotę.  

Projekt uchwały ze skopiowanym 
uzasadnieniem nie zyskał aprobaty 
radnych.

RT 
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W 124. rocznicę urodzin poetki Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 
23 listopada czytano jej wiersze w pałacu Ogrodu podczas kolejnej edycji 
czytania rocznicowego. Spotkanie prowadziła poetka barlinecka, p. Jolanta 
Karasińska, która przedstawiając biografię bohaterki wieczoru przybliżyła 

nam jej dorobek twórczy. Czytanie przeplatano in-
teresującymi rozmowami  o twórczości artystki, 
a  dodatkowo nasza polonistka p. Edyta Kobus 
przedstawiła ciekawostki z jej życia. W trak-
cie czytania mówiono również o tym, że ina-
czej odbierano poezję  poetki wiele lat temu, 
a inaczej można ją interpretować dzisiaj. Jed-
nak, jak wiadomo, odbiór poezji jest zazwy-
czaj subiektywny i każdy ma prawo do własnej  
interpretacji.

Pomysłodawczynią czytania  rocznicowego 
jest poetka gorzowska Beata Patrycja Klary. 
Czytanie rozpoczęło  się w październiku 2013 
r.  i jak do tej pory, oprócz kilkunastu miast tj. 
m.in.: Gdańska, Warszawy, Poznania i Zielonej 
Góry, bierze w tym udział również Polonia w 
Belgii.  My, jako Przelewice, dołączyliśmy do 
tej grupy właśnie  wczorajszego listopadowego 
wieczora.  

Wśród czytających byli: p. Jolanta Kara-
sińska, p. Maria Rosół, p. Wiesława Skierska, 
p. Monika Przybylska, p. Kazimierz Borowski, 
p. Beata Osińska, p. Anna Garzyńska, p. Edyta 
Kobus, p. Lucyna Surma, p. Krystyna Nawój, 

p. Danuta Pilipczuk i p. Łucja Swiłło,
Spotkanie miało charakter kameralny 

i przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze. 
Poczęstunek zapewniła p. Beata Osiń-
ska dyrektor Ogrodu Dendrologicznego. 
Serdecznie dziękujemy p. Joli za zaan-
gażowanie i aranżację spotkania, a także 
grupie naszych przyjaciół z Barlinka 
i wszystkim uczestnikom za aktywny 
udział w tym przedsięwzięciu. Cieszy 
nas to, że spotkanie zaowocowało chęcią 
kontynuowania tego rodzaju inicjatyw ze 
strony uczestników, a zwłaszcza poprzez 
aktywne włączanie do czytania poezji 
dzieci i młodzieży.

Kolejne czytanie  poezji ks. prof. Ja-
nusza Stanisława Pasierba będzie miało 
miejsce 15 grudnia br. w Muzeum Regio-
nalnym w Barlinku, na które serdecznie 
zapraszamy.

                                                                         
                                 Anna Garzyńska
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27 listopada 2015 roku w Ze-
spole Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja 
w Szczecinie odbył się VI Woje-
wódzki Konkurs Sztuki Kulinar-
nej „Smaki Pomorza” pod patrona-
tem Zachodniopomorskiego Kura-
tora Oświaty i Wicemarszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. W 
takim wydarzeniu nie mogło zabrak-
nąć uczniów ZS RCKU w Pyrzycach. 
Po eliminacjach wewnętrznych do 
konkursu zakwalifikowało się dwoje 
naszych uczniów, którą reprezento-
wali: Magda Adamczewska z klasy 
III TŻ i UG oraz Miłosz Jóźwiak z 
klasy IV TŻ i UG.  Konkurs składał 
się z dwóch etapów:

I etap - pisemny złożony z 40 py-
tań obejmował ogólną wiedzę zawo-
dową, podczas II etapu - praktycz-
nego, uczestnicy mieli za zadanie 
sporządzić 7 porcji wybranej przez 
siebie potrawy, podawanej w for-
mie zakąski zimnej. W potrawie obo-
wiązkowo wykorzystany miał zostać 
dowolny element kulinarny lub cała 
tuszka kaczki lub indyka oraz przy-
najmniej dwa z produktów regional-
nych i tradycyjnych województwa 

zachodniopomorskiego. Czas przy-
gotowania potraw wynosił 150 min.

Po raz kolejny nasi uczniowie za-
prezentowali swoje umiejętności z 
jak najlepszej strony. 

W przygotowaniach do konkursu 
pomagały panie: Ilona Puzerewska i  
Aleksandra Pietrzykowska. Zapał i 
ciężka praca uczniów i nauczycieli 
opłaciły się - Miłosz Jóźwiak zdo-
był III miejsce! Przygotował pierś z 
kaczki sous-vide z sosem czekola-
dowo-wiśniowym, tiulem serowo- 
orzechowym podanym z żelem dy-
niowymi oraz pianką z zielonych 
pomidorów. Magda Adamczewska 
zdobyła VI miejsce, przygotowując 
roladkę z indyka z serem i konfiturą 
z pomidorów, podaną na sosie śliw-
kowym z mchem jadalnym i pianą z 
róży fałdzistolistnej. Magda uzyskała 
również największą liczbę punktów 
w etapie teoretycznym!

Uczniom gratulujemy  i życzymy 
dalszych sukcesów!  
  Ilona Puzerewska

Aleksandra Pietrzykowska
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SPORT
8 listopada w Goleniowie odbył 

się turniej Szkółek Piłkarskich rocz-
nika 2006 i młodsi. W rozgrywkach 
wzięło udział sześć drużyn. Nasi pod-
opieczni poradzili sobie na tym tur-
nieju bardzo dobrze i zajęli II miej-
sce! Wyniki przedstawiają się nastę-
pująco: Soccer Przelewice-MKS Ina 
Goleniów I 6:0, Soccer Przelewice- 
MKS Ina Goleniów II 6:0, Soccer 
Przelewice-Gavia Choszczno 4:0, 
Soccer Przelewice-Błękitni Stargard 
0:0, Soccer Przelewice-Brasil Da 
Bola 0:1. Najlepszym strzelcem na-
szej drużyny został Wiktor Woźnicki, 
który strzelił, aż 10 bramek! A nasz 
bramkarz Damian Worytko wpuścił 
tylko 1 bramkę w całym turnieju!

Trzy dni później, 11 listopada, w 
Pyrzycach odbył się turniej rocznika 
2004 i młodsi. W tych rozgrywkach 
udział wzięło 10 drużyn. Niestety, 
naszym młodym piłkarzom nie po-

Nasze soccerki 
w rozgrywkach turniejowych

szło tak dobrze, jak kolegom z rocz-
nika 2006 i zajęli ostatnie miejsce. 
Wyniki prezentują się następująco: 
Soccer Przelewice-Energetyk Junior 
Gryfino 0:4, Soccer Przelewice-So-
kół Pyrzyce I 0:3, Soccer Przelewice-
Sokół Pyrzyce III 0:1, Soccer Przele-
wice-Błękitni Stargard 1:1. W meczu 
o 9. miejsce zmierzyliśmy się z So-
kołem Pyrzyce II. Niestety, przegra-
liśmy 4:1. Najlepszym zawodnikiem 
naszej drużyny został Jakub Wil-
czak, a honorowe bramki strzelili dla 
nas Grzegorz Knapiński i Oktawian 
Jakubczyk.

Jednak obydwa turnieje zostały 
rozegrane w miłej, piłkarskiej atmos-
ferze. Dzieci wróciły zadowolone, 
pełne wrażeń i bogatsze o nowe pił-
karskie doświadczenia.

Wyjazdy zostały współfinanso-
wane ze środków Gminy Przelewice.

Patrycja Wilczak

Od kilku lat władze powiatu py-
rzyckiego próbują sprzedać nieru-
chomość gruntową, zabudowaną 
oznaczoną w ewidencji gruntów jako 
działka nr 66 o powierzchni 0,8723 
ha, obręb Czernice, gmina Pyrzyce; 
nieruchomość stanowiła siedzibę 
Domu Dziecka w Czernicach. Pro-
wadzone ostatnimi czasy rokowa-
nia nie zostały rozstrzygnięte z po-
wodu braku zgłoszeń do udziału  
w nich. Niedawno pojawił się ko-
lejny zainteresowany nieruchomo-
ścią, Sławięcińskie Stowarzyszenie 
Inicjatyw Lokalnych. złożyło wnio-
sek o bezprzetargową sprzedaż nieru-

Pałac w Czernicach 
na ograniczoną sprzedaż

chomości po byłym domu dziecka w 
Czernicach. Według wnioskodawcy, 
nieruchomość zostanie przeznaczona 
na utworzenie placówki edukacyjno-
-terapeutycznej dla dzieci zagrożo-
nych niedostosowaniem społecznym. 
Zapłata za nieruchomość będzie uisz-
czana w formie ratalnej przez 10 
lat. Zarząd powiatu wyraził zgodę 
na bezprzetargową, ratalną sprzedaż  
i postanowił o przeprowadzeniu ne-
gocjacji warunków sprzedaży. Na-
leży dodać, że Stowarzyszenie pro-
wadzi już podobną placówkę w byłej 
szkole w Ryszewku.

PP

Stolicę gminy można przenieść 
do Tetynia

     Co pewien czas lokalna władza, dla własnych potrzeb statystycz-
nych, zlicza, ilu ma mieszkańców. Niedawno takie dane niezbędne do jed-
nej z uchwał przedłożono radnym Rady Gminy w Kozielicach. Z danych na 
dzień 28.10.2015 r. wynika, że jakby co, to stolicę gminy Kozielice można 
by przenieść do Tetynia. Różnica w zaludnieniu miejscowości to zaledwie 57 
mieszkańców, a najmniej ludną wsią w gminie jest Zadeklino, które liczy za-
ledwie 13 mieszkańców.

W minioną niedzielę w Miej-
sko-Gminnym Ośrodku Kultury w 
Lipianach lipiański Klub Seniora, 
przy finansowej pomocy Ośrodka 
Pomocy Społecznej po raz kolejny 
zorganizował kolację wigilijną dla 
osób starszych i samotnych. Jak każ-
dego roku można zaobserwować,  z 
propozycji wspólnego kolędowania  
i zjedzenia wspólnie kolacji korzy-
stają osoby w różnym wieku, są to li-
piańscy seniorzy działający w Klubie 
Seniora, osoby samotne, bezrobotne. 
W tym roku z zaproszenia burmistrza 
Lipian Krzysztofa Boguszewskiego, 
który jest corocznie gospodarzem 
wieczoru wigilijnego skorzystała po-
nad setka mieszkańców Lipian i nie 
tylko. Życzenia od władz miasta zło-
żył  przewodniczący Rady Miejskiej 

Artur Lipski. W uroczystej kolacji 
wziął udział ksiądz kanonik dziekan 
dr Franciszek Szydłowski, wikary 
ks. Robert Żołnierzów.  Było błogo-
sławieństwo zebranym, było dziele-
nie się opłatkiem i oczywiście dania 
wigilijne przygotowane przez panie 
z Klubu Seniora. Całość spotkania 
okrasiły występy dwupokoleniowego 
zespołu, tj. młodzieży z Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcącego z Ze-
społu Szkół w Lipianach w symbio-
zie z nieco starszym zespołem śpie-
waczym „Swojaki”. Ich wspólnym 
przedsięwzięciem, wyreżyserowa-
nym przez Elżbietę Cichacką, był 
spektakl zatytułowany „Wigilia u 
Dulskich”. Było wesoło i tkliwie, jak 
to podczas Wigilii.

Wigilijne spotkanie
Klubu Seniora
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Zgodnie z zasadą głoszącą, że teoria zawsze 
powinna iść w parze z praktyką, 27 listopada 
2015r. uczniowie dwóch klas mundurowych (kl. 
2d i 3d) z Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach, pod 
opieką p. Dariusza Dziengowskiego, p. Roberta 

Wizyta uczniów ZS Nr 1 w Wojewódzkiej Komendzie Policji w Szczecinie 
 

Ramela i st.kpt. Cezarego Kocanowskiego, udali 
się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczeci-
nie, aby zapoznać się z codzienną służbą policjan-
tów, porozmawiać na tematy związane z wykony-
waniem tego zawodu i „od kuchni” przyjrzeć się 
pracy poszczególnych pracowni.

Spotkanie przygotowane przez Wydział Pre-
wencji KWP w Szczecinie rozpoczęło się od wy-
emitowania filmu charakteryzującego pracę każ-
dego wydziału KWP, po czym przeszło 50 liceali-
stów miało okazję zagłębić tajemniki pracy policji. 
W Laboratorium Kryminalistycznym dowiedzieli 
się na czym polega daktyloskopia (nauczyli się 
m.in. jak należy zabezpieczać odbitki linii papilar-
nych i dłoni, na czym polega badanie śladów czer-
wieni wargowej). Kolejnym etapem szkolenia było 
zapoznanie się z technikami wykorzystywanymi w 
dziedzinie balistyki. Uczniowie mieli okazję po-
znać różne typy broni palnej tj. m.in. wiatrówka, 
pistolet maszynowy, karabin maszynowy, czy ka-
rabinek AKM. Młodzież miała okazję dowiedzieć 
się jakie ślady biologiczne zostawiają na miejscu 
zdarzenia sprawcy i jakich technik używa współ-
czesna policja w celu ich wykrycia. (m.in. w spe-
cjalnym pomieszczeniu udowodniono niewidoczne 
gołym okiem ślady zbrodni). Ciekawe okazało się 
również całkowicie wygłuszone pomieszczenie,  
w którym oczyszczono dźwięki, będące potencjal-
nymi dowodami przestępstwa. Uczniowie dowie-
dzieli się w jaki sposób na terenie miasta odbywa 
się zabezpieczenie dużych imprez masowych,  
w jaki sposób działa policyjne centrum dowodze-
nia i jakie decyzje podejmuje Policja w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa mieszkańcom Szczecina. 

 Szkoleniowa wizyta w Komendzie Wojew. 
Policji w Szczecinie stanowiła nie tylko istotny 
element związany z ciekawą specjalizacją pro-
gramu nauczania w klasie mundurowej o pro-
filu policyjnym, ale również wielu uczniów 
utwierdziło się w przekonaniu, że praca w Poli-
cji to jest to o czym marzą i do czego będą dążyć. 
Jolanta Günther


