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Diety radnych
i sołtysów

  W tym wydaniu Pulsu Powia-
tu prezentujemy w tabelach dane do-
tyczące wysokości diet i dodatków,  
a także zasad ich wypłacania radnym 
i sołtysom w starostwie i gminach 
powiatu pyrzyckiego. Jak widać w ta-
beli poniżej, najwyższą jednorazową 

„Jack Strong” 
i Beata Kurowska

 Film o tytule j.w. w reżyserii 
Władysława Pasikowskiego to thril-
ler opowiadający jedną z najbar-
dziej fascynujących historii szpie-
gowskich świata. Dziś, kilka dni po 
jego premierze przyszło mi napisać  
o równie fascynujących tajemnicach 
z pyrzyckiego ratusza. Mamy ostat-

ni rok kadencji Jerzego Marka Ole-
cha na stanowisku burmistrza i trzeba 
przyznać, że w dziedzinie wytracania 
elektoratu ma lepsze osiągnięcia niż 
jego poprzednik Kazimierz Lipiński, 
który podczas ostatniej tury urzędo-
wania w ciągu 4 lat utracił połowę  
z tych, którzy na niego głosowali.

dietę otrzymuje przewodniczący Ra-
dy Powiatu 1762 zł i przewodniczący 
Rady Gminy Pyrzyce 1490 zł. Jednak 
wbrew pozorom, radni w takich gmi-
nach jak Kozielice, Warnice i Przele-
wice też nie mają źle. 

Oświatowa porażka
starostwa
        W powiecie pyrzyckim 
mamy dwa licea ogólno-
kształcące: jedno znajdu-
jące się w zasobach Staro-
stwa Powiatowego w Pyrzy-
cach LO w ZS nr 1 im. Nob-
listów Polskich i drugie pod 
opieka gminy Lipiany w ra-
mach Zespołu Szkół.

2013

NOWA SALA W LETNINIE- wzmożona aktywność mieszkańców

Kto powiadomił media?
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Sonda Lipiany

Pączki kupuję w pobliskim skle-
pie. Oprócz nich w tłusty czwartek 
jadam także faworki. Pączki, które 
najbardziej lubię to te z nadzieniem 
konfiturowym.

Kiedyś robiłam pączki sa-
ma, jednak teraz kupuję je w skle-
pie. Bardzo lubię te, z nadzieniem 
adwokat.

Pączki lubię, najbardziej te  
z nadzieniem z różanej konfitury. 
Oprócz pączków jada się też pod-
czas tłustego czwartku faworki.

Pączki na tłusty czwartek ku-
pujemy. Moje ulubione to z nadzie-
niem czekoladowym.

Kupujemy pączki w pobliskim 
sklepie. Moim ulubionym nadzie-
niem jest czekolada. Oprócz pącz-
ków jadamy też inne słodkości.

„Jaki będzie tłusty czwartek”

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Pyrzycach radny Mi-
łosz Łuszczyk złożył interpelację na-
stępującej treści –„Moja interpelacja 
już chyba będzie coroczna, bo w ze-
szłym roku w 24 stycznia składałem 
podobną i teraz składam podobną. 
Mając na uwadze ogłoszone przez 
burmistrza Pyrzyc, 17 stycznia, za-
proszenie do składania ofert w spra-
wie usługi polegającej  na nagrywa-
niu audiowizualnym Sesji Rady Miej-
skiej w Pyrzycach, stwierdzam, że po 
raz kolejny pan burmistrz unika, ja-
ko organ wykonawczy, współpracy  
z radą miejską. Zapytanie dotyczy re-
jestrowania przebiegu obrad organu, 
jakim jest rada miejska. Uważam, że 
powinien pan skonsultować właśnie 
z tym organem, z radnymi tego orga-
nu, w jaki sposób chcieliby oni, aby 
ten przekaz audiowizualny docierał 
do naszych wyborców. Pan z tego nie 
skorzystał, samodzielnie podjął pan 
taką decyzję i stworzył pan kryteria, 
które są tylko panu znane, dlaczego 
takie, a nie inne?  Osobiście uważam, 
że powinniśmy nadal tworzyć prze-
kaz w obecnej formie, nieważne, czy 
to będzie taki czy inny wykonawca, 
jest mi to obojętne, kto będzie wyko-
nawcą, niemniej jednak bardzo bym 
chciał, żeby sesje rady miejskiej były 
dostępne w sposób na żywo, bez moż-
liwości cięcia i cenzury, a w tym za-
pytaniu jest napisane, że pan zastrze-
ga sobie prawa autorskie do tego 
programu, co za tym idzie, może so-
bie pan dowolnie ten program w re-
transmisji kształtować”.

Oto dosłowna odpowiedź bur-
mistrza Olecha: „Nauczyło nas ży-
cie z ubiegłego roku powiem pań-
stwu o co chodzi, że mieliśmy podpi-
saną umowę z firmą, która w żaden 
sposób w momencie, kiedy chcieli-
śmy skorzystać z tych materiałów, 
które  nam są  udostępniane nie zgo-
dziła się na korzystanie z tych mate-
riałów  do innych celów. Ja powiem 
tak, były nagrywane sesje  i chcieli-
śmy wykorzystać pewien fragment se-
sji  chociażby do prezentacji z okazji 
750- lecia, zapłaciliśmy za korzysta-
nie i nie mogliśmy pokazać fragmen-
tu sesji , fragmentu jakiegoś wydarze-
nia, które miało miejsce, skorzystać  
z tego, bo nie pozwalał nam zapis  
w tej umowie, dlatego w tej chwili za-
pisaliśmy sobie, że tutaj ktoś z pań-
stwa radnych źle to zinterpretował, 
zapisaliśmy sobie, żeby nam przeka-

zać  również prawa autorskie do te-
go. My nie chcemy nic manipulować,  
my nie chcemy nic zmieniać w sesji, 
tylko my chcemy  skorzystać z części 
materiału, który w danym momencie 
będzie nam potrzebny, i dlatego taki  
zapisaliśmy,  dlatego zrobiliśmy taki 
zapis”.

Interpelacja wywołała istną 
wojnę na kamery, do tego stopnia, 
że głos zabrał Piotr Cwikliński wy-
dawca TVK AURA, czyli wielolet-
ni realizator transmisji z obrad Ra-
dy Miejskiej w Pyrzycach, który za 
jedną z wypowiedzi Olecha nazwał 
go kłamcą. By nie wnikać w sesyj-
ną pyskówkę, zapytaliśmy Piotra 
Ćwiklińskiego, o co chodzi w trwa-
jącym już trzy lata konflikcie jego  
i jego firmy z Olechem. 

R.T. - Od początku kadencji 
widać, że burmistrz Olech pod-
chodzi do pana osoby i firmy z nie-
chęcią, a wręcz wrogością. Jakie  
są, według pana, powody takiego 
zachowania?

Piotr Ćwikliński – Osobie, któ-
ra  zrozumie  postępowanie Olecha 
po tym, jak został burmistrzem, na-
leżałoby przyznać nagrodę (śmiech). 
Wracając jednak do pana pytania. Nie 
jestem w stanie odpowiedzieć, dla-
czego burmistrz przyjął taką postawę 
wobec mojej osoby i firmy.  Może ma 
takie hobby lub sprawia mu takie po-
stępowanie przyjemność? (śmiech)  
Ja naprawdę nie wiem dlaczego.

Dziś już mi to spowszedniało, 
burmistrz ostatnio pomówił mnie 
publicznie na styczniowej sesji rady 
miejskiej twierdząc – „…były nagry-
wane sesje  i chcieliśmy wykorzystać 
pewien fragment  sesji  chociażby do 
prezentacji  z okazji 750- lecia, zapła-
ciliśmy  za korzystanie i nie mogliśmy 
pokazać fragmentu sesji…”

Te słowa to jedno wielkie kłam-
stwo – zresztą poprosiłem wtedy na 
sesji, by burmistrz nie kłamał, by nie 
wprowadzał opinii publicznej w błąd, 
Olech po moim proteście nie przy-
znał mi racji, stwierdził jedynie, że 
sprawę wyjaśni. No i w znanym sobie 
stylu ”wyjaśnił” sprawę w wywiadzie 
udzielonym Anecie Głuchowskiej 
Masłyk opublikowanym na pyrzy-
ceinfo, cytuję  - „Na ostatniej sesji 
rady miejskiej  rozgorzała dyskusja 
między panem Piotrem Ćwiklińskim  
a mną na temat udostępniania mate-
riałów pochodzących ze Spichlerza”.

Nie potrafię wyjaśnić dlaczego 
burmistrz znowu manipuluje fakta-
mi, na sesji mówił o nieudostępnie-
niu fragmentów sesji, a w wywiadzie 
z Anetą o Spichlerzu, a są to całkowi-
cie różne produkcje .

R.T. - To jak to było z tym 
udostępnieniem materiału ze 
Spichlerza?

P.C. – Ówczesna  sekretarz Be-
ata Kurowska zwróciła się do mnie 
z prośbą o udostępnienie nieodpłat-
nie  materiału, który był emitowany 
w TV AURA w programie Spichlerz, 
do którego, w wyniku podpisanej 
umowy z PDK posiadam prawa au-
torskie oraz za którego produkcję za-
płaciłem. Odpowiedziałem pani Bea-
cie Kurowskiej, że nie widzę podstaw 
do tego, by nieodpłatnie przekazać 
materiał, ale gotów jestem do roz-
mowy, w której może dojdziemy do 
porozumienia. Spotkanie się odbyło, 
a na zakończenie zaproponowałem,  
że mogę przekazać te materiały bez-
płatnie, ale proszę,  by zaprzestano 
wreszcie nękania mojej firmy jakimiś                   
m. in. dziwnymi zawiadomieniami 
np.  do CBA, oraz by traktować moją 
osobę i firmę jak każdą inną. By pan 
burmistrz przestał okazywać mi wro-
gość i niechęć. Usłyszałem wtedy od 
pani sekretarz - cytuję „przecież pan 
wie, że nie mogę tego panu obiecać”, 
Stwierdziłem wtedy, że szkoda ale w 
takiej sytuacji nie widzę możliwości 
do przekazania nieodpłatnie materia-
łu ze Spichlerza.

R.T. -  A co z tym CBA?  
P.Ć. - Burmistrz złożył zawiado-

mienie w sprawie rzekomych niepra-
widłowości w sprawie monitoringu 
miejskiego, sprawę badało CBA, ale 
żadnych nieprawidłowości nie wyka-
zano. Tam nie wyszło to  wtedy – tak 
to odbieram – Olech nie przedłużył 
umów z TVK Aura, z którą współ-
pracuję jako producent programu lo-
kalnego, na cztery kamery opłacane 
przez Gminę  pomimo posiadanych 
środków w budżecie Gminy.
W systemie monitoringu na dzień 
dzisiejszy pozostało siedem ka-
mer opłacanych przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową, Starostwo Powiatowe  
i TVK Aura.  Dziwię się takiej posta-
wie burmistrza. System monitorin-
gu obsługiwany przez pyrzycką poli-
cję  sprawdził się. To dzięki zapisom 
z monitoringu ustalono np. sprawcę 
i doprowadzono do skazania osobę, 
która kierując  po pijanemu „zabiła” 
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Sonda Przelewice
„Jaki będzie tłusty czwartek”

W tłusty czwartek moja mama 
robi pączki, więc ich nie kupuję. 
Lubię najbardziej te z konfiturą.

Nie jadam pączków, więc ich 
nie robię ani nie kupuję.

Pączki kupuję. Lubię najbar-
dziej z nadzieniem z konfitury. Ku-
puję je w pobliskim sklepie.

Pączki robię sama - z lukrem  
i różaną konfiturą. Kiedyś obcho-
dziło się tłusty czwartek w inny, 
bardziej radosny sposób.

Kocham pączki, dla mnie tłusty 
czwartek mógłby być co miesiąc. 
Robi je dla mnie moja żona.

rowerzystów pod Żabowem. Gdyby 
nie monitoring, trudno by było udo-
wodnić, kto kierował pojazdem. Wie-
le aktów wandalizmu zostało  rów-
nież wyjaśnione. Wiadomo, że mo-
nitoring wszystkiego nie załatwi, 
ale na pewno jest potrzebnym na-
rzędziem dla organów ścigania. Ten 
system ochrony nie jest czymś no-
watorskim i niesprawdzonym, wie-
my, że jest rozpowszechniony w ca-
łej Polsce, ale burmistrz Pyrzyc chy-
ba uważa inaczej lub kieruje się, jak 
pan to określił, niechęcią i  wrogoś-
cią. Dochodzą do mnie informacje, 
że pan burmistrz dalej próbuje mnie  
i mojej firmie szkodzić i przeszka-
dzać w mojej działalności. Tak wy-
glądają na co dzień moje relację  
z panem burmistrzem. Nasuwa mi 
się tylko jeden wniosek – jaki gospo-
darz, takie wsparcie dla lokalnych 
przedsiębiorców.

R.T. - Jak pan ocenia sposób 
przeprowadzenia procedury zwią-
zanej z wyłonieniem firmy na usłu-
gę rejestracji sesji?

P.Ć. – W mojej ocenie  jest ma-
ło transparentny, a burmistrz zrobi 
wszystko, bym  nie transmitował se-

sji, tak jak było to od wielu lat. Jak 
dobrze pamiętam, już prawie 12, bo 
wie, że mój przekaz jest rzetelnym  
bez skrótów i manipulacji materia-
łem, a to w roku wyborczym może 
burmistrzowi nie odpowiadać z wia-
domych przyczyn.

R.T. - Spółdzielnia z Rzepnowa 
wycofała się z podpisania umowy na 
usługę z rejestracji sesji z Olechem, 
czy złoży pan ofertę ponownie?

P.Ć. - Jeśli burmistrz ponownie 
ogłosi konkurs, wtedy podejmę de-
cyzję. Na tę chwilę nic nie wiadomo,  
a sesja już 20 lutego. Takie „szopki” 
to już chyba taka nasza pyrzycka tra-
dycja, w zeszłym roku było podob-
nie. Sprawa się zakończyła po kil-
ku miesiącach. Wtedy przez pierw-
sze pięć sesji transmitowaliśmy bez 
umowy, ponosząc pełne koszty trans-
misji na żywo, a nie są to małe kosz-
ty. Potem z budżetu gminy, na pod-
stawie przeprowadzonego przetargu, 
który wygraliśmy, Gmina dofinanso-
wywała transmisję na żywo i retrans-
misje w Internecie oraz 12 miesięcz-
ne archiwum.

W tym roku podjąłem decyzję, że 
dopóki nie będę miał umowy, nie bę-
dę transmitował sesji na żywo do In-
ternetu. Będę pokazywał w Internecie  
i w TV Aura tylko skrót sesji wraz  
z  komentarzem.

Według mnie, Olech w tym ro-
ku także nie wyłoni firmy do re-
jestracji i emisji w internecie se-
sji Rady Miejskiej w Pyrzycach 
i to z dwóch powodów, jedyną fir-
ma, która ma możliwości technicz-
ne i jednocześnie zrobi to najtaniej  
jest firma Ćwiklińskiego, po drugie 
Olech od początku kadencji stara 
się promować w tych mediach, któ-
re prezentują go takim, jak on sam 
by się chciał widzieć. Sesje nie są 
jego podwórkiem, więc nie ma in-
teresu w tym, by pomagać opozycji 
w promowaniu się przed tegorocz-
nymi wyborami. Tak więc drodzy 
mieszkańcy Pyrzyc, pełen materiał 
z sesji zapewni wam tylko sala 282    
w pyrzyckim ratuszu i osobisty  
w niej udział. 

RT

dokończenie ze str.2

Są takie święta w kalendarzu,  
o których nie można zapomnieć ani 
ich pominąć. Niewątpliwie należą do 
nich dwa szczególnie bliskie: Dzień 
Babci i Dzień Dziadka. W naszym te-
tyńskim domu kultury  uczciliśmy je 
niezwykle uroczyście 1 lutego.

Dla  gości  nasza niezwykle uta-
lentowana młodzież przygotowała 
przedstawienie pt.: „Życie w gmi-
nie”, które wprawiło w bardzo do-
bry nastrój licznie przybyłych senio-
rów. Tradycyjne już, każda babcia 

Dzień Babci i Dziadka 

oraz dziadek otrzymali  upominek, 
tym razem  w formie „Malinowe-
go soku na długowieczność”. Po raz 
kolejny swoją obecnością zaszczy-
ciły  nas babcie z sąsiadującej  gmi-
ny Banie oraz ze Szczecina. Po czę-
ści artystycznej rozpoczęły się licz-
ne konkursy i wspólne zabawy. Go-
ście WDK Tetyń bardzo chętnie brali 
udział w konkursach przygotowanych 
przez organizatorów. Seniorzy wyka-
zali się superkondycją, którą mógłby 
im pozazdrościć niejeden nastolatek.

 Pracownicy WDK Tetyń co ro-
ku przygotowują nowe niespodzian-
ki tak, by mile zaskoczyć kochane 
babcie i kochanych dziadków. Cało-
ści dopełniły słodki poczęstunek oraz 
rozmowy,  na które w codziennym 
zabieganiu często brakuje czasu.

Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku również przyjmą nasze zapro-
szenie - na pewno przygotujemy coś 
wyjątkowego!
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Sonda Kozielice

Pączków nie jem i nie kupuję. 
Nie lubię ich.

Pączki kupuję w sklepie, bo nie 
opłaca mi się ich robić dla jednej 
osoby. Oprócz pączków w tłusty 
czwartek jadam też ciastka.

Żony nie mam, więc pącz-
ki kupuję. Z tego co wiem, w tłu-
sty czwartek w Poznaniu piecze się 
rogaliki.

„Jaki będzie tłusty czwartek”

Pączki robię sama, uważam, że 
tłusty czwartek to tradycja przecho-
dząca z pokolenia na pokolenie.

Preferuję kupne pączki. Zazwy-
czaj kupuję je w pobliskim sklepie.

Zakres odpowiedzialność w OC komunikacyjnym
Wypadki i kolizje drogowe nie-

stety nie należą w Polsce do rzadko-
ści. Obowiązkowe ubezpieczenia ko-
munikacyjne skracają znacznie pro-
ces dochodzenia do uzyskania graty-
fikacji finansowej za szkodę komu-
nikacyjną. Z uwagi jednak na brak 
wiedzy na temat zakresu odszkodo-
wań, które wynikają z ubezpiecze-
nia, a także zasad szacowania war-
tości szkody, często pokrzywdzeni 
nie uzyskują należnej im rekompen-
saty finansowej, często zdają się na 
jednostronną decyzję firmy ubezpie-
czeniowej. Jeżeli spojrzymy na sta-
tystyki łatwo dojdziemy do wnio-
sku, że zasadą jest drastyczne zani-
żanie kwot odszkodowań za szkody 
komunikacyjne, zasadą jest też prze-
grywanie przez ubezpieczalnie pro-
cesów sądowych w tej płaszczyźnie. 
Liczba poszkodowanych kierujących 
sprawy do sądów jest jednak tak ma-
ła, że wciąż jeszcze niekorzystny dla 
poszkodowanych proceder zaniża-
nia kwoty odszkodowań występuje 
powszechnie. 

Uzupełnienie wiedzy na temat 
tego rodzaju ubezpieczeń OC jest 
pierwszym krokiem do zabezpiecze-
nia się przed zaniżeniem kwoty na-

leżnej nam wypłaty tytułem odszko-
dowania. Warto przy tym pamiętać, 
że wbrew powszechnemu mniema-
niu poszkodowanym jest nie tylko 
posiadacz czy właściciel drugiego 
pojazdu, który został uszkodzony w 
wyniku wypadku czy kolizji aut. Co 
więcej: posiadaczowi tegoż pojazdu 
może przysługiwać odszkodowanie 
nie tylko za uszkodzenia w samocho-
dzie, który uczestniczył w zdarzeniu 
drogowym. 

Odszkodowaniem objęty jest 
szeroki zakres szkód komunikacyj-
nych w tym także szkody osobowe, 
a więc uszkodzenia ciała, utrata życia 
tak kierowcy drugiego pojazdu, jak i 
pasażera, a nawet osób trzecich np. 
przechodniów. Szkody osobowe, tak 
często bagatelizowane przez poszko-
dowanych, wiążą się często nie tylko 
ze znacznie większym odszkodowa-
niem, ale przede wszystkim zadość-
uczynieniem za doznaną krzywdę. 

Zakresem wspomnianego ubez-
pieczenia objęte są także inne szko-
dy w rzeczach osób trzecich. Rzeczy 
te mogą znajdować się w pojeździe, 
który brał udział w kolizji, ale wcale 
tak być nie musi. Mogą to być wszel-
kie inne rzeczy, które zostały przez 

sprawcę zniszczone w zdarzeniu dro-
gowym. Mogą być to więc zabudo-
wania, zieleń, ogrodzenia itd. Waż-
nym jest, że przy dochodzeniu od-
szkodowania możemy żądać rekom-
pensaty nie tylko oczywiste straty, ale 
także korzyści, które z pewnością by-
śmy osiągnęli, a które nie zostały zre-
alizowane z uwagi na skutki wspo-
mnianego zdarzenia.

Jak wspomniano wcześniej więk-
szość osób przy wycenia szkody w 
pojeździe zdaje się na wycenę za-
proponowaną przez firmę ubezpie-
czeniową. Tymczasem, zazwyczaj 
szacunki te wykonywane są nieko-
rzystną dla pokrzywdzonego meto-
dą, zaniżając przez to wartość pojaz-
du, robocizny i części zamiennych. 
Nierzadko proponowana przez ubez-
pieczalnię kwotą jest trzy razy niższa 
niż kwota rzeczywiście należna. War-
to też wspomnieć, że przy tej okazji 
możemy uzyskać zwrot wydatków za 
wynajęcie lawety czy też wynajęcie 
pojazdu zastępczego. 

Bartłomiej Królikowski
Doradca Prawny Lipiany
tel. 509 445 415
www.kancelaria-krolikowski.pl

2013
dokończenie ze str.1

 W rankingu wykonanym przez 
Perspektywy Liceum w Lipianach  
uplasowało się w Zachodniopomor-
skiem na 35 miejscu, a liceum pyrzy-
ckie na 46. W skali ogólnokrajowej 
oba licea są poza pierwszą pięćsetką. 

Ranking uwzględnia szkoły,  
w których maturę w maju 2013 r. 
zdawało minimum 12 maturzystów, 
a wyniki średnie z j. polskiego i ma-
tematyki były nie mniejsze niż 0,75 
średniej krajowej. W rankingu zosta-
ły wzięte pod uwagę wyniki egzami-
nu maturalnego ze wszystkich przed-
miotów obowiązkowych i dodatko-
wych na poziomie podstawowym  
i rozszerzonym oraz wyniki wszyst-
kich egzaminów zawodowych. 

                                       cd. str.5

Oświatowa porażka
starostwa
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Sonda Warnice

W tłusty czwartek oprócz pącz-
ków jada się np. faworki. Ja robię 
pączki sama, z konfiturą.

U mnie kupujemy pączki. Lubię 
te z nadzieniem czekoladowym. Ku-
pujemy je w pobliskim sklepie.

Kupuję pączki z dżemem. 
Raczej nie ma innych tradycji 
oprócz jedzenia pączków w tłusty 
czwartek.

Pączki kupuję w pobliskim skle-
pie. Oprócz nich lubię zjeść kruche 
ciastko do kawy.

Moja żona robi pączki. Najbar-
dziej lubię z nadzieniem z dżemu.

„Jaki będzie tłusty czwartek”

.

Weizackertracht – strój pyrzycki

Prezentowana widoków-
ka przedstawia zabu-
dowania miejscowości 

Wierzbno (Werben) w gminie 
Warnice. Ale to nie architektura 
tej ważnej niegdyś osady w re-
gionie stanowi wyzwanie dla au-
tora widokówki w tym przypad-
ku. Jest nim oczywiście strój py-
rzycki, a dokładniej  żeńska jego 
odmiana. I tak, górną część stro-
ju Pyrzyczanek stanowiła ko-
szula, na którą zakładano białą 
bluzkę, spodnie oraz wierzchni 
gorset. Wszystko to jednak przy-
krywała haftowana chusta. Uzu-
pełnieniem stroju była biała kre-
za oraz sznury bursztynowych 
korali. Najbardziej charaktery-
stycznym elementem stroju py-
rzyckiego były krótkie spód-

nice (od 5 do 8), nakładane jedna 
na drugą, spod których wystawa-
ła dłuższa biała koszula. Z przodu 
na spódnicach dodatkowo umiesz-
czony był czerwono haftowany far-
tuch. Głowy Pyrzyczanek okrywa-
ły obcisłe czepce w kolorze niebie-
skim lub czarnym. Czepce nosiły 
zarówno mężatki, jak i młode ko-
biety oraz małe dziewczynki. La-
tem na czepiec kobiety zakładały 
słomkowe kapelusze w typie bud-
ki – z rondem szerszym z przodu, 
ozdobione wstążką. Nieodłącznym 
atrybutem kobiety ubranej w strój 
pyrzycki była mufka. Przez jej śro-
dek Pyrzyczanki przeciągały bia-
łą tiulową chustkę, której końce 
ozdobnie zwisały po obu stronach. 

Dopełnieniem całości były hafto-
wane rękawice i pończochy – czer-

wone lub czarne, z ozdobnymi pod-
wiązkami, oraz wyszywane panto-
fle. Bogate zdobienia na chuście, 
rękawicach i pończochach świad-
czą o dużej zamożności mieszkań-
ców tych ziem. Widokówka z obie-
giem pocztowym, nadana w Obry-
tej 28.07.1920 roku do Berlina. 

Wydawca: Foto und Verlag von 
Otto Gresenz, Bromberg (Byd-
goszcz). Przygotowano wspólnie z 
Małgorzatą Dudą. 

P.S. Obecnie w przygotowaniu 
jest monografia autorstwa Małgo-
rzata Duda: „Strój pyrzycki na sta-
rych litografiach i widokówkach”. 
Wszystkich zainteresowanych wy-
dawnictwem, sponsoringiem lub 
nabyciem zapraszamy do kontaktu 
z wydawcą http://www.dudowie.pl/

Główne wskaźniki rankingowe 
zostały unormowane do 100, gdzie 
100 otrzymała szkoła najlepsza w 
danym kryterium. Wyniki kolejnych 
szkół są odniesieniem ich wartości 
do wyniku najlepszej szkoły w tym 
kryterium. Zgodnie z postanowie-
niem kapituły, licea ogólnokształcą-
ce zostały ocenione za pomocą trzech 
kryteriów. Są to: sukcesy szkoły  
w olimpiadach, wyniki matury  
z przedmiotów obowiązkowych oraz 

wyniki matury z przedmiotów dodat-
kowych. Do sporządzenia rankingu 
wykorzystano dane ze źródeł egzo-
genicznych (zewnętrznych) wobec 
ocenianych szkół. Źródłem danych 
były protokoły komitetów głównych 
olimpiad, zestawienia okręgowych 
komisji egzaminacyjnych (OKE)  
z wynikami matur z przedmiotów 
obowiązkowych i dodatkowych oraz 
dane Systemu Informacji Oświato-
wej. W rankingu techników Techni-

kum Zawodowe w ZS nr 2 RCKU, 
którego organem prowadzącym jest 
także Starostwo Powiatowe w Pyrzy-
cach na 50 szkół tego typu z woje-
wództwa zachodniopomorskiego py-
rzycka placówka uplasowała się na 
niezbyt chlubnym 42 miejscu.

PP

dokończenie ze str. 5
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Sonda Bielice

Pączki w tłusty czwartek raczej ku-
puję. Nie chce mi się ich robić samej. 
Moje ulubione to te z konfiturą.

Oprócz pączków jemy u nas także fa-
worki. Kupuję pączki w pobliskim 
sklepie. Lubię te z konfiturą różaną.

Pączki oczywiście kupuję, a na fa-
worki chodzimy do rodziny, ponie-
waż mama smaży wspaniałe.

U mnie kupuje się pączki, najbardziej 
lubię te z dżemem truskawkowym.

U mnie pączki robi babcia. Najbar-
dziej lubię z nadzieniem czekolado-
wym. Jem także inne słodkości, np. 
faworki.

„Jaki będzie tłusty czwartek”
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Moi znajomi sportowcy
W mojej byłej szkole, technikum 

w Pyrzycach, było kilku moich znajo-
mych sportowców z różnych dyscy-
plin sportu. Niektórzy uprawiali zapa-
sy, czy  lekką atletykę itp, także zosta-
li medalistami. Mój znajomy Mariusz 
Rzeszewski był mistrzem w sumo,  
kilkakrotny złoty medalista. Dwa ra-
zy został wybrany z najlepszych  spor-
towców szkoły ZSMR w Pyrzycach.  
Mariusz Rzeszwski został pierwszym 
złotym medalistą  mistrzostw Polski. 
Kolega z Technikum Michał Madu-
zia - srebrny medalista  w zapasach.  
Koleżanka  z technikum Ania Piwoni 
- srebrna medalistka i  brązowa me-
dalistka w zapasach. Kolega Michał 
Senderek, brązowy medalista w zapa-
sach.  Michał został wybrany z najlep-
szych sportowców  szkoły ZSRCKU 
w Pyrzycach. Koleżanka Marzena 
Grabowska uprawiała zapasy. Pię-
ciokrotnie została wybrana  z najlep-
szych sportowców  szkoły ZSRCKU 
w Pyrzycach. Znajomy pan Grzegorz 
Rogalewicz lekkoatleta, rekordzista 

powiatu w skoku w dal i trójskoku.  
Nauczyciel wychowania  fizycznego 
w ZSCKU w Pyrzycach,  pan Ariel 
Ostolski - złoty medalista w lekkiej 
atletyce. Pan Eugeniusz Klimczak 
nauczyciel wychowania fizycznego  
w ZSCKU w Pyrzycach - złoty me-
dalista w zapasach.  Trener zapasów 
LKS Spartakus Pyrzyce - absolwent 
ZSRCKU w Pyrzycach,

Pan  Damian Błażejewski ma za 
sobą bogaty epizod sportowy. Przez 
cztery lata był mistrzem  wojewódz-
twa szczecińskiego w pchnięciu kulą.

Serdeczne pozdrowienia
Piotr Szymański

Pan Maciek /lat 52/ -
gender - najmodniejsze 
słowo, które ostatnio sły-
szę, ma związek z  nie-
przypisywanie zawodów 
według płci, no wiesz 
dziewczyny na traktory  
itd.

Pani Ewa/lat 28/ - gen-
der  to nauka o tym,  jak 
funkcjonują i jak ograni-
czają nas wzorce związa-
ne z tradycją i  płcią

W dniu 23 stycznia 2014 ro-
ku na ulicy Stargardzkiej /skrzy-
żowanie z Placem Wolności/ pod-
czas nieszczęśliwego upadku oko-
ło godz.19.00 zagubiono korek-
cyjne okulary. Znalazca proszony 
o kontakt tel.609 510 766. 
Za pomoc w odnalezieniu serdecz-
nie dziękuję. 

Agnieszka Odachowska

NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY JAK GO MALUJĄ

Z czym 
kojarzy 
Ci się 
gender

Od kilu miesięcy z mediów docierają do nas 
sprzeczne sygnały na temat tego pojęcia, jakże różnie  
interpretowane w zależności od tego, czy przedstawia 
je osoba z lewej strony sceny politycznej czy z pra-
wej .Przeprowadziliśmy minisondaż wśród mieszkań-
ców Pyrzyc, który tak naprawdę przekonał nas o tym, 
iż punkt widzenia zależy od stopnia zaangażowania w 
dany problem.

Pani Krystyna /64 lat/ - dżender 
– aaaaa to jak zmienić chłopaka na 
dziewczynę 

Pan Edward /58 lat/ - gender - a 
nie wiem, w moim wieku to już mi 
niepotrzebne

Ania/ lat 15/ - gender - mówi-
ła nam pani coś na godzinie wycho-
wawczej, ale nie pamiętam, poczy-
tam na fb 

Justyna /24 lata / - gender - abor-
cja, pedofilia, 

Mariola /46 lat/ - gender - odbija 
już im w telewizji - jakby nie mieli 
ważniejszych tematów, ludzie pracy 
nie mają a oni zajmują się ….. 

Kasia /lat 40/ - gender - jasne - 
równouprawnienie kobiet i mężczyzn 
pod każdym względem 

W związku z licznymi 
zapytaniami moich przyja-
ciół i znajomych czym jest 
dla mnie gender  uprzej-
mie informuję;

-  jest to możliwość 
wyboru, którą  sama do-
konuję i nie jestem wro-
giem wszelkich zasad mo-
ralnych i etycznych, ale 
dążę   do równoupraw-
nienia kobiet i mężczyzn. 
W życiu codziennym przy 
realizacji różnych dzia-
łań mam do czynienia z 
gender equality (równość 
kobiet i mężczyzn), gen-
der pay gap (luka płaco-
wa), gender mainstrea-
ming (uwzględnienie per-
spektywy równości płci 
w głównym nurcie polity-
ki), czy gender based vio-
lence (przemoc ze wzglę-
du na płeć) i tak naprawdę 
są to pojęcia, które obo-
wiązują w UE i nikogo 
nie dziwią i nie są tema-
tem wywoływania wojen 
słownych. Każdy medal 
ma dwie strony, każdy in-
terpretować będzie gender 
po swojemu, by osiągnąć 
swój cel. We mnie słowo 
gender nie budzi emocji, 
zasady gender stosuje we 

wszystkich projektach unijnych i nie 
prowadzą one do nieetycznego postę-
powania czy też niemoralnych wzor-
ców. Każdy ma prawo do własnego 
zdania, do  szczęścia, do bycia sobą. 
Nasze życie i kierunki rozwoju zale-
żą od nas samych, tak naprawdę nikt 
za nas nie zdecyduje, czy  zaakceptu-
jemy  zmiany kulturowe, czy też bę-
dziemy wierni zasadom i tradycji ro-
dzinnej. Bardzo łatwo swoją porażką 
obwinić system.

„Bądź wierny sobie, a nie bę-
dziesz niewierny innym” /F. Bacon/  
a „jeżeli nie wiesz, jak się zacho-
wać, zachowuj się przyzwoicie”/ A. 
Słonimski/

                                                     
                      Agnieszka Odachowska 

Zagubiono okulary 
– dla znalazcy nagroda!
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Sonda Pyrzyce

Mama robi pączki w tłusty 
czwartek. Najbardziej lubię z na-
dzieniem z konfitury. W tym dniu 
raczej nie jadamy innych słodkości.

Mama oraz babcia robią u nas 
pączki w tłusty czwartek. Jemy tak-
że w ten dzień np. faworki.

Pączki kupuję w pobliskim 
sklepie. Moje ulubione są z konfitu-
rą. Oprócz tego jem także czekoladę  
i inne słodkie rzeczy.

Na pączki chodzę do mamy. 
Najbardziej lubię takie z nadzie-
niem z dżemu.

Mama i siostra robią pączki  
w tłusty czwartek. Moje ulubione to 
te z nadzieniem z dżemu.

„Jaki będzie tłusty czwartek”

dokończenie ze str. 1

Olech swoimi poczynaniami, 
szczególnie personalnymi, zamordy-
zmem w urzędzie i podległych mu 
jednostkach już, zdaniem  pyrzy-
czan, utracił większość z tych, któ-
rzy zaufali mu  w 2010 roku. Moją 
tezę jeszcze przed wyborami może 
potwierdzać frekwencja na różnego 
rodzaju spotkaniach organizowanych 
przez Olecha. Mitingi z mieszkańca-
mi zapełniają jego poplecznicy z róż-
nych grup, którym burmistrz łaskaw-
ca od czasu do czasu kapnie marnym 
groszem, dla nich jednak na tyle waż-
nym, by mu wdzięczność okazać. 
Spotkania z przedsiębiorcami to że-
nada. Ostatnie  zaszczyciło swą obec-
nością 3, może 4 biznesmenów py-
rzyckich i dwa razy tyle urzędników  
i bankowców, można by powiedzieć – 
jak władza taki autorytet. Wymienio-
ne przeze mnie mankamenty schył-
ku władzy Olecha sam zaintereso-
wany pewnie też widzi i już przygo-
towuje się do wyborów, żeby je wy-
grać. Olech musi mieć do tego eki-
pę zaufanych ludzi. Powiem więcej, 
ze względu na metody samorządowej 
walki, które preferuje, musi mieć bar-

„Jack Strong” 

i Beata Kurowska
dzo zaufaną ekipę. W samym urzę-
dzie o to dość trudno, bo większość 
urzędników już ma go dość. Dziś 
Olech może liczyć w radzie na Wroń-
skiego, Dubickiego, Danutę Cząstkę, 
ale nie są to osoby, które mogą po-
kierować kampanią wyborczą i aż tak 
zaufane jak Beata Kurowska - by-
ła sekretarz gminy, później na całym 
etacie dyrektor Szkoły Podstawowej  
w Mielęcinie i całym etacie dorad-
cy burmistrza, obecnie na całym eta-
cie dyrektor szkoły i na pół etatu jako 
doradca. No ale i nie dziwota, hołu-
bi ją burmistrz, oj hołubi. Za  pełnie-
nie funkcji doradczej, jako wyjątko-
wy specjalista w dziedzinie oświaty 
(tak chwalił w jednym z programów 
TVK AURA Olech) na pełnym  eta-
cie Kurowska otrzymywała od Ole-
cha wynagrodzenie w wysokości  
4 700 zł, do tego wynagrodzenie za 
stanowisko dyrektora szkoły w Mie-
lęcinie prawie 6 500 zł, co daje nam 
łącznie 11 200 zł. Dziś, kiedy pod 
presją radnych i mieszkańców Py-
rzyc Olech zmniejszył Kurowskiej 
cały etat doradcy do połówki, przy-
szła szefowa komitetu wyborcze-

go Olecha zarabia 6 500 zł w szkole  
i 2 400 zł na połowie etatu doradcy, 
czyli łącznie 9 100 zł. Dbałość Olecha  
o Kurowską jeszcze się nie skończy-
ła. Wedle naszych informacji, Beata 
Kurowska zostanie (oczywiście po 
konkursie) dyrektorem Szkoły Pod-
stawowej nr 2, bo tylko do końca bie-
żącego roku szkolnego na tym stano-
wisku będzie rządzić Alina Janił od-
chodząca na zasłużona emeryturę. 
Jako doradca burmistrza do spraw 
oświaty, Kurowska  pomoże konkurs 
zorganizować, lub podpowie burmi-
strzowi, jak to uczynić. Utrzymywa-
nie Kurowskiej w pracy w urzędzie 
ma jeszcze jeden cel, jest to zalicze-
nie stażu pracy w jednostce samorzą-
du terytorialnego, który jest niezbęd-
ny do tego, by zostać sekretarzem 
gminy. Gdyby Olech wygrał wybory, 
to mógłby doradcę uczynić sekreta-
rzem gminy. Jak widać, naszej redak-
cji udało się zdobyć takie informacje, 
jakich nawet pytający radni nie uzy-
skali i jest to pełna zasługa burmi-
strza Jerzego Marka Olecha, bowiem 
dziś w Urzędzie Miejskim w Pyrzy-
cach panuje atmosfera jak w filmie 
„Jack Strong”, wszyscy się boją, że 
Olech ich w coś wpuści, więc zbiera-
ją na potęgę, co się da, by nie dać się 
Olechowi utopić. Zapewne nie chcą 
nikogo skrzywdzić, ale pod takimi 
rządami boją się po prostu o swój los. 
Szanowni urzędnicy z pyrzyckiego 
ratusza pułkownik Kukliński byłby  
z was dumny.

Ryszard Tański 

 Od 14 stycznia Urszula
 zarządza jakością i etyką 

Gdyby tak ktoś zechciał, w opar-
ciu o działania burmistrza Pyrzyc, 
napisać podręcznik dla potencjalnych 
samorządowców, byłby to z pewnoś-
cią bestseller na skalę co najmniej eu-
ropejską. Kto wie, może jakiś magi-
ster chciałby się nawet doktoryzować 
na pomysłach burmistrza? Mogę na-
wet zaproponować tytuł takiej nowa-
torskiej pracy: „Jak burmistrz w cią-
gu jednej kadencji urzędowania mo-
że swoimi pomysłami rozpirzyć  całą 
gminę” czy cóś podobnego. W roku 
ubiegłym pisaliśmy na temat pomy-
słu burmistrza Pyrzyc Jerzego Marka 
Olecha dotyczącego powołania pełno-
mocnika burmistrza Pyrzyc ds. etyki  
i pełnomocnika ds. systemu zarządza-
nia jakością. Oba pomysły miały, we-
dług Olecha, poprawić, ocieplić wi-
zerunek urzędu, a co za tym idzie je-
go osoby. Niestety, pierwsza podwój-
na pełnomocnik Beata Kurowska 
nie miała w tej dziedzinie sukcesów,  
a oba stanowiska okazały się fikcyjne 

i wirtualne, pyrzycki urząd jest dziś 
taki sam, jaki był przed powołaniem 
pełnomocnika. I mogłoby się wyda-
wać, że skoro ubiegłoroczne pomy-

Sekretarz gminy 
Urszula Głod van de Sanden

sły to fikcja, strata czasu, to wraz  
z odejściem ze stanowiska sekretarz 
gminy Beaty Kurowskiej, Olech od-
puści w/w projekty, a tu nic podob-
nego. Burmistrz dalej brnie w wirtu-
alne pomysły i 14 stycznia funkcje 
obu pełnomocników powierza nowej 
sekretarz gminy Urszuli Głod van de 
Sanden. Napisałem o stracie czasu, 
ale należy dodać, że jest to również, 
i może przede wszystkim, strata pie-
niędzy. Utrzymywanie  systemu za-
rządzania jakością, zgodnego z nor-
mą ISO 9001:2008 w Urzędzie Miej-
skim w Pyrzycach wymaga nadzoru 
zewnętrznego. By taki system utrzy-
mać, każdego roku trzeba na ten cel 
przeznaczyć jakiś publiczny grosz. 
No, ale skoro burmistrz zdecydował, 
że jakości i etyki trzeba pilnować, to 
pani Urszula będzie musiała zgłębić 
temat i zabrać się do pełnienia zna-
mienitych funkcji.

PP
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1 lutego  w Babinie odby-
ło się uroczyste otwar-

cie zmodernizowanej świetlicy 
wiejskiej. Na otwarciu pojawi-
ło się wielu znakomitych gości, 
m.in. marszałek województwa 
zachodniopomorskiego Jarosław 
Rzepa, zastępca prezesa ARiMR 
pan Cezary Szeliga, zastępca 
prezesa Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej Radosław Ma-
ckiewicz, komendant powiato-
wy Państwowej Straży Pożarnej  
w Pyrzycach pan Mirosław Ra-
biega, komendant gminny OSP 
pan Janusz Świercz, ks. pro-
boszcz Jan Faron, władze gmi-
ny: wójt Zdzisław Lech Twar-
dowski, sekretarz Kamela Wil-
czyńska, skarbnik Gminy Ha-
lina Butkowska, radni gminy 
Bielice.

Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali wspól-

nie marszałek Jarosław Rzepa, 
wójt gminy Zdzisław Twardow-
ski, sołtys Babina pan Sebastian 
Trzoski oraz pani Andżelika Ig-
nasiak z rady sołeckiej. Uroczy-
stość otwarcia uświetnił występ 
dzieci ze świetlicy środowisko-
wej z Parsowa, przygotowa-
ny pod kierunkiem pani Moniki 
Jóźwiak. Oprawę muzyczną za-
pewnił pan Bronisław Wójcik. 
Odnowiona świetlica stanie się 
idealnym miejscem do organi-
zacji imprez kulturalnych oraz 
prowadzenia zajęć dla dzieci  
i młodzieży.
 Władze gminy Bielice w 2011 

roku podjęły starania o po-
zyskanie unijnych środków 
finansowych. 
Wójt gminy złożył do Urzędu 
Marszałkowskiego w Szczeci-
nie wniosek o dofinansowanie 
projektu pn.”Remont oraz do-
posażenie świetlicy wiejskiej  
w Babinie”. Głównych wyko-
nawcą był Zakład Remontowo 
- Budowlany Mirosław Derlat-
ka ze Stargardu Szczecińskiego. 
Całkowity koszt inwestycji wy-
niósł 161 tys. złotych.

Uroczyste
otwarcie
świetlicy
w Babi n ie 
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Dzieci z klas zerowych przy SP 
Kłodzino pamiętały o swoich bab-
ciach i dziadkach, dlatego w dniu 
ich święta przygotowały dla  licznie 
przybyłych do GCK w Przelewicach 
gości uroczystą akademię. Wśród za-
proszonych  był również wójt Marek 
Kibała.

Dzieci przygotowane przez pa-
nią Justynę Osipowicz i Katarzynę 
Ptak miały okazję publicznie wystą-
pić w przedstawieniu pt. „Kocham 
Cię Babciu, Dziadku”. Wspania-
ła publiczność podziwiała i gromko 
oklaskiwała swoje ukochane wnu-
ki, które z wielkim przejęciem recy-
towały wiersze o miłości do babci, 

o wdzięczności za to, że dziadkowie 
zawsze mają dla nich czas. Swym we-
sołym śpiewem wprowadziły wszyst-
kich w radosny nastój. Były też ży-
czenia i laurki dla  babć i dziadków. 
W dalszej części uroczystości wójt 
gminy serdecznie podziękował dzie-
ciom i opiekunom za pięknie przygo-
towane przedstawienie, a rodzicom 
za pomoc w sprawnej  organizacji 
przedstawienia. 

Następnie mili goście zostali pod-
jęci słodkim poczęstunkiem. Wszy-
scy mieli okazję przekonać się, że ta-
kie chwile są najcenniejsze i godne 
powielania. 

Wójt gminy Bielice zwraca się  
z apelem o udzielenie pomocy rodzi-
nie poszkodowanej w wyniku po-
żaru, jaki miał miejsce nad ranem  
w dniu 24 stycznia 2014 r. w miej-
scowości Parsów. Pożar strawił do-
robek całego życia rodziny. W jed-
nej chwili zostali pozbawieni dachu 
nad głową, podstawowych sprzętów 
gospodarstwa domowego oraz rze-
czy codziennego użytku. 

Dlatego gorąco apeluję i pro-
szę wszystkich, którzy chcą i mają 
możliwość przyjścia z pomocą po-
szkodowanym w formie finansowej, 
aby nie pozostali obojętni na los lu-
dzi dotkniętych nieszczęściem.

Pomoc finansową można prze-
kazywać na rachunek bankowy

Urząd Gminy Bielice
ul. Niepokalanej 34
74 – 202 Bielice

numer konta: 
52 9387 1013 5500 0286 2000 0080
z dopiskiem w tytule wpłaty: 

„DLA POGORZELCÓW
Z PARSOWA”

Za wszelkie wsparcie, w imieniu 
osób oczekujących na pomoc, z gó-
ry bardzo serdecznie dziękuję

WÓJT GMINY
Zdzisław Lech Twardowski

Apel
 o

 pomoc
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA §
dokończenie ze str. 1

Diety radnych i sołtysów
Diety są może niskie, bo od 170 

zł  do 250 zł, ale płacone za posie-
dzenie w komisji lub na sesji rady. 
Wystarczy, że radny jest członkiem 
dwóch komisji, do tego uczestniczy 
w sesji i, na przykład w Warnicach, 
750 zł ma. No ale jak są wakacje, 
to radny kasy nie dostaje. Zapewne 
ważne jest także to, ile każdy podat-
nik w powiecie, czy gminie płaci na 
swojego radnego. 

Gdyby dokonać takich wyli-
czeń, to mogłoby się okazać, że naj-
droższym, w przeliczeniu na jed-
nego mieszkańca, jest  przewodni-
czący w Kozielicach, a najtańszym 
w radzie powiatu.  

Jeżeli chodzi o sołtysów, to zde-
cydowanie luksusowo zarabiają soł-
tysi gminy Kozielice. Pozostali na-
wet dodatkami za dojazd na sesje 
nie są w stanie nadrobić różnicy  
w dochodach, no chyba że weźmie-
my pod uwagę sołtysów z gminy 
Pyrzyce; tu ilość sesji zwyczajnych 
i nadzwyczajnych jest tak duża, że 
średnio w skali roku może przego-
nią w dochodach kolegów z sąsied-
niej gminy Kozielice. 

W myśl powiedzenia dobra pra-
ca – dobra płaca, nie powinniśmy 
zazdrościć ani radnym, ani  sołty-
som w/w dochodów, a jedynie wy-
magać, by swoją robotę wykonywa-
li sumiennie, zgodnie z tym, co de-
klarowali swoim mieszkańcom i nie 
kupczyli dla własnych interesów 
danym im mandatem.    

 Tytułowe pytanie postawił Marek 
Jerzy  Olech po przedostatnim spotka-
niu w sprawie odbudowy budynków 
mieszkalnych dla pogorzelców. Jak wi-
dać, w stylu pracy Olecha bez zmian 
i nadal większości mediów nie lubi, 
przypadek? Ale do rzeczy. Burmistrz 
Pyrzyc w ubiegłym tygodniu dwu-
krotnie zaprosił na spotkanie radnych, 
pogorzelców i swoich podwładnych  
w sprawie budowy domów dla osób 
poszkodowanych w ubiegłorocznym 
pożarze. Na obydwu spotkaniach prze-

cierałem oczy ze zdziwienia. Olech py-
ta radnych o to, czy ma być piwnica, 
czy komórki na rowery, pyta czy dom 
ma być jedno- czy dwukondygnacyjny, 
ile ma być w ogóle tych mieszkań,  py-
ta też radnych o ogrzewanie i tego ty-
pu detale. Moje zdziwienie nie ustaje, 
kiedy widzę, że radni i ci opozycyjni, 
i nieopozycyjni dają się Olechowi w ta-
kie klimaty wkręcać. Jakaś amnezja do-
tknęła radnych? Przecież 3 październi-
ka na sesji zwołanej na wniosek burmi-
strza radni gminy Pyrzyce podjęli już 

uchwałę – „W sprawie upoważnienia 
burmistrza Pyrzyc do podjęcia działań 
zmierzających do realizacji przedsię-
wzięcia polegającego na budowie loka-
li komunalnych przy ul. Niepodległości 
40” No to po co te spotkania po 4 mie-
siącach od podjęcia uchwały? Wynika 
z tego prosty fakt, że Olech w temacie 
budowy mieszkań po prostu się obijał, 
a radni na ubiegłotygodniowych spot-
kaniach nie pamiętali o uchwale i da-
li się wodzić za nos. Można by powie-
dzieć, że to ich problem, ale przecież 

to nieprawda, bo prawdziwy problem 
mają bezdomni pogorzelcy. Na dru-
gim - piątkowym spotkaniu radny Mi-
łosz Łuszczyk wytoczył inną armatę. 
Żeby postawić budynek  na pogorze-
lisku przy ulicy Niepodległości, musi 
być uregulowany stan prawny terenu, 
gdzie, jak wiemy, jest kilku właścicie-
li. Radny zapytał burmistrza, czy wie  
o tym, że jeden z właścicieli części 
działki pod budynek ma ze względu na 
stan zdrowia ograniczoną zdolność do 

dokończenie na str. 11
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czynności prawnych i nie jest obecnie w stanie podpisy-
wać żadnych dokumentów, najprawdopodobniej trzeba 
będzie tę osobę ubezwłasnowolnić, by uregulować stan 
prawny działki. Olech przyznał, że temat zna, ale nie po-
wiedział od kiedy, a na pytanie, jak cała sytuacja może 
opóźnić rozpoczęcie budowy w tym miejscu odpowie-
dział, że nie jest w stanie tego określić. I w tym momen-
cie powaliło mnie zupełnie. Jeśli wie, to po co  organi-
zuje spotkania na temat piwnic, komórek na rowery itp. 
zmusza radnych do jakiś decyzji, a nie mówi o tym, że na 
Niepodległości nie da się budować w najbliższym czasie 
i sam nie wie kiedy będzie można. Rodzi się pytanie, co 
robił burmistrz w sprawie uregulowania stanu prawnego 
działki przy ulicy Niepodległości od 3 października 2013 
do 3 lutego 2014, to nieudolność czy głupota. Pogorzel-
cy mogą zadać kolejne pytanie, po co było tych kilkana-
ście spotkań z nimi i deklaracji Olecha od dnia pożaru 
do dziś, skoro stan prawny działki jest nadal nieuregu-
lowany, a budowa wciąż w lesie. Według mnie, Olech 
przez ten okres bajerował i pogorzelców, i radnych, i opi-
nię publiczną.  Wracając do piątkowego spotkania. Dziwi 
mnie, że nikt z obecnych radnych nie skojarzył uchwa-
ły z 3 października z aktualnym problemem dotyczącym 
stanu prawnego działki. Radni, po godzinnej rozmowie, 
doszli do wniosku, że może lepiej budować na gminnej 
działce przy ulicy Młodych Techników, prawie 0,6 ha. 
Olech się ucieszył i zobowiązał, że sprawdzi, czy jest 
tam dostępna kanalizacja, woda. My już dziś możemy 
poinformować, że możliwości podłączenia nowego bu-
dynku do kanalizacji tam nie ma, a nowy budynek będzie 
można podłączyć do wody, ale w okolicach ulicy Sło-
wackiego. Według mojej oceny, decyzja radnych o zmia-
nie lokalizacji budowy domu z Niepodległości może jest  
i słuszna, ale niezgodna z prawem, bo nadal obowiązuje 
uchwała 3 października 2013 roku. Jedyny przemyślany 
głos, jaki dał się słyszeć na sali , to wypowiedź skarbnik 
gminy Danuty Bartków. Zaproponowała ona inny wa-
riant finansowania budowy budynku, w oparciu o środki 
własne i dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajo-
wego, wg niej niezłym rozwiązaniem byłoby etapowa-
nie inwestycji, czyli wybudowanie najpierw tego, co jest 
niezbędne dla zaspokojenia potrzeb pogorzelców i ewen-
tualna kontynuacja budowy na dalsze potrzeby mieszka-
niowe gminy jak środki pozwolą, po zakończonej ocenie 
finansowej budżetu 2013. Ale, jak zauważyłem, radni te-
go tematu też nie zatrybili. Minęły cztery miesiące od se-
sji, na której podjęto uchwałę upoważniająca Olecha do 
działań, a dziś się okazuje, że temat nadal tkwi w kanali-
zacji i to dosłownie na Młodych Techników.

RT

dokończenie ze str. 10
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28 stycznia  podczas apelu w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pa-
wła  II w Bielicach dyrektor szkoły - pani Małgorzata Woronowicz za-
poznała uczniów z wynikami klasyfikacji śródrocznej. Wójt gminy Bieli-
ce Zdzisław Lech Twardowski nagrodził uzdolnioną młodzież osiągającą 
wybitne wyniki w nauce oraz zmotywował pozostałych uczniów wręcza-
jąc stypendia za I półrocze roku szkolnego 2013/14. Warunkiem otrzyma-
nia stypendium były wysoka średnia ocen oraz wzorowe zachowanie.

Pan wójt w bardzo ciepłych i serdecznych słowach wyraził podziękowanie 
uczniom za ich dotychczasową pracę, naukę i wzorową postawę. Pogratulo-
wał zdobytych nagród oraz życzył dalszych sukcesów. 

Stypendium 

wójta 

Stypendia wójta gminy Bielice 
otrzymali:

Szkoła Podstawowa
za naukę:
1. Martyna Rędzikowska, uczen-

nica klasy Vb, średnia ocen 5,73, 
wzorowe zachowanie; 1. Agata Wil-
czyńska, uczennica klasy Vb, średnia 
ocen 5,73, wzorowe zachowanie; 2. 
Marta Gidyńska, uczennica klasy Va, 
średnia ocen 5,45, wzorowe zacho-
wanie; 3. Oktawia Golczyk uczenni-
ca klasy VIb, średnia ocen 5,44, wzo-
rowe zachowanie.

Gimnazjum
za naukę i osiągnięcia sportowe:
1. Natalia Makaś, uczennica kl. 

III A, średnia ocen 5,07, wzorowe za-
chowanie; 2 miejsce w Powiatowym 
Konkursie Historycznym „Pozna-
ję historię Ziemi Pyrzyckiej”, fina-
listka Wojewódzkiego Konkursu Ję-
zyka Polskiego, Mistrzostwa Polski 
Północnej w BJJ (Brazylijskie Jujit-
su); I miejsce w kategorii juniorki i II  
miejsce w kategorii chłopcy, I miej-
sce w kategorii kobiety - 66 w pucha-
rze Polski NOGI.

za naukę:
1. Karolina Apostoluk, uczenni-

ca kl. II B, średnia ocen 5,20, wzo-
rowe zachowanie; I miejsce w Po-
wiatowym Konkursie Historycznym 
„Poznaję historię Ziemi Pyrzyckiej”;  
1. Paulina Sękowska, uczennica kl. I 
B, średnia ocen 5,20, wzorowe zacho-
wanie; 2 Kamila Dydymska, uczen-

nica kl. IB, średnia ocen 5,13, wzo-
rowe zachowanie; 3. Marek Günther, 
uczeń kl. IB, średnia ocen 5,00, wzo-
rowe zachowanie; 4. Patrycja Bła-
żejczak uczennica kl. IIB, średnia 
ocen 5,00, bardzo dobre zachowanie; 
4. Daria Makarewicz uczennica kl. 
IIB, średnia ocen 5,00, bardzo dobre 
zachowanie.

za osiągnięcia sportowe:
1. Wiktoria Maćkowiak uczenni-

ca kl. IIIA, II miejsce w Zawodach 
o Puchar Polski Sumo w kategorii  
65+, wzorowe zachowanie; 2. Jakub 
Przybył, uczeń kl. III A, III miejsce w 
Zawodach o Puchar Polski Sumo w 
kategorii do 55kg,  bardzo dobre za-
chowanie; 3. Weronika Maćkowiak, 
uczennica kl. IIIA, I miejsce w Za-
wodach o Puchar Polski Sumo w ka-
tegorii  65+, bardzo dobre zachowa-
nie; 4. Weronika Turczyńska, uczen-
nica kl. IIB, III miejsce w Zawodach 
o Puchar Polski Sumo, wzorowe  za-
chowanie; 5 Arkadiusz Marszałek, 
uczeń kl. III A, I miejsce w Zawo-
dach o Puchar Polski Sumo w kate-
gorii 65+,  bardzo dobre zachowanie; 
6. Krzysztof Sołtys, uczeń kl. III A, 
II miejsce w Zawodach o Puchar Pol-
ski Sumo w kategorii 95+, bardzo do-
bre zachowanie; 7. Paulina Zygmunt, 
uczennica kl. IIB, I miejsce w Zawo-
dach o Puchar Polski Sumo, wzoro-
we  zachowanie; 8. Weronika Tarka, 
uczennica kl. IIB, II miejsce w Zawo-
dach o Puchar Polski Sumo, wzorowe  
zachowanie.

Od kilku lat na dachu Pyrzyckiego Domu Kultury widnieje konstrukcja z 
zainstalowanymi różnego typu antenami. Nie wiedzieć czemu, nikt od 2008 
roku nie zainteresował się tym, kto na dachu PDK prowadzi biznes. 
23 stycznia na sesji rady miejskiej o telefoniczne tajemnice GSM zapytał rad-
ny Miłosz Łuszczyk, a Olech pisemnie radnemu  odpowiedział -  

 „Umowa dzierżawy z POLKOMTEL S.A. na dzierżawę powierzchni da-
chowej w budynku PDK w celu budowy „Stacji Bazowej” telefonii komórko-
wej zawarta została w dniu 17 czerwca 2004 roku. Czynsz dzierżawny określo-
no na kwotę 1.600,00zł + VAT miesięcznie,

Zgodnie z w/w umową, określony czynsz będzie należny od daty rozpoczę-
cia budowy i montażu Stacji Bazowej, tj. 25.08.2008r. – zgodnie z protokołem 
przekazania przedmiotu najmu dla wykonania Stacji Bazowej POLKOMTEL 
S.A. Nr BT 43566 „Pyrzyce Centrum”.

W związku z powyższym w okresie od 17.06.2004r. do 25.08.2008r. POL-
KOMTEL nie był zobowiązany do ponoszenia opłaty dzierżawnej.

Od 28.08.2008r. dzierżawca winien wpłacać czynsz dzierżawny do Gmi-
ny Pyrzyce, jednakże umowa omyłkowo została podpięta do dokumentacji 
związanej z modernizacją Pyrzyckiego Domu Kultury i nie została podana do 
przypisu.

W momencie otrzymania umowy dzierżawy Wydział Nieruchomości i Rol-
nictwa rozpoczął procedurę dochodzenia zaległości.

W wyniku rozmów przeprowadzonych z firmą POLKOMTEL doszło do:
1. zawarcia nowej umowy dzierżawy z dnia 16.12.20013r. – Lokalizacja 

Nr BT 43566,
2. zapłaty jednorazowo kwoty 49.405,68 zł tytułem zaspokojenia roszczeń 

za okres od 25.08.2008r. do 31.12.2010r.,
3. naliczono należności w kwocie 67.336,68 zł za okres od 01.01.2011r. do 

31.12.2013r.
W dniu 23 stycznia 2014r. wpłynęła kwota 49.405,61 zł. W chwili obecnej 

oczekujemy na wpłatę pozostałych należności w kwocie 67.336,68zł”

Gmina Pyrzyce
sponsorem
telefonii komórkowej

   Fizycznie czynsz zaczął obo-
wiązywać od dnia zamontowania 
stacji bazowej na dachu PDK tj. od 
25.08.2008 roku. I od tej daty gminie 
Pyrzyce należny jest czynsz  7 m-cy 
2008 roku, cały 2009 – 2013. Olech 
w odpowiedzi Łuszczykowi  podaje 
zaległe kwoty, jakie należą się gmi-
nie Pyrzyce od Polkomtela, ale nie 
podaje, czy i jakie kwoty z tytułu ba-
łaganu stracił budżet gminy Pyrzyce. 
Na pewno gmina nie ma co starać się 
o odsetki, bo nie wystawiała faktur 
za dzierżawę, może oczywiście cią-

gać się z operatorem po sądach, ale 
wynik jest niepewny. Dziś zaległości 
otrzyma gmina, ale przyszłe dochody 
będą stanowić kasę dla Pyrzyckiego 
Domu Kultury jako właściciela da-
chu. Księgowa PDK zapewne już za-
ciera ręce i myśli, na co przeznaczy 
dodatkowe dochody i pewnie zapro-
ponuje jakiś wariant radnym, którzy 
zdecydują ,na jaki kulturalny cel pój-
dą nowo odkryte pieniądze.

PP 
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Fo t o ko m e n t a r z

sesja rady miejskiej w pyrzycach

sesja rady miejskiej w pyrzycach

sesja rady miejskiej w pyrzycach

spOTkaNie w sprawie BUdOwy BUdyNkU dLa pOGOrzeLcÓw
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Od czasu powstania Powiatowe-
go Międzyszkolnego Ośrodka Spor-
towego jeszcze nigdy w mistrzo-
stwach powiatu pyrzyckiego w siat-
kówce szkół gimnazjalnych nie brała 
udziału taka ilość zespołów. Rekord 
padł 29 stycznia 2014 roku w hali 
Ośrodka Sportu  i Rekreacji w Pyrzy-
cach. W protokołach zapisanych zo-
stało 6 drużyn dziewcząt i aż 9 ze-
społów chłopców! Oznacza to, że nie 
zabrakło żadnej reprezentacji gim-
nazjów naszego powiatu, dodatko-
wo wśród chłopców grały 2 ekipy z 
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego  
w Pyrzycach i siatkarze ze Specjalne-
go Ośrodka Szkolno – Wychowaw-
czego. Taka frekwencja przekonuje, 
że siatkówka na ziemi pyrzyckiej cie-
szy się dużą popularnością, choć zda-
niem wielu fachowców jest najtrud-
niejszą grą zespołową. Tym większa 
radość Powiatowego Międzyszkol-
nego Ośrodka Sportowego takim sta-
nem rzeczy.

Hala Ośrodka Sportu i Rekrea-
cji – jedyna w powiecie – dysponu-
je trzema boiskami, na których w tym 
samym czasie może grać sześć dru-
żyn. Dlatego w ciągu 4,5 godziny ro-
zegrano aż 23 mecze dwu- i trzyseto-
we. Sędzią głównym był Franciszek 

NOWA SALA W LETNINIE

Mieszkańcy Letnina są zadowole-
ni, że duża sala wiejska już nie nisz-
czeje, została wyremontowana przez 
Gminę. Rada sołecka wyszła z propo-
zycją uroczystego jej otwarcia przy 
okazji szkolnej zabawy choinkowej; 
w tej sprawie na dzień 15 stycznia 
zwołane zostało zebranie wszystkich 
mieszkańców. Rzadko bywa taka fre-
kwencja na zebraniach rady sołeckiej 
jak tego wieczoru,  przybyły aż 53 
osoby. Wśród zebranych pojawił się 
red. Wojciech Duklanowski z fotore-
porterką z „Tygodnika Pyrzyckiego”. 
Sołtys Elżbieta Piska w krótkiej roz-
mowie z red. Duklanowskim stwier-
dziła, że na zebraniu nie są zaplano-
wane tematy aktualnie interesujące 
gazetę, będą omawiane wewnętrz-
ne sprawy wioski,  głównie otwar-
cie nowo wyremontowanej sali - jak 
było napisane w ogłoszeniu na tabli-
cy informacyjnej.  Mimo tak wyraź-
nej prośby oboje dziennikarze nie by-
li kwapili się, by opuścić lokal. Do-
piero głosowanie przeprowadzone 
wśród zebranych mieszkańców spo-
wodowało, że wyszli. Na tym samym 
zebraniu pojawił się także przewod-
niczący Rady Miasta Pyrzyce Ry-
szard Grzesiak. Sołtys Elżbieta Pi-
ska, przywitała przewodniczącego  
i poprosiła o zabranie głosu. Prze-
wodniczący Grzesiak poinformował 
o zaplanowanej na dzień 23 stycznia 
sesji Rady Miejskiej z udziałem rolni-
ków naszej gminy w Pyrzyckim Do-
mu Kultury. Na tę sesję osobiście za-
prosił radę sołecką Letnina i chętnych 
rolników, zapowiadając, iż umożliwi 
zabranie głosu każdemu, kto się zgło-
si. Po tym wystąpieniu sołtys zwró-
ciła się do zebranych z prośbą o py-
tania do pana przewodniczącego. 
Chęć udziału w zapowiedzianej sesji 
zgłosili: D. Wierzbowski, J. Łatwis,  
G. Sołtysiak, K. Masternak, T. Urban, 
D. Kuźmiński. Gdy już ten temat zo-
stał wyczerpany, wszystkie pytania 
do przewodniczącego zadane, sołtys  
podziękowała przewodniczącemu  
i stwierdziła, że w dalszej części bę-
dą omawiane sprawy dotyczące orga-
nizacji szkolnej zabawy choinkowej. 
Słysząc to przewodniczący R. Grze-
siak zrozumiał, że może już opuścić 
zebranie, tak też się stało. W dalszej 
części sołtys przeszła do właściwego 
tematu spotkania, czyli zakończone-
go remontu sali wiejskiej. Ogólnie 

dało się odczuć zadowolenie, że na 
miejscu jest lokal, który będzie służył 
do wszelkiego rodzaju uroczystości  
i nie trzeba będzie korzystać z podob-
nych lokali w Brzesku, Pyrzycach, 
Stróżewie, Brzezinie etc. Przeważa-
jąca większość mieszkańców z za-
angażowaniem podeszła do tematu, 
proponując własną pomoc, bądź wy-
rażając chęć złożenia dowolnej kwo-
ty na zabiegi kosmetyczno-wyposa-
żeniowe. To cieszy. Na  uroczystość 
otwarcia i zabawę 8 lutego 2014 rada 
sołecka zaprosiła burmistrza Marka 
Olecha, zastępcę Marzenę Podzińską, 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Ryszarda Grzesiaka i tych pracow-
ników gminy, którzy się przyczynili 
do  remontu: A. Hołownię, T. Rajtera,  
B. Wiwałę, J. Budynka. Zaproszeni 
zostali także radni gminni: J. Wroń-
ski, J. Kołatkiewicz-Olszówka,  
D. Cząstka – na sesjach nieustępliwa 
orędowniczka letnińskiej sali, a tak-
że nowy proboszcz parafii Brzesko 
ks. J. Skoczeń, nowy dyr. Pyrzyckie-
go Domu Kultury T. Mazur z pracow-
nikiem K. Oszczykiem, dyr. Szkoły 
Podstawowej w Brzesku M. Jasion, 
przewodniczący Pyrzyckiej Izby 
Rolniczej K. Masternak. Nie wszy-
scy zaproszeni goście przybyli, m. 
in. Zabrakło przewodniczącego Rady 
Miasta Pyrzyce. Pani sołtys w imie-
niu całej rady i mieszkańców Letnina 
powitała wszystkich gości, dzięku-
jąc jednocześnie za pomoc i wspar-
cie, by zabytkowy już budynek mógł 
nadal służyć mieszkańcom. Ksiądz 
Skoczeń poświęcił obiekt, a w czę-
ści nieoficjalnej zebrani integrowali 
się przy muzyce i dobrym jadle przy-
gotowanym przez radę sołecką. Na 
zakończenie dodam, że po sesji Ra-
dy Miejskiej 23 stycznia postanowi-
łam wyjaśnić nieporozumienie do ja-
kiego doszło 15 stycznia na zebraniu 
wiejskim i zapytałam  o ten incydent  
z przewodniczącym rady panią 
sołtys. 

Bożena Rolbiecka - Na sesji Ra-
dy Miejskiej w Pyrzycach 23.01.2014 
przewodniczący R. Grzesiak oznaj-
mił, że informację o zebraniu w Letni-
nie powziął bezpośrednio od pani soł-
tys. W ogólnym odczuciu było to zro-
zumiane, że został przez panią zapro-
szony, zważywszy, że pani nie zarea-
gowała, tzn. nie potwierdziła i nie za-
przeczyła. Zatem jaka jest prawda?

Elżbieta  Piska - Dnia 13 stycznia 
pan przewodniczący zrobił spotkanie 
z sołtysami dotyczące sesji rady miej-
skiej z udziałem rolników. Prosił o 
wytypowanie na tę sesję po kilku rol-
ników z każdego sołectwa. W trakcie 
naszej rozmowy nadmieniłam, iż  za 
2 dni robię zebranie w sprawie sali 
wiejskiej, to nie będę musiała chodzić 
osobiście po domach.  Stąd była to 
informacja o zebraniu rzeczywiście 

Sokołowski – zasłużony sędzia, ma-
jący na swoim koncie mecze na słup-
ku I ligi kobiecej. Pan Franciszek za-
wsze pomaga pyrzyckiej siatkówce 
swoją wiedzą i doświadczeniem. Po-
magali mu siatkarze Żaka Pyrzyce: 
Maciej Krzak, Maciej Świętanowski 
i Patryk Jaskółowski. Sekretarzami 
były uczennice Zespołu Szkół nr 1 w 
Pyrzycach, nad którymi pieczę spra-
wowała Anna Klapenda. Dziękujemy 
im za wydatną pomoc.

W rywalizacji siatkarek – jak 
przed rokiem – o pierwsze miejsce 
grały uczennice Publicznego Gim-
nazjum w Pyrzycach i Publicznego 
Gimnazjum w Przelewicach. Dwa la-
ta temu wygrały Przelewice. W tym 
roku, drugi raz z rzędu, z wygranej 
cieszyły się podopieczne Józefa Cza-
boćki. Siatkarze pyrzyckiego Gimna-
zjum Mistrzostwa Sportowego udo-
wodnili, że warto na nich stawiać i 
gładko, bez straty seta, odprawili po 
kolei czterech rywali. Liczymy na ich 
kolejne wygrane w regionie, półfina-
le i finale wojewódzkim. Potencjał 
jest, trzeba go tylko wykorzystać!

Powiatowy Międzyszkolny Ośro-
dek Sportowy dziękuje Ośrodkowi 
Sportu i Rekreacji za wzorowe przy-
gotowanie obiektu.              cd. str.15

mieszkańców
wzmożona

ode mnie, ale nie zaproszenie. Je-
śli decydujemy się zaprosić kogokol-
wiek na nasze zebranie, to czynimy to 
bardziej elegancko. Dodam, że przez 
3 lata jak jestem sołtyską, widziałam 
pana przewodniczącego w Letninie 
raz na wyborach sołtysa. Raczej nie 
przejawiał zainteresowania naszym 
sołectwem. Zatem jak to rozumieć?

                                                     
                             Bożena Rolbiecka

aktywność
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KARNAWAŁOWY 

Turniej Tańca Sportowego 
w Szczecinie 

Naszych lipiańskich tancerzy z Klubu Tańca Towarzyskiego Flesz 
Lipiany, uczestniczących w zajęcia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury mamy przyjemność oglądać na  lokalnych imprezach dość często. 
Mali tancerze reprezentują nasze miasteczko także na wielu turniejach 
i konkursach. 

25 stycznia odbył się Karnawałowy Turniej Tańca Sportowego  
w Szczecinie, nasi tancerze podjęli zadanie i wzięli udział w trzech kla-
sach tanecznych H,G,F. 

Osiągnięcia

Klasa do 7 H
Bartosz Janik i Oliwia Kibic - złoty medal

Klasa 8-9 H
Michał Gradek i Paula Bodnar  - złoty medal
Wojciech Gładysz i Kornelia Szpakowska - srebrny medal
Filip Piotrowski i Maja Bobińska  - srebrny medal

Klasa 8-9 G
Michał Guz i Alicja Drozdowska - złoty medal
Michał Mańka i Andżelika Wierzbicka - brązowy medal

Klasa 10-11 F
Nikodem Kuczyński i Nicola Gondor - brązowy medal
Nikodem Kuczyński i Magdalena Wróbel - 4 miejsce 

Gratulujemy tancerzom i trenerom!

 CHŁOPCY:
I m GMS Pyrzyce II – opiekun Robert Toboła
(Jakub Godyń, Jarek Kasperski, Olgierd Leśniak, Jakub Maćkowiak,
Gracjan Orman, Dominik Piasecki, Aron Senderek, Dominik Serwatka, 
Paweł Stasiukiewicz, Jakub Szlaski, Oliwier Świercz, Kamil Wiśniewski)
II m ZSP Bielice – opiekun Leszek Domszy
III m PG Przelewice – opiekun Łukasz Mularczyk
IV m ZS Kozielice – opiekun Piotr Klapenda
V m PG Pyrzyce – opiekun Magda Jeżycka
VI m  GMS Pyrzyce I – opiekun Andrzej Kępka
VII m  ZS Lipiany – opiekun Przemysław Mierzwa
VIII – IX m G Warnice – opiekun Bożena Hawryszków
  SOSW Pyrzyce – opiekun Jerzy Albrewczyński

WYNIKI
DZIEWCZĘTA:
I m PG Pyrzyce – opiekun Józef Czaboćko
(Anita Lal, Wiktoria Szymanis, Aneta Różalska, 
Małgorzata Prokop, Natalia Golczyk, Samanta Kozdroń,
Dominika Wudarczyk, Dominika Krysiak, Liliana Napierała, 
Oliwia Pęciak, Emilia Sędłak, Adrianna Filosek)
II m PG Przelewice – opiekun Łukasz Mularczyk
III m ZS Kozielice – opiekun Piotr Klapenda
IV m ZSP Bielice – opiekun Leszek Domszy
V m GMS Pyrzyce – opiekun Andrzej Kępka
VI m G Warnice – opiekun Bożena Hawryszków

DYREKTOR PMOS
Piotr Olech



 16                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 2                                               12.02.2014

 Atmosfera spotkań jest naprawdę rodzinna. Przy za-
stawionych słodkościami (najczęściej ciastami upieczo-
nymi przez uczestniczki, choć niekiedy „dosponsorowa-
nymi” przez burmistrza) stołach cała sala stanowi jeden 
zgrany chór. Tak też było w miniony czwartek 30 stycz-
nia. Ale ta „Karnawałowa Biesiada ze Swojakami” nale-
żała do szczególnych, bowiem piosenkom towarzyszył 
taniec. Panowie przebierali w partnerkach, że ho, ho, bo 
pań, jak zwykle, było więcej. Co chwila wybuchał też 
gromki śmiech, bo tradycyjnie po każdym utworze pani 
Elżbieta Cichacka, prowadząca imprezę i akompaniująca 
chórowi, opowiadała dowcipy. 

Drodzy mieszkańcy naszego miasteczka i gminy, 
„Biesiady” to nasza chluba, przyjdźcie do nas, a sami się 
przekonacie.

PP

„Biesiada ze Swojakami” od wielu lat przyciąga  
do MGOK w Lipianach liczną grupę miłośników 
piosenki. 

Marka: Ford, Model: Escort MK 7
Rok produkcji: 1995, Pojemność sil-
nika: 1.6 Zetec Moc silnika: 90KM
Wyposażenie: wspomaganie kierow-
nicy, podgrzewana tylnia szyba, ku-
bełkowe fotele, wymieniony olej + 
filtr - grudzień 2013 - bębny hamul-
cowe - wymienione w lipcu 2013 - 
OC ważne do marca 2014 - Przegląd 
ważny do 11.2014.r W samochodzie 
zamontowana jest instalacja gazo-
wa BRC po przeglądzie w listopadzie 
2013. Butla na gaz w samochodzie ma 
ważność do 2016r.
Cena do negocjacji  tel: 784-538-279 

SPRZEDAM


