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Czytaj na str. 3

dokończenie na str.11

Firma Furmanika dostała zlece-
nie od Olecha bez przetargu na pod-
stawie umowy, której fragmenty cy-
tujemy poniżej:

§1
1. Zleceniodawca zleca, a wyko-

nawca przyjmuje do wykonania roz-
biórkę budynku zniszczonego po wy-

OD LEWEJ JANINA MATKOWSKA, PANI DANUTA BULAK

buchu pożaru, posadowionego na 
działce nr 201, ul. Niepodległości 
40, 74-200 Pyrzyce wg następującej 
kolejności:
- rozebranie budynku do wysokości 
stropu piwnicy,
- uprzątnięcie spalonych materiałów 
oraz innych pozostałości,
-uprzątnięcie płyt falistych
 azbestowych,

- usunięcie materiałów
 rozbiórki,
- doraźne zabezpieczenie spalo-
nego budynku i terenów przyle-
głych przed dostępem osób po-
stronnych poprzez wygrodzenie 
stref niebezpiecznych lub za-
pewnienie stałego dozoru,

Wspólnota mieszkaniowa Niepodległości 40, zarządzająca spalo-
nymi budynkami w ramach rozliczeń z gminą, żąda od burmistrza 
Pyrzyc Jerzego Marka Olecha zwrotu pieniędzy uzyskanych ze sprze-
daży złomu  z pogorzeliska. Żądanie kierują do burmistrza, gdyż na 
jego zlecenie uprzątaniem pogorzeliska zajęły się po pożarze dwie 
firmy: firma Grut, która przekazała Gminie, a ta na konto wspólnoty 
655 zł, i firma Al -Bud Alberta Furmanika, która do dziś nie zwróciła 
wspólnocie ponad 2 700 zł. 

Kędziora 
opuszcza Platformę

Matrix po pyrzycku Jaka była pomoc dla pogorzelców
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Sonda Lipiany

Denerwują mnie ludzie, szcze-
gólnie chamscy. Najbardziej odstre-
sowuje mnie wyjście z przyjaciółmi.

To, co najbardziej mnie dener-
wuje to chamstwo. Relaksuję się słu-
chając głośnej muzyki.

Najbardziej denerwują mnie lu-
dzie. Mój sposób na relaks to upra-
wianie sportu i słuchanie muzyki.

Relaksuję się uprawiając sporty, 
np. koszykówkę. Denerwują mnie 
ludzie.

Irytują mnie osoby, które są 
chamskie. Odstresowuję się aktyw-
nie, grając na przykład w siatkówkę.

„Co lub kto nas denerwuje? 
Sposób na stres”

30 kwietnia do Biura Rady 
Miejskiej  w Pyrzycach wpłynęło 
stanowisko radnego Rady Miej-
skiej Mirosława Budynka o nastę-
pującej treści. 

„Zastanawiam się, co spowodo-
wało tak agresywną reakcję po sesji 
Rady Miejskiej ze strony burmistrza 
Pyrzyc pana Jerzego Marka Olecha  
w stosunku do mojej osoby. Od czasu 
kiedy piastuję funkcję radnego nie 
spotkałem się z takim zachowaniem.

Analizując swoją wypowiedź, 
w której przedstawiłem stanowisko 
znane radnym, jak również burmi-
strzowi w sprawie zakupu mieszkań, 
nie zmieniam swojego zdania, co do 
pomocy ludziom. Według mnie, ta-
kiej niezbędnej pomocy udzielonej 
ze strony samorządu jednostki teryto-
rialnej potrzebują ludzie samotni, nie 
mający rodziny, nie mający nikogo, 
kto mógłby ich wesprzeć zarówno fi-
nansowo jak i rzeczowo w rozpoczę-
ciu bądź kontynuowaniu prowadze-
nia własnego gospodarstwa domo-
wego. Do takich osób, według mnie, 
należy zaliczyć osoby opuszczające 
domy dziecka, rodziny z dziećmi nie-
pełnosprawnymi. Jest to najbardziej 
potrzebująca  grupa ludzi. Wówczas 
przy przydzielaniu powyższym oso-
bom mieszkań nie zadrży mi ręka, 
bo ci ludzie w swoim życiu, myślę 
że sporo się nacierpieli. Natomiast 
jeżeli chodzi o pogorzelców, to czy 
są oni pierwsi i jedyni, których po-
krzywdził los zdarzeniem losowym, 
jakim był pożar? Oczywiście, nie ży-
czę nikomu podobnej sytuacji, Ale 
czy my jako społeczeństwo, ja jako 
radny mam wyrazić zgodę na zakup 
NOWYCH mieszkań? Uważam, że 
nie powinni oni stawiać tak wyso-
kich żądań, gdyż jest to niemoralne 
wobec osób czekających cierpliwie 
w kolejce na mieszkania jak i wo-
bec ludzi młodych, którzy zaczy-
nają swoje życie od wielu wyrzeczeń, 
sami ponosząc trud udźwignięcia cię-
żaru - choćby nawet kredytu miesz-
kaniowego. Uważam, że osoby po-
szkodowane w pożarze z 2013 r. po-
winny wykazać trochę, a może nawet 
więcej niż trochę własnej inicjatywy 
w rozwiązaniu problemu. Burmistrz 
oferował państwu różne alternatywy 
pozyskania lokali zastępczych zaraz 
po pożarze. Niestety, żadna z ofero-
wanych pogorzelcom propozycji nie 
wydała się atrakcyjna. Niektórzy z 
państwa znaleźli mieszkania na wła-
sną rękę, niektórzy zgodzili się na 
odremontowanie lokali socjalnych i 
obecnie w nich zamieszkują. Nikt z 
państwa nie został bez „dachu nad 
głową”. Nie jest możliwe wyręczanie 

w działaniu zamie-
rzającym do unor-
mowania swoich 
warunków byto-
wych. Muszą  brać 
państwo sprawy 
w swoje ręce, a do 
samorządu powin-
niście przyjść pań-
stwo prosząc o po-
moc, a nie żądać. 
Przecież wiadomo, 
że jest olbrzymia 
kolejka oczekują-
cych, którzy są w 
takiej lub podob-
nej sytuacji. Co 
z nimi pytam pu-
blicznie? Czy też zakupimy mieszka-
nia? Uważam, że problem mieszkań 
musi być rozwiązany kompleksowo. 
Ale w obecnej chwili nie stać Gminy 
na zakup lokali socjalnych na kredyt, 
gdyż budżet Gminy nie podźwignie 
tak dużego obciążenia finansowego.

Zastanawia mnie jeszcze jeden 
aspekt. W jaki sposób włączyła się 
w to Gazeta Ziemi Pyrzyckiej, przed-
stawiając mnie Mirosława Budynka 
poprzez publikację nieprawdziwych 
informacji na mój temat i drukując 
brzydkie słowa wykropkowane, ale 
mające swoje znaczenie? Wobec tego 
pytam publicznie kim państwo jeste-
ście, aby dopuścić do publikacji ar-
tykuły poparte fałszywymi doniesie-
niami wobec mojej osoby. Wstyd mi, 
że w szeregach tej gazety  są były dy-
rektor Szkoły Podstawowej pan Cza-
boćko, czy obecna pracownica Bi-
blioteki Publicznej jako redaktor na-
czelna Gazety Ziemi Pyrzyckiej pani 
Stankiewicz.

Piastując mandat radnego Rady 
Miejskiej nigdy nie obraziłem ani 
burmistrzów miasta Pyrzyce ani rad-
nych, ani również pogorzelców. Do 
niedawna prowadziłem działalność 
gospodarczą. Zbudowałem firmę od 
postaw ciężką pracą swoją i rodziny. 
W zamian otrzymałem uznanie spo-
łeczeństwa. Zostałem nagrodzony 
za osiągnięcia srebrną Pyrzyczanką, 
otrzymałem wiele dyplomów, sta-
tuetek gminnych, a ostatnio w 2013 
r. statuetkę Ludzie Ziemi Pyrzyc-
kiej. Najbardziej cenię sobie jednak 
słowa wypowiedziane przez burmi-
strza pana Kazimierza Lipińskiego 
jak i starostę pana Wiktora Tołoczko. 
Są to słowa i myśli, które płynęły z 
głębi ich serc, podczas wręczania mi 
poszczególnych wyróżnień. Od kil-
kunastu lat wspieram Polskie Sto-
warzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Dioge-
nes w Rynowie koło Łobza, zawsze 

wspieram dożynki gminne, służę po-
mocą radnym i sołtysom. Jestem je-
dynym radnym, który wyremonto-
wał wiejską świetlicę w Rzepnowie. 
Pytam publicznie Państwa Pogorzel-
ców, którzy tak brzydko się o mnie 
wyrażają, jakie jest Wasze świadec-
two pracy, świadectwo pomocy mię-
dzyludzkiej, czy chęci współpracy. 
Natomiast wiem jak państwo polskie 
wam pomogło. I nie jest ważne, czy 
jest to pomoc burmistrza, wojewody 
czy „Warszawy”. Wszystkie środki 
udzielone Wam podczas tragedii są 
nasze wspólne. Z informacji udzie-
lonej, na  mój wniosek, od pana bur-
mistrza wiem, że otrzymaliście Pań-
stwo od państwa i organizacji spo-
łecznych, jednostek samorządowych 
łącznie około 600 000zł, co w prze-
liczeniu na 14 rodzin pokrzywdzo-
nych w pożarze daje średnio ponad 
40 000zł na rodzinę, osprzęt AGD, 
umeblowanie, ubranie, żywność itp. 
W ciągu ostatnich 3 lat w pożarze zo-
stało pokrzywdzonych wiele osób, 
ale nie otrzymały one tak pokaź-
nego wsparcia finansowego, a mimo 
wszystko nie byli tak roszczeniowi 
jak Państwo. Uważam, że powiedzia-
łem głośno to, o czym myśli niejedna 
osoba naszej lokalnej społeczności. 
Błędem według mnie, ze strony bur-
mistrza, było ciągłe zwodzenie Pań-
stwa w obietnicy przekazania kluczy 
do NOWYCH mieszkań. Gminy nie-
stety nie stać w chwili obecnej na taki 
prezent. Jako obywatel gminy Pyrzyc 
mówię stanowczo NIE!

Mirosław Budynek
Do wiadomości
1. Burmistrz Pyrzyc
2. Przewodniczący Rady Miejskiej 
3. Gazeta Ziemi Pyrzyckiej 
4. Tygodnik Pyrzycki 
5. Dwutygodnik Puls Powiatu

Mirosław Budynek
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Sonda Przelewice

Denerwują mnie głupie za-
czepki. Moim sposobem na relaks 
jest wypicie kielicha.

Nie jestem osobą, która ła-
two się denerwuje. Relaksuję się w 
przydomowym ogródku.

Nie należę raczej do osób, które 
się denerwują i stresują.

Ja raczej się nie denerwuję, je-
stem spokojnym człowiekiem.

Denerwuje mnie podejście pra-
cowników Gminy, sposób na stres 
to wypicie piwa.

„Co lub kto nas denerwuje? 
Sposób na stres”

 Taka radosna wieść kolporto-
wana jest ostatnio nie tylko w szere-
gach pyrzyckiej Platformy Obywatel-
skiej, ale i poza jej partyjnymi grani-
cami. O tym, że Waldemar Kędziora 
nie jest mile widziany w szeregach 
PO, wiadomo od momentu,  kiedy 
to opuścił stanowisko dyrektora wy-
działu infrastruktury technicznej i ko-
munikacji w Starostwie Powiatowym 
w Pyrzycach. Od wtedy to konflikt 
między starostą Wiktorem Tołoczko i 
byłym już dyrektorem wydziału Wal-
demarem Kędziorą z poziomu staro-
stwa przenosi się na poziom polityki, 
czyli do ulubionej partii obu panów- 
Platformy Obywatelskiej. Już wów-
czas Tołoczko najchętniej pozbyłby 
się Kędziory, ale on ukochał partię do 
tego stopnia, że nawet chciał w niej 
zakładać nowe koła, by Tołoczkę za-
szczytu przewodniczenia pozbawić. 
Po 4 latach Kędziora doszedł pew-
nie do wniosku, że szkoda kasy na 
składki, czas skończyć z kontrrewo-
lucją w PO i zrobił prezent Tołoczce  
rzucając legitymację. Obok zamiesz-
czamy list Kędziory do władz koła 
PO, w którym czytamy że odchodzi 
z partii dokładnie w dniu imienin 5 
maja, na prezenty od partyjnych kole-
gów chyba nie ma już co liczyć.  

PP

Kędziora 
opuszcza Platformę

Jeszcze kilka tygodni, a py-
rzycki ratusz czeka paraliż, nie 
tylko z powodu braku pieniędzy 
w budżecie na urzędnicze wy-
datki, które radni ograniczyli w 
tym roku, ale z powodu braku 
urzędników, którzy albo z pracy 
odchodzą, jak Halina Marci-
niak, Marzena Podzińska, albo 
są przez Olcha zwalniani w try-
bie dyscyplinarnym, albo zapa-
dają na choroby długo leczone, 
jak sekretarz gminy. Kolejną 
osoba, która podziękowała Ole-
chowi za pracę jest Monika 
Wrzosek, pracownik wydziału 
organizacyjnego. Nie znamy ofi-
cjalnego powodu (nie odbierała 
telefonu), jakim kierowała się 
pani Monika.

PP 

Monika  Wrzosek 
wypowiada

umowę 
Olechowi

 Waldemar Kędziora                                Pyrzyce, dnia 24 kwietnia 2014 roku
- członek Koła Lokalnego
Platformy Obywatelskiej RP
w Pyrzycach
                                                             Zarząd Koła Lokalnego 
                                                             Platformy Obywatelskiej RP
                                                             w Pyrzycach

 Nawiązując do zapisów Statutu Platformy Obywatelskiej RP składam 
rezygnację z członkostwa w partii z dniem 5 maja 2014 roku.

Podyktowana jest ona negatywną oceną działań liderów partii w oso-
bach: Ryszarda Grzesiaka, Jarosława Stankiewicza i Wiktora Tołoczki.  
O faktach budzących moje zaniepokojenie informowałem przewodniczącego 
Regionu Zachodniopomorskiego Platformy Obywatelskiej RP - Stanisława 
Gawłowskiego. Wobec braku reakcji władz partii na moje zastrzeżenia, uwa-
żam że moje członkostwo w partii nie ma najmniejszego sensu. Uważam, 
że naruszyli oni normy prawne  i standardy głoszone przez Donalda Tuska.  
A do liderów trzeba mieć szacunek, ja u siebie tego nie stwierdzam. 

Zawsze starałem się być lojalny w stosunku do partii, czego nieraz da-
wałem wyraz. Lokalni przywódcy często mylili lojalność wobec formacji 
ze ślepym ich uwielbieniem. Ci ludzie nie realizują idei, jakiegokolwiek 
programu czy transparentności w swym działaniu. Ich głównym celem jest 
władza dla samej władzy i profitów z tego płynących. Smutne ale praw-
dziwe. Tak to widzę. I co najgorsze, brak jakichkolwiek przesłanek o zmia-
nie trendu.  

Na koniec dziękuję wszystkim pozostałym, bez wyjątku członkom par-
tii z którymi miałem możliwość obcowania. Stanowili oni dla mnie bardzo 
ważną grupę wartościowych, często ideowych osób do których nie żywię 
żadnej urazy. Choć niektórzy próbują im to wmówić. Nie wierzcie, że obra-
ziłem się na Pyrzycką Platformę, bo to nieprawda. Po prostu nie po drodze 
mi  z postaciami wymienionymi na wstępie.

                                                                                           Z pozdrowieniami
                                                                                            Waldek Kędziora

Do wiadomości:
- Zarząd Regionu PO RP
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Sonda Kozielice

Denerwują mnie ludzie nad-
używający alkoholu. Relaksuję się 
oglądając TV.

Sytuacja w rządzie mnie dener-
wuje, tak jak chyba wszystkich. Re-
laksuje mnie spacerowanie. 

Raczej sytuacje mnie dener-
wują, a nie ludzie. Uspokajam się 
jeżdżąc z siostrą na rowerze.

Chamstwo bardzo mnie dener-
wuje. Mój sposób na wyluzowanie 
się to wypicie piwka.

Brak pieniędzy to rzecz, która 
denerwuje mnie najbardziej. Roz-
luźniam się oglądając telewizję.

„Co lub kto nas denerwuje? 
Sposób na stres”

Każda działka co do zasady 
winna mieć dostęp do drogi pu-
blicznej. Drogą publiczną – w opar-
ciu o przepisy Ustawy o drogach pu-
blicznych – jest droga gminna, po-
wiatowa, wojewódzka lub krajowa. 
Nie jest natomiast drogą publiczną 
innego rodzaju działka drogowa 
np. droga wewnętrzna, nawet jeśli 
jest ona własnością jednostki samo-
rządu terytorialnego np. gminy. Tak 
więc dostęp do drogi wewnętrznej, 
stanowiącej własność gminy, nie 
będzie dostępem do drogi publicz-
nej. Z drogi publicznej ma prawo 
korzystać każdy, z drogi wewnętrz-
nej niekoniecznie. 

Dostęp do drogi publicznej wi-
nien być odpowiedni. Nie wystar-
czy więc dostęp czysto symbo-
liczny przez bardzo wąski pas lub w 
miejscu, które fizycznie nie nadaje 
się do przejścia i przejazdu wskutek 
ukształtowania terenu. Odpowiedni 
dostęp odnosi się również do sytu-
acji, w której dany grunt posiada 
granicę z drogą publiczną o znacz-
nej długości, jednak usytuowa-
nie budynków na tej nieruchomo-

ści sprawia, że dotarcie do tychże 
budynków nadal jest niemożliwe. 
Rzecz jasna, pojęcia odpowied-
niego dostępu nie należy interpre-
tować rozszerzająco. Jeżeli więc 
dana nieruchomość lub też budynki 
na niej posadowione mają obiek-
tywnie odpowiedni dostęp, nie jest 
uzasadnionym żądanie ustanowie-
nia drogi koniecznej celem zagwa-
rantowania nieruchomości jeszcze 
lepszego, dogodniejszego dostępu 
do drogi. Rzecz jasna mowa tutaj 
nie tylko o dostępie do drogi samej 
działki, ale też budynków na niej 
posadowionych, w tym budynków 
gospodarczych. 

Ustanowienie służebności drogi 
koniecznej związane jest z zapłatą 
wynagrodzenia na rzecz właściciela 
nieruchomości obciążonej. Moż-
liwe jest też nabycie tej służebności 
bezpłatnie np. w drodze jej zasie-
dzenia – po spełnieniu stosownych 
przesłanek. Służebność wpisywana 
jest do ksiąg wieczystych i skutkuje 
wobec każdych następnych właści-
cieli nieruchomości. 

Droga konieczna ustanawiana 
jest według zasad wskazanych w art. 
145 § 2 Kodeksu cywilnego. Przede 
wszystkim więc droga wytyczona 
być powinna z  jak najmniejszym 
obciążeniem nieruchomości sąsied-
nich. Należy więc wyznaczyć ją ra-
cjonalnie, przy czym opcja mniej 
uciążliwa dla sąsiadów będzie 
miała większe szanse na realizację. 

Jeżeli dana nieruchomość zo-
stała pozbawiona dostępu drogi pu-
blicznej poprzez sprzedaż lub inną 
czynność prawną, istnieje duża 
szansa, że droga zostanie prze-
prowadzona przez grunty, które 
były przedmiotem tejże czynności 
prawnej. 

Bartłomiej Królikowski
Doradca Prawny Lipiany
tel. 50-9 445 415
www.kancelaria-krolikowski.pl 

 

Służebność drogi koniecznej

Czytaj na str.5
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Sonda Warnice

Z ludźmi żyję w zgodzie, 
a moim sposobem na stres jest 
wędkowanie.

Nie denerwują mnie ludzie, ra-
czej jestem spokojna. Dobry sposób 
na stres to uprawianie sportu.

Denerwują mnie niektóre sytu-
acje, moim sposobem na stres jest 
długi spacer.

Denerwuje mnie moja wspól-
nota i hałas w mieszkaniu. Mój ulu-
biony sposób na relaks to wyjście 
do ogrodu.

Chamstwo denerwuje mnie naj-
bardziej. Wypoczywam i relaksuję 
się w sposób aktywny.

„Co lub kto nas denerwuje? 
Sposób na stres”

Wizyta partnerska
w Chorwacji

26 kwietnia br. na placu fol-
warcznym w Przelewicach odbyły 
się „VII Przelewickie Dni Fol-
warku”  wraz z imprezą towarzy-
szącą kampanią promocyjną „Jedz 
ryby będziesz zdrów”. Uroczystego 
otwarcia dokonał wójt Marek Ki-
bała w asyście dr. Ernsta-Jürgena 
Lode burmistrza miasta Woldegk. 
Wśród zaproszonych gości byli 
przedstawiciele: senatu RP, samo-
rządu: wojewódzkiego, powiato-
wego i gminnego, jednostek orga-
nizacyjnych i mieszkańcy gminy  
i pobliskich okolic.

Program artystyczny rozpo-
częły dzieci z Punktu Przedszkol-
nego w Przelewicach pod kierun-
kiem Waldemara Klemenskiego  
 opiekunek: Aleksandry Chlebow-
skiej i Pauliny Bartczak. Ich ra-
dosny śpiew sprawił, że na nie-
bie pojawiło się oczekiwane przez 
wszystkich słoneczko. Następnie 
nasza lokalna poetka Krystyna Na-
wój zaprezentowała wiersz, napi-
sany specjalnie na tę okazję.

W dalszej części imprezy od-
były się prezentacje różnego typu 
zespołów, w tym: wokalne, pop, 
folklorystyczne i kabaretowe oraz 
disco polo. Prezentowały się ze-
społy z: Klubu Wojskowego  
 MDK w Stargardzie Szczeciń-
skim („Alabama”, „Passion dance”, 
„Aplauz”), „Swojaki” i „Imo Pec-
tore” z Lipian, „Jutrzenka” z Prze-
lewic. Wśród uczestników im-
prezy duże zainteresowanie wzbu-
dził także żywiołowy i dynamiczny 
występ taneczny pań  z przelewic-
kiej grupy fitness „ZUMBA” pod 
opieką  Pauliny Kubała. 

W ramach kampanii promo-
cyjnej „Jedz ryby będziesz zdrów” 
mistrz kulinarny Robert Sowa przy-
rządził pyszne dania, które można 
było degustować podczas imprezy. 
Oprócz tego można było spróbo-
wać ryb przygotowanych w trady-
cyjny sposób. Oba stanowiska ku-
linarne cieszyły się wielką  popu-
larnością wśród zgromadzonych 
na imprezie osób. Rewelacyjne po-
trawy rybne w różnej postaci przy-
gotowały panie z: KGW Kluki, 
KGW Ukiernica, Koło Emerytów 
w Przelewicach, co docenił Robert 
Sowa podczas konkursu na najlep-
szą potrawę rybną.

Dodatkową atrakcją były im-
prezy towarzyszące: m.in. tur-
niej szachowy (opiekunowie: Bo-
gusław Pecuch i Krzysztof Wol-
ski), mini-turniej tenisa stołowego 
(prowadząca Ewa Gąsiorowska-
-Nawój), konkurs strzelania z wia-
trówki (opiekunowie: Bogusław 
Matuszewski i Jerzy Rybak), we-
sołe miasteczko, bajkowy plac za-
baw dla dzieci (opiekunowie: Anna 

Roman i Agnieszka Bil z GCK-u 
Przelewice), konkursy sportowe 
dla dzieci przeprowadzone przez 
Krzysztofa Kędziorę i Stanisława 
Warejko oraz Miasteczko Ruchu 
Drogowego pod opieką Walde-
mara Klemenskiego. Dla zwycięz-
ców były atrakcyjne nagrody, a dla 
dzieci słodycze. Strażacy z OSP 
Przelewice udostępnili swój spe-
cjalistyczny sprzęt i zaprezentowali 
swoje umiejętności.

Tradycyjnie podczas imprezy 
odbył się pokazowy mecz tenisa 
stołowego rozegrany pomiędzy sta-
rostą pyrzyckim, a wójtem gminy 
Przelewice oraz zbiórka publiczna 
zorganizowana przez Komitet Or-
ganizacyjny z PSE „Wyrównajmy 
szanse”. Wszystkie cegiełki zostały 
sprzedane, a zgromadzone środki 
przeznaczone będą na organizację 
atrakcyjnych form spędzania czasu 
wolnego dla dzieci i młodzież  
z terenu gminy w okresie wakacji. 
Fundatorami nagród głównych dla 
tych, którzy nabyli największą ilość 
cegiełek byli  wójt gminy i starosta 
pyrzycki.

W trakcie imprezy wójt gminy 
Warnice Anna Hackiewicz-Gębska 
wystąpiła na scenie, w obecności 
małej Iguni Majewskiej i jej rodzi-
ców, z apelem do osób życzliwych 
o wsparcie chorej dziewczynki, 
która urodziła się bez ręki i ze znie-
kształconymi nóżkami. Zoperować 
ją może lekarz z Florydy. Problem 
w tym, że trzeba zapłacić  ok.  400 
tys. dolarów. Osoby, które zechcą 
wspomóc dziewczynkę w jej walce 
o normalne funkcjonowanie, mogą 
wpłacać środki finansowe na konto 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą”. Szczegółowe informacje na 
ten temat znajda Państwo na stro-
nie http://warnice.pl/aktualnosci/
pokaz/1429.dhtml .

Tegoroczna impreza była do-
skonałą okazją do eksponowa-
nia wyrobów rękodzielniczych  
i lokalnych produktów, które pre-
zentowali: Stowarzyszenie „Ro-
siny – to my”, Ireneusz Jung  
z F.H.U.”IRGO” Przelewice, Pa-
sieka H.E. Kociołek z Jesionowa, 
Zofia Rożuk z Letnina, Pracow-
nia haftu przy Klubie Wojskowym 
Stargardzie Szczec., a także Ża-
neta Mrówczyńska z Przywodzia. 
Była też oferta Ogrodu, związana 
ze sprzedażą roślin ozdobnych. 
Na stoisku wystawowym prezen-
towano ofertę edukacyjną ZS nr 2 
CKU w Pyrzycach. 

Gwiazdą wieczoru był zespół 
„TOP ONE”. Na koncert licz-
nie przybyli fani zespołu z terenu 
gminy i różnych okolic. Po kon-
cercie odbyła się dyskoteka z DJ-
-em, którą prowadził Ryszard Tań-
ski. Liczna frekwencja uczestni-

ków wskazywała na to, że dysko-
teka cieszyła się dużym zaintere-
sowaniem, zarówno ze strony mło-
dzieży, jak i osób dorosłych. Kon-
feransjerami imprezy byli: Anna 
Garzyńska,  Ryszard Tański i Pa-
weł Peńsko.

Podsumowując, organizato-
rzy stanęli na wysokości zadania 
zapewniając uczestnikom wiele 
atrakcji, niezapomnianych wrażeń, 
smakowitych i wyszukanych po-
traw do degustacji. Organizatorami 
imprezy byli: Gmina Przelewice  
i LGR Stowarzyszenie „Sieja”.  

W imieniu organizatorów wójt 
gminy składa serdeczne podzię-
kowania wszystkim wystawcom  
i zespołom oraz uczestnikom za ak-
tywny udział w imprezie,  m.in.: 
pracownikom Urzędu Gminy i ob-
sługi, strażakom OSP Przelewice, 
i Straży Gminnej w Lipianach 
oraz pozostałym służbom porząd-
kowym. Dziękuję również PSE 
„Wyrównajmy szanse”, wszystkim 
życzliwym i wspierającym nasze 
przedsięwzięcie osobom, lokalnym 
mediom, w tym: TVP Szczecin, Re-
dakcji Polskiego Radia Szczecin, 
Redakcji Kuriera Szczecińskiego 
i Dwutygodnika „Puls Powiatu”, a 
także wszystkim tym, którzy w ja-
kikolwiek sposób przyczynili się 
do uświetnienia naszej wspólnej 
imprezy.

Warto dodać, że z licznych 
atrakcji podczas imprezy można 
było skorzystać dzięki  naszym 
sponsorom, którzy udzielili wspar-
cia rzeczowego i finansowego, za 
co bardzo dziękujemy! Były to na-
stępujące firmy i osoby: Stargard 
WIND Lubiatowo, wpd Polska Sp. 
z o.o. w Poznaniu, „Karsko” Sp. 
z o.o. Karsko, PPK Sp. z o.o. Py-
rzyce, „INBUT” Szczecin Sp. cy-
wil. Szczecin Woźniak Zbigniew, 
Skuza Dariusz, Rzeźnia „Deli-
cjusz” Kłodzino, Firma „STABOS” 
Sp. z o. o. Szczecin, BS Wolin O/ 
Lipiany, Marian Świderski prze-
wodniczacy RG Przelewice, Spół-
dzielcza Agrofirma Witkowo,  sta-
rosta pyrzycki, F.H.U. IRGO Irene-
usz Jung Przelewice, Ogród Den-
drologiczny w Przelewicach, Stu-
dio Fitness „NEW BODY” w Bar-
linku,  Szkółka krzewów różanych 
„MAGIC ROSE” Sp. z o.o. Kło-
dzino,  Beata Woźniak radna RG 
Przelewice.

Anna Garzyńska 
i Joanna Smolak-Benka
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Sonda Bielice

Denerwują mnie raczej sytuacje 
niż ludzie. Mój sposób na odstreso-
wanie  to wędkowanie.

Irytuje mnie sytuacja w kraju, a 
moim sposobem na stres jest praca 
w ogródku.

Denerwuje mnie rząd. Stresu 
pozbywam się siadając przy piwku.

Ludzie czasem mnie denerwują. 
Stresu pozbywam  się pijąc kielicha.

Jestem osobą, która jest spo-
kojna, nie denerwuję się.

„Co lub kto nas denerwuje? 
Sposób na stres”

Jak widać, odporność psychiczna 
najbliższych mu pracowników bywa 
różna, ale ich dyskrecja jest podobna 
i godna podziwu. Pytany przeze mnie 
kilka lat temu o powody odejścia Al-
brewczyński odpowiedział - „Obie-
caliśmy sobie z burmistrzem, że nie 
będziemy całej sytuacji komentować, 
ani w urzędzie ani do mediów, skoro 
między mną a panem burmistrzem 
istniała różnica poglądów na pewne 
zagadnienia, to należało tak uczynić, 
jak to zrobiłem i to cały mój komen-
tarz”. Na to samo pytanie Marzena 
Podzińska odpowiedziała – „Mogę 
tylko powtórzyć tylko to, co powie-
działam panu burmistrzowi, odcho-

dzę ze stanowiska z powodów oso-
bistych”, a dopytywana przeze mnie 
o to, czy postawi się Olechowi i bę-
dzie kandydować w najbliższych wy-
borach na stanowisko burmistrza od-
powiedziała –„Na razie chcę odpo-
cząć i nabrać trochę dystansu, także 
do tego, co dzieje się w naszej gminie. 
Nie ukrywam, że jestem namawiana 
do takiej decyzji przez wiele pyrzyc-
kich  środowisk i osób prywatnych. 
Jest to miłe, bo świadczy  o tym, że 
moja dotychczasowa praca jest do-
brze oceniana, ale jak na razie de-
cyzji nie podjęłam. Znam tę pracę  
i mam świadomość, że taka decy-
zja musi być podjęta bardzo rozważ-

nie i odpowiedzialnie” – uzupełniła 
była wiceburmistrz. Możemy się do-
myślać, że Olech już dziś szuka ha-
ków na wszelki wypadek, gdyby mu-
siał się z nią zmierzyć w nadchodzą-
cych wyborach. Jeżeli Marzena Po-
dzińska zdecyduje się kandydować 
na stanowisko burmistrza, to musi 
zdawać sobie sprawę, że Olech użyje 
wszystkich możliwych brudów i nie 
zawaha się przed niczym, by wy-
grać wybory, ale ona chyba o tym do-
brze wie. Do dziś Olech nie miano-
wał nikogo na miejsce Podzińskiej, 
ale pewnie najbardziej pasowałaby 
mu Beata Kurowska, mogłaby z ga-
binetu wiceburmistrz kierować jego 
kampanią. Ponadto na stanowisko 
wiceburmistrza nie ma takich ogra-
niczeń, jak na stanowisko sekretarza, 
z którego Kurowska pod naciskiem 
radnych i opinii publicznej musiała 
ustąpić, bo nie spełniała wymagań 
ustawowych. Wracając do Marzeny 
Podzińskiej, to po opuszczeniu ga-
binetu wiceburmistrza, postanowiła 
także opuścić stanowisko kierownika 
Ośrodka Pomocy Społecznej, z któ-
rego była urlopowana. Olech wyraził 
na to zgodę, czyli jeszcze najbliższe 
trzy miesiące (okres wypowiadania 
umowy pracy) będzie związana z py-
rzyckim urzędem.

PP    
 

Tyle dni co w tytule gmina Pyrzyce 
miała drugiego w tej kadencji wiceburmi-
strza. Pierwszy, powołany przez burmi-
strza Marka Olecha Jerzy Albrewczyński, 
pracował w magistracie zaledwie 243 dni,  
jego następczyni Marzena Podzińska wy-
trzymała z Olechem aż 908 dni. 

Burmistrz Pyrzyc Jerzy Marek Olech 
na prośbę radnego Mirosława Bu-
dynka  dotyczącej przedstawienia 
informacji na temat udzielonej po-
mocy finansowo - rzeczowej oso-
bom poszkodowanym w pożarze w 
czerwcu 2013 odpowiedział jak po-
niżej: Pomoc rzeczowa: Mieszkańcy 
wspierali poszkodowanych dostar-
czając od pierwszych chwil po po-
żarze: odzież, obuwie, żywność, me-
ble, art. higieniczne, art. chemiczne, 
kołdry, poduszki, koce, sprzęt AGD 
i RTV oraz inne art. pierwszej po-
trzeby Stowarzyszenie „Nasz Szpi-
tal” w Pyrzycach przekazało żyw-
ność – 1 151,20kg, w tym: cukier, ka-
sza gryczana, dżem, groszek z mar-
chewką, klopsiki, koncentrat pomi-
dorowy, mąka, makaron, mielonka, 
mleko, płatki kukurydziane, ryż, ser; 
Miasto Kostrzyn n/Odrą przekazało 
14 lodówek, 14 pralek (używanych) 
na kwotę 10 000zł; Firma Bridge-
stone Stargard ufundowała wyprawki 
szkolne dla 20 dzieci szkolnych (ple-
caki, zeszyty, kredki, długopisy, 
itp.); Osoba prywatna przekazała 

kwotę 10 000 zł na konto księgarni 
„Bajka”, gdzie rodzice dzieci szkol-
nych otrzymały przede wszystkim 
książki, zeszyty, i inne art. szkolne; 
Centrum Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych w Pyrzycach przeka-
zało odzież i obuwie (300kg); Zespół 
Szkół Bielice ufundował art. szkolne 
dla dzieci; Firma PaanBus Stare 
Czarnowo zorganizowała wyjazd nad 
morze do Międzywodzia dla rodzin 
poszkodowanych; Starostwo Powia-
towe w Pyrzycach ufundowało wy-
jazd dla 4 osób (pojechały 2 osoby) 
na obóz sportowo-wypoczynkowy  w 
Głuchołazach.
Pomoc finansowa: 
Wojewoda zachodniopomorski prze-
kazał - 520 000zł; Gmina Karlino – 
10 000zł; Gmina Śliwice – 2 000zł; 
Gmina Jelcz-Laskowice – 20 000zł; 
Gmina Tarnowskie Góry – 5 000zł;
Pomoc finansowa została przezna-
czona zgodnie z umową zawartą po-
między poszczególnymi gminami,  
a także umowną pomiędzy Gminą 
Pyrzyce a wojewodą zachodniopo-
morskim na: Wypłatę zasiłków ce-

lowych dla poszczególnych poszko-
dowanych w zakresie najpilniejszych 
potrzeb socjalnych takich jak: żyw-
ność, odzież, obuwie, środki czysto-
ści i higieny osobistej, art. szkolne, 
leki; Pomoc psychologiczną; Pomoc 
finansową na zakup utraconego mie-
nia; Pokrycie kosztów osób poszko-
dowanych w tymczasowych miej-
scach zakwaterowania; Inne formy 
wsparcia, w zależności od potrzeb.
Na sesji, podczas której radny Miro-
sław Budynek prezentował informa-
cje burmistrza, obecni byli też po-
szkodowani w pożarze i jak widać 
było po ich reakcjach nie za bardzo 
rozumieli, gdzie i na co poszły tak 
duże pieniądze, łącznie 557 000,00 zł 
tylko w gotówce, w przeliczeniu na 
14 lokali mieszkalnych daje to kwotę 
ponad 39 tysięcy złotych na spalone 
mieszkanie. Burmistrz, widząc zdzi-
wienie pogorzelców szybko wyja-
śnił, że pieniądze zostały wykorzy-
stane na wszelkie sprawy bytowe, 
mieszkaniowe pogorzelców. Należy 
dodać, że problem nie jest zakoń-
czony, pogorzelcy nadal korzystają 
z pomocy Gminy Pyrzyce i oczekują 
na mieszkania, które pewnie trzeba 
będzie także z pieniędzy gminnych 
wyposażyć.

PP
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Sonda Pyrzyce

Denerwuje mnie chamstwo, a od-
stresowuje telewizja.

Irytują mnie ludzie, sposób na od-
stresowanie to spacer z przyjaciółmi.

Denerwuję się, gdy zostaję wmie-
szana w jakieś niejasne sytuacje, od-
stresowuje mnie uprawianie sportu.

Nie jestem osobą, którą łatwo jest 
zdenerwować, relaksuję się na swojej 
działce.

Denerwuje mnie służba zdrowia. 
Relaksuję się łowiąc ryby.

„Co lub kto nas denerwuje? 
Sposób na stres”

„Stanisławowi na pamiątkę 
przesyłam swą wioskę, na której 
pracuje wierny kolega, … mego ka-
wałek budynku będzie naznaczone” 
– takie pozdrowienia można odczy-
tać na rewersie prezentowanej obok 
widokówki. Nie było by w nich nic 
nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że 
zostały spisane w naszym ojczy-
stym języku. Zdjęcia i napisy na 
awersie kartki dowodzą natomiast 
bezspornie, że zostały one wysłane 
jeszcze przed 1945 rokiem, naj-
prawdopodobniej przez jednego  
z wielu przymusowych pracow-
ników pochodzących z Polski i siłą 
zmuszanych do niewolniczej pracy w 

rolnictwie. Niestety, okres między-
wojenny, a późniejszy aż do zakoń-
czenia II wojny światowej - w szcze-
gólności, to prawdziwa gehenna dla 
tysięcy Polaków siłą osadzonych w 
naszym powiecie i okolicach – wtedy 
w granicach III Rzeszy. Wykony-
wali oni najczęściej ciężkie prace fi-
zyczne w pobliskich majątkach ziem-
skich. Można jedynie domniemywać, 
a bardziej życzyć ex post, że  koledzy  
(z korespondencji) spotkali się jesz-
cze po wojnie!

Obecne Chabowo – bo o niej 
traktuje prezentowana na widokówce 
miejscowość, znana była wcześniej 
(jeszcze sprzed wojną) jako Alt-

falkenberg. Historycznie początki 
osadnictwa tej wsi sięgają źró-
deł pochodzących już z roku 1180, 
kiedy to bp kamieński Konrad I po-
twierdził cystersom z pobliskiego 
Kołbacza prawo do poboru dziesię-
ciny z Kołbacza.

Kościół WNP Matki Kościoła 
wzniesiony został w 1850 roku, 
z dużym prawdopodobieństwem 
przez poj. Arch.Carla Johann Bogi-
slaw Ludecke z Wrocławia.

Prezentowana widokówka nie 
posiada śladów obrotu pocztowego 
(wysłana w kopercie?), Wydawcą 
był Fritz Mitreiter z Pyrzyc.

. 

.
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Święto Narodowe Trzeciego 
Maja było przede wszystkim po-
godne, słońce towarzyszyło organi-
zatorom świętowania w Lipianach 
od pierwszego punktu programu do 
ostatniego. Uroczystości, jak zwykle 
rozpoczęto od składania wiązanek 
kwiatów pod pomnikiem na cmenta-
rzu komunalnym w Lipianach; po tej 
części w kościele parafialnym w Li-
pianach odprawiona została uroczy-

sta msza święta. Po nabożeństwie 
i przemówieniu burmistrza Lipian 
Krzysztofa Boguszewskiego miesz-
kańcy Lipian obejrzeli przed ratuszem 

spektakl teatralny na podsta-
wie legendy pt. „Lipiańskie 
prawo picia piwa” w reży-
serii Pawła Gąsowskiego 
w wykonaniu teatru przy 
Miejskiej i Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Li-
pianach, następnie odbył 
się koncert pod tytułem 
„Agnieszka Osiecka po-
etessa polskiej piosenki” 
w wykonaniu zespołu Imo 
Pectore. Na rynku przed 
ratuszem można też było 
obejrzeć wystawę fotogra-
fii, map, linorytów z zaso-
bów lipiańskiej biblioteki 

pod tytułem „Czy znasz te Lipiany”. 

- Tegoroczne obchody Święta 3 
Maja odbywają się w roku jubile-
uszu istnienia naszego miasta, jego 
755 rocznicy. W 1321 roku książę za-
chodniopomorski Warcisław IV, okre-
sowo panujący w Nowej Marchii po-
twierdził ówczesnemu biskupowi ka-
mieńskiemu układ zawarty wcześniej 
między swym dziadkiem Barnimem I 
a biskupem kamieńskim Hermanem 
w sprawie rozgraniczenia książęcej 

ziemi pyrzyckiej z biskupia lipieńska. 
Dokument ten posiada  datę  16 wrze-
śnia 1249 i z taką datą w XIX wieku 
wydrukowano go w kodeksie dyplo-
matycznym brandenburskim. Stojąc 
przed ratuszem jako burmistrz Lipian 
z dumą mogę zakomunikować, że rok 
2014 jest rokiem 755- lecia istnie-
nia naszego miasta.  Lipiany dokład-
nie 16 września 2014 obchodzić będą  
755-lecie pierwszej wzmianki histo-
rycznej, były wtedy ośrodkiem admi-
nistracyjnym ziemi lipieńskiej. Na ten 
rok zaplanowano szereg imprez i spo-
tkań związanych właśnie z tym jubi-
leuszem, do uczestnictwa w których 
już serdecznie wszystkich zapraszam 
– powiedział po spotkaniu burmistrz 
Krzysztof Boguszewski.

PP
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Maja w Warnicach to oczywi-
ście piknik „Warnicki Piknik Ro-
dzinny” w tym roku odbył się już po 
raz czwarty, ze względu na uroczysty 
dzień majowe świętowanie rozpo-
częła msza święta patriotyczna, póź-
niej na mieszkańców gminy i zapro-
szonych gości organizatorzy przygo-
towali blok rekreacyjno – sportowy. 
Wieczorem wystąpiła legenda mu-
zyki Disco Polo zespół CLASSIC, 
po koncercie do tańca zagrał do bia-
łego rana zespół MANA MANA. 

W trakcie imprezy wójt gminy 
Warnice Anna Hackiewicz-Gęb-
ska wystąpiła na scenie, w obecno-
ści małej Igi Majewskiej i jej ro-

dziców z apelem do osób życz-
liwych o wsparcie chorej dziew-
czynki, która urodziła się bez jednej 
rączki i ze zniekształconymi nóż-
kami. Zoperować ją może lekarz w 
USA, koszt takiej operacji to  400 
tys. dolarów. Osoby, które zechcą 
wspomóc dziewczynkę w jej walce 
o normalne funkcjonowanie, mogą 
wpłacać środki finansowe na konto 
Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Po-
mocą”. Szczegółowe informacje na 
ten temat znajda Państwo na stro-
nie http://warnice.pl/aktualnosci/po-
kaz/1429.dhtml.

PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Burmistrz Pyrzyc Jerzy Marek 

Olech ma niezwykłe zdolności w 
manipulowaniu ludźmi, potrafi go-
dzinami upierać się  i nie odpowia-
dać na pytania, albo powtarzać jakiś 
tekst jak mantrę i nie reagować na 
to, co dzieję się dookoła, aż pytający 
odpuszczą. Na ostatniej sesji nie ze-
zwalał skarbniczce gminy na udzie-
lenie odpowiedzi radnym, czynił to 
z przerwami ponad 2,5 godziny. Do-
piero po tym czasie i kilku ponagle-
niach radnych, Olech dopuścił do 
głosu swoją urzędniczkę. A chodziło 
o to, ile tak naprawdę pieniędzy jest 
każdego miesiąca w kasie gminy fi-
zycznie, a nie na papierze. Jak już 
wcześniej radni wielokrotnie mogli 
się przekonać, odpowiedzi na pyta-
nia radnych nie są mocną stroną Ole-
cha. Ale jeżeli chodzi o opowiadanie 
o tym, co Olech chce sam sprzedać, 
to już sprawy mają się inaczej. Pod-
czas ostatniej sesji zaprezentował np. 
nową świecką tradycję informowa-
nia o tym, co robił w okresie między 

sesjami poprzez prezentację, nie jak 
dotąd na papierze. Wyrzucił na tele-
bim wszystko, co tylko w urzędzie 
się działo w okresie od 20 marca do 
24 kwietnia 2014 roku, jak zauważyli 
niektórzy radni nie było tylko o ilo-
ści zakupionego w tym okresie pa-
pieru toaletowego i mydła w płynie. 
Olech zagalopował się tak daleko w 
prezentacji, że nawet omówił spo-
tkania z datami z przyszłości. Sesja, 
o której pisze odbyła się 24 kwiet-
nia, a Olech przed kamerami TVK 
AURA omawiał spotkanie:  Spotka-
nie „Rady Budowy” - Termomoder-
nizacja PG – 27.04.14, Pyrzyce, Spo-
tkanie z prezesem SM panem K. Kor-
gólem – 28.04.14, Pyrzyce, Spotkanie 
z panem Eric van der Heyden ABC 
Rol -28.04.14, Pyrzyce. Nawet radni 
zainteresowani tematami pytali o nie  
i nie zwrócili uwagi, że one  jeszcze 
się nie odbyły, matrix jak się patrzy. 
Materiał z sesji razem ze sztuczkami 
do obejrzenia już w TVK AURA.
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Burmistrz Pyrzyc Jerzy Marek Olech

- Gratuluję faktu dołączenia do 
grona Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Pomorza Zachodniego. Nowi człon-
kowie od lat słyną ze swoich pro-
duktów nie tylko w naszym regionie 
– mówił członek zarządu Jarosław 
Rzepa wręczając dobrze znane, nie-
bieskie tablice. Certyfikaty członko-
stwa w Sieci Dziedzictwa Kulinar-
nego Pomorze Zachodnie otrzymali:  
 

Dwóch nowych członków Sieci oraz nowy 
produkt tradycyjny

1. Gospodarstwo Rolne Sebastian 
Piekarz z Kamieńca gm. Kołba-
skowo, które jest producentem natu-
ralnych soków owocowych, warzyw-
nych i owocowo – warzywnych. Ze 
względu na gwarancję świeżości i brak 
konserwantów oraz wysoką jakość su-
rowca użytego do produkcji, soki te 
cieszą się ogromnym powodzeniem 
na rynku.

 
2. FHU „IRGO” Ireneusz Jung  
z Przelewic - jest producentem wy-
bornych wędlin. Receptury pocho-
dzą ze zbiorów rodzinnych i są prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie. 
 
Sieć Dziedzictwa Kulinarnego Po-
morza Zachodniego powstaje w ra-
mach ogólnoeuropejskiej inicja-
tywy Europejskiej Sieci Regional-
nego Dziedzictwa Kulinarnego. Jej 

członkami mogą zostać zarejestro-
wane w województwie zachodniopo-
morskim przedsiębiorstwa, które pro-
mują i rozpowszechniają lokalną żyw-
ność. Mogą to być: producenci surow-
ców, przetwórcy żywności, restaura-
cje i punkty gastronomiczne, sklepy 
farmerskie, hurtownicy i sprzedawcy 
detaliczni. Posługiwanie się logo 
sieci jest równoznaczne z gwaran-
cją jakości oferowanych produk-
tów, a także stanowi promocję dla 
przedsiębiorstw zarówno w Polsce, 
jak i w całej Europie. Przetwórcy 
żywności powinni wytwarzać pro-
dukty oparte w znacznym stopniu na 
surowcach produkowanych na Pomo-
rzu Zachodnim oraz opisać w szcze-
gółach klientom, jak wspomniane 
produkty zostały wytworzone. 
- Jesteśmy rodzinną firmą z Przele-
wic, istniejemy od 6 lat, mamy do za-

Członek Zarządu 
Województwa 
Zachodniopomorskiego 
Jarosław Rzepa w środę 30 
kwietnia 2014 roku spotkał 
się podczas konferencji 
prasowej z właścicielami 
dwóch przedsiębiorstw, 
które otrzymały z jego 
rąk certyfikaty Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego 
Pomorza Zachodniego. 
Była to także okazja do 
podziękowań za sukces 
w zgłoszeniu kolejnego 
produktu tradycyjnego - 
ziemniaka wyszoborskiego.

oferowania kilka produktów wytwa-
rzanych w sposób tradycyjny – mówił 
Ireneusz Jung dodając, że receptury 
przekazywane są „z dziada, pradziada”. 
Magdalena Piekarz z Gospodarstwa 
Rolnego Sebastian Piekarz z Kamieńca 
(gm. Kołbaskowo) przybliżyła pro-
dukt, jakim są naturalne soki – obec-
nie mamy 9 produktów, wciąż wpro-
wadzamy nowe. Nasze soki przygo-
towywane są bez konserwantów, bez 
cukru. Są to soki z jedno- i dwudnio-
wym terminem przydatności do spo-
życia. Sprzedajemy 30 tys. butelek 
soku dziennie, a kiedyś było to tylko 
300 sztuk – mówiła pani Magdalena. 

PP 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ

Położoną w Pyrzycach przy ul Staromiejskiej, 
powierzchnia 1070 m2, uzbrojoną 

/woda, kanalizacja, energia elektryczna, gaz/, ogrodzenie. 
Wraz z działką sprzedany zostanie udział 1/3

 w drodze dojazdowej- wewnętrznej.
Na działkę zostały wydane warunki zabudowy 

na budynek mieszkalny parterowy z użytkowym poddaszem. 
Telefon po godzinie 15.00   505 205 654

- umieszczenie w widocznych miej-
scach tablic informujące o grożącym 
niebezpieczeństwie
- uporządkowanie i wyrównanie 
terenu.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest 
do prowadzenia robót rozbiórko-
wych w sposób niezagrażający ży-
ciu i zdrowiu osób zatrudnionych  
i postronnych.

§2
Zleceniobiorca zobowiązuje się 

do zakończenia realizacji umowy w 
terminie do 24.07. 2013 r.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu 

umowy strony ustalają wynagrodze-
nie o wartości 10.000,00 zł (brutto).

2. Rozliczenie wynagrodzenia za 
przedmiot umowy nastąpi na podsta-
wie faktury VAT wystawionej przez 
wykonawcę na podstawie sporządzo-
nego przy udziale zleceniodawcy i zle-
ceniobiorcy protokołu końcowego wy-
konania prac.

Jak widać, w umowie nie ma ani 
słowa o sposobie zagospodarowania 
złomu z pogorzeliska. Po wykonaniu 
części prac Furmanik umowę z gminą 
zrywa i roboty kończy za niego firma 
Grut. Na pytanie, dlaczego Albert 
Furmanik nie rozliczył się z gminą i 
wspólnotą odpowiada - „Ja zerwałem 
umowę, bo gmina nie wypełniła  wa-
runków, które miała spełnić i po pro-
stu ja byłem kozłem ofiarnym w tym 
przypadku. Burmistrz Olech przy-
słał do mnie pismo, ja odpisałem na 
nie, poprosiłem w nim burmistrza o 
spotkanie i ustalenie, na jakich zasa-
dach mam zwrócić pieniądze. Jeżeli 
tak miałoby być, to ja muszę wysta-
wić fakturę za moją pracę. Wziąłem 
parę blaszek,  za to parę groszy, ale 
moja faktura, co ja poniosłem koszty 
przewyższa koszt tej blaszki. To były 
lodówki spalone, pralki itp., tak, że 
kupka była duża, a pieniędzy z tego 
nie było, a ja pracowałem tam cztery 
dni i niedużo zarobiłem, ja wynajmo-
wałem koparkę, ja poniosłem koszty i 
ja w tym przypadku jestem poszkodo-
wany, także nie wiem, o co tam cho-
dzi. A z tego, co wiem i wiem to na 
pewno, to pogorzelcy sami wynosili 
złom, wywozili wózkami i to wszystko 
jest  na złomowiskach” – powiedział 
Alfred Furmanik

R.T. – Nie dostał pan żadnych 
pieniędzy za prace wykonaną na 
pogorzelisku?

A.F. – Ale jakich pieniędzy? Ale 
ja za to nie dostałem też żadnych pie-
niędzy, tak?

R.T. – Jak zamierza pan roz-
wiązać ten problem?

A.F. –  No nie wiem, zażądałem 
od burmistrza spotkania i ustalenia, 
na jakich warunkach to ma być zro-
bione, bo jeśli ma być tak, jak ma być, 
że my mamy się rozliczać ze sprze-
daży złomu, to ja muszę wystawić fak-
turę, to będzie dla mnie dodatkowy 
problem, bo to jest faktura wsteczna. 
Ale to wszystko jest do ogarnięcia, ja 
mam papiery na to, co wywiozłem, 
bo to wywożenie odpadu skażonego, 
ja mam przekazanie odpadu na zło-
mowisko i ja mam wszystkie papiery, 
wszystkie umowy, wszystko podpi-
sane także.

R.T. – Z pogorzeliska usuwał 
pan też azbest, czy miał pan pozwo-
lenie na taką działalność?

A.F. – Wszelkie uprawnienia, ja-
kie potrzeba, ja mam, posiadam,  ja 
nawet dostałem mandat za to, wzią-
łem na swoje plecy, nie powinienem 
tego robić, ale chciałem się zachować 
jak człowiek, wziąłem to na siebie i 
po prostu zerwałem umowę, która 
była nie taka, jak powinna być.

Olech zatrudnił firmę Furma-
nika bez przetargu, druga firmę Grut 
już po przetargu, dlaczego do tego 
samego celu dwa różne sposoby 
działania?

„Napisaliśmy do burmistrza pi-
smo,  w sprawie złomu  czekamy na 
odpowiedź, bo wie pan o co cho-
dzi, Furmanik miał wziąć złom i za 
to miał wywieźć pogorzelisko, a nas 
obciąża się notą i każe płacić. Po-
szłyśmy do burmistrza razem z pa-
nią Matkowską, która pyta: no i co 
panie burmistrzu w naszej sprawie, 

dokończenie ze str. 1

a on wstał i uciekł, normalnie po-
szedł, nie poszedł tylko uciekł. W 
czwartek dzwoniłam do burmi-
strza, żeby się umówić spotkanie, 
to sekretarka oinformowała, że bur-
mistrz nic nie odpowiedział” – po-
wiedziała pani Danuta Bulak

Wedle naszej wiedzy, Furmanik 
sam z własnej inicjatywy złomu by 
sobie nie zabrał, musiał mu ktoś na 
to w urzędzie pyrzyckim nieoficjal-
nie wydać zgodę, może w kolejnym 
wydaniu Pulsu wyjaśnimy, kto dał 
zielone światło firmie Al -Bud.
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25 kwietnia w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół w Lipia-
nach odbyło się spotkanie, na któ-
rym pożegnano abiturientów Li-
ceum Ogólnokształcącego. W uro-
czystości wzięli udział uczniowie 
i nauczyciele, dyrekcja szkoły, ro-
dzice i przyjaciele oraz burmistrz 

Lipian Krzysztof  Boguszewski. 
Podczas spotkania wyróżniono 
uczniów, którzy osiągnęli najlep-
sze wyniki w nauce, wpisu do Zło-
tej Księgi dokonała Sofia Ennaoui 
(za wybitne osiągnięcia w zawo-
dach sportowych) oraz Hanna Sofi-
nowska (średnia ocen 5,38), Linda 

Verheijen (średnia ocen 5,13), a na-
grodę otrzymał Jakub Wiechciński. 
Burmistrza Lipian wręczył listy 
gratulacyjne dla Sofii Ennaoui za 
reprezentowanie miasta i wybitne 
osiągnięcia w zawodach sporto-
wych oraz dla Dominika Kozy  
i Marcina Szabatowskiego za re-

prezentowanie szkoły w regional-
nych i wojewódzkich zawodach 
sportowych. Abiturienci nato-
miast przekazali młodszym kole-
gom symboliczny kaganek oświaty, 
a całą uroczystość przygotowali 
uczniowie II klasy liceum z wycho-
wawczynią panią Danutą Bąk.
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W dniach od 13 do 23 maja 
2014r. 42 drużyna harcerska z Lipian 
(22 osoby) będzie brała udział w raj-
dzie harcerskim poświęconym rocz-
nicy bitwy o Monte Cassino.

Lipiańscy harcerze o ten wyjazd 
rywalizowali od prawie dwóch lat. I 
udało się! Wraz z drużynami z Wał-
cza, Myśliborza i Barlinka stanowić 
będą reprezentację Zachodniopomor-
skiej Komendy Chorągwi ZHP.

Harcerze oprócz pobytu na 
Monte Cassino, gdzie przejdą szla-
kiem z korpusu Armii Polskiej ge-
nerała Władysława Andersa, zwie-
dzą Wenecję, Pompeje, Asyż i oczy-
wiście Rzym z Watykanem. W środę 
21 maja zaplanowana jest audiencja 
u papieża Franciszka. Harcerze spo-
tkają się z papieżem w auli Pawła VI.

Największe uroczystości poświę-
cone 70 rocznicy bitwy o Monte Cas-
sino odbędą się w niedzielę 18 maja 
na cmentarzu Monte Cassino. Harce-
rze będą pełnić warty honorowe przy 
grobach polskich żołnierzy poległych 
w tej bitwie. Spotkają się z wetera-
nami wojny, a być może nawet pre-
zydentem państwa polskiego. 

Czuwaj
A. Binkowska - drużynowa

Wyprawa 
do Włoch

w 70 rocznicę 
bitwy o Monte 

Cassino
Trzeciego  maja w Warni-

cach,  na boisku sportowym  od-
był się „IV  WARNICKI PIK-
NIK RODZINNY” Gospoda-
rzem tej imprezy była pani wójt 
Warnic Anna Hackiewicz-Gęb-
ska. Impreza zaczęła się o 14 00.  

Na początku  imprezy odbyła   
się msza  święta  patriotyczna. 
Było dużo ludzi, pogoda dopi-
sała. Było wiele atrakcji, gry  
i zabawy, konkurs sołectw, wy-
stęp zespołu biesiadnego. Także 
były degustacje ryby wędzonej 
oraz szaszłyk rybny. Na tej im-
prezie było też wiele sklepików.
O godzinie 19. 00. odbył się kon-
cert Tomasza Pieńkowskiego, a 
o godzinie 22.00  odbyła się za-
bawa taneczna do białego rana.
Chciałbym pozdrowić wszystkich 
znajomych z Warnic, a szczególne 
pozdrowienia dla kolegi ze szkoły 
Mariusza Dobiszewskiego.

 Piotrek Szymański

W minioną niedzielę 
przed pyrzyckim ra-
tuszem odbyła się uro-
czystość w okazji Dnia 
Strażaka. Gminne ob-
chody rozpoczęło nabo-
żeństwo w intencji stra-
żaków w kościele  pod 
wezwaniem Najświęt-
szej Marii Panny Bole-
snej w Pyrzycach, skąd 
strażacy przemaszero-
wali przed ratusz. Pod-
czas uroczystego apelu 
zasłużonym strażakom 
wręczono wyróżnie-
nia i odznaki za długo-
letnią służbę w Ochot-
niczej Straży Pożarnej 
gminy Pyrzyce; za wy-
sługę 5 lat: Nikodem 
Winiarowski, Grzegorz 
Pintal, Kamil Szosta-
kowski, Jan Kocanow-
ski, Patryk Gaik, Paweł 
Urbanowicz. Za wysługę 
10 lat: Jarosław Marci-
niak, Józef Skawiński, 
Paweł Murawa;  za wysługę 15 lat: 
Artur Winiarski, Piotr Barnik, Adam 
Kacprzak, Wojciech Kacprzak, Ar-
kadiusz Słota, Wojciech Miter, 
Piotr Stefańczyk, za wysługę 20 
lat: Dariusz Panasiuk, Jacek Bodys,  
Krzysztof Nieciecki, Adrian Kac-
przak, Wiśniewski. Za wysługę 25 

lat: Henryk Sikora, Józef Bałbaczyń-
ski. Za wysługę 30 lat Andrzej: Stani-
sław Rozel,  Andrzej Marwitz,  Grze-
gorz Marwitz, Wiesław Pyć, Robert 
Rokicki, Stefan Piechnik, Dariusz 
Grygiel, Henryk Drużcz, Waldemar 
Pintal,  Wiesław Możdżeń. Wszyst-
kim wyróżnionym gratulujemy.
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Wyróżnienia na świętego Floriana
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W drugim tygodniu kwietnia 
odbył się ostatni etap projektu pn. 
„Warsztaty rękodzielnicze w gminy 
Bielice” Podczas ostatnich zajęć 
uczestnicy wykonali i zaprezentowali 
swoje ostatnie prace. Odbyło się rów-
nież uroczyste wręczenie certyfika-
tów.  Projekt rozpoczął się we wrze-
śniu 2013 r. Wzięło w nim udział 75 
osób z terenu gminy Bielice w wieku 
od 9 do 18 lat i od 18 lat wzwyż. 
Zajęcia odbywały się na świetli-
cach wiejskich w Bielicach, Chabo-
wie, Liniach, Parsowie oraz Nowym 
Chrapowie. 

Warsztaty w główniej mierze 
skierowane były do dzieci i mło-
dzieży w wieku szkolnym i miały na 
celu urozmaicenie i efektywne spę-
dzanie czasu wolnego. Uczestnicy 
projektu na każdych zajęciach mieli 
możliwość zapoznania się z nową 
techniką, a były to: decupage kla-
syczny, decupage 3D, malowanie 
na szkle, ozdabianie drewna, siano-
gnioty oraz florystyka. Poprzez prace 
rękodzielnicze dzieci miały możli-

wość rozwoju wyobraźni oraz zdol-
ności manualnych. Dorośli nato-
miast mieli okazję zintegrować się 
oraz spędzić czas wspólnie z młod-
szym pokoleniem. Warsztaty miały 
na celu również pobudzenie aktyw-
ności twórczej społeczności, a co za 

tym idzie pomoc w znalezieniu no-
wego sposobu zarobkowania. 

Dziękujemy za systematyczne 
uczestnictwo i zaangażowanie. Ży-
czymy, aby nabyte umiejętności za-
procentowały i przyczyniły się do 
dalszego rozwoju.

Niedługo minie rok od czerw-
cowego pożaru w Pyrzycach, który 
14 rodzin pozbawił mieszkań. Po-
mysłów na odbudowę, budowę 
włodarz miasta i gminy Pyrzyce 
Jerzy Marek Olech miał kilka, ale 
żadnego z nich przez 10 miesięcy 
nie zrealizował. Przy każdej zmia-
nie planów stawiał radnych pod 
ścianą i zmieniał pomysł na zabez-
pieczenie pogorzelcom stałego da-
chu nad głową. 

W roku 2013 Olech mógł na 
w/w cel dostać także pieniądze z 
Urzędu Marszałkowskiego, ale nie 
dostał, radni sejmiku zachodniopo-
morskiego podjęli nawet uchwałę 
„Uchwała Nr XXVI/370/13 Sej-
miku Województwa Zachodniopo-

morskiego z dnia 25 czerwca 2013 
r. w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej w trybie dotacji celowej 
Gminie Pyrzyce z przeznaczeniem 
na zadanie „Odbudowa miesz-
kań komunalnych w Pyrzycach”. 
Uchwała o treści – „1. Udziela się 
pomocy finansowej w trybie dotacji 
celowej Gminie Pyrzyce w wysoko-
ści 100 000 zł z przeznaczeniem na 
zadanie „Odbudowa mieszkań ko-
munalnych w Pyrzycach”. 2. Pod-
stawą przekazania środków finan-
sowych będzie umowa określająca 
przeznaczenie i zasady rozliczenia 
środków”

Niestety gmina Pyrzyce pod 
przywództwem Jerzego Marka 
Olecha nie mogła przyjąć tych pie-

niędzy, bo jak dotąd nie określiła 
nawet, co chce robić w sprawie od-
budowy mieszkań, w związku z tym 
Olech nie mógł podpisać z Urzędem 
Marszałkowskim umowy zwią-
zanej z przekazaniem 100 tysięcy 
złotych. 

Według naszych informacji, 
pieniądze już przepadły, ponie-
waż  były zaplanowane w budżecie 
2013 Urzędu Marszałkowskiego 
i były zaplanowane na odbudowę 
mieszkań, a nie na zakup na wol-
nym rynku, jak to teraz planuje 
Olech. Pomysł zakupu jest także 
wzięty z kosmosu i nie mieści się 
w ramach obowiązujących przepi-
sów prawa, Olech chce kupować 
mieszkania i organizuje przetarg na 

nie,  nie mając zaplanowanej na ten 
cel kwoty, nie wie, ile te mieszka-
nia mają kosztować, nie wie, jakie 
mieszkania dla jakich rodzin chce 
kupić. Mówiąc o kupnie mieszkań 
w ogóle zapomina o ustawie o za-
mówieniach publicznych, myśli w 
kategoriach prywatnej osoby, która 
bierze forsę z kasy i idzie się tar-
gować. Gdyby Olech wykorzystał 
wszystkie środki, które miał zade-
klarowane z zewnątrz i dołożył 470 
tysięcy złotych, co radni zatwier-
dzili w budżecie gminy, zapewne 
mieszkania w Obojnie już byłyby 
zasiedlone.

PP

Zmarnowane 100 tysięcy złotych !! 

Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy w Przelewicach głosowana 
była uchwała w sprawie skargi pana 
Mieczysława Mularczyka na działal-
ność wójta. Po dyskusji na w/w te-
mat  przewodniczący Rady Marian 
Świderski zarządził głosowanie; naj-
pierw zapytał, kto jest za uznaniem 
skargi za zasadną, rękę podniosło 6 
radnych, po czym przewodniczący 
zapytał kto się wstrzymał od głosu 
rękę podniosło 6 radnych, po czym 
kto jest przeciw - nikt. Jak się oka-
zało, przewodniczący zadał pytania 
w kolejności niezgodnej z regulami-
nem rady gminy w Przelewicach, na 
co zwrócił mu uwagę wójt Marek Ki-

bała. Odpowiedź przewodniczącego 
była krótka: „czy ja po chińsku mó-
wiłem?”. Fakt,  z nagrania udostęp-
nionego nam przez Radio Plus Li-
piany wynika jednoznacznie, że prze-
wodniczący zadawał pytania wpraw-
dzie niezgodnie z regulaminem rady, 
ale po polsku i to dość wyraźnie 
przez mikrofon. Radni, którzy nie 
zaskoczyli, nie mogą mieć preten-
sji do przewodniczącego, bo gdyby 
uważnie słuchali tego, co mówi Ma-
rian Świderski, nie byłoby pomyłki,  
a tak podnieśli ręce nie  po tym we-
zwaniu, co trzeba.

PP

Po jakiemu mówi przewodniczący
rady w Przelewicach?

Przewodniczący Rady Marian Świderski
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SPORT

W sobotę 26 kwietnia w hali sportowo-rehabilitacyjnej OSiR w Dębnie 
odbył się VIII Zachodniopomorski Turniej Tańca Towarzyskiego. O medale 
rywalizowało kilkuset młodych tancerzy z całego regionu. Organizatorami 
imprezy byli Dębnowski Ośrodek Kultury, Samorząd Gminy Dębno, Szkoła 
Tańca Marka Rokity z Gorzowa Wielkopolskiego oraz Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Dębnie. W klasie tanecznej G w grupie wiekowej 10-11 lat repre-
zentowały z Lipian dwie pary taneczne: Michał Guz i Alicja Drozdowska - 
SREBRNY MEDAL, Krzysztof Dykiert i Weronika Pietrzak - BRĄZOWY 
MEDAL.      Gratulujemy !!

PP

Trwają prace związane z budową 
szatni kontenerowej na terenie bo-
iska sportowego w Warnicach. Je-
sienią poprzedniego roku utwar-
dzony został dojazd, wykonana zo-
stała zewnętrzna instalacja wodno-
ściekowa a także fundamenty. Obec-
nie w ramach II etapu prace wyko-
nuje firma Remontowo – Budowlana 

VIII Zachodniopomorski 
Turniej Tańca Towarzyskiego 
w Dębnie 26.04.2014
 

BUDOWA SZATNI NA BOISKU 
W WARNICACH

W dniu 15 kwietnia wójt gminy Bielice przekazał na ręce 
druha Zygmunta Kosińskiego nowe mundury galowe dla 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Liniach.  
I najbliższe święto strażackie druhowie z Nowych Linii będą 
obchodzić  już w galowych mundurach.

Nowe mundury 
dla OSP Nowe Linie

Podczas ostatniej  sesji Rady 
Miejskiej w Pyrzycach radni przy-
chylili się do propozycji burmistrza 
Olecha dotyczącej zmian w budże-
cie gminy na ten rok, godząc się 
równocześnie na zabezpieczenie 54 
tysięcy złotych na wydatki zwią-
zane z budową systemu monito-
ringu. Według mnie, chyba niezbyt 
dokładnie przemyśleli swoją decy-
zję, nikt z nich nie zapytał bowiem 
burmistrza o szczegóły inwestycji. 
Ważne jest miejsce zainstalowa-
nia kamer i ich rodzaj. Istotne jest 
to, czy będą to kamery z mikrofo-

Będą pieniądze 
na monitoring 
torebek 

nami, czy będą wyposażone w pod-
świetlacze umożliwiające widzenie 
w nocy, czy zostaną zamontowane 
minikamery i mini mikrofony; Czy 
będą to urządzenia bezprzewo-
dowe i kto będzie nimi sterował. To 
ważne pytania, które niestety nie 
padły przed podjęciem uchwały.  
A problem jest, gdyż w dobie stoso-
wania osobistego monitoringu toreb-
kowego nigdy nie wiadomo, na jaką 
instalację burmistrz się zdecyduje.

PP

K.J. Jarosław Kraśniański, z którą 
umowa podpisana została w dniu 
10.03.2014 r. Budowa szatni kontene-
rowej przebiega na tyle szybko, że obec-
nie prace wykonywane są już we-
wnątrz budynku. Koszt prac zgodnie  
z umową to 187 tys. zł brutto. Pla-
nowany termin zakończenia prac 
13.06.2014 r.
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Towarzystwo Sportowe CY-
KLISTA po raz 7 zorganizowało 
Rodzinny Rajd Rowerowy.

Ten szczególny sposób czyn-
nego wypoczynku organizowany 
jest od czterech lat i cieszy się du-
żym zainteresowaniem. W każ-
dej edycji bierze udział około 100 
osób z Lipian oraz goście z Py-
rzyc, Stargardu i Szczecina. 

W ostatnim rajdzie uczestni-
czyli również goście z Poznania, 
a przedział wiekowy uczestników 
waha się od 0+ do 70+. Rajd ma 
na celu integrację entuzjastów ko-
larstwa, rowerowej rekreacji oraz 
promowanie walorów krajobrazo-
wych i przyrodniczych Lipian.

Kolejna edycja rajdu, na którą 
już dziś serdecznie zapraszamy, 
odbędzie się w sierpniu.

Aktualne informacje na temat 
spontanicznych przejażdżek i raj-
dów można znaleźć na profilu:
www.facebook.com/
CyklistaLipiany


