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dokończenie na str.5

dokończenie na str.2

Płonące opony kojarzą się nam 
ze związkowymi akcjami protesta-
cyjnymi w Warszawie; dochodzi do 
nich wtedy, gdy zawodzą rozmowy 
i negocjacje, wówczas związkowcy 
odwiedzają siedziby władz pań-
stwa i w oponiarski sposób wyra-
żają swoje niezadowolenie. By od-
był się taki strajk, musi być związek 
i właśnie niezadowoleni ze swojego 
szefa pracownicy Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach w połowie kwietnia za-
łożyli organizację zakładową Nieza-
leżnego Związku Zawodowego So-
lidarność przy Urzędzie Miejskim  
w Pyrzycach, a jego przewod-
niczącą została i tu uwaga!!! se-
kretarz gminy Pyrzyce Urszula 
Głod Van dan Sanden, prawa 
lub może lewa ręka burmistrza 
Jerzego Marka Olecha. Po re-
zygnacji ze współpracy z Ole-
chem przez byłą wiceburmistrz 
Marzenę Podzińską, to sekre-
tarz powinna przejąć na siebie 
szereg obowiązków związa-

nych z funkcjonowaniem gminy Py-
rzyce. Niestety,  relacje pani sekre-
tarz Urszuli Głod Van den Sanden   
i Olecha od kilku miesięcy są pod 
tym względem makabryczne.
Po pierwsze, Olech ściągnął  Urszulę 
Głod Van den Sanden do ratusza li-
cząc, że ta pomoże mu wykończyć 
skarbnik gminy Danutę Bartków  
i wiceburmistrz Marzenę Podzińską; 
niestety szybko okazało się, że no-
wej sekretarz jest bliżej do obu wy-
żej wymienionych pań niż do filozo-
fii wykańczania podwładnych przez 
Olecha.

14 maja po wielomiesięcznym 
śledztwie ruszył proces dyrektorki 
Szkoły Podstawowej w Żabowie Bo-
żeny M. Jest ona oskarżona o niedo-
pełnienie obowiązków służbowych 
i sfałszowanie dokumentu. W tym 
ostatnim chodzi o poświadczenie nie-
prawdy przez dyrektorkę,  która po-
bierała wynagrodzenie za nieprze-
prowadzone zajęcia.

Jak udało się naszej redak-
cji dowiedzieć, już niebawem ko-
lejna oświatowa afera może trafić do 
sądu, gdyż w Szkole Podstawowej 
w Mielęcinie podczas ostatnich eg-
zaminów szóstoklasistów doszło do 
nieprawidłowości. 

Kiedyś nieopacznie nasz były 
prezydent Lech Wałęsa obiecał 
mieszkańcom naszego państwa po 
sto tysięcy złotych. Obietnicy nie 
zrealizował, sprowokował jedynie 
autorów piosenek i dowcipów. Idąc 

tą drogą burmistrz Pyrzyc Jerzy Ma-
rek Olech obiecał rolnikom gminy 
Pyrzyce i mieszkańcom, że pozyska 
nieodpłatnie 846 hektarów gruntów 
od Agencji Nieruchomości Rolnych.

dokończenie na str.11

Podobnie jak w przyrodzie, gdzie 
po bardzo długiej zimie człowiek 
szuka najmniejszej oznaki zbliża-
jącej się wiosny, tak i w pyrzyckiej 
piłce nożnej można dopatrzeć się już 
jej pierwszych oznak. A ponieważ  
jedna jaskółka wiosny nie czyni, to 
radość tym większa, bo „jaskółek” co 

niemiara, a na dodatek jaskółki oka-
zały się sokołami. 

Mowa o najstarszej grupie wie-
kowej Akademii Piłkarskiej czyli 
„trampkarzach”, którzy zakończyli 
już swoje rozgrywki ligowe w se-
zonie 2013/2014 i to na zasłużonym  
I miejscu. dokończenie na str.15

Gmina Pyrzyce posiada 1 Cmen-
tarz Miejski w Pyrzycach i 12 cmen-
tarzy wiejskich: Stróżewo, Me-
chowo, Okunica, Brzezin, Ryszewo, 
Ryszewko, Turze, Młyny, Mielęcin, 
Pstrowice, Mechowo, Letnin, Brze-
sko, oprócz tego na terenie gminy 

Cmentarna partyzantka
Pyrzyce istnieją  cmentarze para-
fialne: Nowielin, Krzemlin, Żabów, 
Rzepnowo. Cmentarzem Miejskim 
zarządza Pyrzyckie Przedsiębiorstwo 
Komunalne Spółka z o.o. 

dokończenie na str.6

Radni pyrzyccy już prawie cztery lata dają się wodzić za nos
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Sonda Lipiany

Lubię się uśmiechać, ale myślę, 
że na ulicach widuje się coraz więcej 
zamyślonych i smutnych ludzi.

Uśmiecham się, jeśli mam do tego 
powody. Na ulicach mijam raczej za-
smucone twarze ludzi. 

Uśmiecham się dużo i często, ale 
uważam, że ludzie na ulicach są ra-
czej smutni.

Lubię się uśmiechać, ale myślę, 
że ludzie robią to coraz rzadziej.

Uśmiecham się, jak mam powód. 
Mijam raczej smutnych ludzi.

„Czy lubimy się uśmiechać?”

Relacje na linii sekretarz – Olech, 
popsuły się do tego stopnia, że Ur-
szula Głod Van dan Sanden postano-
wiła założyć wraz z kilkoma pracow-
nikami urzędu organizację związ-
kową i poinformowała o tym fakcie 
burmistrza. Dziś organizacja liczy 
kilka osób, a nazwiska ich poza pa-
nią przewodniczącą, ze względu na 
strach przed Olechem są utajnione. 
Po tym fakcie Olech odebrał sekre-
tarz wszystkie pełnomocnictwa, czyli 
zawodowo ubezwłasnowolnił ją i za-
jął się pisaniem notatek na nią i do 
niej i  tak wygląda sekretarzowanie 
w gminie Pyrzyce do dziś. W minio-
nym tygodniu wspólnie z Piotrem 
Ćwiklińskim z TVK AURA zaprosi-
liśmy przewodniczącą Urszula Głod 
Van dan Sanden i przewodniczącego 
zarządu regionu Pomorza Zachod-
niego NSZZ Solidarność Mieczy-
sława Jurka do studia Kalejdoskopu 
Pyrzyckiego. Poniżej zacytuję frag-
menty prawie 50-minutowego pro-
gramu; pełna wersja już w najbliższy 
piątek na antenie TVK AURA.

Ryszard Tański – Dlaczego 
członkowie założonego przez panią 
związku nie są jawni?

Urszula Głod Van dan Sanden  
– Ujawniłam się jako przewodni-
cząca, ponieważ osoby, które zdecy-
dowały się założyć ten związek były 
w ogromnym stresie. Nie wiem, czy 
to był strach? Na pewno tak. Oba-
wiały się konsekwencji zapisania się 
do tego związku.

R.T. – Czy nie byłoby lepiej, 
gdyby wszyscy się ujawnili?

U.G.V.S. – Ja też tak uważam i 
dlatego namawiałam swoich kole-
gów i koleżanki, które zdecydowały 
się założyć ten związek, żeby się 
ujawniły. Niestety, żadna z tych osób 
nie chciała podjąć takiej decyzji i my-
ślę też, dlatego zostałam przewodni-
czącą tego związku, bo jako jedyna 
wzięłam na siebie to ryzyko.

R.T. –  Panie przewodniczący, 
jak pan ocenia sytuację w pyrzyckim 
Urzędzie Miejskim?

Mieczysław Jurek - Jest to sytu-
acja nienormalna, że się tak wyrażę 
i dodam, że pracownicy mają prawo 
nieujawniania się. Z tych informa-
cji, z tych dokumentów, z tych faktur, 
które otrzymaliśmy do analizy niezbi-
cie wynika, powiem delikatnie, upo-
rczywe nękanie pani przewodniczą-
cej poprzez różnego rodzaju fakty, 
zdarzenia, które są mobbingiem na 

granicy godności. Zbadamy tę sytu-
ację poprzez Państwową Inspekcję 
Pracy. Kilka dni temu byłem w Urzę-
dzie Gminy Pyrzyce. Widzę, jaka jest 
atmosfera, odczułem ją też w rozmo-
wie z panem burmistrzem. A sytu-
acja była przedziwna; przyszedłem 
do pani sekretarz na rozmowę o tych 
kłopotach, jakie pani ma w związku  
z pełnieniem tej funkcji. Ni stąd, ni 
zowąd pojawił się pan, którego nie 
znałem, przedstawił się jako pan bur-
mistrz. Mówię, miło mi i umawiamy 
się, że jak skończymy rozmowę z pa-
nią sekretarz, jesteśmy zaproszeni na 
rozmowę do niego. Po krótkiej roz-
mowie  z panią sekretarz poszliśmy 
z kolegą do sekretariatu, a  tam pani 
sekretarka oświadczyła, że pan bur-
mistrz jest w terenie. Ja ogromnie 
zdziwiony, bo przed chwilą umawiał 
się ze mną na rozmowę, mówię, żeby 
pani odszukała pana burmistrza, bo 
albo się umawia, albo chce rozma-
wiać, albo nie chce rozmawiać. No 
i nagle znów pojawił się  pan bur-
mistrz. Wówczas doszło między nami 
do krótkiej rozmowy, podczas której 
oświadczyłem panu burmistrzowi, 
że zarząd regionu będzie się od tej 
pory zajmował sytuacją w Urzędzie 
Miejskim. Będziemy się przyglądać 
tej całej sprawie i poprosiłem panią 
przewodniczącą, żeby przygotowała 
wszystkie fakty, wszystkie dokumenty, 
które dotyczą traktowania pracowni-
ków. I już te dokumenty mamy, anali-
zujemy je, prawnicy w zarządzie re-
gionu już się tym zajęli. Jako związek 
mieliśmy już wcześniej kłopoty z pa-
nem burmistrzem przy organizowa-
niu protestów rolniczych, bo z jed-
nej strony pan burmistrz przyszedł  
i przemawiał wśród rolników wspie-
rając ich, ale potem również po-
świadczył to, że spotkanie, protest  
nie był zgłoszony, a więc był on nie-
legalny i z tego tytułu organizatorzy 
i rolnicy byli ciągani po policji i tak 
dalej. Mógł przecież powiedzieć cho-
ciażby, że było ustne zgłoszenie, bo 
takie właśnie miało miejsce, organi-
zatorzy mówili mu to, zaprosili go, za-
równo zgłoszenie ustne jak i pisemne 
są honorowane. Tym bardziej, że  pan 
burmistrz jest tutaj władzą w tym 
mieście i nie musiał narażać tych rol-
ników na przesłuchania, na mandaty, 
na różnego rodzaju nieprzyjemności.

R.T. – Pani przewodnicząca, jest 
pani sekretarzem gminy, podwładną 
Olecha, prawą jego ręką i zakłada 

pani związek zawodowy w obronie 
pracowników przed swoim szefem?

U.G.V.S. – Panie redaktorze, je-
stem prawą ręką, bo jestem dyrek-
torem urzędu, ale sprawowanie tej 
funkcji nie może kolidować z obecnie 
pełnioną przeze mnie funkcją prze-
wodniczącej i ja myślę, że jeżeli ten 
związek, tak jak tutaj pan przewodni-
czący powiedział okrzepnie, nabierze 
sił, zrozumie, że może być partnerem 
dla pana burmistrza i może pan bur-
mistrz przemyśli, że jednak warto być 
partnerem. Ja nie chcę walczyć z pa-
nem burmistrzem. 

R.T. – Co pani zarzuca burmi-
strzowi jako związkowiec?

U.G.V.S.  – Panie redaktorze, 
polityka kadrowa, polityka płacowa 
jest taka, że ludzie się czują pokrzyw-
dzeni, nie mają stabilizacji. Jest taka 
obawa wśród pracowników, że dzi-
siaj pracuje, następnego, a nawet 
tego samego dnia mogę dostać wy-
powiedzenie z pracy. Taka sytuacja 
miała już miejsce w momencie, kiedy 
ja pracowałam w urzędzie. W urzę-
dzie panuje atmosfera zagrożenia, 
brak prawidłowej oceny pracy pra-
cowników, jest strach przed utratą 
pracy, a przecież  Pyrzyce to miasto, 
w którym jest ogromne bezrobocie.

R.T. – Ilu jest członków w związku?
U.G.V.S.  – Nie udzielę tej infor-

macji. Panie redaktorze, proszę nie 
pytać. Powiem tylko, że aby założyć 
taki związek musi być minimum 10 
osób.

R.T. – Jak się pani obecnie pra-
cuje jako sekretarzowi gminy pełnią-
cej równocześnie funkcję przewodni-
czącej związku?

U.G.V.S.  – Nie powiem, że jest 
mi łatwiej pracować po uzyska-
niu przez pana burmistrza informa-
cji o tym, że jestem przewodniczącą 
związku. Na pewno nie jest mi ła-
twiej, jest mi trudniej. Prawdą jest, że  
pan burmistrz odebrał mi wiele mo-
ich uprawnień.

R.T. – To po co w gminie sekre-
tarz bez uprawnień?

U.G.V.S. – Nie wiem, proszę za-
pytać o to pana burmistrza.

R.T. – Jak wyglądała pana roz-
mowa z burmistrzem Olechem i jakie 
były ustalenia?

M.J. –Rozmowa była raczej jed-
nostronna. Ja mówiłem i uprzedziłem 
pana burmistrza o tym, jakie będą 
dalsze działania Zarządu Regionu 
Solidarności. Przeanalizujemy doku-
menty, fakty. Na początek powiado-
mimy Państwową Inspekcję Pracy. 

R.T. – Kiedy PIP zawita do 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach?

M.J. – Zależy, kiedy skończymy 
analizę dokumentów, nie chcę czynić 
pochopnych działań. Myślę, że kon-
trola będzie najpóźniej w czerwcu. 
Chcemy dać Państwowej Inspekcji 
komplet materiałów, aby kontrola 
została przeprowadzona w taki spo-
sób, by przyniosła pozytywne rezul-
taty dla pracowników. Najpierw musi 
odbyć się rozmowa inspektora pracy 
z panią przewodniczącą, taki jest wy-
móg i tego będę domagał się od szefa 
inspekcji pracy. Chciałbym, żeby  

dokończenie ze str. 1
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Sonda Przelewice

Uśmiecham się raczej często, 
ludzie dosyć rzadko się uśmiechają.

Uśmiecham się do każdej napo-
tkanej osoby, ci, których mijam są 
zazwyczaj zamyśleni.

Staram się uśmiechać jak naj-
częściej mimo choroby. Uważam, 
że ludzie nie śmieją się często.

Uważam, że śmieję się czę-
sto, bo śmiech to zdrowie. Ludzie 
uśmiechają się raczej w zależności 
od sytuacji.

Ja uśmiecham się zawsze, lu-
dzie na ulicach raczej też cho-
dzą uśmiechnięci z tego, co 
zauważyłem. 

„Czy lubimy się uśmiechać?”
kontrola dotyczyła wszystkich pra-
cowników Urzędu Miasta i Gminy 
Pyrzyce, żeby mogli w sposób nie-
skrępowany odnieść się do tego, jak 
są traktowani itd.

R.T. – Czy nie sądzi pan, że pra-
cownicy będą bać się szczerej roz-
mowy z inspektorami?

M.J. – Są różne sposoby, oprócz 
kontroli, jeżeli będzie taka potrzeba, 
to nie tylko przewodniczący regiony 
przyjedzie, ale i członkowie związku, 
żeby wspomóc naszych kolegów.

R.T. –  A co, jeżeli kontrole i pana 
działania nie odniosą skutku?

M.J. – Ja tylko obiecuję tym lu-
dziom w Urzędzie Miejskim, że do-
żyją takiego czasu i myślę, że to bę-
dzie wkrótce, że pan burmistrz albo 
się ucywilizuje i będzie traktował 
pracowników jak należy, a jeżeli nie, 
to będziemy mu w tym bardzo usilnie 
pomagać, żeby tak się stało. Rozpocz-
niemy cykl spotkań, negocjacji itd. Ja 
myślę, że pan burmistrz zrozumie, że 
jeżeli jest organizacja związkowa, to 
trzeba z nią współpracować, trzeba z 
ludźmi rozmawiać, trzeba ludzi trak-
tować podmiotowo, nie wolno prze-
kraczać żadnych przepisów i ustaw, 
które w tym zakresie obowiązują. 
Przy każdej okazji będziemy mu o tym 
przypominać, że w tym urzędzie jest 
„Solidarność” i trzeba ludzi trakto-
wać tak, jak na to zasługują, czyli po 
ludzku. To jest dla nas wyzwanie.

R.T. – Jeżeli nie osiągniecie za-
mierzonego celu, to będziecie palić 
opony przed ratuszem z panią sekre-
tarz ?

M.J. – Jest ustawa o sporach 
zbiorowych, wszystkie warunki mu-
szą być spełnione, żeby były zgodne 
z prawem. Nie sądzę, żeby tu docho-
dziło do takich drastycznych sytu-
acji, o których pan mówi, dlatego, że 
sprawa jest do dogadania przy stole.

R.T. – Czy nie uważa pani, że 
pracownicy Urzędu będą bać się  
z panią spotykać, by nie podpaść Ole-
chowi, jak zamierza pani prowadzić 
prace związku, w konspiracji?

U.G.V.S.  – Myślę o tym, żeby 
znaleźć lokal poza urzędem. W tym 
momencie mamy tylko udostępnioną 
tablicę ogłoszeń przez pana przewod-
niczącego rady gminy, gdzie mogę 
ewentualnie zawiesić swoje informa-
cje, ale myślę, że dla bezpieczeństwa 
tych ludzi, będę musiała na początku 
znaleźć pomieszczenie poza urzędem, 
gdzie będą mogli przyjść wszyscy  
i chciałabym to znaleźć w takim miej-
scu, gdzie przychodzi mnóstwo in-
nych osób i nikt nie będzie identyfiko-
wał tych pracowników.

R.T. – Czy jeszcze jakieś działa-
nia pan podejmie tej sprawie? 

M.J. - Ja będę rozmawiał z nad-
zorem prawnym u wojewody zachod-
niopomorskiego, jakie są prawa  
i obowiązki sekretarza gminy. Jak to 
się ma do przeprowadzonego kon-
kursu, jak to się ma do obecnego 
stanu. Jeżeli pani sekretarz dokłada 
się ciągle obowiązków pod różnymi 
pretekstami, jeżeli się pracownika 
okłada pismami z żądaniami wyma-
gającej natychmiastowej odpowiedzi, 

jest to nienormalne. To jest nienor-
malne, że się odpowiada na dziesiątki 
nieistotnych pism w sprawie. Można 
w ten sposób różne rzeczy robić, ale 
to musi mieć jakąś granicę, logikę. 
Są zakresy obowiązków na stanowi-
skach, są konkursy. Poprosimy rów-
nież pana wojewodę, żeby w ramach 
nadzoru swojego zobaczył pod kątem 
przestrzegania również i tych praw.

Podczas wywiadu przewodni-
czący Mieczysław Jurek przytoczył 
jeden z licznych  dokumentów, któ-
rym zajmują się jego prawnicy, to 
notatka służbowa sporządzona przez 
burmistrza Jerzego Marka Olecha 
na okoliczność spożywania kanapki  
przez panią sekretarz Urszulę Głod 
Van den Sanden w miejscu, według 
burmistrza, niewłaściwym. „To prze-
cież się nadaje do szkła kontakto-
wego tak naprawdę i cały kraj miałby 
z tego pośmiewisko” – skomentował 
przewodniczący. Ludzi spoza Py-
rzyc takie rzeczy jeszcze śmieszą, 
mieszkańców już chyba nie, zwy-

kli obywatele miasta  i gminy Py-
rzyce mają już dość ośmieszających 
życzeń, zaglądania do torebek, idio-
tycznych notatek o kanapkach, ka-
drowej karuzeli. W najbliższym cza-
sie do Urzędu Miejskiego w Pyrzy-
cach wkroczą pracownicy Państwo-
wej Inspekcji Pracy, Olechem zajmą 
się też prawnicy wojewody, no i żeby 
tradycji stało się zadość zapewne do 
Pyrzyc z powodów związkowych za-
jadą po raz kolejny tabory wozów sa-
telitarnych z różnych telewizji. Przy-
pomnę, że powyższy materiał, jak już 
wcześniej pisałem, jest skrótem pro-
gramu telewizyjnego Kalejdoskop 
Pyrzycki, którego premiera  na an-
tenie TVK AURA już w najbliższy 
piątek 6 czerwca od godziny 18,30. 
W imieniu redakcji Dwutygodnika 
Puls Powiatu i TVK AURA dziękuję 
właścicielom Restauracji „Park” za 
gościnę.

Ryszard Tański

24 czerwca,w sobotę, odbyła się 
pierwsza gala Amatorskiego Turnieju 
MMA Gladiator Arena, która miała 
miejsce na hali sportowej przy Ze-
spole Szkół w Kozielicach. Dla nie-
zainteresowanym tego rodzaju spor-
tami- MMA(Mixed Martial Arts) to 
dyscyplina, w której zawodnicy wal-
czą wręcz przy dużym zakresie do-
zwolonych technik. Walki rozpo-
częto już od godziny 10:20, kończąc 
o 15. Turniej przeszedł do historii 
klubu, wystartowało w nim aż 35 za-
wodników, którzy stoczyli 31 walk. 

– Jak na pierwszy raz zrobiony,  tur-
niej można uznać za udany – mówi 
organizator Wojciech Antczak. Walki 
odbywały się w klatce, co podniosło 
poziom satysfakcji zawodników oraz 
publiczności. Zawodnicy walczyli 
na zasadach „Pierwszego Kroku”,  
z ograniczonymi przepisami oraz na 
zasadach Full Contact. Organiza-
tor zapewnia, że w przyszłych latach 
także odbędą się turnieje, które, jak 
zauważył, są potrzebne w wojewódz-
twie zachodniopomorskim. 

L. Kowalczyk

W ramach Europejskiego Tygo-
dnia Sportu szachiści z Klubu LA-
SKER Przelewice wzięli udział w 
Otwartych Mistrzostwach Choszczna 
Juniorów do lat 16 w szachach szyb-
kich, które odbyły się 17 maja br. 
Turniej był rozgrywany na dystan-
sie 9 rund systemem szwajcarskim. 
Dwóch naszych zawodników zajęło 
wysokie miejsca w Turnieju. Da-
mian Skrobek uplasował się na dru-
gim miejscu, a Szymon Kupisz na 
trzecim. 

Zajęcia szachowe na terenie na-
szej gminy realizowane są w ramach 
projektu pn. „W szachy mi graj”, 
który realizowany jest w ramach za-
dania publicznego Gminy Przelewice 
„Wspieranie aktywności szkół w pro-
wadzeniu zajęć pozalekcyjnych oraz 
stworzenie dzieciom i młodzieży 
oferty spędzania czasu wolnego”, re-
alizowanego przez Przelewickie Sto-
warzyszenie Edukacyjne „Wyrów-
najmy Szanse”. 

Bogusław Pecuch
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Sonda Kozielice

Nie uśmiecham się zbyt często, 
inni ludzie raczej też chodzą zadu-
mani i smutni.

Staram się uśmiechać na ulicy, 
ponieważ widuję raczej ponure 
miny niż uśmiech.

Chyba wszyscy się lubią uśmie-
chać, ja także.

Jeśli mam powód, to się uśmie-
cham, częściej uśmiechają się mło-
dzi niż starsi.

Ludzie ciągle się gdzieś spie-
szą i nie mają czasu na uśmiech, ja 
uśmiecham się często.

„Czy lubimy się uśmiechać?”

Orzeczenie rozwodu z orzecze-
niem o winie rzutuje przede wszyst-
kim na kwestie alimentacyjne mię-
dzy małżonkami po rozwiązaniu mał-
żeństwa. Małżonek wyłącznie winny 
rozkładu pożycia małżeńskiego traci 
możliwość uzyskania pomocy fi-
nansowej od drugiego małżonka po 
rozwodzie. Nie oznacza to jednak, 
że małżonek niewinny rozkładu po-
życia małżeńskiego zawsze i w każ-
dych okolicznościach może liczyć na 
alimenty. 

Ważną przesłanką jest tutaj ist-
nienie niedostatku. Przez niedosta-
tek rozumie się taki stan majątkowy  
i zarobkowy, w którym dana osoba 
nie jest w stanie zaspokoić swoich 
uzasadnionych potrzeb życiowych z 
własnych środków zarobkowych czy 
dochodowych. Może to być więc sy-
tuacja, w której brak środków na uza-
sadnione potrzeby danej osoby wy-
nika z braku możliwości podjęcia 
pracy z uwagi na opiekę nad dziećmi 
stron, a także np. ze względu na cho-
robę. W niedostatku może też jed-
nak znajdować się osoba, która pra-
cuje zawodowo. Na każdej osobie 
ciąży przede wszystkim obowiązek 
uczynienia wszelkich starań, aby po-
dźwignąć koszt własnego utrzyma-
nia samodzielnie. Obowiązek by-
łego małżonka w postaci wsparcia 

finansowego pojawić się może jedy-
nie wówczas, gdy ów niedostatek nie 
jest spowodowany zaniedbaniem lub 
brakiem inicjatywy ze strony osoby 
uprawnionej. 

Wykazanie niedostatku może być 
przesłanką roszczenia alimentacyj-
nego w oparciu o przepisy art. 60 § 
1 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuń-
czego. Sąd rozważy zasadność zasą-
dzenia obowiązku dostarczenia środ-
ków utrzymania w oparciu o analizę 
usprawiedliwionych potrzeb osoby 
uprawnionej, ale również w oparciu o 
wyniki badania możliwości zarobko-
wych i majątkowych drugiego mał-
żonka. Uprawnienie to przysługuje 
więc nie tylko małżonkowi niewin-
nemu w wyroku z orzeczeniem winy 
rozkładu pożycia małżeńskiego, ale 
także obu małżonkom w sytuacji, 
gdy sąd nie orzekł o rozkładzie winy. 
Prawo to nie przysługuje jednak mał-
żonkowi wyłącznie winnemu roz-
kładu pożycia małżeńskiego stron. 

Alimenty mogą przysługiwać 
również osobie, która nie popadła  
w niedostatek. W tej sytuacji w opar-
ciu o przesłanki wynikające z art. 60 
§ 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuń-
czego udowodnić należy, że rozwód 
spowodował istotne pogorszenie się 
sytuacji materialnej małżonka. Wów-
czas sąd może obciążyć jednego  

z małżonków obowiązkiem przy-
czyniania się w odpowiednim zakre-
sie do zaspokajania usprawiedliwio-
nych potrzeb drugiego małżonka. 
Nie ma więc konieczności wykazy-
wania niedostatku. Trzeba jednak pa-
miętać, że należy udowodnić istnie-
nie wspomnianego pogorszenia się 
sytuacji majątkowej uprawnionego  
i to koniecznie powstałej w związku 
z rozwodem. Kryzys majątkowy po-
zostający bez w związku z rozwodem 
nie wypełni wspomnianych przesła-
nek. Rzeczony kryzys musi być rów-
nież istotny. Co więcej, środki, które 
przyznać może sąd, muszą odpowia-
dać usprawiedliwionym potrzebom 
uprawnionego. Przepisy jednak mil-
czą na temat tego, czy sąd musi kie-
rować się również analizą możliwo-
ści zarobkowych i majątkowych dru-
giego małżonka. Trzeba jednak pa-
miętać, że to niewymagające udo-
wodnienia niedostatku uprawnienie 
przysługuje tylko przeciwko mał-
żonkowi, który w wyroku rozwo-
dowym został wskazany jako wy-
łącznie winny rozkładu pożycia 
małżeńskiego. 

Uprawnienie do alimentów po 
rozwodzie wygasa w ciągu pięciu lat 
od orzeczenia rozwodu, jeżeli zobo-
wiązanym jest małżonek, który nie 
został uznany za winnego rozkładu 
pożycia małżeńskiego oraz w mo-
mencie zawarcia nowego związku 
małżeńskiego. Pięcioletni termin  
z uwagi na wyjątkowe okoliczności 
na wniosek uprawnionego sąd może 
przedłużyć. 

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

Alimenty po rozwodzie

SPRZEDAM 
SUZUKI KATANA
2000 r. poj. 50cm3, zarejestro-
wany, zadbany, stan dobry.
KONTAKT: 609 684 993



 5                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 7                                               
Sonda Warnice

Lubię się uśmiechać i uśmie-
cham się często, ludzie na ulicach 
raczej też.

Uśmiecham się. Uważam, że 
ludzie uśmiechają się, jeśli mają 
powód.

Lubię się uśmiechać, ludzie na 
ulicach uśmiechają się do mnie, ale 
zazwyczaj są to moi znajomi.

Zawsze się uśmiecham, jestem 
pogodnym człowiekiem. Pracow-
nicy instytucji są raczej mili, przy-
najmniej ja się z takimi spotkałam.

Lubię się uśmiechać, na ulicach 
widuję raczej uśmiechnięte twarze.

„Czy lubimy się uśmiechać?”

O komentarz do naszych nie-
formalnych wieści poprosiłem Zo-
fię Hryhorowicz dyrektor Okrę-
gowej Komisji Egzaminacyj-
nej w Poznaniu, której podlega 
Szkoła Podstawowa w Mielęcinie 
Ryszard Tański - Z naszych nieofi-
cjalnych i jeszcze niepotwierdzonych 
informacji wynika, że w szkole pod-
stawowej w Mielęcinie doszło do 
pewnych nieprawidłowości podczas 
egzaminów szóstoklasistów? 

Dyrektor Zofia Hryhorowicz 
- Zaistniało podejrzenie o niesamo-
dzielności uczniów, sprawa została 
skierowana do prokuratury. 

R.T. - Do której prokuratury skie-
rowali państwo to zawiadomienie?

Z.H. - W miejscu przestępstwa, 
czyli do pyrzyckiej.

R.T. – Co oznacza według pani 
niesamodzielność ucznia podczas 
egzaminu? 

Z.H. - Dokonano zmian na kar-
tach odpowiedzi uczniów. 

R.T. - Czyli uczniowie zakoń-
czyli test i później ktoś dokonał 
zmian, poprawiał testy?

Z.H. -  Nie, panie redaktorze, 
tego panu nie powiem, czy zakoń-
czyli, czy zaczęli. W  momencie kiedy 
pan mnie pyta, czy zostały wyjaśnione 
czas i miejsce dokonania tego, odpo-
wiem nie wiem. To jest rola prokura-
tury, natomiast istnieje podejrzenie 
zmiany wyniku ze względu na to, że 
zostały zmienione karty odpowiedzi 
uczniów, zmieniono dane na kartach.

R.T. - Dane na kartach, czyli 
odpowiedzi?

Z.H. - Tak. 
R.T. - Biorąc pod uwagę pań-

stwa dotychczasowe doświadczenie 
i ocenę  tego, co się wydarzyło, jak 
bardzo poważna jest sprawa?

Z.H. - Z mojego punktu widzenia, 
także jako pedagoga, nie tylko osoby 
pracującej w komisji ale wielolet-
niego pedagoga, jest nie do przyjęcia 
taka postawa, że nauczyciel na kilku 
etapach oszukuje 13-letnich mło-
dych ludzi i ich rodziców. Po pierw-
sze oszustwem jest fakt, że nauczyciel 
nie nauczył i chce to ukryć, to jest na-
prawdę oszustwo. Drugie oszustwo, 
które staje się oszustwem fizycznym,  
czyli zmiany na jego karcie odpo-
wiedzi. I trzecie, daje fałszywą in-
formację rodzicom i szkole, do któ-
rej następnie uczeń idzie. Z punktu 
widzenia nauczyciela jakim jestem, 
te oszustwa są niedopuszczalne i mo-
ralnie nie do przyjęcia. Nienaucze-
nie dziecka, a potem przedstawie-

nie jego sukcesów w cyfrach jest nie 
do przyjęcia, niemożliwe, nierealne, 
naganne, proszę użyć słowa jakiego 
pan chce, bo mnie nawet trudno to 
określić. 

R.T. - Czy macie podejrzenia kto 
mógłby popełnić ten czyn?

Z.H. - Proszę wybaczyć, wszystko 
pewnie zostanie wyjaśnione panie 
redaktorze. 

R.T. - W jakim czasie sprawa zo-
stanie wyjaśniona?

Z.H. - My jesteśmy tutaj skazani 
na tryb, czas, terminy działania pro-
kuratury, ewentualnie sądu, ponie-
waż są to sprawy, które bywają cza-
sami bardzo krótkie, ale w większości 
przypadków z naszych doświadczeń 
trwają dość długo.

R.T. - Rozumiem, że bez względu 
na to, czy dyrektor popełnił ten czyn, 
czy  podlegli mu pracownicy, to on 
ponosi odpowiedzialność?

Z.H. - Tak, dlatego że dyrektor 
z mocy prawa automatycznie staje się 
przewodniczącym zespołu egzamina-
cyjnego w szkole i prawo wprost pod-
kreśla, że odpowiada za  przygotowa-
nie, organizację i przeprowadzenie 
sprawdzianu lub egzaminu. 

R.T. - Rozumiem, że jeśli proku-
ratura stwierdziłaby uchybienia i po-
twierdziła państwa podejrzenie, że 
doszło do takich sytuacji, to oprócz 
nauczyciela, który popełnił ten 
czyn, konsekwencje poniósłby także 
dyrektor?

Z.H. - Tak.
R.T. - Jakie to mogą być 

konsekwencje?
Z.H. - Istnieje prawdopodobień-

stwo, bo tak ciągle będę mówiła, że 
osoba, która dopuszcza się tego, ale 
także osoba która ma obowiązek nad-
zorowania, odpowiada z ramienia 
nadzoru, także ponosi odpowiedzial-
ność. Jaką, w jakim wymiarze, to też 
nie do nas należy.

R.T.  -  Kto wyciąga konsekwencje?

Z.H. - My zgłaszamy trzem pod-
miotom, mówię o sytuacji, kiedy rze-
czywiście mówimy o możliwości po-
pełnienia przestępstwa, czyli proku-
rator; w tym  samym czasie, w tym 
samym dniu, powiadamiamy organ 
nadzorujący czyli kuratora oświaty, 
no i oczywiście jest trzeci podmiot, 
który informujemy, to są prezydenci, 
burmistrzowie i wójtowie. W tym 
przypadku oczywiście został powia-
domiony burmistrz Pyrzyc. 

R.T. - Jaka może być kara dla 
przewodniczącego zespołu egzami-
nacyjnego czyli dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Mielęcinie?

Z.H. - Trudne pytanie, poproszę, 
żeby pan mi pozwolił na uchylenie się 
od odpowiedzi. 

R.T. – Dziękuję za rozmowę.
Kolejny oświatowy kłopot burmi-

strza Jerzego Marka Olecha, pierwsza 
rozpoczęta spawa w sądzie dyrektor 
SP w Żabowie i druga w prokuraturze 
w sprawie egzaminów szóstoklasi-
stów w Mielęcinie. Beata Kurowska 
dyrektor SP Mielęcin, była sekretarz 
gminy i doradca w sprawach oświa-
towych Olecha, sama dziś będzie mu-
siała poszukać porady w sprawie eg-
zaminacyjnego oszustwa. Z niepo-
twierdzonych informacji wiemy, że 
Kurowska zamierza wyprowadzić się 
z Pyrzyc za Odrę do poprzedniego 
miejsca zamieszkania, mogłoby  
o tym świadczyć powołanie na stano-
wisko zastępcy burmistrza Agnieszki 
Odachowskiej, a przecież dotychczas 
Beata Kurowska była najbliższym, 
najwierniejszym i najbardziej zaufa-
nym pracownikiem Olecha. Czy dziś 
w obliczu afery oświatowej coś się 
zmieni w relacjach Olech - Kurow-
ska, a może już się zmienia? 

RT  

dokończenie ze str. 1
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Sonda Bielice

Bardzo lubię się uśmiechać, ro-
bię to bardzo często. Ludzie chodzą 
raczej zasmuceni.

Bardzo lubię się uśmiechać. 
Myślę, że w dzisiejszych czasach 
ludzie są coraz bardziej smutni.

Ludzie dziś uśmiechają się co-
raz rzadziej, chociaż ja osobiście ro-
bię to bardzo często.

Zawsze mówię „dzień dobry” 
i uśmiechnę się. Ludzie starsi czę-
ściej uśmiechają się niż młodzież.

Uśmiecham się często. Zauwa-
żyłem, że ludzie nie uśmiechają się 
idąc ulicą.

dokończenie ze str. 1
„Czy lubimy się uśmiechać?”

Na Cmentarzu Miejskim zgod-
nie z obowiązującymi przepi-
sami prowadzone są następu-
jące rejestry: 1) księga wieczy-
sta osób pochowanych na cmen-
tarzu, w układzie rocznikowym,  
2) księga grobów, 3) alfabetyczny 
spis osób pochowanych na cmen-
tarzu, w układzie rocznikowym - 
zwany dalej „Księgą cmentarną”.

Dzięki prowadzeniu odpowied-
niej dokumentacji, zarządca cmenta-
rza potrafi ustalić miejsce pochowa-
nia danej osoby, dysponenta grobu, 
status opłat za miejsce z odpowied-
nią cyklicznością odnoszącą się do 
rodzaju grobu. Ponadto zarządca po-
trafi ustalić, kiedy można pochować 
następną osobę i ustala, kto ma prawo 
do grobu. Koszty utrzymania Cmen-
tarza Miejskiego ponosi Gmina Py-
rzyce, część kosztów oczywiście re-
kompensują opłaty pobierane przez 
zarządcę i odprowadzane  do Gminy 
Pyrzyce: opłaty za miejsca i wjazd na 
cmentarz.

Koszty utrzymania cmentarzy 
wiejskich ponosi Gmina Pyrzyce,  
a w związku z tym, że na tych cmen-
tarzach nie ustalono opłat, więc też 
nie ma rekompensaty ponoszonych 
kosztów.

Możliwości ustalenia miejsca po-
chówku na cmentarzu wiejskim po-
legają na własnych poszukiwaniach, 
tak, że ustalenie dysponenta grobu 
jest niemożliwe, a księgi cmentarne  
nie są prowadzone. Brak zachowania 

odpowiednich odległości pomiędzy 
grobami, a nawet rzędami grobów 
prowadzi do  nieefektywnego wy-
korzystania terenu. Jeśli pogrzeb od-
bywa się na wsi, to właściwie osoba 
chowająca osobę najbliższą pokazuje 
palcem, gdzie chce pochować zmar-
łego. Czy są zachowane okresy nie-
naruszalności grobu przed 20-letnim 
okresem użytkowania, nikt z pyta-
nych przeze mnie nie potrafił powie-
dzieć, czy na takim wiejskim cmen-
tarzu jest to grób zwykły, czy głębi-
nowy tego także nikt nie wie.  Wła-
ściwie należałoby uznać, że na cmen-
tarzu wiejskim można pochować bez 
ponoszenia opłat za miejsce, w miej-
scu dowolnie wybranym i na głębo-
kości dowolnie wybranej. W przy-
padku przenoszenia szczątków eks-
humowanych z cmentarza, który nie 
ma zarządcy, możliwe jest, że osoby 
zainteresowane nie wiedzą, gdzie 
przenoszone są szczątki ich najbliż-
szych. Nie wiadomo również, czy 
osoby wykonujące usługę ekshuma-
cji dostały stosowną decyzję z Sane-
pidu. Z tego, co opisujemy wyłania 
się partyzantka cmentarna i chyba to 
mało powiedziane. Należałoby wspo-
mnieć również o powstałym cmen-
tarzu w Rzepnowie, który powstał  
w niewyjaśnionych okolicznościach 
i na podstawie niewyjaśnionych po-
zwoleń. Przepisy regulujące kwestie 
pochówku zawiera ustawa z dnia 31 
stycznia 1959 r. o cmentarzach i cho-

waniu zmarłych. Ustawa ta reguluje 
głównie zagadnienia związane z za-
kładaniem, utrzymaniem i zamyka-
niem cmentarzy (zarówno komunal-
nych, jak i wyznaniowych) oraz tech-
niczne kwestie związane z pochów-
kiem osób zmarłych. 

Ciekawie brzmi jeden z artyku-
łów tej ustawy: „Art. 18. 

1. Kto narusza przepisy niniej-
szej ustawy lub rozporządzeń wyda-
nych na jej podstawie, podlega karze 
aresztu lub grzywny. 

2. Orzekanie następuje w trybie 
przepisów o postępowaniu w spra-
wach o wykroczeniach.
Dalsze regulacje  w sprawie zarzą-
dzania cmentarzami umiejscowione 
są  w rozporządzeniach z których naj-
ważniejsze to:
Rozporządzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 7.03.2008 roku w spra-
wie wymagań, jakie muszą spełniać 
cmentarze , groby i inne miejsca po-
chówku Dz.U.2008 nr 48 poz.284,
Rozporządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 21 
lipca 2003 roku zmieniające rozpo-
rządzenie w sprawie sposobu prowa-
dzenia ewidencji grobów.

Do tematu zachęcił naszą redak-
cję swoimi interpelacjami radny Da-
mian Błażejewski i po zapoznaniu się 
z tematem, który poruszył burmistrz, 
radni na poważnie powinni zająć się 
cmentarną partyzantką.

PP

16 maja br. w Wojewódz-
kim Ośrodku Ruchu Drogowego 
w Szczecinie odbyły się elimina-
cje wojewódzkie XXXVII Ogólno-
polskiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym dla Szkół Pod-
stawowych. Głównym celem Tur-
nieju jest działanie na rzecz poprawy 
stanu bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, w tym bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży szkolnej oraz zapozna-
wanie ich z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy.

W zawodach udział wzięło 21 
drużyn (2 chłopców, 2 dziewczynki) 
ze szkół podstawowych, które repre-
zentowały wszystkie powiaty wo-
jewództwa zachodniopomorskiego. 
Rywalizacja pomiędzy zawodni-
kami odbywała się w czterech kon-
kurencjach: wiedza teoretyczna (test 
z przepisów ruchu drogowego), po-
moc przedmedyczna (zadanie prak-
tyczne),  jazda po miasteczku ruchu 
drogowego i  jazda sprawnościowa 
rowerem po torze przeszkód.

W klasyfikacji zespołowej 
szkół podstawowych I miejsce za-
jęła drużyna ze  Szkoły Podstawo-
wej w Żukowie, która zakwalifiko-
wała się do eliminacji ogólnopol-
skich, drugie SP Zieliniewo, a trzecie 
SP Świdwin. W skład naszej drużyny 
wchodzą: Paweł Bochan-Bochano-
wicz (kapitan), Maria Kontronie-
wicz, Julia Kupisz i Błażej Mrów-

czyński, a jej opiekunem jest Walde-
mar Klemenski.

W klasyfikacji indywidualnej 
największą ilość punktów wśród 
uczniów szkół podstawowych z te-
renu naszej gminy uzyskał Paweł 
Bochan-Bochanowicz z PSP Żuków, 
uplasował się na  5 miejscu. 

Zwycięzcy od organizatorów 
otrzymali: puchary, medale, dyplomy 
i nagrody. Gratulacje na ręce pani 
Marleny Żelaskowskiej, dyrektor 
PSP Żuków złożyli: wójt gminy Ma-
rek Kibała oraz w imieniu radnych 

z PSP Żuków

Rady Gminy Przelewice przewodni-
czący Marian Świderski.

Jest to ogromy sukces  ambitnych 
i pracowitych uczniów, ich opiekuna 
oraz dużego wsparcia ze strony rodzi-
ców tych uczniów. Nasi zwycięzcy w 
dniach 01 - 03  czerwca br. będą re-
prezentować województwo zachod-
niopomorskie na finale ogólnopol-
skim w Zespole Szkół w Czarnej, po-
wiat dębicki (woj. podkarpackie).

Naszej drużynie życzymy powo-
dzenia i kolejnych sukcesów!

Anna Garzyńska
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Sonda Pyrzyce

Uśmiecham się, jeśli mam do 
kogo. Ludzie nie uśmiechają się ra-
czej często.

Na co dzień jestem osobą po-
godną i wesołą, ale do innych uśmie-
cham się rzadko.

Ludzie uśmiechają się w zależno-
ści od sytuacji, ja uśmiecham się bar-
dzo często.

Ludzie są raczej smutni na uli-
cach, ja natomiast uśmiecham się 
dużo i często. 

Ludzie uśmiechają się raczej w 
zależności od sytuacji, ja zawsze 
uśmiecham się do znajomych.

„Czy lubimy się uśmiechać?”

.

Prezentowana, bogato zdobiona 
kartka pocztowa przedstawia zabu-
dowania miejscowości Mielno Py-
rzyckie – niegdyś Groß Möllen. Taką 
samą nazwę przed wojną nosiła rów-
nież inna, większa wieś ale poło-
żona nad Morzem Bałtyckim i jezio-
rem Jamno, a znana bardzo dobrze 
ze swoich walorów turystycznych. 
Mielno Pyrzyckie też mogło kiedyś 
pełnić ważną rolę, bowiem już z 1540 
r. pochodzą źródła, w którym po raz 
pierwszy wieś nosi nazwę „Wielkie 
Mielno” (Groten Melne).

W tym przypadku (patrz zdjęcie) 
mamy jednak do czynienia z całą pew-
nością z miejscowością zlokalizowaną 
w gminie Kozielice, stanowiącej część 
powiatu pyrzyckiego. Świadczą o tym 
nie tylko zapiski na rewersie wido-
kówki ale również prezentowane zdję-
cia przedstawiające zabudowania miej-
scowości, które w części przetrwały do 
czasów współczesnych.   

W górnej części widzimy dwie 
miejscowe gospody, których właścicie-
lami byli: Wilhelm Splinter (z lewej) i 
Julius Zamow (z prawej). W środkowej 
części przedstawiono z kolei zabudo-

wania plebanii. Miejscowy kościół w 
Mielnie pochodzi z 1891 roku i znaj-
dował się pod patronatem właścicieli 
majątku ziemskiego - rodziny von Mas-
sow.  W dolnej części widokówkę uzu-
pełniają kolejne dwa widoki na wieś. 

Widokówka była przedmio-
tem obiegu pocztowego i została na-
dana na poczcie w Kozielicach w dniu 
26.02.1911 roku. Wyprodukowano ją 
rok wcześniej w firmie: Photographie 
und Verlag von Franz Conradt w Bar-
linku (1910 r.). Kartkę wysłano do Rath 
(obecnie dzielnica i przystanek kole-
jowy w Düsseldorfie).

 

18 maja br. odbyła się wycieczka naszych przed-
szkolaków i ich rodziców do Oceanarium w Stralsun-
dzie (Niemcy). 

Uczestnicy mogli podziwiać różnej wielkości akwaria, 
obrazujące „podmorski świat”. Oglądali zwierzęta i rośliny 
zamieszkujące wody: Morza Północnego, Północnego Atlan-
tyku i Bałtyku. Duże wrażenie na dzieciach i ich rodzicach 
wywarła wystawa pn. „Giganci oceanów”, gdzie prezento-
wany jest m.in. 26-metrowy płetwal błękitny. Po podwod-
nej podróży wycieczkowicze udali się do Muzeum Morza 
w Stralsundzie. Były tam również bardzo ciekawe ekspozy-
cje ukazujące w fascynujący sposób środowisko morskie. 
Eksponaty były bardzo różnorodne, przykładowo zobaczyć 
można było zarówno rzadko występującą mątwę olbrzymią, 
jak i kuter rybacki. Na zakończenie wycieczki była możli-
wość przejazdu najnowocześniejszym podwieszanym mo-
stem, z którego można było podziwiać piękną panoramę  
miasteczka Stralsund. Atrakcje w/w były możliwe dzięki 
współfinansowaniu przedszkola ze środków UE w ramach 
Europejskiego Funduszy Społecznego. Z relacji uczestników 
wynika, że była to jedna z ciekawszych wycieczek, pełna nie-
zapomnianych wrażeń. 

Anna Garzyńska
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Pyrzyce miały już dwóch wice-
burmistrzów, pierwszy wytrzymał 
ze swoim szefem zaledwie 243 dni,  
jego następczyni Marzena Podzińska 
wytrzymała z Olechem aż 908 dni; od 
2 czerwca 2014 roku Pyrzyce mają 
trzeciego zastępcę burmistrza Pyrzyc. 
Została nim Agnieszka Odachowska, 
dyrektor  biura Lokalnej Grupy Dzia-

łania Ziemia Pyrzycka. Do zakończe-
nia kadencji zostało trochę ponad 6 
miesięcy, czyli ponad 180 dni, dłu-
żej od swoich poprzedników już na 
stanowisku nie posiedzi, ale może 
być, że podziękuje swojemu szefowi 
wcześniej niż jej poprzednicy. 

PP 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Sytuacja, jaką opiszę nie jest 

pewnie odosobniona, zapewne wielu 
z naszych czytelników powie, a w tej 
lub tamtej miejscowości w Polsce jest 
podobnie, ale my jesteśmy tu, czyli 
w powiecie pyrzyckim i tę rzeczywi-
stość opisujemy. Na sesji rady miej-
skiej w Pyrzycach każdy ma swoje 
miejsce: przewodniczący rady za sto-
łem i na podwyższeniu, niżej na po-
czątku stołu na pierwszym krześle 
burmistrz, dalej wiceburmistrz, se-
kretarz i skarbnik, dalej przy tym sa-
mym  stole do końca  radni, radni. 
Radni siedzą też przy stole naprze-
ciwko a w końcu sali sołtysi i zapro-
szeniu goście, urzędnicy pod lewą 
ścianą  a także dziennikarze wzdłuż 
ściany z oknami. Ze względu na to, 
że sala konferencyjna pyrzyckiego 
urzędu nie jest zbyt wielka i odle-
głości miedzy dziennikarzami, a rad-
nymi są symboliczne, ci pierwsi mogą 
czasami zauważyć lub usłyszeć coś, 
czego czyniący to radni nie chcieliby 
nagłaśniać. Moje miejsce na sali ob-
rad od lat jest to samo, w tej kaden-
cji mam przyjemność siedzieć, pra-
cować na pierwszym krześle licząc 
od prezydium rady, wzdłuż ściany 
pod oknem, tuż za plecami radnego 
Krzysztofa Dubickiego i Jerzego 
Wrońskiego. Jak już wielokrotnie 
przy różnych materiałach pisałem, 
są to radni wyjątkowo zgodni z bur-
mistrzem Jerzym Markiem Olechem 
i nie mam absolutnie nic przeciwko 
merytorycznemu wspieraniu  burmi-
strza przez radnych; problem tkwi 
w samodzielności obu panów. Obaj, 
jak zdążyłem zaobserwować w trak-
cie obecnej kadencji nie są w stanie 
sami podejmować decyzji. Nie mają 
problemu wówczas, gdy wcześniej 
uzgodnią z Olechem, kiedy mają być 
za, a kiedy przeciw, problem pojawia 
się wtedy gdy muszą improwizować, 
bo opozycja coś w uchwałach zmie-
nia, albo jakieś uchwały chce wpro-
wadzić. Za plecami obu panów wi-
dać, jak im ręce drżą zawieszone w 
połowie między TAK a NIE  i czekają 
na kiwnięcie głowy Olecha. Olech 
już głośno i bezpośrednio zwraca się 
do radnego, podwładnego - „Krzy-
siek, no powiedz coś”. Każde gło-
sownie traktowane jest przez obu 
radnych według doktryny - musi być 
zgodne z wolą burmistrza. Jak widać 
obaj panowie związani jak w tekście 
z kabaretu Laskowika poprzez kasę 
zapomogowo-pożyczkową z sze-
fem, nie są w stanie wypłynąć na sa-
modzielność. Radny Dubicki zatrud-
niony w Szkole Podstawowej Nr 2, 
pod szefostwem dyrektor Aliny Ja-

nił, która otrzymała od Olecha prze-
dłużenie umowy na kolejne 5 lat 
ma się jak rodzynek w cieście  i nie 
ma potrzeby samodzielności, radny 
Wroński komendant Ochotniczej 
Straży Pożarnej na ryczałcie wyso-
kości 1700 zł, nie ma podobnie tęsk-
noty jak kolega radny, a zorientowani  
w temacie mogliby pewnie wymienić 
jeszcze więcej profitów związanych 
z takim traktowaniem mandatu rad-
nego. Kończąc, pana radnego Wroń-
skiego proszę o to, że  jak przyjdzie 
jeszcze raz na konferencję prasową 
burmistrza, by kibicować swojemu 
szefowi, to niech nie mruczy, jak 
mu się jakiś dziennikarz nie podoba; 
niech pomrukuje na sesji oczywiście 
na temat i merytorycznie, na spotka-
niach sołeckich w Brzesku i OSP, tam 
może wykazać się swoją niezależno-
ścią, elokwencją i kompetencją. Po-
zdrawiam obu panów i życzę usamo-
dzielnienia, bo takie uzależnienie od 
władzy zapewne wyborcom za kilka 
miesięcy się nie spodoba. By zakoń-
czyć materiał systemowo, to jestem 
za zmianą w ordynacji wyborczej za-
kazującą kandydowania do rad gmin 
wszystkim, którzy zatrudnieni są nie 
tylko w urzędzie, ale i w jednostkach 
podległych, dziś nie mogą kandydo-
wać dyrektorzy tych jednostek, ale 
ich pracownicy już tak. Zakaz powi-
nien dotyczyć każdego i wtedy nie 
byłoby radnych Dubickich i Wroń-
skich i żaden burmistrz nie miałby 
pokusy bytowo przyciągać radnych 
do siebie. Żeby nie było, że syste-
mowo  czepiam się tylko w/w rad-
nych to powiem,  że jestem także za 
tym, żeby starostę nie tylko w na-
szym powiecie wybierać w wyborach 
bezpośrednich, a nie, jak jest obecnie, 
przez radnych  powiatowych. To też 
jest złe, powoduje wiele niejasności  
i powinno ulec zmianie, bo skoro pre-
zydenta państwa wybieramy w wy-
borach bezpośrednich, to dlaczego  
nie możemy tak wybrać starosty?  

RT

radnych? Radni pyrzyccy
już prawie 
cztery lata 
dają się wodzić 
za nos

O pomysłach na zabezpieczenie 
mieszkań dla osób poszkodowanych 
w ubiegłorocznym pożarze w Pyrzy-
cach można by już książkę napisać, 
burmistrz Jerzy Marek Olech miał już 
kilka pomysłów i do każdego z nich ra-
czej bez problemowo przekonywał rad-
nych, ci dawali mu każdą bezsensowną 
uchwałę jaką sobie zażyczył. Dziś obo-
wiązuje ostatnia z nich dająca burmi-
strzowi niemal nieograniczone możli-
wości załatwienia sprawy mieszkań dla 
pogorzelców. Ostatnią uchwałę Olech 
postanowił wykorzystać w celu kupie-
nia gotowych mieszkań. Starania w tym 
względzie rozpoczął od ogłoszenia za-
mieszczonego w dniu 03-04-2014  na-
stępującej treści:

„Gmina Pyrzyce zaprasza do skła-
dania ofert na sprzedaż mieszkań na 
rzecz Gminy Pyrzyce na potrzeby uzu-
pełnienia komunalnego zasobu miesz-
kaniowego. Oferty można składać  
w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miej-
skiego w Pyrzycach do dnia 17 kwiet-
nia 2014 roku, do godziny 14ºº, w ko-
pertach zamkniętych z opisem: „Oferta 
sprzedaży mieszkania na potrzeby 
gminnego zasobu komunalnego”.

 Zamawiający oświadcza, iż ocena 
ofert zostanie dokonana przez komisję 
powołaną zarządzeniem burmistrza Py-
rzyc do spraw zakupu mieszkań na po-
trzeby powiększenia mieszkaniowego 
zasobu komunalnego wg następujących 
kryteriów: 
a) cena, b) koszty eksploatacji, c) stan-
dard wykończenia mieszkania, d) pełne 
wyposażenie w media. 

Zamawiający oświadcza, iż w wy-
niku rozstrzygnięcia złożonych ofert za-
mierza zakupić 14 lokali mieszkalnych 
o minimalnych parametrach: 
a) mieszkanie 1- pokojowe o po-
wierzchni użytkowej do 30 m² - szt.1, 
b) mieszkanie 2- pokojowe o po-
wierzchni użytkowej do 40 m² - szt. 2, 
c) mieszkanie 3- pokojowe o po-
wierzchni użytkowej do 50 m² - szt. 6, 
d) mieszkanie 4 -pokojowe zakresie po-
wierzchni użytkowej do 60 m²- szt. 5, 
położone na terenie Gminy Pyrzyce.

Efektem pracy zespołu weryfiku-
jącego jest tabelka zawierająca zesta-
wienie danych o mieszkaniach branych 
pod uwagę przez komisję, 28 maja ta-
bela (zamieszczamy jako załącznik 
do gazety) zostaje przekazana radnym 
jako dowód znacznego postępu w te-
macie. By za dużo się nie rozpisywać 
zadam radnym kilka pytań:
1. Czy procedura zakupu mieszkań re-
alizowana przez burmistrza jest zgodna 
są normami dotyczącymi przyznawa-
nia mieszkań komunalnych USTAWA   
z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce 
nieruchomościami.  Ustawa z dnia 21 
czerwca 2001 r. o ochronie praw lo-
katorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 
Uchwała Nr LII/418/06 Rady Miejskiej 

w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2006r. 
w sprawie zasad wynajmowania lo-
kali wchodzących w skład mieszkanio-
wego zasobu Gminy Pyrzyce, Uchwała 
Nr XXVII/282/12 Rady Miejskiej  
w Pyrzycach z dnia 27 września 2012 r.  
w sprawie określenia zasad gospodaro-
wania gminnym zasobem nieruchomości.
3. W zestawieniu lokali przygotowanym 
przez komisję powołaną przez Olecha, 
tylko 10 mieszkań na 36 jest gotowych 
do zamieszkania, z tym że cześć z tych 
mieszkań nie spełnia wymogów okre-
ślonych przez Olecha w ogłoszeniu po-
wyżej, jeżeli komisja wzięła pod uwagę 
mieszkania do remontu lub wykończe-
nia to jakie koszty będą z tym związane 
i skąd na to kasa. Jak komisja lub bur-
mistrz mają zamiar ocenić standard, za-
pewne już samo słowo będzie powodo-
wać konflikty wśród pogorzelców dla-
czego, że  np. ten ma takie kafelki, a ten 
inne.

Biorąc pod uwagę zestawienie 
mieszkań i wymagania zamieszczone 
w ogłoszeniu to nie ma mieszkań dla 
pogorzelców oczekujących na lokale 
4 -pokojowe, bo te w ofercie są o po-
wierzchni większej niż w ogłoszeniu. Z 
zaproponowanych przez Olecha miesz-
kań 3- pokojowych możemy wybrać 
tylko 4, w tym 2 do remontu na ocze-
kujące 6 rodzin. Jedynie pogorzelcy 
oczekujący na mieszkania 2-poko-
jowe mogą spać spokojnie, oni mają 
w czym wybierać, pogorzelec oczeku-
jący na kawalerkę też będzie miał pro-
blem, bo wszystko, co wyszukał Olech 
jest o większej powierzchni niż mówi 
ogłoszenie. Reasumując, na 14 pogo-
rzelców może uda się z listy wybrać 
6 mieszkań w tym 2 do remontu. Na 
ostatniej sesji cisza, nikt nic nie mówi, 
że ostatni pomysł burmistrza napotyka 
delikatnie mówiąc na znaczące pro-
blemy. Co powie Olech pogorzelcom, 
to mnie nie interesuje, interesuje mnie, 

Jerzy Wroński i Krzysztof Dubicki 
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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

Wałęsa, gdzie jest 
moje sto tysięcy!!

dokończenie ze str. 1

Mówił o tym fakcie na wielu spo-
tkaniach z mieszkańcami, rolnikami i 
zamierzał nawet mówić o tym na kon-
ferencji prasowej zapowiedzianej na 
15 maja. Niestety,  nie było mi dane 
zaspokoić swojej ciekawości na temat 
w/w przejęcia, bo jak większość z na-
szych czytelników już wie, burmistrz 
źle się poczuł i konferencja się nie od-
była. Kiedy już ze zdrowiem u burmi-
strza było lepiej, zwołał kolejną konfe-
rencję, w programie której już informa-
cji na temat przekazania ziemi nie było, 
najwyraźniej nie było co skłamać. 

By sprawdzić swoje podejrzenia, 
napisałem maila do ANR w Szczecinie 
z zapytaniem:

1. Jakie jest obecnie stanowisko dy-
rektora oddziału w sprawie przekaza-
nia nieodpłatnego gminie Pyrzyce 846 
ha gruntów (o takiej możliwości na-
dal mówi publicznie burmistrz Pyrzyc 
Jerzy Marek Olech)

2. Czy w miesiącach kwiecień, maj 
2014 odbyły się rozmowy na ten te-
mat  między agencją a burmistrzem Py-
rzyc i wspierającym go komitetem pro-
testacyjnym rolników, ewentualnie ja-
kich ustaleń dokonano.

Odpowiedź przyszła szybko:
Witam, 

w odpowiedzi na poniższe pytania 
podaję:
Z początkiem kwietnia 2014r odbyło się w 
siedzibie OT ANR w Szczecinie spotkanie 
pana burmistrza Pyrzyc z dyrektorem R. 
Zborowskim, w obecności prawnika ANR.  
Pan J. Olech został poinformowany 
o przepisach regulujących procedurę 
nieodpłatnego przekazania nierucho-
mości, które zostały już uprzednio 
szczegółowo opisane w piśmie skie-
rowanym do Urzędu Miasta Pyrzyce 
w dniu 25.03.2014r. Po tym spotka-
niu, nie było już rozmów obu panów 

Komferencja prasowa burmistrzaw tym temacie. Gmina dotychczas nie 
skonkretyzowała swoich oczekiwań w 
zakresie nieodpłatnego przekazania 
gruntów, ani nie przedstawiła doku-
mentów, w oparciu o które jej wniosek 
mógłby zostać rozpatrzony przez ANR. 
Serdecznie pozdrawiam!
Elżbieta  Kurpiel 

Jak widać nie bez powodu Olech 
zrezygnował z opowiadania bzdur 
dziennikarzom na temat przejęcia nie-
odpłatnego 846 hektarów. Ciekaw je-
stem, co na to Komitet Protestacyjny 
Rolników w gminie Pyrzyce, czy da-
lej będą ślepo wierzyć w to, co mówi 

Olech? Powrócę na chwilę do ostat-
niej konferencji prasowej burmistrza 
Pyrzyc Jerzego Marka Olecha; wy-
gląda to tak, dziennikarze dostają za-
proszenie z proponowanymi tema-
tami, do których się przygotowują, na 
początku konferencji wychodzi pani 
i mówi że burmistrz poruszy w swej 
wypowiedzi poszczególne tematy,  
a później będzie czas na pytania dzien-
nikarzy, ale jednocześnie pani zazna-
cza, że konferencja nie może trwać 
dłużej niż godzinę i 15 minut bo pan 
burmistrz jest już gdzieś poumawiany. 
W związku z tym, że konferencje Ole-
cha mają ostatnio duże wzięcie, to  
dziennikarzy jest minimum 5 lub 6, co 
oczywiście przekłada się na ilość pytań i 
niezbędny do tego czas. Nikt z przyby-
łych nie ma zielonego pojęcia, ile pan 
burmistrz będzie opowiadał i ile mu to 
zajmie czasu, bo pani prowadząca nie 
określiła czasu szefowi. Efekt jest taki, 
że burmistrz  gada 50 minut i żali się 
na radnych, a dziennikarzom  zostawia 
25 minut, czyli na każdą redakcję po 
4,16 minuty, przy czym ułamek 0, 16 
przewidziany jest na złapanie oddechu. 
Burmistrz dopytywany już po zakoń-
czeniu konferencji przez Piotra Ćwi-
klińskiego o kolejne tematy po prostu, 
jak to ma w zwyczaju,  uciekł z sali. 
Wychodzi na to, że Olech organizuje 
konferencje, żeby wygłaszać swoje 
teorie na temat otaczającego go świata 
i nie ma ochoty rozmawiać z mediami, 
on chce przemawiać do mediów i tyle. 
Z niecierpliwością oczekuję kolejnej 
farsy konferencji prasowej i na pewno 
na nią pójdę. Już zaczynam trenować 
szybki wdech.

RT

co pogorzelcom powiedzą radni dający 
Olechowi same zielone światła, według 
mnie radni gminy Pyrzyce całkowicie 
nie kontrolują działań Olecha i nie mają 
wpływu na to, co robi.

By o wodzeniu za nos radnych było 
więcej, przytoczę fakty z ostatniej prze-
rywanej sesji Rady Miejskiej w Pyrzy-
cach, podczas której radni mieli deba-
tować nad dwoma uchwałami zwią-
zanymi z przystąpieniem do zmian  
w planie przestrzennego zagospoda-
rowania gminy Pyrzyce. Pierwsza 
uchwała, którą zaproponował Olech 
dotyczyła uchylenia uchwały podjętej  
w październiku 2013 roku, a dotyczyła 
w skrócie wprowadzenia zakazu ho-
dowli zwierząt futerkowych na terenie 
pyrzyckich sadów. Propozycja uchy-
lenia podjętej w 2013 roku uchwały 
przedłożona przez Olecha wzbudziła 
tyle emocji, że sesję przerwano. Rad-
nych wzburzył fakt, że uchwała, która 
zamykała drzwi norkom amerykańskim 
nie była przez Olecha w ogóle wdra-
żana w życie przez siedem miesięcy, 
do dziś nie wiemy dlaczego burmistrz 
nie realizował tej uchwały. Po kilku-
dniowej przerwie radni ponownie przy-
stąpili do obrad w punkcie przerwania, 
czyli przed uchwałą norkową i tu już 
na początku wznowionej sesji okazało 
się, że burmistrz wycofuje uchwałę.
Dziś nie wiemy, czy zamierza ją reali-
zować po siedmiu miesiącach przerwy? 
Według mnie, zrobił to tylko po to, by 
uśpić czujność radnych, co do kolejnej 

uchwały przestrzennej. I to o tę uchwałę 
Olechowi chodziło najbardziej, projekt 
tego dokumentu zezwala na postawie-
nie na terenie zbliżonym do wcześniej-
szej uchwały elektrowni wiatrowych, 
ale nie wyklucza norek. Pomysłodawcy 
uchwały firma Energa i Drzenin  przed-
łożyli poprzez burmistrza radnym coś 
w rodzaju ultimatum; jak radni zgodzą 
się na zmiany w planie przestrzennym 
dające zielone światło do budowy elek-
trowni wiatrowych, to firma  Drzenin 
właściciel gruntów, na której mają sta-
nąć wiatraki zobowiąże się notarialnie, 
że nie będzie budować na terenie sadów 
pyrzyckich fermy norek, ale wystar-
czy tylko zajrzeć do Internetu, wpisać 
Drzenin i znajdziemy informacje o pro-
testach mieszkańców związanych z pla-
nami norkowymi firmy w gminie Gry-
fino. Według mnie, radni uchwalając tę 
uchwałę pozwolili na jedno i drugie, 
będą i wiatraki i norki, wprawdzie osta-
teczna decyzja zapadnie po zakończe-
niu prac planistycznych, ale i tak drzwi 
do działań i może zmarnowania pienię-
dzy radni otworzyli. W przypadku po-
wyższej uchwały należy odpowiedź na 
pytanie, jak się mają zapisy studium do 
podjętej uchwały, co w przypadku re-
zygnacji firmy Energa z projektu, prze-
cież  obie firmy łączyć będzie tylko 
umowa dzierżawy, temat trudny, ale 
nikt nie obiecywał przed wyborami, że 
zasiadanie w radzie gminy to sielanka. 

To tylko dwa przykłady na to, że 
Olech robi z radą, co chce i nie mówię 

tu o radnym Dubickim i Wrońskim. Jak 
mogą zaobserwować stali bywalcy se-
sji Olech notorycznie nie odpowiada na 
pytania, używa nagminnie niedopowie-
dzeń, tak, by zawsze móc się wycofać 
z tego, co powiedział i sugerować nie-
ustannie, że został źle zrozumiany, radni 
dają się terroryzować albo rolnikom, 
zespołom folklorystycznym i seniorom 
zapraszanym na sesje przez Olecha. 
Zdarza się,  że radni rozpoczynają na 
sesji z Olechem dobrą, twardą i meryto-
ryczną dyskusję, ale po kilku boksach i 
drwinach od burmistrza rozkładają ręce 
i siadają. Po przerwaniu ostatniej sesji 
liczyłem na nową jakość  w pracy rady, 
a tu ponownie kicha, Olech co chciał 
to osiągnął. Mogę mu tylko pogratulo-
wać sprytu i konsekwencji w wodzeniu 
za nos radnych gminy Pyrzyce, gdyby 
tylko za to stawiali burmistrzom stop-
nie, dostałby ode mnie szóstkę.

Ryszard Tański 

dokończenie ze str. 10



 12                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 7                                               5.06.2014

W miniony piątek odbyła się już 
czwarta konferencją prasowa dla me-
diów, zorganizowana w celu przeka-
zania aktualnych informacji, na te-
mat realizowanego w Geotermii Py-
rzyce projektu pod tytułem- „De-
monstracja nowatorskiej technologii 
poprawy chłonności warstwy złożo-
wej wód geotermalnych”. Przypo-
mnijmy, że w/w projekt unijny jest 
realizowany ze środków programu 
LIFE+ i NFOŚiGW, całkowity bu-
dżet projektu to 452 619 EURO,  
w tym dofinansowanie z Unii Euro-
pejskiej 50%, do zadania  43,08% 
dołożył Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska. Konferencje otworzył  
kierownik projektu Bogusław Zieliń-
ski – „Obecnie dużo czasu zajmuje 
nam promocja projektu, naszych 
doświadczeń i pewnych wniosków.  
W tym celu braliśmy udział w dwóch 
konferencjach krajowych - Kongresie 
Geotermalnym, który odbył się w Za-
kopanem oraz Konferencji Naukowo-
-Technicznej REGOS w Uniejowie. 
Udział wzięli w nich nie tylko na-
ukowcy, ale również samorządowcy  
i osoby, które chcą u siebie w regionie 
rozpocząć budowę tego typu instala-
cji geotermalnej. Uczestniczyliśmy  
w międzynarodowej konferencji, 
która odbyła się w Gdańsku. Na każ-
dej z nich mieliśmy swoje tak zwane 
pięć minut. Zainteresowane było 
zwłaszcza grono naukowe, zajmują-
cego się geologią. Pierwszy artykuł  
zatytułowany „Problemy kolmatacji 
w otworach chłonnych w Geotermii 
Pyrzyce oraz możliwość ich zapobie-
gania w wyniku zastosowania metody 
supermiękkiego kwasowania” ukazał 
się w miesięczniku INSTAL. Kolejnym 
wydawnictwem publikującym artykuł 
pod tytułem „Analiza poprawy efek-
tywności działania ciepłowni geo-
termalnej w Pyrzycach w wyniku za-
stosowania modyfikacji odczynu pH 
zatłaczanej wody termalnej jest In-
stytut Gospodarki Surowcami Mine-
ralnymi i Energią Polskiej Akademii 
Nauk w Krakowie w Technice Poszu-

kiwań Geologicznych. Ostatnim wy-
dawnictwem publikującym nasz ar-
tykuł są zeszyty naukowe „Cieplne 
Maszyny Przepływowe” redagowane 
przez Politechnikę Łódzką, a artykuł 
zatytułowany jest „Miękkie kwaso-
wanie i supermiękkie kwasowanie, 
jako metody poprawiające efektyw-
ność działania ciepłowni geotermal-
nej w Pyrzycach. Są to trzy artykuły 
już opublikowane, natomiast światło 
dzienne w miesiącu czerwcu ujrzą ko-
lejne artykuły w takich pismach na-
ukowych jak:  Chemical and Process 
Engineering – Inżynieria Chemiczna 
i Procesowa– recenzowany kwartal-
nik Komitetu Inżynierii Chemicznej  
i Procesowej Polskiej Akademii 
Nauk, Polish Journal of Chemical 
Technology – recenzowany kwartal-
nik Zachodniopomorskiego Uniwer-
sytetu Technologicznego. Dodam, iż 
są to pisma wydawane w wersji an-
gielskojęzycznej dostępne na terenie 
całej Unii Europejskiej.  Dzięki temu 
projektowi posiadamy kontakty ze 
środowiskiem naukowym już w całym 
kraju ( Radom, Gdańsk, Warszawa, 
Kraków, Szczecin, 
Łódź).  W zeszłym 
roku odwiedziła 
nas grupa przed-
siębiorców energe-
tycznych z Kopen-
hagi, którzy rozpo-
czynają budowę in-
stalacji geotermal-
nej na swoim tere-
nie i projekt LIFE,  
jaki u nas prowa-
dzimy szczególnie 
ich zainteresował 
– powiedział Zie-
liński „Wraz z pro-
jektem prowadzimy 
działania związane 
z podwyższeniem w 
środowisku lokal-
nym poziomu wie-
dzy o codziennej 
pracy geotermii  
i realizowanym 

Poligon geotermalny 
w Pyrzycach 

28.05.2014 r., zostały podpisane dwie umowy pomiędzy Zarządem Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez wicemarszałka 
województwa Andrzeja Jakubowskiego a Gminą Warnice na realizację pro-
jektów w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pyrzycka. Jedna umowa 
dotyczy zadania „Doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Warnice” 
na kwotę 20 261,70 zł (w tym dofinansowanie 16 209,36 zł), druga umowa 
dotyczy „ Remontu i przebudowy świetlicy wiejskiej w Starym Przylepie” na 
kwotę 415 743,33 (w tym dofinansowanie 271.202,00 zł). Zadania  mają  słu-
żyć zintegrowaniu mieszkańców wsi, oraz stworzeniu bogatej oferty kulturo-
wej między innymi poprzez zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. 

Konferencja prasowa

projekcie. Cieszę się bardzo, że in-
formacja, która dociera do miesz-
kańców Pyrzyc, nie tylko poprzez 
TVK AURA, prasę lokalną przynosi 
już wymierne efekty. Widzimy je po-
przez realizowane przez nas ankiety,  
ale i edukację ekologiczną od przed-
szkolaków po studentów. Wiedza na 
temat Geotermii  w ostatnich dwóch 
latach jest na znacznie wyższym po-
ziomie. Już teraz przygotowujemy ko-
lejną ankietę, w celu zbadania po-
ziomu informacji o efektach projektu, 
ale również zbadamy poziom zado-
wolenia odbiorców ciepła, w celu po-
prawy obsługi - powiedziała  Anetta 
Głuchowska – Masłyk analityk da-
nych w projekcie. O bieżących dzia-
łaniach geotermii poinformował 

dziennikarzy Stanisław Kulik prezes 
Geotermii Pyrzyce – „Badaną przez 
nas technologie po zakończeniu pro-
jektu będziemy wdrażać w naszej in-
stalacji, wszystko zmierza do tego, by 
nasi odbiorcy mieli dostarczane cie-
pło o dobrych parametrach i niskich 
cenach. Z naszych analiz wynika, 
że nowatorska technologia pozwoli 
nam na zmniejszenie zużycia gazu, 
co w rezultacie powinno przeło-
żyć się na cenę dostarczanej energii 
cieplnej. Już dziś zapraszam dzienni-
karzy na konferencję kończącą pro-
jekt, która odbędzie się we wrześniu, 
tam będą wszyscy naukowcy, którzy 
brali udział w projekcie będzie z nimi 
można porozmawiać o szczegółach” 
-  powiedział i zaprosił Kulik

PP 
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15 maja bieżącego roku, z wi-
zytą w Stargardzie Szczecińskim, 
przebywał wicepremier Janusz Pie-
chociński. Na terenie stargardz-
kiego Parku Przemysłowego 
Nowoczesnych Technologii,   do-
szło do spotkania ministra gospo-
darki, z przedstawicielami zakła-
dów oraz lokalnych samorządów. 
Piechociński odwiedził m.in. fa-
brykę opon Bridgestone. 
Omówił sukcesy tego japońskiego 
inwestora, zdradzając informację 
o planowanym zatrudnieniu kolej-
nych 196 osób. Jest do dobra infor-
macja dla regionu w tym i dla na-
szego powiatu, gdyż będzie ozna-
czało to większe zapotrzebowanie 
na wykwalifikowanych pracowni-
ków. Należy nadmienić, że pensje 
w tym zakładzie znacznie przekra-
czają średnią w regionie. Wicepre-
mier odniósł się również do sytuacji 
lokalizacji fabryki Volkswagena we 
Wrześni, której powstanie było roz-
ważane właśnie w Stargardzie. 

Na spotkaniu z ministrem Pie-
chocińskim był obecny radny Rady 
Miejskiej w Pyrzycach – Miłosz 
Łuszczyk, którego pytałem o szcze-
góły wizyty. 

(...)W spotkaniu z wicepre-
mierem oraz przedstawicielami 
władz województwa wziąłem 
udział na zaproszenie prezydenta 
Stargardu Szczecińskiego Sławo-
mira Pajora. Miałem możliwość 
zapoznania się z funkcjonowa-
niem parku przemysłowego oraz 

Premier Piechociński 
z wizytą w Stargardzie,
szansa dla pyrzyczan?

Finansowe wsparcie rozwoju specjalistycznego szkol-
nictwa zawodowego, tworzenie nowych miejsc pracy, 
propozycje inwestorskie, to tylko cześć realnych ko-
rzyści współpracy Stargardu Szczecińskiego z regio-
nem pyrzyckim.

wysłuchania propozycji dalszego 
wsparcia ze strony rządowej. 
Pan wicepremier Piechociński 
zapowiedział, że będzie polecał 
Stargard kolejnym inwestorom.  
Co najważniejsze dla nas – miesz-
kańców sąsiadującego powiatu 
pyrzyckiego, przekazał informa-
cję o rządowych planach wspie-
rania regionu w tworzeniu i roz-
woju szkolnictwa zawodowego. 
Planuje się dla realizacji tego celu 
wsparcie województwa kwotą ok. 
150 mln zł. Jak powiedział pan 
wicepremier, w regionie obec-
nie już brakuje chociażby ośmiu-
set spawaczy, jak również innych 
specjalistów. W mojej ocenie mu-
simy wykorzystać perspektywę 
współpracy. Jako samorządowcy 
powinniśmy dążyć do tworzenia 
dogodnych warunków dla kształ-
cenia zawodowego naszej mło-
dzieży tak, aby zapewnić im moż-
liwość podjęcia pracy. Brak za-
trudnienia jest niestety jednym 
z głównych czynników emigracji 
młodych ludzi z naszego regionu 
(…) – powiedział Miłosz Łuszczyk. 

Czy Pyrzyce skorzystają z rzą-
dowych planów? Czy nasi włoda-
rze umiejętnie podejmą się reali-
zacji podrzuconego przez ministra 
pomysłu - czas pokaże. Do osią-
gnięcia sukcesu z całą pewnością 
potrzebne będą współpraca na li-
nii gmina – powiat oraz konkretne, 
konsekwentne i transparentne dzia-
łanie polityków. 

RT

Stowarzyszenie ,,Kuźnia Ini-
cjatyw Niebanalnych” 31.05.2014 
zorganizowało III Piknik Majowy  
w Mielnie Pyrzyckim pod patrona-
tem medialnym Dwutygodnika Puls 
Powiatu, przy współpracy z gminą 
Kozielice, LZS i WDK Kozielice 
zorganizowano Turniej Piłki Noż-
nej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia 
,,Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych”, 
odbyły się warsztaty rękodzielnicze, 
można było przenieść się w epokę 
średniowiecza dzięki Wiosce Rycer-
skiej. W Turnieju Piłki Nożnej puchar 
zdobyła drużyna z Kozielic, a najlep-
szym strzelcem został Krystian Frąt-
czak, który otrzymał plakat Wicemi-
strzów Polski Pogoń 04 Szczecin w 

Futsalu z autografami całej drużyny. 
Dodatkową atrakcją były przejażdżki 
przedwojennym  motorem z koszem, 
wspólne grillowanie oraz malowa-
nie twarzy i włosów. Podczas pik-
niku przeprowadzono ankietę wśród 
mieszkańców sołectwa Mielno Py-
rzyckie, mającą na celu diagnozę ich 
potrzeb. Finałem pikniku była dys-
koteka pod chmurką z feerią świa-
teł. Organizatorzy dziękują wszyst-
kim uczestnikom za liczne przybycie 
i wolontariuszom za ich niecodzienne 
zaangażowanie.

PP

III Piknik Majowy

  Już od 1 lipca nie tylko miesz-
kańcy Lipian ale i często odwie-
dzający miasteczko turyści będą 
atrakcyjniej i wygodniej plażować. 
Obecna plażą przy ulicy Lipowej 
otrzyma takie atrakcje jak: 2 pola do 
gry w boule, 8 urządzeń siłowni ze-
wnętrznej, takie jak wioślarz, orbitek, 
sternik, wyciąg górny dwustronny lub 
mieszany,  prasa nożna dwustronna, 
twister potrójny lub podwójny, waha-
dło poprzeczne podwójne, biegacz. 
Przewiduje się montaż na utwar-
dzonym placyku 5 zestawów stoli-
ków z 4 krzesłami – blaty stolików 
z szachownicami, montaż parasoli 
stałych z drewnianym stolikiem po-
krycie – strzecha trzcinowa, montaż 
zjeżdżalni wodnej, z wylotem w je-
ziorze, montaż nowych ławek, mon-
taż nowych śmietników oraz montaż 

W Lipianach będzie gdzie 
plażować

masztu do flag ratowników. „Wyko-
nanych zostanie wiele prac estety-
zacyjnych, będą nasadzenia roślin 
ozdobnych, wszystko po to,  by wy-
poczywający na plaży miejskiej mo-
gli wypoczywać atrakcyjniej  i czyn-
nie. Cieszę się, że nasz kolejny pro-
jekt unijny zyskał akceptacje i że po-
woli udaje się nam poprawiać atrak-
cyjność turystyczną naszego mia-
steczka. W ramach tego samego pro-
jektu zmodernizowane zostaną także 
trybuny na stadionie sportowym 
znajdującym się tuż przy plaży” – po-
wiedział burmistrz Lipian Krzysztof 
Boguszewski. Na realizację projektu 
gmina Lipiany otrzymała ze środków 
unijnych dofinansowanie w wysoko-
ści 135 tysięcy złotych.

PP
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dokończenie ze str.1

Grupa MichalskiegoGrupa Urbanowicza

SZLAK NA SZCZYT 
PRZETARTY!

Trampkarze

Tak jak pisałem już wcześniej, 
chłopcy po rundzie jesiennej byli 
w czołówce, a podczas swoich ma-
jowych spotkań przypieczętowali 
wielki sukces rozgrywając 11.05 
mecz w Lipianach wygrywając ze 
Stalą Lipiany 3:2 a następnie 25.05 
w Myśliborzu z Osadnikiem wygry-
wając 3:1. Radość tym większa, że 
jest to pierwszy od bardzo długiego 
okresu przypadek zajęcia pierw-
szego miejsca przez piłkarzy Sokoła 
w ligowych rozgrywkach. Z wielkim 
optymizmem można spojrzeć na py-
rzycką piłkę nożną, gdy rośnie i tak 
wspaniale się rozwija zaplecze ka-
drowe dla „dorosłego Sokoła „w po-
staci Akademii Piłkarskiej i jej adep-
tów. Kolejnym symptomem postępu-
jących zmian jest fakt uczestnictwa 
coraz większej liczby kibiców w roz-
grywanych spotkaniach i jeśli nawet 
są to w większości rodzice, to fakt ten 
cieszy równie mocno, gdyż wcześniej 
udział rodziców był domeną tylko  

w najmłodszych grupach, a te-
raz dzieje się tak samo i przy me-
czach tych najstarszych, a doping  
i wsparcie, jak widać, dodaje skrzy-
deł i potrafi wykrzesać w tych chłop-
cach tyle sił i determinacji, że to, 
co niemożliwe jeszcze wczoraj, 
dziś staje się faktem. Drodzy py-
rzyczanie w obecnej rzeczywisto-
ści tak często okrutnej, obłudnej, 
cynicznej i zakłamanej cieszmy się  
z każdej okazji do radości i jeżeli do 
tej pory nie było zbyt wielu powodów 
do dumy z faktu bycia mieszkań-
cem Pyrzyc, to zacznijmy się cieszyć 
sukcesami tych chłopców i bądźmy  
z nich dumni, bo nikt inny  bardziej tak 
jak ci chłopcy nie promował w pozy-
tywnym sensie naszego miasta i nikt 
inny tak jak ci chłopcy nie wzbudzał 
podziwu i szacunku i nikt inny tak 
jak ci chłopcy z dumą nie nosił na-
pisu „Sokół Pyrzyce”

PP 

10 i 11 maja  w Lipianach odbyły 
się już po raz kolejny Polsko – Nie-
mieckie Spotkania Taneczne o Kwiat 
Lipy, impreza zorganizowana przez 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury 
dzięki znaczącemu wsparciu ze środ-
ków  Interreg IV A – Funduszy Ma-
łych projektów. W imprezie, oprócz 
30 par z  Klubu Tańca Towarzy-
skiego z Neubrandenburga, uczest-
niczyło ponad 230 tancerzy z kilku-
nastu klubów tanecznych z całej Pol-
ski. Turniej, rozpoczął się w sobotę 
warsztatami tanecznymi, które po-
prowadził Mikołaj Kubiak wraz ze 
współpracownikami ze Szkoły Tańca 

Kwiat Lipy 2014
Flesz; w niedzielę już od 9.30 naj-
młodsi tancerze wyszli na parkiet, 
cztery bloki taneczne oceniane przez 
profesjonalne jury zakończyły się 
galą taneczną, spotkania zakończyły 
się około godziny 20.20. Z roku na 
rok impreza budzi coraz większe za-
interesowanie publiczności, już dziś 
miłośników tańca towarzyskiego mo-
żemy zapewnić, że kolejne spotka-
nia polsko – niemieckie w 2015 roku 
odbędą się na pewno. Patronat me-
dialny nad impreza po raz kolejny ob-
jął Dwutygodnik Puls Powiatu,  TVK 
Aura, Radio Plus Lipiany. 

PP
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Dla wszystkich harcerzy 
było to ogromne przeżycie, 

kiedy w niedzielę 18 maja uczestni-
czyli na polskim cmentarzu w uro-
czystej mszy z udziałem premiera 
RP Donalda Tuska, księcia Wa-
lii, kombatantów i innych zapro-
szonych gości m.in. córki generała 
Wł. Andersa – Anny Marii Anders. 
Każdy harcerz miał przydzielony 
grób, któremu miał oddać hołd. Po-
legało to na złożeniu kwiatu maku 
i zasalutowaniu. To był szczególny 
dzień, który na pewno zapisze się w 
pamięci każdego harcerza. 

Wcześniej zobaczyliśmy 
Wenecję, podziwialiśmy 

tam tajemniczy plac Św. Marka, 
Bazylikę i Most Zakochanych. 

Kolejnym wielkim przeżyciem 
dla harcerzy był wjazd na Wezu-
wiusza u podnóża Neapolu, będą-
cego największym czynnym wul-
kanem w  Europie. Tam na szczy-
cie krateru 9 naszych harcerzy 
złożyło przyrzeczenie harcerskie  
i stało się pełnoprawnymi człon-
kami ZHP. 

Po uroczystościach na Monte 
Cassino pojechaliśmy do 

Rzymu. W Watykanie przy ołta-
rzu św. Piotra odbyła się uroczy-
sta msza z udziałem 1500 harcerzy 
z całej Polski, na koniec, na placu 
Św. Piotra zawiązaliśmy krąg przy-
jaźni, który był zakończeniem wy-
prawy. Ale my jeszcze pozostali-
śmy. Zwiedziliśmy Ogrody Waty-
kańskie, Koloseum, Forum Roma-
num, Panteon, a w środę 21 maja 
zgromadziliśmy się na placu Św. 
Piotra, aby zobaczyć papieża Fran-
ciszka, jak pozdrawia wiernych ja-
dąc swoim „papamobile”. 

Następnie udaliśmy się do 
Asyżu, przepięknego mia-

sta związanego ze świętym Fran-
ciszkiem, zwiedziliśmy bazylikę 
św. Franciszka i Klary. Ostatnim 
punktem naszej wyprawy był Try-
dent, z którego w czwartek wyru-
szyliśmy w drogę powrotną. 

Tak zakończyła się nasza wy-
prawa do Włoch poświę-

cona 70 rocznicy bitwy pod Monte 
Cassino. 

Aneta Binkowska
drużynowa

Wyprawa – Zlot

Monte Cassino 

W dniach od 13 do 23 maja 2014 r. harcerze z li-
piańskiej 42 DH  „Wędrowcy” uczestniczył w 

wyprawie poświęconej 70 rocznicy bitwy o Monte Cas-
sino. Hasło wyprawy   brzmiało „Łączymy pokolenia”.

Harcerze na Wezuwiuszu


