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szkoły

.

dokończenie na str.2

Wybory samorządowe organizo-
wane są raz na cztery lata. Wówczas 
wybierani są radni do rad gmin, po-
wiatów, sejmików województw, rad 
dzielnic m.st. Warszawy oraz prezy-
denci, burmistrzowie i wójtowie. Te-
goroczne wybory będą pierwsze od 
czasu zmiany Kodeksu wyborczego 
w 2012 roku. Oficjalna data wybo-
rów zostanie ogłoszona przez Prezesa 
Rady Ministrów najwcześniej w lipcu 
2014 roku, jednak już teraz termin 16 
listopada wydaje się być jedynym, 
realnym terminem w bieżącym roku. 
Wybory samorządowe w 2014 roku, 
odbędą się po raz pierwszy, na pod-

stawie ustawy z 5 stycznia 2011 r. - 
Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. nr 
21, poz. 112 z późn. zm.). Wskazana 
ustawa w sposób kompleksowy regu-
luje zagadnienia wyborcze. Zastąpiła 
dwa, obowiązujące dotychczas akty 
prawne, mianowicie: ustawę z 16 
lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza 
do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (t.j. Dz.U. z 2010 
r. nr 176, poz. 1190 z późn. zm.) oraz 
ustawę z 20 czerwca 2002 r. o bezpo-
średnim wyborze wójta, burmistrza  
i prezydenta miasta (t.j. Dz.U. z 2010 
r. nr 176, poz. 1191 z późn. zm.).  

Na początku swojej kadencji 
Olech wydał jednemu z pracowni-
ków Urzędu Miejskiego polecenie, 
by ten zainteresował się wykonaniem 
odwiertów i badań geologicznych, 
na działkach: 67 i 70, położonych 
w obrębie geodezyjnym Krzemlin. 
Od tego momentu 
nie znajdujemy żad-
nych informacji na te-
mat w/w działki, nie 
wiemy, czy badania  
i odwierty, o które 
prosił Olech zostały 
wykonane. 2 czerwca 
2014 roku  dowiadu-
jemy się o wyniku 
pierwszych ustnych 
przetargów nieogra-
niczonych na sprze-

Dlaczego Olech 
chciał wiercić 
działki?

daż nieruchomości niezabudowa-
nych stanowiących własność Gminy 
Pyrzyce, jako działki nr 67 o pow. 
2,3365 ha oraz nr 70 o pow. 3,7561 
ha, położonych w obrębie geodezyj-
nym Krzemlin. 

dokończenie na str.10

O konflikcie na linii sekretarza Gminy Pyrzyce Urszuli Głod 
van de Sanden a Burmistrzem Jerzym Markiem Olechem pi-
saliśmy w poprzednim wydaniu Pulsu Powiatu. Sprawa do-
tyczyła próby wypowiedzenia umowy o pracę sekretarzowi 
gminy i jednocześnie Przewodniczącej Związku Zawodo-
wego Solidarność w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, przez 
Burmistrza. 

Związkowa zadyma 
w Gminie Pyrzyce

Tydzień temu, jeden z uczniów 
Szkoły Podstawowej w Żabowie, po-
wiedział o nauczycielu „Witek idiota 
popsuł mi rower”- to wersja ucznia. 
Jego wychowawczyni twierdzi, że 
ów szóstoklasista z rowerem, zamiast 
słowa idiota użył słowa „debil”. Spe-
cjalistom od wychowania i pedago-
giki nie jestem, ale żona jest nauczy-

Sukces pedagogiczny
to chyba nie jest

cielką z długim stażem. Wiem z na-
słuchów, że takie sytuacje w prawie 
każdej szkole się zdążają, a cytowany 
szóstoklasista z Żabowa, nie jest ja-
kimś wyjątkowym, szkolnym prze-
stępcom. Innego zdania była dyrekcja 
szkoły i wychowawczyni „łobuza”. 

dokończenie na str.10

dokończenie na str.12

Podział  mandatów do Rady Powiatu Biesiada Rodzinna w Przelewicach
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Sonda Lipiany

Nie lubię uczyć się na pamięć, ani 
wierszy ani piosenek.

Zawsze się stresuję recytując 
wiersz, nie lubię też się uczyć na 
pamięć.

Lubię się uczyć na pamięć, jednak 
zawsze stresuję się recytacją wiersza.

Nie lubię uczyć się na pamięć, ze 
stresem podczas recytacji nigdy jed-
nak nie miałam żadnego problemu.

Bardzo lubię recytować wiersze, 
nie stresuje mnie widownia, nie mam 
z tym problemu.

„Czy pamiętasz wiersz lub pio-
senkę, której uczyłaś  się/uczyłeś  

się na pamięć w szkole?” 
Ks. Tomasz Koszyk TChr, pro-

boszcz parafii Kozielice (dek. Banie), 
24. kwietnia 2014 r. w Zachodniopo-
morskim Urzędzie Wojewódzkim  
w Szczecinie otrzymał Srebrny Krzyż 
Zasługi. Odznaczenie wręczył woje-
woda Marek Tałasiewicz. Jest to od-
znaka przyznawana za ofiarną dzia-
łalność publiczną i czyny przekracza-
jące zakres zwykłych obowiązków 
obywatela, a przynoszące znaczną 
korzyść społeczeństwu. Krzyż Za-
sługi nadawany jest przez Prezydenta 
RP . 

Ks. Tomasz Koszyk urodził się 
25.08.1952 r. w Grybowie. Tam się 
wychował, uczęszczał do Szkoły Pod-
stawowej i ukończył Liceum Ogólno-
kształcące. W 1971 r. wstąpił do Nowi-
cjatu Towarzystwa Chrystusowego w 
Kiekrzu k. Poznania. Ukończył Wyż-
sze Seminarium Duchowne Księży 
Chrystusowców w Poznaniu i zdobył 
tytuł magistra teologii na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia 
kapłańskie z rąk bp. Mariana Przykuc-
kiego otrzymał 31.05.1978 r. w po-
znańskiej katedrze. Pierwsze lata swo-
jego kapłaństwa tj. 1978-1982 spędził 
w Pyrzycach pełniąc obowiązki wi-
karego w parafii św. Ottona. Następ-
nie pracował w Poznaniu, sprawując 
funkcję dyrektora budowy domu za-
konnego w latach 1982-88. W roku 
1988 powrócił do Pyrzyc, aby od-
budować kościół p.w. Matki Bożej 
Bolesnej. Będąc proboszczem tejże 
parafii, wybudował także mały ko-
ściół filialny w Obojnie. Kolejną 
placówką, w której ks. Tomasz peł-

nił funkcję proboszcza była parafia 
Radziszewo (1993-95). Przełom lat 
1995-96 to praca w grupie misyjnej 
w Szczecinie, a lata 1996-98 to okres 
probostwa w Stargardzie Szczeciń-
skim. Od roku 1998 był dyrekto-
rem grupy misyjnej w Towarzystwie 
Chrystusowym, która miała swoją 
siedzibę w Ziębicach. W 2005 roku 
otrzymał dekret i objął urząd pro-
boszcza w parafii Kozielice. W ciągu 
dziewięciu lat, z pomocą swoich pa-
rafian zdołał podnieść z ruin dwa za-
bytkowe budynki sakralne. Kościół 

p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Łozicach i kościół w Rokitach.  
W obydwu miejscowościach odbu-
dował również przykościelny mur. 
Budowa kościoła w Łozicach została 
oficjalnie zakończona, a prace w Ro-
kitach jeszcze trwają. Jednocześnie 
Ksiądz Proboszcz prowadził prace re-
montowe w pozostałych kościołach - 
parafialnym p.w. św. Stanisława BM 
w Kozielicach i filialnym p.w. św. Sta-
nisława Kostki w Mielnie Pyrzyckim. 

W dowód wdzięczności i uzna-
nia za ciężką pracę, poświęcony czas 
i zdrowie, ks. Tomasz Koszyk TChr 
został uhonorowany Srebrnym Krzy-
żem Zasługi. To jednak nie pierw-
sze odznaczenie w jego życiowym 
dorobku. W 2007 r. z rąk Marszałka 
Województwa otrzymał Złotą Od-
znakę Honorową Gryfa Zachod-
niopomorskiego i statuetkę Ludzie 
Ziemi Pyrzyckiej za zaangażowanie 
w ochronę zabytków sakralnych po-
wiatu. W roku 2009 został wyróż-
niony złotą odznaką Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego za 
opiekę nad zabytkami. A w 2012 r. 
został uhonorowany tytułem „Spo-
łecznika roku” w dziedzinie Ochrony 
Dziedzictwa Narodowego w Gminie 
Kozielice i otrzymał odznakę Hono-
rowego Obywatela Gminy Pyrzyce. 
Gratulujemy dotychczasowych suk-
cesów i życzymy kolejnych.

Katarzyna Pieczykolan

Ks. Tomasz Koszyk TChr,

Ustawa definiuje termin wy-
borów jako ostatni dzień wolny od 
pracy, poprzedzający upływ kaden-
cji rad. Obecna kadencja kończy się 
21 listopada. Oficjalnie wybory za-
rządzane i ustalane są przez Prezesa 
Rady Ministrów, powinien to zrobić 
nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie 
później niż na 3 miesiące przed upły-
wem kadencji. Zgodnie z kodeksem 
nastąpić to może najwcześniej 21 
lipca, a najpóźniej 21 sierpnia. Pre-
mier ogłasza wybory w drodze roz-
porządzenia. Wraz z dniem wydania 
rozporządzenia o wyborach rozpocz-
nie się oficjalna kampania wyborcza. 
Najważniejszą zmianą w tegorocz-
nych wyborach samorządowych będą 
okręgi jednomandatowe, dotyczy 
to wyborów samorządowych do rad 
gmin, które nie są miastami na pra-
wach powiatu. Oznacza to, że w każ-

Jednomandatowe wybory
samorządowe

dym okręgu wyborczym zostanie wy-
brany jeden radny i wygra ten, który 
uzyska największą liczbę głosów.  
W praktyce oznacza to, że okręgi 
będą niewielkie, czasami będą obej-
mować praktycznie jedno osiedle.  
W każdym okręgu wyborczym zosta-
nie wybrany jeden radny, do tej pory 
mogło ich być nawet ośmiu. Wybory 
odbędą się więc, przy zastosowaniu 
zasady większości względnej, do-
prowadzi to do zwiększenia realnego 
wpływu wyborców na skład osobowy 
lokalnych władz. System jednomanda-
towych okręgów wyborczych obejmie 
wyłącznie gminy niebędące miastami 
na prawach powiatu, czyli okręgi jed-
nomandatowe obowiązywać będą we 
wszystkich gminach powiatu pyrzyc-
kiego. Odpowiednie uchwały w tym 
temacie już zostały podjęte przez 
Rady pyrzyckich gmin. Kodeks wy-

borczy narzuca także komitetom wy-
borczym tak zwany parytet. Ozna-
cza to, że zarówno liczba kobiet, jak i 
mężczyzn zgłoszonych na listach wy-
borczych do rad nie może być niższa 
niż 35 proc. wszystkich kandydatów 
na liście. Inne będą w tym roku także  
kryteria rejestracji list wyborczych w 
wyborach samorządowych. Obecnie 
wystarczy 25 podpisów, by zareje-
strować listę w gminach niebędących 
na prawach powiatu, a co najmniej 
150 podpisów w gminach na pra-
wach powiatu. Zmiany w głosowaniu 
dotyczą także osób niepełnospraw-
nych. Istnieje możliwość głosowa-
nia korespondencyjnego, a karty do 
głosowania będą uwzględniały sto-
sowanie nakładek alfabetu Braille`a. 
Lokale wyborcze podczas tegorocz-
nych wyborów samorządowych będą 
otwarte od godz. 7.00 do 21.00. Bio-
rąc pod uwagę tylko jedną najważ-
niejszą zmianę w Kodeksie wybor-
czym, czyli okręgi jednomandatowe 
to efekt wyborczy do rad gmin może 
być dość ciekawy - może pojawić się 
sporo nowych twarzy, a wygrywać 
będą  kandydaci z dużą rodzinką za-
mieszkałą w okręgu wyborczym. 

PP

dokończenie ze str. 1
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Sonda Przelewice

Lubiłem recytować wiersze 
w szkole, parodiowałem je. Mam 
związane z tym miłe wspomnienia

Pamiętam, że uczyłam się har-
cerskich piosenek, mam fajne 
wspomnienia z biwaków.

Nie pamiętam żadnych piose-
nek, a wierszy nie czytałem.

Pamiętam wiersze z dzieciństwa 
np. na Dzień Taty. Wiersze bardzo 
lubiłam i miło je wspominam.

Lubiłam śpiewać piosenki Anny 
Jantar, za recytacją wierszy nie 
przepadałam, ale jeśli było trzeba, 
to się ich uczyłam.

„Czy pamiętasz wiersz lub pio-
senkę, której uczyłaś  się/uczyłeś  

się na pamięć w szkole?” 

W życiu każdego człowieka są 
wyjątkowe chwile, które na zawsze 
zapisują się w jego sercu i pamięci. 
Takim wydarzeniem dla uczniów, 
rodziców, grona pedagogicznego, 
pracowników i absolwentów Pu-
blicznego Gimnazjum w Przelewi-
cach stało się nadanie szkole imienia 
Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej. 
Przygotowania do tej niezwykłej  
uroczystości trwały kilka miesięcy, 
a ich ukoronowaniem była oficjalna 
ceremonia. Patronami szkoły zostali 
Olimpijczycy Ziemi Przelewickiej. 
Na naszym terenie wychowywało się  
i dorastało troje olimpijczyków: Da-
nuta Bartoszek, Wojciech Matusiak 
oraz Paweł Januszewski. Z jednej 
małej gminy, aż troje sportowców 
dostąpiło wyróżnienia, o jakim ma-
rzy wiele młodych osób rozpoczyna-
jących przygodę ze sportem. 

6. czerwca 2014 r. o godzinie 8.30 
uczniowie, grono pedagogiczne, pra-
cownicy, rodzice i zaproszeni goście 
udali się do Kościoła pod wezwa-
niem MB Królowej Polski w Prze-
lewicach na uroczystą mszę świętą, 
która rozpoczęła się o godzinie 9.00. 
Przewodniczył jej ksiądz kanonik 
Roman Dutko, a wśród koncelebran-
tów był ksiądz kanonik Mirosław 
Gębicki, ksiądz Ryszard Krauze oraz 
ksiądz Adam Polanowski. Przewod-
niczący Rady Rodziców - Krzysztof 
Łukjaniuk poprosił Księdza Probosz-
cza o modlitwę w intencji społeczno-
ści szkolnej oraz poświęcenie i po-
błogosławienie sztandaru. W liturgii 
mszy świętej udział wzięli: ucznio-
wie, nauczyciele oraz rodzice. Dy-
rektor szkoły - Renata Kozicka po-
dziękowała Księdzu Proboszczowi 
za modlitwę w intencji całej społecz-
ności szkolnej oraz za poświęcenie 
sztandaru. Po mszy świętej wszyscy 
uczestnicy uroczystości udali się do 
Publicznego Gimnazjum w Przele-
wicach. Na czele kolumny szedł po-
czet sztandarowy, poczet flagowy 
oraz poczty sztandarowe z zaprzyjaź-
nionych szkół. Bezpieczne przejście 
ulicami Przelewic zapewnili strażacy  
z miejscowej Ochotniczej Straży Po-
żarnej. Oficjalna część tej niezwy-
kłej ceremonii, prowadzona przez 
panią Teresę Wierzbowską i pana 
Dariusza Jałoszyńskiego, odbyła się  
w specjalnie na ten dzień przygo-
towanej i przystrojonej sali gimna-
stycznej naszej szkoły. Uroczystość 
nadania imienia rozpoczęła się wpro-
wadzeniem flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej i pocztów sztandarowych 
oraz odśpiewaniem hymnu państwo-
wego. Następnie głos zabrała Dyrek-
tor - Renata Kozicka, która przywi-
tała gości i przedstawiła historię, do-
robek oraz patronów szkoły. W uro-
czystości uczestniczyli m.in.: Woj-
ciech Matusiak z małżonką, Paweł 
Januszewski z rodzicami, Marianna 

Piotrowska (mama pani Danuty Bar-
toszek), dr Stanisław Krawiec - Czło-
nek Zarządu Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, Stanisław Kopeć - Pre-
zes Zachodniopomorskiej Rady Olim-
pijskiej wraz z Członkami Zarządu, 
Marcin Kuduk - Wiceprezes Zarządu 
Wojewódzkiego Szkolnego Związku 
Sportowego, Wiktor Tołoczko - Sta-
rosta Powiatu Pyrzyckiego, Ma-
rek Kibała - Wójt Gminy Przele-
wice, Marian Świderski - Przewodni-
czący Rady Gminy Przelewice, Radni 
Gminy Przelewice, Christian Marg  
z żoną - Dyrektor Regionale Schule 
mit Grundschule z Woldegk, Dyrek-
torzy zaprzyjaźnionych szkół, Prezesi 
Klubów Olimpijczyka, Maria Syczew-
ska - Dyrektor Ogrodu Dendrologicz-
nego w Przelewicach, Olimpijczycy, 
emerytowani dyrektorzy szkół podsta-
wowych i gimnazjum, emerytowani 
nauczyciele Publicznego Gimnazjum  
w Przelewicach, nauczyciele, pra-
cownicy szkoły, rodzice oraz ucznio-
wie. Kolejnym niezwykle ważnym 
momentem uroczystości było odczy-
tanie przez Przewodniczącego Rady 
Gminy Przelewice - Mariana Świder-
skiego Aktu Nadania Publicznemu 
Gimnazjum w Przelewicach imienia 
Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej 
i wręczenie go pani Dyrektor Rena-
cie Kozickiej. Ponadto przedstawi-
ciele Rady Rodziców wręczyli sztan-
dar szkoły Wójtowi Gminy Przele-
wice - Markowi Kibale, który prze-
kazał go Renacie Kozickiej. Następ-
nie sztandar został przekazany Szkol-
nemu Pocztowi Sztandarowemu. 
Przewodniczący Rady Rodziców od-
czytał Akt Ufundowania Sztandaru  
i złożył go na ręce pani Dyrektor. 
Kolejnym punktem była prezenta-
cja sztandaru szkoły oraz ślubowa-
nie uczniów. Po tej wzruszającej 
chwili głos zabrali nasi szacowni go-
ście, którzy złożyli gratulacje i ser-
deczne życzenia z okazji nadania 
imienia szkole. Edyta Kobus odczy-
tała list przesłany nam przez Danutę 
Bartoszek, która niestety nie mogła 

uczestniczyć w uroczystości. Przygo-
towując się do apelu, uczniowie po-
znawali sportowe kariery Olimpij-
czyków Ziemi Przelewickiej. Zwień-
czeniem był konkurs wiedzy o patro-
nach. Podczas uroczystości nagro-
dziliśmy laureatów. Nagrody wrę-
czyli obecni na ceremonii patroni 
- Wojciech Matusiak i Paweł Janu-
szewski. Następnie odbyła się część 
artystyczna uroczystości przygo-
towana przez Edytę Kobus i Klau-
dię Kaczalską oraz Waldemara Kle-
menskiego. Uczniowie przedsta-
wili montaż poetycko - muzyczny, 
który promował idee olimpijskie  
i dokonania naszych patronów. Pod-
czas krótkiej przerwy goście mieli 
okazję obejrzeć wystawę poświęconą 
Olimpijczykom Ziemi Przelewic-
kiej. Po zakończeniu części oficjal-
nej uczniowie zostali zaproszeni na 
lody, a goście na poczęstunek.  Nada-
nie imienia było dla nas niezwykłym 
świętem, które na zawsze zapisze się 
nie tylko w historii naszej szkoły, ale 
przede wszystkim w naszych sercach 
i pamięci. Cieszymy się, że wysiłek 
włożony w prace związane z przy-
gotowaniami do tak ważnego dnia, 
zaowocował piękną i wzruszającą 
uroczystością.  

Przedsięwzięcie związane z na-
daniem imienia szkole nie mogłoby 
się odbyć bez pomocy i wsparcia 
sponsorów. Pragniemy, aby wszy-
scy z Państwa, którzy pomogli nam 
finansowo lub rzeczowo, przyjęli 
nasze szczere podziękowania i wy-
razy wdzięczności. To dzięki Pań-
stwa przychylności i ofiarności mo-
żemy się szczycić pięknym sztanda-
rem szkoły oraz zorganizowaniem 
cudownej uroczystości.

Klaudia Kaczalska

Ceremonia nadania  gimnazjum imienia  Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej
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Sonda Kozielice

Pamiętam piosenki a także nie-
które wiersze, nie lubiłem za bardzo 
ich recytowania,

Z dawnych czasów nie pamię-
tam tekstów, których uczyłem się 
na pamięć, poza tym nie lubię tego.

Nie pamiętam nic ze szkoły,  
w ogóle nie lubię się uczyć, tym 
bardziej na pamięć.

Lubiłem recytować wiersze, nie 
sprawiało mi to żadnych proble-
mów i nie stresowałem się.

Śpiewanie piosenek i recytowa-
nie wierszy to nie dla mnie. Nie po-
siadam żadnych miłych wspomnień 
z tym związanych.

„Czy pamiętasz wiersz lub pio-
senkę, której uczyłaś  się/uczyłeś  

się na pamięć w szkole?” 

Praca kierowcy samochodów 
ciężarowych to popularne zaję-
cie wśród mieszkańców (zwłasz-
cza naszej części) kraju. Popular-
ność tego rodzaju profesji, a za-
tem i polskich firm transportowych  
i spedycyjnych, wiąże się z zainte-
resowaniem tego rodzaju usługami 
w transporcie międzynarodowym.

Zainteresowanie usługami pol-
skich kierowców jest tym większe, 
że oprócz niskiego wynagrodzenia, 
zwykle nie mogli oni liczyć na pakiet 
socjalny, który przysługuje kierowcy 
niemieckiemu czy francuskiemu. 
Wydawać by się mogło, że pen-
sja rzędu 5-6 tysięcy złotych netto,  
w polskich warunkach, to dobra pro-
pozycja. Jeżeli jednak weźmiemy pod 
lupę warunki, w jakich wiodą życie 
kierowcy całymi miesiącami oraz 
ich krótkotrwałe pobyty w domu, 
przyjdzie nam być może ów pogląd 
zrewidować. 

Nie należy do rzadkości zawiera-
nie z kierowcami fikcyjnych umów. 

Tajemnicą poliszynela jest fakt, że 
rzeczywista pensja, która stanowi 
wynagrodzenie umówione między 
pracownikiem a  pracodawcą, rady-
kalnie odbiega od tej, która widnieje 
w umowie. Zatem właściciele firm 
transportowych nie tylko oszczędzają 
na uprawnieniach socjalnych swo-
ich pracowników, ale przede wszyst-
kim oszczędzają na odprowadzanych 
składkach zdrowotnych i emerytal-
nych. W przypadku zaległości praco-
dawcy wobec pracownika, może wy-
stąpić problem udowodnienia fak-
tycznej kwoty zaległej pensji, ta umó-
wiona poza umową pisemną, może 
być trudna do udowodnienia. 

Pozytywnym sygnałem dla kie-
rowców jest zmiana linii orzecznic-
twa polskich sądów w sprawie obo-
wiązku diet wypłacanych kierow-
com, którzy czas po zakończeniu 
trasy, w tym także czas noclegu, spę-
dzają w samochodowej kabinie. Do 
niedawna kwestia ta była nieoczywi-
sta. Obecnie odpowiednie przygoto-

wanie postępowania sądowego, może 
otworzyć drogę do wypłaty zaległych 
diet w kwotach, nawet do 50 euro za 
każdy dzień - łącznie do 80 000 zł. 

Sprawa dotyczy również kierow-
ców, którzy nie są już zatrudnieni w 
danej firmie. Roszczenia z tego ty-
tułu, podobnie jak i inne roszczenia z 
zakresu prawa pracy, przedawniają się 
po trzech latach. Zatem, jeżeli dany 
kierowca nie chciał narażać relacji ze 
swoim pracodawcą, czy też po prostu 
nie chciał stracić źródła dochodu, po 
zakończeniu współpracy z daną firmą, 
może wrócić do tematu diet przysługu-
jących za nocleg w kabinie.

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

 

Już wkrótce wakacje, na które z 
niecierpliwością czekają dzieci  
i młodzież. Mając na uwa-

dze bezpieczeństwo najmłodszych, 
pyrzyccy policjanci odwiedzają 
szkoły i propagują bezpieczny 
wypoczynek.

W środę, 18 czerwca, policjanci z 
Komendy Powiatowej Policji w Py-
rzycach odwiedzili Zespół Szkół w 
Kozielicach, gdzie przeprowadzili 
prelekcję wśród dzieci najmłodszych 
klas. W trakcie spotkania przypo-
mniano podstawowe zasady o ruchu 
drogowym, omawiane były również 
zagadnienia związane z bezpieczeń-
stwem na wszelkiego rodzaju kąpie-
liskach wodnych i następstwach nie-
właściwego zachowania się w takich 
miejscach. Policjanci przestrzegali 
najmłodszych, jak mają się zachować 
w sytuacjach,        gdy zostają sami w 
domu oraz w kontaktach z osobami 
obcymi. Ponadto omówili z dziećmi 
zasady bezpieczeństwa w czasie za-
baw na dworze.  

Jednym z ważniejszych punk-
tów realizowanych w trakcie spo-
tkania, były zagrożenia występujące 
podczas sezonowych prac polowych. 
Najmłodsi ostrzegani byli przed za-
bawą w pobliżu maszyn rolniczych, 
ponieważ szczególnie w czasie 
żniw, dzieci narażone są na wypadki  
w trakcie wykonywania prac w go-
spodarstwach rolnych. 

Maluchy z kozielickiego Zespołu 
Szkół chętnie i aktywnie uczestni-
czyły w spotkaniu z policjantami. 
Miejmy nadzieję, że przypomniane 
zasady i przekazane informacje do-
tyczące bezpieczeństwa w trakcie let-
niego wypoczynku, przyniosą zamie-
rzone skutki.  

 
 sierż. Marcelina Pałaszewska

KPP w Pyrzycach
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Sonda Warnice

Pamiętam niektóre piosenki ze 
szkoły, nie pamiętam tytułów. Miło 
je wspominam.

Pamiętam wiersze oraz piosenki 
ze szkoły. Uczyłam się ich,  aby do-
brze nauczyć się języka polskiego.

Pamiętam Inwokację Pana Ta-
deusza, dostałam za ten wiersz naj-
lepszą ocenę w klasie.

Nie pamiętam żadnych konkret-
nych piosenek ani wierszy, ale za-
wsze byłam przygotowana do ich 
recytacji. Byłam dobrą uczennicą.

Należałam do harcerstwa, śpie-
wałam więc piosenki harcerskie. 
Jeśli chodzi o wiersze to uwielbia-
łam je recytować, byłam aktywną 
uczennicą.

„Czy pamiętasz wiersz lub pio-
senkę, której uczyłaś  się/uczyłeś  

się na pamięć w szkole?” 
Podział  mandatów do Rady Powiatu 

Stan mieszkańców Powiatu Py-
rzyckiego na dzień 31. grudnia 2013 
r. wynosił 39.977 osób. Liczba ta  
w poszczególnych gminach przedsta-
wia się następująco:

Gmina Pyrzyce – 19.283 osób
Gmina Bielice – 3.126 osób
Gmina Kozielice – 2.645 osób
Gmina Lipiany – 6.028 osób
Gmina Przelewice – 5.361 osób
Gmina Warnice – 3.534 osób
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 

69/2014 Wojewody Zachodniopo-
morskiego z dnia 4 marca 2014 r. w 
sprawie ustalenia liczby radnych wy-
bieranych do rad gmin, rad powiatów 
i sejmiku województwa w Powie-
cie Pyrzyckim, wybieranych będzie 
15 radnych. Przy tworzeniu okrę-
gów wyborczych stosuje się jednolitą 
normę przedstawicielstwa, wnikającą 
z podzielenia liczby mieszkańców 
powiatu, przez liczbę radnych wybie-
ranych do rad powiatu.

39.977 – ogólna liczba mieszkań-
ców powiatu pyrzyckiego na dzień 
21. grudnia 2013 r. : 15 – liczba rad-
nych wybieranych do rady powiatu = 
2.665,1333 – jednolita norma przed-
stawicielstwa dla ustalenia okręgów 
wyborczych

1. Wyliczenie liczby manda-
tów dla poszczególnych gmin na 
podstawie liczby ludności i jedno-
litej normy przedstawicielstwa.

Gmina Bielice
 3.126  (liczba ludności gminy na 
dzień 31.12.2013) : 2.665,1333 (jed-
nolita norma przedstawicielstwa dla 
ustalenia okręgów wyborczych) = 
1,172924 ( 1 mandat)

Gmina Kozielice
 2.645 (liczba ludności gminy na 
dzień 31.12.2013) : 2.665,1333 (jed-
nolita norma przedstawicielstwa dla 
ustalenia okręgów wyborczych) = 
0,992445 (1 mandat)

Gmina Lipiany
 6.028 (liczba ludności gminy na 
dzień 31.12.2013) : 2.665,1333 (jed-
nolita norma przedstawicielstwa dla 
ustalenia okręgów wyborczych) = 
2,261800 ( 2 mandaty)

Gmina Przelewice
 5.361 (liczba ludności gminy na 
dzień 31.12.2013) : 2.665,1333 (jed-
nolita norma przedstawicielstwa dla 
ustalenia okręgów wyborczych) = 
2,011531 (2 mandaty)

Często nie rozumiemy jak i na jakich zasadach gło-
sujemy? Co stanowią przepisy? Dlaczego w niektórych 
gminach jest mniej a w innych więcej kandydatów do 
Rady Powiatu? Poniżej prezentujemy sposób podziału 
piętnastu mandatów w poszczególnych gminach Powiatu 
Pyrzyckiego. 

Gmina Pyrzyce
 19.283  (liczba ludności gminy 

na dzień 31.12.2013) : 2.665,1333 
(jednolita norma przedstawicielstwa 
dla ustalenia okręgów wyborczych) = 
7,235285 (7 mandatów)

Gmina Warnice
 3.534 (liczba ludności gminy na 

dzień 31.12.2013) : 2.665,1333 (jed-
nolita norma przedstawicielstwa dla 
ustalenia okręgów wyborczych) = 
1,326012 (1 mandat)

2. Okręgi wyborcze

Okręg wyborczy Nr 1 Pyrzyce
19.283 (liczba mieszkańców gminy 
na dzień 31.12.2013) : 2.665,1333 
(jednolita norma przedstawicielstwa) 
= 7,235285 (7 mandatów)

Okręg wyborczy Nr 2
 Lipiany i Przelewice

11.389 - (6.028 Lipiany, 5.361 Prze-
lewice) - (liczba mieszkańców gminy 
na dzień 31.12.2013) : 2.665,1333 
(jednolita norma przedstawicielstwa) 
= 4,273332 (4 mandaty)

Okręg wyborczy Nr 3 
Bielice, Kozielice, Warnice

9.305 – (3.126 Bielice, 2.645 Kozie-
lice, 3.534 Warnice) – (liczba miesz-
kańców gminy na dzień 31.12.2013) 
:2.665,1333 (jednolita norma przed-
stawicielstwa) = 3,491382 (3 mandaty)

Po zsumowaniu wstępnie wyliczonej 
ilości mandatów dla poszczególnych 
okręgów wyborczych (stosownie do 
art. 419 § 2 pkt 1 w zw. z art. 450 
Kodeksu wyborczego), łączna liczba 
mandatów wynosi 14, a więc jest 
mniejsza od liczby mandatów okre-
ślonych w Zarządzeniu Nr 69/2014 
Wojewody Zachodniopomorskiego z 
dnia 4 marca 2014 r. w sprawie usta-
lenia liczby radnych wybieranych do 
rad gmin, rad powiatów i sejmiku 
województwa.

W  takiej sytuacji zastosowanie ma 
art. 419 § 2 pkt 2 zd. 2 w zw. z art. 450 
Kodeksu wyborczego, zgodnie z któ-
rym to przepisem w przypadku, gdy 
liczba mandatów jest mniejsza od okre-
ślonej przez wojewodę, dodatkowe 
mandaty przydziela się tym okręgom 
wyborczym, w których norma przed-
stawicielstwa jest największa. Należy 
zatem wyliczyć liczbę przedstawi-
cielstwa dla poszczególnych okręgów 
wyborczych.

3. Wyliczenie normy przed-
stawicielstwa dla poszczególnych 
okręgów wyborczych.

Normę przedstawicielstwa dla 
poszczególnych okręgów wybor-
czych, tzw. Okręgową normę przed-
stawicielstwa wylicza się, dzieląc 
liczbę mieszkańców poszczególnych 
okręgów, przez liczbę mandatów ob-
liczoną wstępnie dla tych okręgów.

Okręg wyborczy Nr 1 Pyrzyce
 19.283 (liczba mieszkańców gminy 
na dzień 31.12.2013) : 7,235286  
(wstępnie ustalona liczba mandatów 
dla okręgu) = 2665,133071 (norma 
przedstawicielstwa dla okręgu nr 1)

Okręg wyborczy Nr 2
 Lipiany i Przelewice

 11.389 (liczba mieszkańców gminy 
na dzień 31.12.2013) : 4,273332 
(wstępnie ustalona liczba mandatów 
dla okręgu) = 2665,133436 (norma 
przedstawicielstwa dla okręgu nr 2)

Okręg wyborczy Nr 3 
Bielice, Kozielice, Warnice

 9.305  (liczba mieszkańców gminy 
na dzień 31.12.2013) : 3,491382 
(wstępnie ustalona liczba mandatów 
dla okręgu) = 2665,133749  (norma 
przedstawicielstwa dla okręgu nr 3)

Największa okręgowa norma 
przedstawicielska, jak widać powy-
żej - choć po bardzo dokładnych wy-
liczeniach jest w okręgu Nr 3, stąd 
dodatkowy mandat należy na podsta-
wie powyższego wyliczenia oraz sto-
sownie do art. 419 § 2 pkt 2 zd. 2 w 
zw. z art. 450 Kodeksu wyborczego 
przydzielić temu właśnie okręgowi 
wyborczemu.

Zatem ostateczna liczba man-
datów dla poszczególnych okręgów 
przedstawia się następująco:

Okręg wyborczy Nr 1 – miasto  
i gmina Pyrzyce – 7 mandatów

Okręg wyborczy Nr 2 – miasto  
i gmina Lipiany i gmina Przelewice 
– 4 mandaty

Okręg wyborczy Nr 3 – gmina Bie-
lice, gmina Kozielice, gmina Warnice 
– 4 mandaty.

Łącznie 15 mandatów.

Może trochę skomplikowane, ale 
już wiemy dlaczego i na jakich za-
sadach podzielono mandaty do Rady 
Powiatu Pyrzyckiego na poszczególne 
gminy. Powyżej zawarte informacje 
stanowiły załącznik do uchwał podej-
mowanych przez samorządy Powiatu 
Pyrzyckiego i w formie uchwały po-
wyższy podział został przez nie 
zaakceptowany.

PP
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Sonda Bielice

Miło wspominam recytację 
wierszy. Byłam bardzo dobra z 
recytacji.

Mam sentyment do wierszy pa-
triotycznych. Lubiłam język polski 
i recytację wierszy.

Pamiętam wiersze z dzieciństwa 
np. Lokomotywę Juliana Tuwima, 
w podstawówce także śpiewałam.

Miło wspominam recytację 
szkolnych wierszy, nigdy nie mia-
łam z tym problemu.

Bardzo miło wspominam 
szkolne lata, w tym także śpiewa-
nie piosenek i recytację różnych 
wierszy.

„Czy pamiętasz wiersz lub pio-
senkę, której uczyłaś  się/uczyłeś  

się na pamięć w szkole?” 

SPRZEDAM LUB WYDZIERŻAWIĘ
lokal na imprezy okolicznościowe, znajdujący się w Pyrzycach 
przy ulicy Dworcowej 23 (budynek Urzędu Pracy). 
Kontakt 603 375 709

SPRZEDAM LUB WYDZIERŻAWIĘ
cukiernio - kawiarnię w Lipianach ul. Sienkiewicza 3. 
Kontakt 603 375 709

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

Decyzję o przekształcenie Po-
sterunku Policji w Lipianach w jed-
nostkę wyższej kategorii jaką jest 
Komisariat, podjął Komendant Woje-
wódzki Policji w Szczecinie, na wnio-
sek Komendanta Powiatowego Poli-
cji w Pyrzycach. Pozytywną opinię 
na temat planowanych zmian wyraził 
również Komendant Główny Policji. 
Zmiana ta pozwoli przede wszystkim 
na zwiększenie stanu etatowego jed-
nostki, a co za tym idzie na zwięk-
szenie skuteczności i efektywności 
pracy Policji w Lipianach. Jak rów-
nież, wzrost poczucia bezpieczeń-
stwa mieszkańców gmin: Lipiany i 
Przelewice, które swoim działaniem 
obejmuje lipiańska jednostka. Nie-
zbędne było również przeprowadze-
nie odpowiednich zmian kadrowych 
w nowo powstałym Komisariacie. 

Komendant Powiatowy Policji 
w  Pyrzycach, mł. insp. Leszek Ciar-
kowski, po przeprowadzonym postę-
powaniu kwalifikacyjnym, z dniem 
3. czerwca 2014 r. powołał na stano-
wisko Komendanta Posterunku Poli-
cji w Lipianach asp. sztab. Tomasza 
Franiaka.

Powołany wczoraj szef lipiań-
skich policjantów służbę w Policji 
pełni od 23 lat. W trakcie tego czasu 

Z dniem 3. czerwca Komendant Powiatowy Policji w Py-
rzycach powołał asp. sztab. Tomasza Franiaka na stanowisko 
Komendanta Komisariatu Policji w Lipianach, a pełniący do-
tychczas obowiązki Komendanta mł. asp. Piotr Malanowski 
został Kierownikiem Ogniwa Prewencji.

pracował zarówno w strukturach Wy-
działu Kryminalnego, gdzie zajmo-
wał się przede wszystkim przestęp-
stwami z kategorii życia i zdrowia 
oraz w strukturach Wydziału Prewen-
cji i Ruchu Drogowego pełniąc przez 
ostatnie cztery lata funkcję Kierow-
nika Rewiru Dzielnicowych. 

Nowemu Komendantowi ży-
czymy satysfakcji z realizacji posta-
wionych przed nim zadań i oczywi-
ście samych sukcesów w pracy na 
rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 
gmin: Lipiany i Przelewice.

mł. asp. Daniel Skrzypczak
KPP w Pyrzycach

„Historyczne i kulturowe bogactwo Ziemi Pyrzyckiej”
W ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, objętych Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Telewizja Kablowa AURA   realizuje  projekt   pn. „Hi-
storyczne i kulturowe bogactwo Ziemi Pyrzyckiej – wydanie filmów promujących dziedzictwo histo-
ryczne, kulturowe”. Celem operacji jest  poprawa jakości życia mieszkańców poprzez promocje dziedzictwa hi-
storycznego i kulturowego na obszarze LGD wpływającego na utożsamianie się ze swoim regionem, zwiększenie  
i zdobycie wiedzy historycznej związanej z dziejami Ziemi Pyrzyckiej Operacja przyczyni się do rozpoznawalności re-
gionu, ocalenia dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu.

       W ramach projektu w miesiącach od maja  2014r. do  lipca 2014 –  realizowana jest  produkcja czterech  reportaży 
– filmów promocyjnych   Produkcja obejmuję następujące tytuły:  

- odcinek 1    Pyrzyce lata 50-60, 
- odcinek 2    Kościoły i Kaplice gminy Pyrzyce i Warnice 
- odcinek 3    Pyrzyce na przełomie XIX i XX wieku 
- odcinek 4    750 lecie Pyrzyc
Filmy trafią do Gmin Pyrzyce, Warnice Dolice oraz szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich oraz dostępne 

będą w punkcie informacji turystycznej lub Pyrzyckim Domu Kultury.
Wszystkie odcinki reportaży „Historyczne i kulturowe bogactwo Ziemi Pyrzyckiej”
zostaną wyemitowane do końca 2014 roku w  ośmiu lokalnych telewizjach kablowych: Wielkopolski oraz Wojewódz-

twa Zachodniopomorskiego. 

         Tadeusz Darczyński 
              Prezes Zarządu 

asp. sztab. Tomasza Franiak
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Sonda Pyrzyce

Nie lubię uczyć się na pamięć 
wierszy, ale nie mam z tym żad-
nych problemów. Podczas recytacji 
nie stresuję się, ponieważ chodzę do 
szkoły muzycznej.

Stresuję się recytując, nie lubię 
uczyć się na pamięć wierszy.

Ostatni wiersz, jakiego się uczy-
łem to wiersz Adama Asnyka, ale nie 
lubię uczyć się na pamięć.

Lubię recytować wiersze, ostat-
nio był to wiersz Adama Asnyka. Nie 
stresuję się recytując.

Stresuję się w trakcie recytacji, 
ostatnio recytowałam Krzak dzikiej 
róży. Nie lubię uczyć się na pamięć.

„Czy pamiętasz wiersz lub pio-
senkę, której uczyłaś  się/uczyłeś  

się na pamięć w szkole?” .

Tetyń (wcześniej Beyersdorf) 
to jedna z większych miejscowo-
ści wiejskich w powiecie pyrzyc-
kim, położona na południowy - 
zachód od  Kozielic. Już w poło-
wie XIX wieku w Tetyniu miesz-
kało 935 osób. Zlokalizowanych 
było tam 19 dużych gospodarstw 
chłopskich, 11 półrolnych, istniała 
ponadto kuźnia, karczma, wiatrak, 
kościół, dwie szkoły, majątek do-
menalny i gospodarstwa wolnego 
wójta. Swoją nazwę miejscowość 
zawdzięcza dawnemu właścicie-
lowi osady. Z 1264 roku pocho-
dzi bowiem pierwsza historyczna 
wzmianka miejscowości, kiedy to 
książę Barnim I nadał osadę po-
chodzącemu prawdopodobnie z 
Bawarii rycerzowi Dietrichowi 
Beyer (stąd później: Beyersdorf).

Czteroobrazkowa bogato zdo-
biona widokówka powstała w za-
kładzie Rudolfa Scholz-a z Lipian                        

i przedstawia zdjęcia miejscowego 
kościoła, plebanii, stacji kolejowej 
oraz zabudowań mieszkalnych.  

Kościół zbudowano jeszcze w 
drugiej połowie XIII wieku. Około 
1600 r. gruntownie przebudowano 
go w duchu renesansu, przymuro-
wano szczyt wschodni wieńcząc go 
sygnaturką. Dobudowano od po-
łudnia zakrystię z renesansowym 
szczytem. Z pierwotnego wystroju 
architektonicznego zachowały się 
w ścianie wschodniej trzy otwory 
okienne ostrołukowe, zachodni 
portal i zamurowany portal połu-
dniowy. W XVIII wieku, dobudo-
wano wieżę zwieńczoną ażurową 
latarnią i prześwitami oraz baro-
kowym hełmem. We wnętrzu ko-
ścioła pod wieżą, sklepienia ko-
lebkowe z XIII wieku, ołtarz rene-
sansowy, rzeźbiony w drewnie, go-
tycka chrzcielnica z wapienia, or-
gany, dwa lichtarze cynowe z lat 

1644 - 1663. W XIX wieku nadbu-
dowano drewnianą dzwonnicę. Po 
zakończeniu II wojny światowej, 
3 maja 1946 roku, kościół pod we-
zwaniem Matki Boskiej Królowej 
Polski został poświęcony przez 
księdza Wacława Perza z Towarzy-
stwa Chrystusowego. 

Od przełomu XIX i XX wieku 
w Tetyniu istniał przystanek kole-
jowy, w postaci trzech niewielkich 
budynków (mieszkalnego i dwóch 
gospodarczych), murowanych z ce-
gły ceramicznej (zdjęcie u dołu). 

Prezentowana widokówka była 
przedmiotem obiegu pocztowego. 
Nadana została w 1910 roku na po-
czcie w Tetyniu i wysłana do od-
biorcy w Szczecinie. Producent: 
Rudolf Scholz, Photogr, Lippehne   
N.M. 

Wykorzystano materiały gminy 
Kozielice www.kozielice.pl
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7. czerwca w GCK-u odbyła 
się IV Biesiada Rodzinna - Spotka-
nie z Folklorem.  Organizatorem im-
prezy było Stowarzyszenie „Przyja-
ciół Gminy Przelewice”. Zachowa-
nie regionalnych tradycji ludowych  
i ich prezentacja szerokiej publiczno-
ści to główny cel biesiady, która re-
alizowana była w ramach zadań pu-
blicznych ze środków budżetu gminy 
Przelewice. Oficjalnego otwarcia w 
imieniu Wójta Gminy i organizatora 
dokonał Sekretarz Janusz Wójtowicz. 
Miłośnicy folkloru mieli okazję wy-
słuchać zespołów folklorystycznych 
z miejscowości: Bielinek, Barlinek, 
Warnice, Tetyń i Przelewice. Warto 
dodać, iż zespół „Jutrzenka” wystąpił 

z nowym repertuarem opracowanym 
przez kierownika zespołu Mariana 
Sopińskiego. Łącznie około stu arty-
stów zaprezentowało różne gatunki 
muzycznej sztuki ludowej. Po prezen-
tacji wszystkie zespoły otrzymały spe-
cjalne podziękowania i pamiątkowe 
statuetki, które wręczyli: Wójt Ma-
rek Kibała, Marian Sopiński i Janusz 
Wójtowicz. Na zakończenie biesiady 
odbyła się zabawa taneczna, którą 
prowadził Jan Klimaszewski z Lipian. 
Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania sponsorom oraz wszyst-
kim, którzy pomogli w przygotowaniu 
i organizacji imprezy.

Marian Sopiński

Biesiada Rodzinna w Przelewicach

21. czerwca na terenie hali rekre-
acyjno – sportowej odbyło się „RO-
DZINNE GRYLLOWANIE”, któ-
rego organizatorem była lipiańska 
Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci 
i Młodzieży „Moja Młodość” oraz 
Zespół Szkół w Lipianach. Piknik 
miał na celu, zachęcenie rodzin do 
wspólnej rekreacji na świeżym po-
wietrzu. Wydarzenie uświetniły wy-
stępy dzieci i młodzieży podczas 
prezentowanego festiwalu talentów. 
Jak co roku, dla przybyłych rodzin 
przygotowano wiele atrakcji, m.in.: 
dziecięca wioska piracka, fantoma-

nia, malowanie buzi, kiermasz ksią-
żek, pokaz pierwszej pomocy przed-
medycznej, pokaz Straży Pożarnej. 
Wielbiciele futbolu zmierzyli się ze 
sobą w wielopokoleniowym meczu 
piłki nożnej. 

Podczas imprezy nie zabrakło 
również smacznego jedzenia. Każdy 
łasuch mógł znaleźć coś dla siebie: 
był kiermasz ciast, nie tylko owo-
cowy kącik, pajdy chleba ze smalcem 
i oczywiście kiełbski z grilla, bez któ-
rych impreza by się nie odbyła. Pik-
nik zorganizowano dzięki wsparciu 
finansowemu Gminy Lipiany.

PP

RODZINNE 
GRYLLOWANIE



 9                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 8                                               

W 2014 r. na terenie gminy Prze-
lewice rozpoczęła się realizacja pro-
jektu pn. „Z językiem niemieckim za 
pan brat”. Projekt adresowany jest 
do dzieci i młodzieży ze szkół pod-
stawowych w Jesionowie, Kłodzinie 
i Żukowie oraz z gimnazjum w Prze-
lewicach, a jego celem jest nauka 
oraz pogłębienie znajomości języka 
niemieckiego. W zajęciach języko-
wych prowadzonych przez wykwali-
fikowanych nauczycieli, uczestniczy 
ogółem 54 uczniów. 

W ramach projektu realizowane 
są polsko - niemieckie warsztaty języ-
kowe. Do udziału w nich zostali rów-
nież zaproszeni uczniowie z zaprzy-
jaźnionych niemieckich szkół w Wol-
degk i Ueckermünde. Miejscem odby-
wania się warsztatów jest pałac przy 
Ogrodzie Dendrologicznym w Przele-
wicach. Pierwsze warsztaty odbyły się 
w dniach  07.- 09.04.2014 r. Uczestni-
czyli w nich uczniowie ze szkoły pod-
stawowej w Kłodzinie i z niemieckiej 
szkoły w Woldegk. Tematem przewod-
nim były zbliżające się Święta Wielka-
nocne. Uczestnicy wykonywali w gru-
pach polsko - niemieckich pisanki wiel-
kanocne i kartki świąteczne oraz pozna-
wali polskie i niemieckie słownictwo 
związane z tym świętem. Liczne za-
bawy poznawcze i integracyjne towa-
rzyszące warsztatom, wspólne zwie-

dzanie okolicy i gimnazjum w Przele-
wicach, jak również rozgrywki spor-
towe w hali sportowej, umożliwiły 
uczestnikom z Polski i Niemiec wza-
jemne poznanie się, co zaowocowało 
nawiązaniem bliższych kontaktów. 

W dniach 12.-14.05.2014 r. miały 
miejsce kolejne warsztaty. Uczestni-
kami tym razem byli uczniowie ze 
szkół podstawowych w Jesionowie  
i Żukowie oraz uczniowie z gimnazjum 
w Ueckermünde. Warsztaty odbyły się 
pod hasłem „Sport w moim życiu”. 
Wybór tematu nie był przypadkowy, 
gdyż w czerwcu, w gimnazjum w Prze-
lewicach odbyła się uroczystość na-
dania szkole imienia „Olimpijczyków 
Ziemi Przelewickiej”. To spotkanie 
polskich i niemieckich uczniów także 
zakończyło się pełnym sukcesem.

K. Golczyk-Maksymiec
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Dochodzi także do sprzedaży obu 
działek.
Cena wywoławcza wynosiła:
- dla działki nr 67 o pow. 2,3365 ha - 
34 600,00 złotych
Cena osiągnięta podczas przetargu 34 
950,00 złotych
- dla działki nr 70 o pow. 3,7561 ha – 
70 600,00 złotych

Nabywcami działek zostali Pań-
stwo Grażyna i Grzegorz Senderek,  
o czym poinformował Burmistrz w ta-
blicy ogłoszeń.

Jeden z czytelników zwrócił na-
szą uwagę na wysoką cenę, jaka zo-
stała wylicytowana za grunty w kla-
sie N, czyli nieużytki. Czytelnik poin-
formował nas także o tym, że według 
niego, na obu działkach znajdują się 
złoża piasku i żwiru nadającego się 
na cele budowlane. By zweryfikować 
otrzymane informacje nasza redak-
cja zwróciła się do burmistrza Pyrzyc  
o udostępnienie do operatu szacun-
kowego wykonanego dla obu działek  
i w odpowiedzi otrzymaliśmy.

Pan Ryszard Tański
Redaktor Naczelny

Dwutygodnika Puls Powiatu
      Nasz znak: NiR.6812.16.2014  

     Pyrzyce, 16 czerwiec 2014 r.

W dniu 09 czerwca 2014 r. do 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 
wpłynęło pismo dwutygodnika Puls 
Powiatu o przesłanie do redakcji 
kserokopii operatów szacunkowych 
działek 67 i 70 obręb Krzemlin, infor-
muję że Gmina Pyrzyce wystąpiła do 
Rzeczoznawcy Majątkowego sporzą-
dzającego ww. operaty o wyrażenie 
zgody ma ich udostępnienie, ponie-
waż zgodnie z pkt. 10.2 sporządzonej 
wyceny Operat nie może być publiko-
wany w całości ani w częściach, jak 
również nie może być udostępniany 
osobom trzecim bez uzgodnienia  
z autorem operatu.

Burmistrz odpowiedział jak 
chciał, według naszej opinii gmina 
jest właścicielem operatów i ma obo-
wiązek je udostępnić zainteresowa-
nym i nie może żądać wyjaśnień,  
w jakim celu ktoś domaga się wglądu 
do tego operatu. Naszej redakcji ope-
rat nie jest potrzebny do kolejnych 
operatów, tylko do sprawdzenia ja-
kie uwagi do w/w działek są w nim 
zapisane. Chcemy sprawdzić, czy 
nasz czytelnik słusznie podejrzewa, 
że pod ziemią obu działek znajdują 
się złoża żwiru, piasku, podsypki 
czyli materiału budowlanego. Bo 
gdyby się okazało, że Olech wiedział,  
a na pewno przypuszczał (rozmawiał  
o tym z pracownikiem na początku 
kadencji), że działka ma takie za-
soby, to byłby kolejny temat dla ko-
misji rewizyjnej. Ciekawe jest rów-
nież to, czy burmistrz poinformował 
biegłego o swoich wcześniejszych 
działaniach, związanych ze zlece-
niem pracownikowi wykonania ba-
dań geologicznych, a także o  ewen-
tualnych pokładach żwiru dla celów 
wyceny. Działka z pokładami żwiru 
byłaby warta kilkadziesiąt razy wię-
cej, niż została sprzedana. Dokładną 
cenę mogłyby określić wykonane od-
wierty, o których nie wiemy, czy zo-
stały wykonane. Jeżeli nie zostały 
wykonane, to dlaczego burmistrz 
najpierw je zleca a później z nich re-
zygnuje. Jeżeli je wykonano to kto  
i na czyje zlecenie? Opisywane 
działki mogłyby być zagospoda-
rowane w ramach partnerstwa pu-
bliczno - prywatnego i przynosić zy-
ski gminie. Mogłoby to być dodat-
kowe zajęcie dla Pyrzyckiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego. Sprawę 
będziemy wyjaśniać.

RT 

Opieraliśmy się wówczas na wy-
powiedziach Pani sekretarz z pro-
gramu Kalejdoskop w TVK AURA. 
Dziś dysponujemy już dokumentami, 
dotyczącymi tej sprawy. Jako pierw-
sze publikujemy pismo skierowane 
do Związku Zawodowego, kolejne to 
odpowiedź związkowców na pomysł 
Olecha.    

Pyrzyce, 09.06.2014 r.

Zarząd Zakładowej Organizacji
Związkowej NSZZ Solidarność

Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

Uprzejmie proszę o wyrażenie 
zgody na wypowiedzenie Pani Ur-
szuli Głod van de Sanden umowy  
o pracę zawartej w dniu 02. 12. 2013 
r. na czas nieokreślony na stanowisku 
Sekretarza Gminy w Urzędzie Miej-
skim w Pyrzycach.

Pani Urszula Głod van de San-
den pismem z dnia 12 05 2014 r. po-
informowała Burmistrza Pyrzyc, że 
została wybrana na Przewodniczącą 
Zarządu Związku Zawodowego NSZZ 
Solidarność działającego w Urzędzie 
Miejskim w Pyrzycach.

Przyczyną wypowiedzenia umowy 
jest:

1) Objęcie przez Panią Urszulę 
Głod van de Sanden funkcji związ-
kowej – Przewodniczącej Zarządu 
Związku NSZZ Solidarność działa-
jącego w Urzędzie Miejskim w Py-
rzycach, o której powstaniu i objęciu  
w niej funkcji przewodniczącej po-
informowała Pani Urszula Głod van 
de Sanden pismem z dnia 12 maja 
2014 r. skierowanym do Burmistrza 
Pyrzyc:

- w sytuacji zatrudnienia Pani 
Urszuli Głod van de Sanden w Urzę-
dzie Miejskim w Pyrzycach na sta-
nowisku Sekretarza Gminy, co nadto 

narusza zakaz łączenia funkcji związ-
kowej przewodniczącego zakładowej 
organizacji związkowej z zatrudnie-
niem na stanowisku sekretarza gminy 
w tym samym zakładzie pracy,

- w sytuacji gdy w Tygodniku Py-
rzyckim Nr 20 (84) z dnia 16 maja 
2014 r. wyraźnie stwierdzono, że przy-
czyną powstania w Urzędzie Miej-
skim w Pyrzycach zakładowej orga-
nizacji związkowej NSZZ Solidarność 
jest „...złe traktowanie pracowników 
przez burmistrza Pyrzyc”, a publika-
cja ta stawia w złym świetle Burmi-
strza Pyrzyc, zawiera powołanie się 
na nieprzychylne Burmistrzowi Py-
rzyc opinie Pana Mieczysława Jurka 
Przewodniczącego NSZZ Solidar-
ność Pomorza Zachodniego, w ra-
mach którego struktury istnieje za-
kładowa organizacja związkowa, któ-
rej funkcje objęła Pani Urszula Głod 
van de Sanden.

2) Nierzetelne lub nielojalne za-
chowanie się Pani Urszuli Głod van 
de Sanden wobec pracodawcy pole-
gające na niedoinformowaniu pra-
codawcy o zakazie łączenia funk-
cji związkowej – przewodniczącego 
zakładowej organizacji związkowej  
z zatrudnieniem na stanowisku sekre-
tarza gminy w tym samym zakładzie 
pracy – w związku z objęciem przez 
Panią Urszulę Głod van de Sanden 
stanowiska Przewodniczącej w za-
kładowej organizacji związkowej 
NSZZ Solidarność w Urzędzie Miej-
skim w Pyrzycach w którym jest ona 
zatrudniona na stanowisku Sekreta-
rza Gminy.

3) Nielojalne zachowanie się 
Pani Urszuli Głod van de San-
den wobec pracodawcy, polegające 
na zatajaniu lub niedoinformowa-
niu uprzednio pracodawcy o zamia-
rze utworzenia w Urzędzie Miejskim  

Związkowa
zadyma 
w Gminie
Pyrzyce

dokończenie ze str. 1 dokończenie ze str. 1
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w Pyrzycach zakładowej organizacji 
związkowej NSZZ Solidarność:

- w sytuacji uczestnictwa Pani 
Urszuli Głod van de Sanden w two-
rzeniu zakładowej organizacji związ-
kowej w Urzędzie Miejskim w Pyrzy-
cach, której funkcję przewodniczącej 
objęła,

- w sytuacji gdy w Tygodniku Py-
rzyckim Nr 20 (84) z dnia 16 maja 
2014 r. wyraźnie stwierdzono, że 
„Związek zawodowy był tworzony 
w całkowitej konspiracji, tak aby 
nie dowiedział się o nim burmistrz 
Olech”.

4) Jednoznaczna krytyka Burmi-
strza Pyrzyc dokonana przez Panią 
Urszulę Głod van de Sanden:

- w wypowiedziach udzielonych 
dla dwutygodnika Puls Powiatu  
a opublikowanych w jego nr 7 z 2014 
r., w artykule „Czy przed gabinetem 
Olecha zapłoną opony?” w których w 
szczególności krytykuje ona politykę 
kadrową, płacową Burmistrza Py-
rzyc, zarzuca mu brak prawidłowej 
oceny pracowników, a także szkodzi 
wizerunkowi Burmistrza Pyrzyc  

- bezpodstawnie publicznie obawy 
co do możliwości stosowania szykan 
przez Burmistrza Pyrzyc wobec osób, 
które podjęły działalność związkową 
w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach:

- poprzez czynienie wytyków Bur-
mistrzowi Pyrzyc w obecności osób 
trzecich – pracowników Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach polegają-
cych na zarzucaniu Burmistrzowi 
Pyrzyc nienależytego wykonywania 
przez niego obowiązków służbowych 
poprzez wieloletnie zaległości w za-
łatwianiu spraw – co miało miejsce w 
gabinecie skarbnika Gminy w Urzę-
dzie Miejskim w Pyrzycach.

5) Uczestnictwo Pani Urszuli 
Głod van de Sanden w spotkaniu  
w dniu 12 maja 2014 r. – bez wiedzy 
i zgody Burmistrza Pyrzyc – w miej-
scu zamieszkania pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach Haliny Mar-
ciniak, w Pyrzycach przy ul. Lipiań-
skiej, z tą pracownicą, jej pełnomoc-
nikiem procesowym, z której to po-
wództwa przeciwko Urzędowi Miej-
skiemu w Pyrzycach toczy się sprawa 
przed Sądem Rejonowym w Stargar-
dzie Szczecińskim Wydział IV Pracy 
sygn. Akt. IV P 60/14, w której to 
sprawie Pani Urszula Głod van de 
Sanden została wezwana w charak-
terze świadka, z obowiązkiem stawie-
nia się do Sądu w celu złożenia ze-
znań w sprawie w dniu następnym.

6) Odmowa wykonania przez Pa-
nią Urszulę Głod van de Sanden ust-
nego polecenia służbowego Burmi-
strza Pyrzyc z dnia 15 maja 2014 r.  
w którym zobowiązano Panią Ur-

szulą Głod van de Sanden do sporzą-
dzenia szczegółowej notatki z prze-
biegu jej pracy w dniach 14 i 15 maja 
2014 r. z podaniem czynności które 
wykonała, które to polecenie przy-
jęła bez uwag, a następnie w dniu 16 
maja 2014 r. uzależniła wykonanie 
tego polecenia od wydania go przez 
Burmistrza Pyrzyc na piśmie.

7) Wydanie przez Panią Urszulę 
Głod van de Sanden polecenia pra-
cownikowi Urzędu Miejskiemu w Py-
rzycach aby dokonał w godzinach 
swojej pracy w Urzędzie Miejskim w 
Pyrzycach naprawy jej prywatnego 
samochodu osobowego, na co oso-
biście zwrócił Pani Urszuli Głod ban 
de Sanden uwagę Burmistrz Pyrzyc  
w dniu 15 maja 2014 r.

8) Samowolne opuszczenie przez 
Panią Urszulę Głod van de Sanden 
miejsca pracy w dniach 26. 03. 2014 
r., 13. 05. 2014 r., 14. 05. 2014 r., 26. 
05. 2014 r. bez wiedzy i zgody Bur-
mistrza Pyrzyc, z odnotowaniem tego 
wyjścia w księdze ewidencji wyjść.

9) Wykonywanie przez Panią Ur-
szulę Głod van de Sanden w czasie 
udzielonego jej zwolnienia lekar-
skiego czynności sprzecznych z jego 
celem, jakim jest odzyskanie zdol-
ności do pracy poprzez świadcze-
nie przez Panią Urszulę Głod van 
de Sanden czynności związanych z 
zakładaniem zakładowej organiza-
cji związkowej NSZZ Solidarność  
w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach – 
narażając przez to pracodawcę na 
przedłużenie nieobecności w pracy 
Pani Urszuli Głod van de Sanden z 
uwagi na stan jej zdrowia – co miało 
miejsce w miesiącu maju 2014 r.

10) Wykonywanie przez Panią 
Urszulę Głod van de Sanden w czasie 
pracy – gdy bez zgody pracodawcy w 
godzinach przeznaczonych na pracę 
niezwiązanych z czynnościami pra-
cowniczymi czynności na rzecz osób 
trzecich, tj. świadczenia pomocy 
prawnej pomimo upomnienia i za-
kazu wykonywania tych czynności.

Powyższe zdarzenia powodują 
nadto utratę wobec Pani Urszuli 
Głod ban de Sanden zaufania nie-
zbędnego do dalszego sprawowa-
nia przez Panią Urszulę Głod van 
de Sanden funkcji Sekretarza Gminy  
w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach.

W razie uznania że w niniejszej 
sytuacji nie jest wymagane uzyska-
nie zgody o której mowa w art. 32 
Ustawy z dnia 23.05.1991 r. O Związ-
kach Zawodowych, niniejsze pismo 
proszę potraktować jako konsultacje 
w rozumieniu art. 38 Kodeksu Pracy.

Z poważaniem
Jerzy Marek Olech

W odpowiedzi, Związek Zawodowy  
kieruje do Burmistrza pismo o nastę-
pującej treści:

Zarząd Zakłado-
wej Organizacji Związkowej                                              

Szczecin, 12 czerwca 2014  r.
NSZZ Solidarność

Urzędu Miejskiego w Pyrzycach
Szanowny Pan

Jerzy Marek Olech
Burmistrz Pyrzyc

dot: wyrażenia zgody na wypo-
wiedzenie Pani Urszuli Głod van de 
Sanden umowy o pracę z 02 grudnia 
2013 r. zawartej na czas nieokreślony 
na stanowisku Sekretarza Gminy  
w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach

W związku z otrzymanym w dniu 
09 czerwca 2014 r.  pismem z 09 
czerwca 2014 r. zawierającym prośbę 
o wyrażenie zgody na wypowiedze-
nie Pani Urszuli Głod van de San-
den umowy o pracę z dnia 02 grud-
nia 2013 r. zawartej na czas nie-
określony na stanowisku Sekretarza 
Gminy w Urzędzie Miejskim w Py-
rzycach po zapoznaniu się ze wska-
zanymi w powołanym wyżej piśmie 
przyczynami wypowiedzenia umowy 
o pracę, nie wyrażamy zgody na do-
konanie wypowiedzenia.

Przede wszystkim wskazać na-
leży, że chybione jest twierdzenie, iż 
istnieje prawny zakaz łączenia funk-
cji związkowej, tj. Przewodniczą-
cego Zarządu Zakładowej Organiza-
cji Związkowej ze stanowiskiem Se-
kretarza Gminy. Nie ma także praw-
nego obowiązku informowania pra-
codawcy o zamiarze utworzenia za-
kładowej organizacji związkowej. 
Natomiast wbrew twierdzeniu zawar-
temu w piśmie z 09 czerwca 2014 r. 
pracodawca został poinformowany 
o fakcie utworzenia takiej organiza-
cji związkowej. Pozostałe zarzuty za-
warte w w/w piśmie w ocenie Zarządu 
noszą znamiona osobistej szykany ze 
strony pracodawcy wobec pracownika  
i nie zasługują na ich uwzględnienie 
przy ocenie ewentualnego narusze-
nia przez pracownika jego obowiąz-
ków wynikających z Kodeksu pracy  
i ustawy o pracownikach samorządo-
wych.  Nie wdając się w dalszą po-
lemikę, treść sformułowanych w pi-
śmie przyczyn wypowiedzenia umowy  
o pracę jednoznacznie wskazuje też na 
dyskryminację pracownika z powodu 
jego przynależności do zakładowej 
organizacji związkowej funkcjonują-
cej przy pracodawcy, co nie tylko na-
rusza przepis art. 59 ust. 1 Konsty-
tucji RP, art. 2 Konstytucji RP oraz 
przepisy ustawy o związkach zawo-
dowych. Pani Urszula Głod van de 
Sanden pomimo niewielkiego okresu 
zatrudnienia (niewielu ponad 6 mie-
sięcy) dała się poznać jako pracow-
nik o dużej wiedzy merytorycznej, 

ogromnym doświadczeniu zawodo-
wym związanym z funkcjonowaniem 
organów samorządowych, a także 
jako pracownik sumienny, obowiąz-
kowy i pomocny petentom. W tej sy-
tuacji, mając na względzie powyższe 
argumenty, wypowiedzenie umowy  
o pracę Pani Urszuli Głod van de 
Sanden uznajemy za bezpodstawne  
i pozbawione racjonalności, a wręcz 
noszące znamiona osobistego odwetu 
Burmistrza Pyrzyc za utworzenie za-
kładowej organizacji związkowej 
NSZZ Solidarność w Urzędzie Miej-
skim w Pyrzycach. Z tym bowiem fak-
tem należy wiązać wskazaną w pi-
śmie z 09 czerwca 2014 r. utratę za-
ufania do pracownika.

Pełnomocnik Zarządu
ZOZ NSZZ Solidarność

Łukasz Dautin
Adwokat

I  teraz związkowa piłka po stro-
nie burmistrza, jeżeli prawnicy Ole-
cha  udowodnią, że prawo zabrania 
sekretarzom gminy być jednocze-
śnie przewodniczącymi związków 
zawodowych, co zarzucają w punk-
cie pierwszym pisma do związku,  to 
Pani Urszula Głod van de Sanden, 
która obecnie przebywa na zwolnie-
niu lekarskim ma kłopot. Jeżeli Ole-
chowi udałoby się zwolnić obecną 
sekretarz, to rodzi się pytanie co z 
urzędową organizacją związkową, 
bo z tego co wiemy zapisało się do 
niej około 10 pracowników urzędu, 
czy któryś z nich się ujawni i ze-
chce zostać jawnym przewodniczą-
cym, czy organizacja będzie działać 
w podziemiu? 

RT§
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dokończenie ze str. 1

Zamiast rodziców wezwali kura-
tora, policjanta od spraw nieletnich 
i przeprowadzili rozmowę dyscypli-
nującą. Wcześniej złożyli doniesie-
nie na policję o znieważeniu nauczy-
ciela przez ucznia. Rodzic został za-
proszony na końcu i to na komisję 
interdyscyplinarną.

Zmierzając do sedna sprawy; we-
zwanym rodzicem była sołtys Ża-
bowa i radna gminy Pyrzyce Małgo-
rzata Piotrowska, „przez którą” lub 
„dzięki której” dyrektor SP w Ża-
bowie Bożena Masternak ma posta-
wione zarzuty w Sądzie Karnym, za 
przekroczenie uprawnień i fałszo-
wanie dokumentów. Dziś zapytali-
śmy nie radną i sołtyskę,  ale matkę 
o ocenę całego zajścia. 

Małgorzata Piotrowska – Po-
wiem szczerze zadarto z niewła-
ściwą matką. Moje dziecko zostało 
potraktowane jak bandyta, jak naj-
większy zbójnik w szkole. Nie pole-
mizuję z jego nagannym zachowa-
niem. Zachował się nieprawidłowo, 
musi wziąć za to odpowiedzialność. 
Ale taką? Wbrew temu, co wykonała 
dyrektorka na moim synu - pewnego 
rodzaju sąd. Moje dziecko ma 12 lat 
i ma prawo do popełniania błędów, 
a rodzice, pedagog, szkoła są po to, 
by mu pomóc błędy naprawiać, by 
mu wskazać dobrą drogę. Pani dy-
rektor, jeśli się myli, a w tym przy-
padku złamała wszystkie możliwe 
punkty regulaminu i Statutu Szkoły, 
musi za błąd odpowiedzieć i pro-
szę mi uwierzyć - odpowie. Podda-
łam w wątpliwość procedury, jakie 
miały miejsce w przypadku ukara-
nia mojego syna. Pominięto wszelką 
drogę próby wychowawczej, czyli: 
telefon do rodzica, rozmowę indywi-
dualną z uczniem, rozmowę z rodzi-
cem, rozmowę z pedagogiem. Moje 
dziecko zostało postawione przed ko-
misją interdyscyplinarną i mało tego, 
zostało złożone doniesienie na po-
licję, na mojego syna. Moje dziecko 
nie jest święte, ma swoje różki, ale 
jak do tej pory ma bardzo dobre spra-
wowanie. Jest członkiem Samorządu 
Uczniowskiego. Jest aktywnym, może 
nie sportowcem, ale członkiem dru-
żyny. Jest lubiany przez klasę. Nie 
ma problemu z innymi nauczycie-
lami. Ma średnią w granicy 4 -  4,2, 
więc ma swoje osiągnięcia. Jak do 
tej pory wezwana byłam do szkoły 
w sprawie mojego syna raz, stawi-
łam się. Było to spotkanie grupowe 
w sprawie zachowania dzieci na lek-
cji tego samego pana Witka. Nie by-

łam wzywana ani wcześniej, ani póź-
niej, aż do wezwania na komisję in-
terdyscyplinarną z dzieckiem. Zadzi-
wiające, ponieważ każdy nauczyciel 
wie, że ta forma jest ostatecznością 
w przypadku, gdy zawodzą wszyst-
kie dostępne środki wychowawcze, 
gdy nie radzi sobie szkoła i rodzice. 
Więc szkoła przestała sobie radzić  
z dzieckiem, które na semestr zimowy 
było jeszcze bardzo dobre? Którego 
rodzice w ogóle nie są powiadamiani 
o jego zmianie w jego zachowaniu? 
Którego  wychowawca opowiada  
o jego wybrykach z uśmiechem na 
twarzy? Którego dyrektorka nie jest w 
stanie stanąć odważnie naprzeciwko 
ucznia i jego matki na komisji, którą 
sama na wariata powołała zarzą-
dzeniem? Jedynym sygnałem wyraź-
nym jaki dostałam jest fakt, że moje 
dziecko stało się ofiarą błędu nieod-
powiedzialnej  dyrektorki. Na komisji 
obrażony pan Witek, zapytany przez 
kuratora co chciał osiągnąć przez 
postawienie mojego syna przed taką 
komisją, powiedział: „chciałem po-
trząsnąć uczniami, żeby zaczęli mnie 
szanować”! Proszę sobie wyobrazić 
moje zdziwienie. Dziesięć miesięcy 
klasa mojego dziecka dokucza Panu, 
a on potrząsa moim synem i to przy 
policjancie ds. nieletnich, kuratorze. 
I to Pan, który zapomniał o swoich 
błędach na  początku pracy zawo-
dowej.  Żenujące.  Wydawało mi się, 
że po moim dziecku te wszystkie wy-
darzenia spływają jak po kaczce, ale 
po tej komisji okazało się, że jednak 
nie. Następnego dnia udałam się do 
lekarza rodzinnego, który dał mi po-
lecenie, że ma nie wracać, że to na 
niego źle wpłynie. Lekarz rozmawiał 
z moim synem i odkrył, że to siedzi w 
nim wiele miesięcy, że podobne prze-
śladowanie trwało już wiele miesięcy. 
Nie pozwolę, żeby bardziej krzyw-
dzono moje dziecko, któremu i tak się 
nieźle „oberwało”. Skargę złożyłam 
do kuratorium - do zachodniopomor-
skiego kuratora oraz do wiadomości 
rzecznika praw dziecka. 

R.T. – Czy nie odbiera Pani  
tego całego zajścia, jako próby od-
wetu na synu, za Pani działania 
związane z pracą dyrekcji szkoły  
i środowiskiem nauczycielskim? 

M.P. – Powiem szczerze. Dla do-
bra pani dyrektor lepiej będzie, żeby 
miała lepszy powód niż odwet na 
matce. I dodam, jak jestem niewia-
rygodnie zdziwiona, iż kobieta ma-
jąca swoje własne dzieci, mogła do-
puścić się takiego czynu, by skrzyw-

szkołySukces pedagogiczny
to chyba nie jest

dzić lwiątko innej matce. To, że nie-
wiele pokory w tej pani wiemy od 
wielu miesięcy, ale że mściwość i bez-
względność  doprowadziło ją do ma-
fijnych ruchów. Czemu mafijnych? 
Bo tylko mafia jest w stanie skrzyw-
dzić najsłabszego w rodzinie, by do-
paść dorosłego. 

Zapewne, czytający tę informa-
cję nauczyciele wiedzą, jak należy 

w takich sytuacjach postępować  
z uczniem i sami ocenią opisane zaj-
ście. Zapewne instytucje, do których 
skierowane zostały skargi ponownie, 
zajmą się szkołą w Żabowie, ale już 
w innym temacie.

A tak na zdrowy rozum, po co ta 
policja do szóstoklasisty? 

RT

GMINA JEST TYPOWO ROLNICZĄ. ZAMIESZ-
KAŁA PRZEZ 2700 OSÓB. GMINA  JEST PODZIE-
LONA NA 11 SOŁECTW: KOZIELICE, TETYŃ,  RO-
KITY, ZAŁĘŻE,  CZARNOWO WRAZ  Z ZADEKLI-
NEM, ŁOZICE,  MIELNO PYRZYCKIE,  SIEMCZYN, 
TRZEBÓRZ,  MARUSZEWO,  PRZYDARŁÓW.  SIE-
DZIBĄ GMINY JEST WIEŚ KOZIELICE.  W GMINIE 
KOZIELICE SĄ PIĘKNE KOŚCIOŁY, NP.: W CZAR-
NOWIE,  MIELNIE PYRZYCKIM,  KOZIELICACH, 
TETYNIU, ROKITACH I SIEMCZYNIE. TAKŻE SĄ 
PIĘKNE JEZIORA, NP.:  JEZIORO CZARNE,  JE-
ZIORO PIASECZNO,  JEZIORO ŚWIDNO,  JEZIORO 
CZARNOWO,  JEZIORO ROKITY itp.  W KOZIE-
LICACH ZNAJDUJE SIĘ PIĘKNA SZKOŁA O NA-
ZWIE:  ZESPÓŁ SZKÓŁ W KOZIELICACH. TAKŻE 
JEST WIELKA HALA SZKOLNA ORAZ  KOMPLEKS 
BOISK ZEWNĘTRZNYCH. W KOZIELICACH  JEST 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW. WÓJTEM GMINY 
KOZIELICE JEST PAN EDWARD KICIŃSKI, ZA-
STĘPCĄ WÓJTA JEST PAN MIROSŁAW LIPIEC, A 
PRZEWODNICZĄCYM RADY GMINY KOZIELICE 
JEST ZNAJOMY PAN ROBERT SÓJKA.  

 
                                     PIOTREK SZYMAŃSKI

 

GMINA KOZIELICE

Małgorzata Piotrowska
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Fo t o ko m e n t a r z
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Na pierwszy plan ostatnich se-
sji Rady Miejskiej w Pyrzycach, wy-
suwają się skargi burmistrza Jerzego 
Marka Olecha na „biedę” panującą w 
urzędzie, którą spowodowali radni opo-
zycji ograniczając środki finansowe na 
działalność administracji. Słyszymy, 
że brakuje na papier, tonery, długo-
pisy, wodę, ścieki, prąd i że burmistrz 
będzie zwalniał pracowników. Jak na 
razie, radni racjonują Olechowi wy-
datki, więc temat zapewne będzie wra-
cał na każdej sesji do końca kadencji. 
Jak zauważyła nie tylko nasza redak-
cja, Olech całą kadencję jest wzywany 
na rozprawy sądowe lub sam inicjuje 
wnioski do sądu. A to wszystko wiąże 
się z wydatkami budżetu gminy, czyli 
tego budżetu, w którym brakuje na pa-
pier, tonery, długopisy, wodę, ścieki i 
prąd. By sprawdzić, czy sądowe wojaże 
to duży wydatek - czy nie, zadaliśmy 
Olechowi  pytanie o koszty siły praw-
niczej obsługującej jego i urząd.

W związku z przygotowywanym 
materiałem w Dwutygodniku PULS 
POWIATU:

1. Zwracam się prośbą, o przeka-
zanie naszej redakcji kserokopii umowy 
na obsługę bieżącą i zastępstwo proce-
sowe z kancelarią prawną obsługującą 
Urząd Miejski w Pyrzycach.

2.Proszę także, o pisemną odpo-
wiedź na pytanie, czy Urząd Miejski po-
nosił z tytułu zadań (udział w sprawach 
prowadzonych przez burmistrza lub 
przeciw burmistrzowi) obsługi prawnej 
dodatkowe koszty na rzecz kancelarii,  
z którą jest podpisana umowa lub in-
nych wynajmowanych w tym celu kan-
celarii i prawników w okresie od  po-
czątku obecnej kadencji. Jeżeli takie sy-
tuacje miały miejsce, to proszę o poda-
nie jakich spraw dotyczyły i jakie koszty 
z tego tytułu poniosła Gmina Pyrzyce 
przy każdej sprawie.
W odpowiedzi czytamy:

Pyrzyce, dnia 13.06.2014 r.
Ryszard Tański

Redaktor Naczelny
Dwutygodnik

PULS POWIATU
Nasz znak: WO.1431.6.2014.

W odpowiedzi na Państwa pismo 
skierowane w trybie informacji pu-
blicznej w sprawie przekazania redak-
cji kserokopii umów zawartych z kan-
celarią prawną na obsługę bieżącą i 
zastępstwo procesowe oraz informacji  
w przedmiocie ponoszenia dodatko-
wych kosztów w sprawach prowadzo-
nych z powództwa Burmistrza i prze-
ciwko Burmistrzowi uprzejmie infor-
muję, iż w latach 2010 – 2014 obsługa 
prawna była wykonywana przez:
-  na podstawie umowy zlecenia zawar-
tej w dniu 17 listopada 2008 r. Pana To-
masz Werenicza radcę prawnego;
-  na podstawie umowy z dnia 11 marca 
2009 r. Pan Karola Kłosowskiego radcę 
prawnego;

Od 29 czerwca 2012 r. usługę 
prawną, w zakresie obsługi prawnej 
prowadzi Kancelaria Prawnicza Rad-
ców Prawnych Skotarczak Dąbrowski 
Olech, natomiast usługę prawną, w za-
kresie zastępstwa procesowego prowa-
dzi Kancelaria Radcy Prawnego To-

Prawnicy
Olecha

masz Podleśnego. Kolejnymi umowami 
zawartymi w roku 2012 i 2013 został 
przedłużony okres świadczenia przed-
miotowych usług z wyżej wskazanymi 
podmiotami do dnia 31 styczna 2015 r.

W zakresie ponoszenia dodatko-
wych kosztów z tytułu zastępstwa pro-
cesowego zostały zawarte następujące 
umowy:
- w dniu 3 lutego 2012 r. na prowa-
dzenie sprawy z powództwa Jana Gut-
kowskiego  przeciwko Gminie Py-
rzyce 
- w dniu 3 stycznia 2013 r. na prowadzenie 
postępowania apelacyjnego w sprawie z  
powództwa Jana Gutkowskiego przeciwko 
Gminie Pyrzyce
- w dniu 15 kwietnia 2013 r. na prowa-
dzenie postępowania ponownie w I in-
stancji w sprawie z powództwa Jana 
Gutkowskiego przeciwko Gminie Py-
rzyc Wyżej wskazane umowy zostały 
zawarte z Kancelarią Prawniczą Rad-
ców Prawnych Skotarczak Dąbrowski 
Olech. 
       W dniu 7 października 2013 r. zo-
stała zawarta umowa z Kancelarią Ad-
wokacką Kacper Matlak na zastęp-
stwo procesowe w sprawie skargi na 
uchwałę Nr XLII/416/13 Rady Miejskiej 
w Pyrzycach z dnia 14 sierpnia 2013 r. 
w sprawie przeprowadzenia absoluto-
rium oraz na uchwałę Nr XLI/403/13 
Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 
czerwca 2013 r. w sprawie absoluto-
rium z tytułu budżetu za 2012 r.

Za pośrednictwem niniejszego pi-
sma przesyłamy kserokopię wyżej wy-
mienionych umów. 

Postanowiliśmy przeanalizować 
umowy z Kancelarią Adwokacką Sko-
tarczak Dąbrowski Olech - dotyczące 
bieżącej obsługi prawnej gminy i po-
równać je z dodatkowymi umowami 
dotyczącymi obsługi procesowej pod-
pisanymi przez Olecha z firmą Tomasza 
Podleśnego Kancelaria Radcy Praw-
nego z Gryfina i czynimy to poniżej. 
Umowy zawarte przez burmistrza 
Jerzego Mark Olecha z kancelariami 
prawnymi:

29.06.2012 r. umowa zawarta na 
okres od 01-07-2012 do 31-08-2012  
z  Kancelarią Radców Prawnych SDO 
na  bieżącą obsługę prawną gminy, 
plus obsługę procesową gminy. Koszt 
umowy - 7995 zł brutto /mies.
Powyższa Umowa zostaje podzielona 
na dwie:

28.08.2012 r. umowa na okres 01-
09-2012 do 31-12-2012 z  Kancelarią 
Radców Prawnych SDO na bieżącą ob-
sługę prawną gminy. Koszt - 3321 zł 
brutto/mies.

28.08.2012 r. umowa na okres 01-
09-2012 do 31-12-2012 z Tomaszem 
Podleśnym Kancelaria Radcy Praw-
nego do obsługi procesowej gminy. 
Koszt - 4674 zł brutto/mies.
Łącznie miesięcznie obie umowy - 
7995 zł brutto mies.  

28.12.2012 r. umowa na okres 01-
01-2013 do 31-01-2013 z  Kancelarią 
Radców Prawnych SDO na bieżącą ob-
sługę prawną gminy. Koszt - 3321 zł 
brutto/mies.

28.12.2012 r. umowa na okres 01-
01-2013 do 31-01-2013 z Tomaszem 
Podleśnym Kancelaria Radcy Praw-
nego do obsługi procesowej gminy. 
Koszt - 4674 zł brutto/mies.
Łącznie miesięcznie 7995 zł brutto 
mies.

01.02.2013 r. umowa na okres 01-
02-2013 do 31-01-2015 z Kancelarią 
Radców Prawnych SDO na bieżącą ob-
sługę prawną gminy. Koszt - 2829  zł 
brutto/mies.

01.02.2013 r. umowa na okres 01-
02-2013 do 31-01-2015 z Tomaszem 
Podleśnym Kancelaria Radcy Praw-
nego do obsługi procesowej gminy. 
Koszt - 5166 zł brutto/mies.
Łącznie miesięcznie 7995 zł brutto 
mies.

Po analizie umów, które otrzymali-
śmy od burmistrza i na podstawie po-
wyższego zestawienia, rodzi się kilka 
pytań. Dlaczego w poszczególnych 
umowach zmieniają się kwoty, skoro 
suma ostateczna jest taka sama. Dla-
czego pierwsza umowa jest zawarta  
z jedną firmą i rozliczona w jednej 
kwocie a pozostałe podzielone są na 
kilka umów, cztery okresy i dwie różne 
firmy? Wydaje się nam, że powód 
może być jeden. Obsługa procesowa 
gminy nie wymaga procedury zamó-
wień, natomiast obsługa prawna gminy, 
tak. Przypomnijmy czytelnikom, że 
do kwietnia tego roku próg, po prze-
kroczeniu którego należało organizo-
wać przetarg, wynosił 14 tysięcy euro, 
czyli około 59 tysięcy złotych. Gdyby 
umowa była z jedną firmą na obsługę 
prawną i obsługi procesowe gminy, 
Olech musiałby ogłaszać przetarg, a tak 
wystarczyło zapytanie o cenę. Czyta-
jąc dostarczone naszej redakcji umowy 
widzimy, że mamy: jedną firmę na ob-
sługę prawną, cztery umowy i łącznie 
31 miesięcy. Wynika z tego, że bur-
mistrz, świadomy tego co podpisuje,  
i kancelarie prawne, być może ce-
lowo dzielą wydatki na poszczególne 
umowy. Kolejne umowy obsługi praw-
nej dotyczą sprawy projektu dużej tężni 
zaplanowanej jeszcze przez burmistrza 
Kazimierza Lipińskiego, za której pro-
jekt nie zapłacono. Autor projektu Jan 
Gutowski skierował sprawę do sądu i 
Olech zatrudnił do tej sprawy Kance-
larię Adwokacką Skotarczak Dąbrow-
ski Olech. 

1. 03.02.2012 r. - 7200 zł plus 
vat (I instancja) + 5400 zł plus vat (II 
instancja).

2.  24.08.2012 r. - aneks do ww. 
umowy zmiana tylko na 7200 zł plus 
vat a pozostała kwota II instancji ma 
wynikać z Rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości.

3. 03.01.2013 r. - tylko 5400 zł plus 
vat postępowanie apelacyjne.

4. 15.04.2013 r. - 7200 zł plus 
vat ponowne rozpatrzenie przez sąd I 
instancji.

Przedmiot zamówienia w pierwszej 
umowie brzmi: w zakresie zastępstwa 
procesowego w postępowaniu z po-
wództwa Jana Gotowskiego przeciwko 
Gminie Pyrzyce o zapłatę 1.059.080,00 
zawisłej przed sądem okręgowym, wy-
dział cywilny, a także w dalszym toku 
postępowania przed sądem II instan-
cji, a w razie konieczności przed sądem 
najwyższym. 

Wątpliwość w naszej redakcji bu-
dzi fakt, dlaczego Olech sprowadza 
nową Kancelarię Adwokacką Skotar-
czak Dąbrowski Olech do sprawy Gut-
kowskiego, kiedy jeszcze trwa umowa 
z Kancelarią Radcy Prawnego Karola 
Kłosowskiego, aż do 30 czerwca 2012 
r. Ponadto, czy powinny być zawie-
rane kolejne umowy z Kancelarię Ad-
wokacką Skotarczak Dąbrowski Olech. 
Umowa z dnia 3.01.2013 r. zostaje za-
warta pomimo, iż trwa umowa z Toma-
szem Podleśnym - Kancelaria Radcy 
Prawnego - na obsługę procesową 
Gminy Pyrzyce? 

I jeszcze ostatnia umowa, której 
kopie otrzymaliśmy. Dotyczy ubiegło-
rocznej sprawy sporu o absolutorium 
radnych z burmistrzem. Olech podpi-
sał wtedy umowę  z Kancelarią Adwo-
kacką Kacpra Matlaka. 

1. 07-10-2013 - Matlak kwota 4000 
zł plus vat

Mamy nową umowę. Nowa kance-
laria prowadzi w/w sprawę a jest prze-
cież nadal umowa z Tomaszem Podle-
śnym Kancelaria Radcy Prawnego. I tu 
Burmistrz powinien powiedzieć rad-
nym, że jeżeli był konflikt z reprezen-
towaniem ich w sądzie z Kancelarią 
Radców Prawnych SDO, to chyba nie 
było konfliktu z Tomaszem Podleśnym 
Kancelaria Radcy Prawnego do obsługi 
procesowej gminy. Zaciekawionych  
odsyłam do strony internetowej http://
www.sdo.com.pl/pl/o-nas/zespol, na 
której oficjalnie istnieje Tomasz  Pod-
leśny jako pracownik Kancelarii Rad-
ców Prawnych SDO. Nie wiadomo, 
czy umowa pomiędzy nim a Olechem 
była potrzebna, czy służyła do utrud-
nień w ustaleniach rozliczeń, czy też w 
celu niestosowania przetargu? Ale na 
te pytania może odpowie radnym bur-
mistrz Jerzy Marek Olech. Warto za-
pytać radnych, ile przeznaczają rocz-
nie dla Olecha na prawników, a ile 
on na ten cel wydał.  Reasumując, 
można przypuszczać, że Olechowi 
zależało na tej, a nie inne kancelarii. 
Olech miał świadomość, że musi or-
ganizować przetargi, a tego nie robił. 
Materiał polecamy lekturze na koniec 
kadencji radnym gminy Pyrzyce i ko-
misji rewizyjnej.

RT
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SPORT

Sportowy rok szkolny zbliża się 
dużymi krokami do końca, ale jesz-
cze nie dla wszystkich sportowców. 
Młodzi siatkarze z SP z OI, GMS 
oraz LMKS ŻAK - ESPADON Py-
rzyce nie zwalniają tempa i próbują 
swoich sił na plaży. 

W dniu 7.06.2014 r. w Dąbiu na 
plaży miejskiej odbył się turniej piłki 
siatkowej plażowej, w którym wystą-
piła liczna reprezentacja Ziemi Py-
rzyckiej (15 chłopców). Młodzi siat-
karze rywalizowali w trzech kate-
goriach wiekowych: szkoła podsta-

wowa, gimnazjum kl. I kl. II (pod-
opieczni Rafała Krzentowskiego, Ro-
berta Toboły i Andrzeja Kępki). 

Rywalizacja do końca turnieju 
była bardzo zacięta, a w klasyfikacji 
końcowej miejsca na podium wywal-
czyła każda grupa wiekowa. Dodat-

kowo atrakcją przygotowaną przez 
organizatorów był mecz pokazowy 
siatkarzy Morza Bałtyk Szczecin.  
W reprezentacji tego klubu gra pyrzy-
czanin - Adam Tołoczko, który przed 
kilku laty w wieku juniora godnie 
reprezentował barwy klubu LMKS 
ŻAK. Na zakończenie turnieju pan 
Adam wręczył pamiątkowe puchary, 
medale, dyplomy oraz nagrody rze-
czowe. Była też chwila do wspól-
nych rozmów o piłce siatkowej (i nie 
tylko) oraz pamiątkowych zdjęć.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:

Szkoły podstawowe:

III m ŻAK-ESPADON I / SP z OI 

V m ŻAK- ESPADON II / SP z OI

Gimnazjum kl. I:

III m GMS / ŻAK- ESPADON 

Gimnazjum kl. II:

II m GMS/ ŻAK- ESPADON I

VI m GMS ŻAK-ESPADON II
	 	 Rafał	Krzentowski

46-letni mieszkaniec powiatu, 
na drodze publicznej, kierował oso-
bowym Golfem, będąc w stanie nie-
trzeźwości, tj. posiadając niemal 2,5 
promila alkoholu w organizmie. Po-
nadto naruszył zakaz prowadzenia 
pojazdów. Sprawca został zatrzy-
many przez patrol dzielnicowych KP 
Lipiany i umieszczony w policyjnym 
areszcie.

 
Policjanci pyrzyckiej patrolówki, za-
trzymali dwóch mężczyzn w wieku 
27 i 30 lat, którzy posiadali przy so-
bie środki odurzające, w postaci ma-
rihuany, w ilości prawie 1,5 grama. 
Sprawcy zostali umieszczeni w 
PDOZ KPP w Pyrzycach. Obaj usły-
szeli zarzuty posiadania narkotyków, 
za co grozi do trzech lat pozbawienia 
wolności.  

 
19-letnia kobieta, posiadała przy so-
bie środki odurzające, w postaci su-
szu roślinnego - „marihuany” w ilo-
ści około 0,5 grama. Narkotyki zo-
stały zabezpieczone przez patrol ZPI. 

Policjanci z Pyrzyc, zatrzymali 
29-letniego mężczyznę, który z nie-
zamkniętego samochodu dostaw-
czego swojego byłego pracodawcy, 
dokonał kradzieży radia samochodo-
wego i elektronarzędzi o łącznej war-
tości około 2500 zł. Sprawca w trak-
cie przesłuchania wyznał, że chciał 
w ten sposób odzyskać pewną kwotę 
pieniędzy, którą jego zdaniem był mu 
winny były szef.

 

22  czerwca, w Hali Sportowo – 
Widowiskowej OSIR w Pyrzycach 
odbyły się Mistrzostwa Polski Junio-
rek i Juniorów w SUMO. W zawodach 
wzięło udział 106 najlepszych w Pol-
sce  zawodników i zawodniczek z 27 
klubów.  „Zawodnicy	 LZS	 SPARTA-
KUS	zdobyli	5	medali,	srebrny	medal	
w	kategorii	70	kilogramów	zdobył	Ja-
kub	Czaja,		drugi	srebrny	medal	w	ka-
tegorii	 plus	 70	 kilogramów	Karolina	
Furmańska,	 brązowy	 medal	 w	 kate-
gorii	 70	 kilogramów	 zdobyła	Magda	
Adamczewska,	brązowy	medal	w	kate-
gorii	plus	70	kilogramów	wywalczyła	
Wioletta	Pietrzykowska	i	piąty	medal,	
brązowy	w	kategorii	100	kilogramów	

Pyrzyckie SUMO

zdobył	na	mistrzostwach	Przemysław	
Kuźmiński.	 W	 klasyfikacji	 klubowej	
LKS	 SPARTAKUS	 zdobył	 pierwsze	
miejsce,	 drugie	 przypadło	 Klubowi	
Agros	 Zamość	 a	 trzecie	 miejsce	 za-
jął	 Klub	 Junior	Dzierżoniów”	 – po-
chwalił się po zawodach wiceprezes 
Klubu LZS Spartakus Pyrzyce, Bo-
lesław Kowalski. „W	tych	zawodach	
klub	Spartakus	reprezentowało	27	za-
wodników,	a	uprawiających	SUMO	w	
różnych	grupach	wiekowych	mamy	w	
klubie	ponad	70	osób	i	 jak	obserwu-
jemy	 zainteresowanie	 tą	 dyscypliną	
sportu	z	roku	na	rok	rośnie”	–	uzupeł-
nił wiceprezes.

PP	
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W dniach 14 – 15 czerwca od-
było się w Lipianach spotkanie mi-
łośników folkloru. Impreza łączyła 
w sobie muzykę, śpiew, rękodzieło, 
plastykę i garncarstwo. W czasie 
trwania biesiady zaproszeni uczest-
nicy, widzowie i goście mogli ob-
serwować lub uczestniczyć w  za-
jęciach. Na szczególną uwagę za-
sługują zorganizowane warsztaty, 
których zasadniczym celem, we-
dług organizatorów, było rozbudze-
nie zainteresowania folklorem oraz 
sztuką ludową. Oferta ta w szcze-
gólny sposób skierowana była do 
dzieci i młodzieży. Organizatorzy 
tegorocznej edycji Spotkań,  zo-
bowiązali zachodniopomorskie ze-
społy do przygotowania konkur-
sowego repertuaru związanego z 
folklorem Kaszub, zgodnie z tema-
tem przeglądu.  Podsumowaniem 

imprezy w Lipianach był festiwal 
kapel, zespołów śpiewaczych i so-
listów zaproszonych z terenu ca-
łego województwa. Zespoły zapre-
zentowały na scenie lipiańskiego 
amfiteatru piękne stroje i regio-
nalne utwory muzyczne. Nagrodę 
główną, według oceny jury, otrzy-
mał  Zespół Śpiewaczy „RUTKA” 
z Goleniowa. Jedno z ośmiu wy-
różnień, ale szczególnie podkre-
ślane przez przewodniczącego jury 
Leszka Kurpiewskiego, otrzymał 
Tadeusz Pęcak. Publiczności naj-
bardziej spodobał się Zespół Folk-
lorystyczny „PŁOMIENIE”. Na-
grody wykonane zostały przez  ko-
wala z Lipian Roberta Sidora. Na-
leży dodać, że  projekt był dofinan-
sowany z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

PP


