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dokończenie na str.2

czytaj na str.12

 Na początku lipca Prokuratura 
Rejonowa w Stargardzie Szcze-
cińskim przekazała do Proku-
ratury Rejonowej w Pyrzycach 
zawiadomienie w sprawie stal-
kingu na szkodę Urszuli Głod 
Van Den Sanden. Zgłoszenie w 
tej sprawie złożyła poszkodo-
wana sekretarz Gminy Pyrzyce  

i przewodnicząca Związku Zawo-
dowego NSZZ Solidarność. Tak 
więc na wakacje, prokuratorzy 
pyrzyccy mają kolejną sprawę. 
Tym razem dotyczącą stalkingu w 
pyrzyckim ratuszu, bo pozwanym 
i posądzonym o ten czyn, jest sam 
burmistrz Jerzy Marek Olech. 

O zapalczywości i zacie-
kłości radnego Gminy Prze-
lewice Jarosława Smyki pi-
saliśmy wielokrotnie, ale ni-
gdy by mi nie przyszło do 
głowy pisać o w/w radnym 
w kategorii lenia i chyba au-
tora „kopiowania” (jeszcze 
to sprawdzimy). Na ostatniej 
sesji Rady Gminy w Przele-
wicach radni jako ostatni sa-
morząd w powiecie pyrzyc-
kim, podejmowali decyzję  
o udzieleniu lub nie abso-
lutorium dla wójta Gminy 
Przelewice Marka Kibały. 
Głosowanie przy takich 
uchwałach w każdej gminie 
ma swoje określone prawem 
procedury. W porządku ob-
rad sesji absolutoryjnej radni 
Przelewic uchwalili w punk-
cie 8. 

dokończenie na str.3
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Sonda Lipiany

Kiedyś dużo jeździłam. Nie ma 
miejsca w Polsce, gdzie bym nie była. 
Europę też prawie całą zwiedziłam. 
Teraz chętnie wakacje spędzam w 
domu.

Nie planowałem jeszcze wyjazdu 
na wakacje, ale gdybym miał więcej 
pieniędzy, to chętnie pojechałbym do 
Zakopanego.

Kiedyś jeździłem dużo za granicę, 
a teraz to już najlepiej wypoczywa się 
w domu. W Lipianach mamy tyle je-
zior, że nawet nad morze nie ma po-
trzeby jeździć, bo tu u nas można 
wspaniale spędzić wakacje.

Jeśli uda mi się wyrwać kilka dni 
wolnego, to spędzę je nad morzem.

Niestety nie mam czasu wyjechać 
na wakacje, spędzę je w pracy.

Gdzie i za ile na  
wymarzone wakacje?

dokończenie ze str. 1

dokończenie ze str. 1

By poszerzyć wiedzę o ten obco 
brzmiący termin, cytujemy wyjaśnie-
nie - stalking (z ang. skradanie, na-
przykrzanie, czatowanie).

Kodeks Karny Art. 190a. Upo-
rczywe nękanie - stalking 

§ 1. Kto przez uporczywe nę-
kanie innej osoby lub osoby jej 
najbliższej wzbudza u niej uza-
sadnione okolicznościami poczu-
cie zagrożenia lub istotnie naru-
sza jej prywatność, podlega ka-
rze pozba wienia wolności do lat 3. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, 
podszywając się pod inną osobę, wy-
korzystuje jej wizerunek lub inne jej 
dane osobowe w celu wyrządzenia 
jej szkody majątkowej lub osobistej. 
§ 3. Jeżeli następstwem czynu okre-
ślonego w § 1 lub 2 jest targnięcie 
się pokrzywdzonego na własne ży-
cie, sprawca podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 10. 
§ 4. Ściganie przestępstwa określo-
nego w § 1 lub 2 następuje na wnio-
sek pokrzywdzonego.

Skoro już wiemy, co to jest stal-
king, to przejdźmy do prokurator-
skiego zawiadomienia Pani Urszuli 
Głod Van Den Sanden i zarzutów 
wobec Olecha. Pani Urszula prze-
bywa obecnie na zwolnieniu lekar-
skim, w związku z tym, w jej imie-
niu do prokuratury występuje Kance-
laria Adwokacka – adwokat Łukasz 
Dautin – fragmenty pisma do proku-
ratury: „Imieniem pokrzywdzonej za-
wiadamiam o popełnieniu przestęp-
stwa przez podejrzewanego, który 
będąc pracodawcą pokrzywdzonej 
oraz funkcjonariuszem publicznym 
od kilku miesięcy, a zwłaszcza od 
maja 2014 r., uporczywie nęka po-
krzywdzoną wzbudzając u niej uza-
sadnione okolicznościami poczucie 
zagrożenia, w szczególności poprzez 
n/w czynności:
- bezpodstawne zarzucanie pokrzyw-
dzonej, iż rzekomo nie dopilnowała, 
aby Kierownicy Wydziałów prze-
kazali swoje uwagi do Regulaminu 
Organizacyjnego w wyznaczonym 
terminie;

- bezpodstawne zarzucanie pokrzyw-
dzonej, iż rzekomo od 14 do 15 maja 
2014 r. pokrzywdzona w godzinach 
pracy nie wykonywała czynności zwią-
zanych z zakresem jej obowiązków;
- wydanie pokrzywdzonej ustnego 
polecenia nakazującego jej sporzą-
dzenie notatki z przebiegu pracy od 
14 do 15 maja 2014 r. z podaniem 
wykonywanych czynności, podczas 
gdy podejrzewany nie posiadał pod-
stawy prawnej do wydania tego typu 
polecenia;
- sporządzenie 19 maja 2014 r. nieod-
powiadającej prawdzie notatki służ-
bowej, zgodnie z którą, pokrzywdzona 
jakoby miała w czasie pracy wykony-
wać czynności niezwiązanej z jej obo-
wiązkami zawodowymi, a następnie 
bezprawne umieszczenie tej notatki  
w aktach osobowych pokrzywdzonej;
- wydanie pokrzywdzonej polece-
nia 13 maja 2014 r. o godz. 12:30, 
by tego samego dnia przedłożyła po-
dejrzewanemu propozycje zmian Re-
gulaminu Organizacyjnego, podczas 
gdy w tym dniu o godz. 13 pokrzyw-
dzona musiała obowiązkowo stawić 
się w Sądzie Rejonowym w Stargar-
dzie Szczecińskim celem przesłucha-
nia w charakterze świadka - o czym 
podejrzewany wiedział - co czyniło 
w/w polecenie obiektywnie niemożli-
wym do wykonania;
- następcze sugerowanie, że pokrzyw-
dzona powinna była rezygnować z 
uczestnictwa w posiedzeniu komisji 
i w tym czasie wykonywać polecenia 
służbowe podejrzewanego, podczas 
gdy do zakresu obowiązków pokrzyw-
dzonej należy uczestnictwo w tych 
posiedzeniach, zaś podejrzewany 
nie zwolnił pokrzywdzonej pisemnie  
z wykonywania tego obowiązku;
- bezpodstawne zarzucanie pokrzyw-
dzonej, iż rzekomo nie wykonała ona 
polecenia z 7 maja 2014 r. w kwestii 
zobowiązania radnych do złożenia 
interpelacji na piśmie;
- wydanie pokrzywdzonej 30 maja 
2014 r. polecenia w sprawie instruk-
cji podróży służbowej i zagranicznej, 
podczas gdy projekt zarządzenia w tej 
sprawie pokrzywdzona złożyła podej-
rzewanemu już 1 kwietnia 2014 r.;
- zainicjowanie pismem z 9 czerwca 
2014 r. procedury zwolnienia pokrzyw-
dzonej z pracy i podanie w tym piśmie 
szeregu nieodpowiadających praw-
dzie okoliczności mających stanowić 
rzekome uzasadnienie wypowiedzenia 
umowy o pracę pokrzywdzonej.

W/w zachowania podejrzewa-
nego doprowadziły pokrzywdzoną do 
życia w ciągłym stresie związanym  

z brakiem komfortu pracy oraz realną 
groźbą bezpodstawnego pozbawienia 
zatrudnienia, (które jest już przez po-
dejrzewanego wcielane w życie).

Jak napisałem powyżej, podejrze-
niem sekretarz Gminy w upalne wa-
kacje zajmie się któryś z prokurato-
rów pyrzyckich. Pani sekretarz i jed-
nocześnie przewodniczącej Związku 
NSZZ Solidarność w Urzędzie, od 
początku istnienia organizacji po-
maga Mieczysław Jurek, szef zachod-
niopomorskich struktur związku.

Mieczysław Jurek – Pani Ur-
szula Głod Van Den Sanden była u 
mnie, rozmawialiśmy na temat jej 
problemów z burmistrzem Olechem 
i postanowiliśmy rozszerzać działal-
ność związku zawodowego w Urzę-
dzie i będziemy przekonywać daw-
nych naszych związkowców, szcze-
gólnie z Urzędu Starostwa Powiato-
wego, będziemy organizować organi-
zację międzyzakładową, która będzie 
obejmować Urząd Gminy, Urząd Po-
wiatowy i wszystkie jednostki jednej  
i drugiej instytucji. W ten sposób zbu-
dujemy większy potencjał związku, 
który będzie więcej mógł zdziałać dla 
pracowników. Czekamy na rozwój sy-
tuacji, jak dalej zachowa się Pan bur-
mistrz i będziemy podejmować dalsze 
kroki. 

Już widzę minę starosty pyrzyc-
kiego Wiktora Tołoczki na wieść  
o powstaniu związków zawodowych 
w Starostwie. Szef pyrzyckiej PO do-
stałby Konia Trojańskiego od Soli-
darności, której od lat bliżej do PiS 
– a nie do PO.  

 Wracając do tematu, jak na ra-
zie wiemy, że Olech według Urszuli 
Głod Van Den Sanden swoim zacho-
waniem „skradał, naprzykrzał i cza-
tował”(zgodnie z definicją). To czy 
tak rzeczywiście było sprawdzą pro-
kuratorzy. Fakt jest taki, że w ciągu 
mijającej kadencji burmistrz Pyrzyc 
Jerzy Marek Olech był już posądzany 
o wiele spraw, dziś o stalking. Muszę 
przyznać, że dzięki Olechowi wiedza 
prawnicza nie tylko w redakcjach lo-
kalnych mediów, ale i wśród społecz-
ności rośnie. Dzięki burmistrzowi 
przez ostatnie 4 lata sięgamy każ-
dego tygodnia do Kodeksu Karnego, 
odwiedzamy sale sądowe - jako po-
zwani lub świadkowie, analizujemy 
wykładnie prawa, radzimy się rad-
ców itd. Myślę i będę to propono-
wał innym lokalnym redakcjom py-
rzyckich mediów, by ufundować Je-
rzemu Markowi Olechowi specjalną 
nagrodę za minioną kadencję. Będzie 
to podziękowanie od nas wszyst-
kich za wszelkie jego działania są-
dowe, prokuratorskie i prawnicze, 
dzięki którym poziom wiedzy praw-
niczej mieszkańców Pyrzyc zdecydo-
wanie w ciągu ostatnich czterech lat 
się podniósł. To wielki sukces eduka-
cyjny Olecha, który ciężko sobie na 
tę nagrodę zapracował. Nie szczędził 
sił ani środków, by nieść prawniczy 
kaganek oświaty mieszkańcom Mia-
sta i Gminy Pyrzyce. 

Gracias  Olechu!
RT
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Sonda Przelewice

Jak byłem młody, to na wakacje 
zawsze jeździłem nad morze. Te-
raz gdybym miał dużo pieniędzy, to 
chętnie pojechałbym na mecze piłki 
nożnej światowych drużyn.

Bardzo mile wspominam wa-
kacje na Mazurach. Było to dawno 
temu, jeszcze w szkole podstawo-
wej i chętnie pojechałabym tam 
jeszcze raz.

Jeszcze nie planowałam waka-
cyjnego wypoczynku, ale najchęt-
niej na wakacje pojechałabym nad 
polskie morze.

Nie mam planów na wakacje, 
ale chętnie pojechałabym wypocząć 
do Niemiec.

Gdybym miała w planach wy-
poczynek wakacyjny, to razem z 
dziećmi pojechałabym do męża, do 
Niemiec.

Gdzie i za ile na  
wymarzone wakacje?

Absolutorium dla Wójta 
Gminy, procedurę pod-
jęcia uchwały zaplano-
wano następująco:
a/ wniosek Komisji 
Rewizyjnej
b/ projekt uchwały
c/ opinia RIO do
wniosku Komisji 
Rewizyjnej
d/ dyskusja
e/ głosowanie

Wniosek Komisji 
Rewizyjnej odczytany 
przez jej przewodniczą-
cego radnego Jarosława 
Smykę był za tym, by 
wójtowi absolutorium 
nie udzielić. W pięcio-
osobowej Komisji za takim wnio-
skiem był: Jarosław Smyka, Da-
mian Janasik i Eugeniusz Turoń. 
Za udzieleniem absolutorium były 
radne: Regina Wieczorkiewicz i Be-
ata Woźniak. Członkowie Komisji 
podpisując wniosek nie wiedzieli, że 
sporządzający go przewodniczący 
Komisji Jarosław Smyka, z lenistwa 
przepisał fragmenty podobnego pro-
tokołu z Gminy Pyrzyce. Mimo dra-
stycznych błędów: w danych liczbo-
wych w punkcie 5. wniosku, mimo 
że zamiast nazwy Przelewice w tek-
ście punktu 5. widnieją Pyrzyce, 
wniosek został przekazany do zaopi-
niowania do Regionalnej Izby Obra-
chunkowej. W RIO oczywiście za-
uważono „plagiat” we wniosku i w 
opinii zwrócono na ten fakt uwagę 
- „Skład Orzekający zwraca uwagę, 
iż niektóre dane dotyczące wykona-
nia budżetu wymienione w punkcie 2 
uzasadnienia są niezgodne z danymi 
wynikają cymi ze sprawozdań budże-
towych, i tak:

- podane wykonanie docho-
dów własnych w kwocie 6 550 
503,60 zł oraz procent ich wykona-
nia 31,46% jest niezgodne z wyko-
naniem dochodów własnych wyni-
kających ze sprawozdania Rb-27S, 
które to dochody zostały wykonane 
w kwocie 17 585 009,47 zł, co sta-
nowi 89,2% planu,

- na dzień 31 grudnia 2013 r.  
(a nie jak podano 2012 rok) według 
sprawozdania Rb-Z Gmina nie po-
siadała zobowiązań wymagalnych, 
a zobowiązania ogółem według 
sprawozdania Rb-28S wyniosły 223 
906,42 zł,

- podana kwota zobowiązań  
z tytułu długu Gminy dotyczy Gminy 
Pyrzyce (pkt 2, ppkt 5)”.

Opinię Regionalnej Izby Obra-
chunkowej na swoje biurko otrzy-
mał przewodniczący Rady Ma-
rian Świderski i schował do teczki. 

Kiedy na sesji odczytania opinii 
RIO zaczął domagać się wójt Ma-
rek Kibała, otrzymał odpowiedź 
przewodniczącego Rady Mariana 
Świderskiego, która mogła powa-
lić na kolana – „Chciałem prze-
prosić wysoką Radę, gdyż z teczką 
wziąłem odpowiedź RIO, która jest 
negatywna w stosunku do wnio-
sku, czyli pozytywna, żeby udzie-
lić panu wójtowi absolutorium, 
ale te wszystkie szczegóły, które 
tutaj wspomniał były wypunkto-
wane pan przewodniczący i spro-
stowane. Otwieram dyskusję, pro-
szę bardzo”.  Przewodniczący nie 
wspomniał oczywiście, że kolega 
z „Klubu 8” pomylił gminy, cyfry  
i daty, i to wytknęła w opinii RIO. 
By zgodnie z prawem zagłosować 
nad absolutorium, radna Migalska 
złożyła wniosek o dwudziestomi-
nutową przerwę w obradach, by 
przewodniczący Rady wsiadł do 
samochodu i przywiózł ważny do-
kument. Niestety wniosek radnej 
przepadł 7 za do 8 przeciw. Radna 
Migalska próbowała jeszcze kilka-
krotnie prosić przewodniczącego  
o dokument i nic.

Do kłótni o opinię RIO włą-
czył się niespodziewanie przewod-
niczący Komisji Rewizyjnej Jaro-
sław Smyka – „Po co ta kłótnia, 
pan przewodniczący mógł zapo-
mnieć. Patrzę, jest, już daję panu 
przewodniczącemu. Po co ta kłót-
nia, nie zauważyłem a teraz już 
jest i odczytamy. No panie wójcie, 
jaki problem, ja jestem odpowie-
dzialny od początku do końca. Pani 
Migdalska jak zwykle, jak dor-
wie się do mikrofonu to sobie robi 
jarmark, ale to nie tędy, może so-
bie pani wyjść na boisko i pokrzy-
czeć” – powiedział jak zwykle 
uprzejmy Jarosław Smyka. Jak się 

okazało nikt poza przewodniczą-
cym Rady i radnym Jarosławem 
Smyka nie miał dostępu do opinii 
RIO. Według mnie to jakaś kome-
dia a nie procedura absolutoryjna. 
Po krótkiej wymianie zdań opi-
nia RIO została odczytana. Dziwi 
mnie, że nikt podczas sesji nie po-
równał obu dokumentów. Wystar-
czyło zobaczyć, że na wniosku Ko-
misji Rewizyjnej naniesione są od-
ręczne dopiski. Pytanie, czy te do-
piski były jak członkowie Komisji 
podpisywali opinię, dlaczego do-
konano odręcznych dopisków na 
wniosku, kiedy je dokonano, kto 
je dokonał? Według mojej oceny 
podczas procedowania nad udziele-
niem absolutorium złamano prawo, 
posługiwano się dokumentami  
z fałszywymi danymi, dokonywano 
odręcznych korekt dokumentów 
i podawano nieprawdziwe dane. 
Mój wywód się kończy, teraz może 
radni Gminy Przelewice zrobią coś 
z tym skandalem. Na koniec po-
dzielę się moimi przypuszczeniami 
co do błędów we wniosku Komisji 
Rewizyjnej, który opracował radny 
Jarosław Smyka. Podejrzewam, 
że fragmenty radny Smyka prze-
pisał od szwagra Miłosza Łusz-
czyka, który jest przewodniczą-
cym Komisji Rewizyjnej w Gmi-
nie Pyrzyce, ale to tylko moje przy-
puszczenie. Zaskakujące, aby taki 
„zdolny, mądry, merytoryczny i od-
powiedzialny” radny takie błędy 
popełniał na koniec kadencji, to 
już wstyd. Niczego się przez cztery 
lata nie nauczył. Bez względu na to, 
kto byłby dziś wójtem Przelewic to 
o prawdę w tym absolutorium na 
pewno nie chodziło.

RT
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Sonda Kozielice

W tym roku w wakacje będę 
pracował, ale gdybym miał czas, to 
chętnie pojechałbym w góry.

Najchętniej w wakacje wypo-
czywam w domu i chętnie wyjeż-
dżam na występy z zespołem Jarzę-
bina, w którym występuję.

Gdybym miała możliwość, to 
chętnie wyjechałabym na wakacje 
do dzieci w kieleckie. Moja córka 
jest tam lekarzem.

Nie mam jeszcze zaplanowa-
nego urlopu, ale gdybym miał wy-
bierać gdzie wypoczywać, to raczej 
w domu.

Już nigdzie nie jeżdżę na waka-
cje. Kiedyś za moich młodych lat, 
to nikt nie myślał o wypoczynku 
czy wyjazdach wakacyjnych.

Gdzie i za ile na  
wymarzone wakacje?

Nie każde zdarzenie podczas po-
konywania odległości do zakładu 
pracy może zostać zakwalifikowane 
jako wypadek w drodze do pracy, na-
wet jeżeli pozornie, nie ma co do tego 
większych wątpliwości. Konieczne 
jest łączne wystąpienie kilku przesła-
nek: wywołanie wypadku przez przy-
czynę zewnętrzną, przez przyczynę 
nagłą oraz wystąpienie wypadku w 
drodze do pracy – w drodze najkrót-
szej i nieprzerwanej. 

Dopuszcza się możliwość prze-
rwania drogi do pracy, jeżeli prze-
rwa ta była życiowo uzasadniona 
oraz jeżeli czas przerwy w przemie-
rzaniu drogi do pracy nie przekra-
czały czasu zrealizowania tejże uza-
sadnionej potrzeby. Są również prze-
słanki łagodzące wymóg kierowania 
się do pracy drogą najkrótszą. Droga 
może być więc obiektywnie dłuższa, 
jednakże należy w tej sytuacji udo-
wodnić, że była najdogodniejsza oraz 
komunikacyjnie sprawniejsza dla 
pracownika. 

Podobnie również droga nie musi 
wprost prowadzić do zakładu pracy. 
Wypadek w drodze do pracy może 
być zdarzeniem, które nastąpiło także 
w drodze do innego miejsca wykony-
wania czynności objętych ubezpie-
czeniem rentowym albo też nastąpiło 
w miejscu spożywania posiłków lub 
odbywania nauki (studiów). 

Inną bezwzględnie wymaganą 
przesłanką zakwalifikowania wy-
padku, jako wypadku w drodze do 
pracy jest spowodowanie uszczerbku 
przez przyczynę zewnętrzną. O ile 
przesłanka „nagłości wypadku” nie 
budzi kontrowersji, o tyle rozumie-
nie terminu „zdarzenie zewnętrzne”, 
owszem. Pojęcie to nie doczekało 
się definicji w przepisach polskiego 
prawa. W oparciu o poglądy wyra-
żone w orzecznictwie polskich są-
dów możemy powiedzieć, że przy-
czyną wypadku do pracy nie może 
być zdarzenie wynikające z we-
wnętrznych właściwości organizmu 
poszkodowanego. Mówiąc skrótowo, 

wyłączną przyczyną wypadku w dro-
dze do pracy nie może być choroba 
poszkodowanego – atak chorobowy, 
który pozostawał bez związku z oto-
czeniem, nie został wywołany albo 
spotęgowany przez elementy żywej 
czy martwej natury, budowle i urzą-
dzenia zbudowane przez człowieka 
czy też poprzez zachowanie innej 
osoby albo nawet zwierzęcia. Czyn-
nik zewnętrzny nie musi stanowić je-
dynej przyczyny wypadku w drodze 
do pracy – może być to także czynnik 
współdecydujący. 

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

Wypadek w drodze do pracy

Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Pyrzycach
Technikum Mechanizacji 
Rolnictwa
przystąpiło do egzaminu matural-
nego (5 przedmiotów) - 8 
zdało egzamin - 2

Tegoroczne matury jak mogliśmy 
dowiedzieć się z mediów ogólnopol-
skich, nie były zbyt udane. Najgo-
rzej egzamin wypadł z matematyki.  
W naszym powiecie zdawalność   
z tego przedmiotu była wyjątkowo 
słaba, bo zdało ją za pierwszym po-
dejściem tylko  37,19 %. Najlepszą 
zdawalność w skali powiatu mieli 
tegoroczni maturzyści z języka nie-
mieckiego 64,51 % i języka angiel-
skiego 59,34 %. Jednak najtrudniej-
sze dla abiturientów z powiatu py-
rzyckiego okazały się egzaminy z 
biologii, ten zdało zaledwie 33,14 % 
. 

Poniżej prezentujemy dane prze-
kazane nam przez szkoły ponadgim-
nazajalne powiatu pyrzyckiego, są to 
oczywiście dane przed poprawkami  
i dlatego należy mieć nadzieję, że ze 
zdawalnością w tym roku będzie tro-
chę lepiej.

procentowa zdawalność 25%
liczba poprawek - 5
Technikum  Żywienia
Gospodarstwa Domowego 
przystąpiło do egzaminu matural-
nego - 6
zdało egzamin - 3
procentowa zdawalność 50%
liczba poprawek - 2
Technikum Zawodowe
przystąpiło do egzaminu matural-
nego - 39
zdało egzamin - 19
procentowa zdawalność 48,7%
liczba poprawek - 15
Ogółem szkoły dla młodzieży 
przystąpiło do egzaminu matural-
nego - 53
zdało egzamin - 24
procentowa zdawalność 45,2%
liczba poprawek - 22
Zespół Szkół Nr 1 w Pyrzycach
przystąpiło do egzaminu matural-
nego - 111
świadectwo maturalne uzyskało - 80 

nie zdało - 8 (w tym 1 uczeń nie przystą-
pił z nieznanych powodów do wszyst-
kich obowiązkowych egzaminów)
egzamin poprawkowy: 
część pisemna: język angielski - 2
matematyka - 20 
część ustna: język angielski - 1
wynik 100% uzyskało z 28 eg-
zaminów (j. angielski, j.polski, 
j.niemiecki)
wynik 90% i więcej uzyskało 51 (j. 
angielski, j.polski, j.niemiecki)
wynik 90% i więcej uzyskało 3 na 
poziomie rozszerzonym
Zespół Szkół w Lipianach
przystąpiło do egzaminu matural-
nego - 20 uczniów
egzamin maturalny zdało
-15 uczniów
procentowa zdawalność  - 75%
nie zdał 1 uczeń (j.polski - ustny)
liczba poprawek: matematyka - 4 
uczniów

PP
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Sonda Warnice

Jak byłem młody, to nie było 
czasu jeździć na wakacje, a teraz lu-
bię spędzać wakacje w domu.

Gdybym dysponowała większą 
gotówką, to chętnie wybrałbym się 
na wakacje do Tunezji. W naszym 
powiecie warto polecić wypoczy-
nek w Ogrodzie Dendrologicznym, 
w Przelewicach.

Za moich czasów nie było wol-
nej chwili, aby jeździć na waka-
cje. Pracowało się już za młodych 
lat. Pamiętam tylko, że byłem dwa 
razy nad morzem w Międzyzdro-
jach. Teraz już mi się nie chce ni-
gdzie wyjeżdżać.

Zawsze jeździłem na waka-
cje w kielecki, gdzie mieszka moja 
mama. Przez jej miejscowość prze-
pływa fajna rzeczka i fajnie się tam 
wypoczywało.

Za moich młodych lat nikt nie 
wyjeżdżał na wakacje. To były 
czasy wojenne i powojenne. Teraz 
nigdzie nie chcę jechać ze względu 
na wiek.

Gdzie i za ile na 
 wymarzone wakacje?

W ostatnim Pulsie Powiatu opu-
blikowaliśmy informację o sprzedaży 
przez Gminę Pyrzyce dwóch działek 
w miejscowości Krzemlin. Jak pisa-
liśmy istnieje podejrzenie, że działki 
te mogą zawierać pokłady piasku, 
żwiru nadającego się na cele budow-
lane. Gdyby tak było działki, które 
sprzedano za ponad 100 tysięcy zło-
tych byłyby warte znacznie więcej. 
Niestety podejrzenia naszego czy-
telnika nie jesteśmy w stanie do dziś 
potwierdzić. Nadal nie wiemy, czemu 
na początku kadencji Olech jednemu 
z pracowników Urzędu zlecił wyko-
nanie badań w/w działek, czy je wy-
konano, czy rzeczoznawca wycenia-
jący działki brał pod uwagę możli-
wość istnienia złóż, czy Olech in-
formował rzeczoznawcę o swoich 
podejrzeniach z początku kadencji 
itd. Na pismo skierowane do burmi-
strza Jerzego Marka Olecha doty-
czące udostępnienia naszej redakcji 
operatów szacunkowych dla sprzeda-
nych działek otrzymaliśmy z Urzędu 
odpowiedź:    

„Nawiązując do prowadzonej ko-
respondencji w sprawie udostępnie-
nia przez Gminę Pyrzyce kserokopii 
operatów szacunkowych działek 67 i 
70 obręb Krzemlin, informuję, że pi-
smem z dnia 23 czerwca 2014 roku 
Rzeczoznawca Majątkowy nie wyra-

ził zgody na powielanie wykonanych 
przez siebie operatów szacunkowych, 
tym samym tym samym do wykorzy-
stania ich w nieznanym celu. 

Po zasięgnięciu opinii prawni-
ków odpisujemy Panu burmistrzowi 
Olechowi:

 W nawiązaniu do pisma 
NiR.6812.16.2014 z dnia 26 czerwca 
2014 roku informuję, że wedle naszej 
wiedzy Pan burmistrz nie ma prawa 
odmówić naszej redakcji dostępu, 
przekazania kopii operatu szacunko-
wego o który prosimy. Na dowód ta-
kiego stanowiska załączam naszą in-
terpretację prawa w tym względzie:

„Operat szacunkowy jest to in-
formacja o majątku publicznym (art. 
6 ust. 1 pkt 2 lit. f oraz pkt 5 lit. c 
ustawy o dostępie do informacji pu-
blicznej). Ponadto w tym zakresie 
można przywołać wyrok Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego w Go-
rzowie Wlkp. z dnia 6 grudnia 2007 r. 
(sygn. akt: II SA/Go 595/2007) zgod-
nie  z którym: Informacją publiczną 
są nie tylko dokumenty bezpośrednio 
zredagowane i technicznie wytwo-
rzone przez organ administracji pu-
blicznej, ale przymiot taki będą po-
siadać także te, które organ używa 
do zrealizowania powierzonych pra-
wem zadań nawet, gdy prawa au-
torskie należą do innego podmiotu. 

Dokumentami takimi będą, więc 
np.: projekt budowlany sporządzony 
przez osobę posiadającą uprawnie-
nia budowlane, który następnie or-
gan architektoniczne - budowlany 
używa przy wydaniu decyzji o po-
zwoleniu na budowę i zatwierdzeniu 
projektu budowlanego, czy też ope-
rat szacunkowy sporządzony przez 
rzeczoznawcę majątkowego na po-
trzeby ustalenia wysokości tzw. renty 
planistycznej”.

  Ponadto w piśmie od Pana z 
dnia 26 czerwca 2014 napisane jest, 
że „…ich udostępniania w niezna-
nym celu”, przecież w każdym z pism 
wskazujemy cel wyraźnie i dokład-
nie, jest nim przygotowanie artykułu 
prasowego w Dwutygodniku „Puls 
Powiatu”. 

Jak na razie Pan Olech schował 
głowę w piasek Krzemlina i do mi-
nionego piątku nie udzielił nam od-
powiedzi na ostatnie pismo oraz nie 
przekazał nam kserokopii operatów 
szacunkowych działek 69 i 70 ob-
ręb Krzemlin. Czytelnikom możemy 
obiecać, że wyjaśnimy powody, ja-
kimi kieruje się Olech odmawiając 
udostępnienia dokumentacji dotyczą-
cej w/w działek i czy czujny czytel-
nik słusznie podejrzewa Olecha o ja-
kiś przekręt.

RT 

Sławęcińskie kłopoty w Ryszewku
30 czerwca Powiatowy Inspektor 

Nadzoru Budowlanego nakazał Sła-
węcińskiemu Stowarzyszeniu Inicjatyw 
Lokalnych wstrzymanie robót budowla-
nych wykonywanych w budynku byłej 
szkoły zlokalizowanej w miejscowości 
Ryszewko, prowadzonych w warunkach 
samowoli budowlanej z naruszaniem 
art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. – Prawo budowlane. Swoją decyzję 
Inspektor uzasadnia następująco – „Sta-
rosta powiatu pyrzyckiego na spotka-
niu zorganizowanym w dniu 27 czerwca 
2014 r., w Starostwie Powiatowym po-
informował Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach  
o prowadzonych robotach budowlanych 
w budynku byłej szkoły zlokalizowa-
nej w miejscowości Ryszewko. Na spo-
tkaniu tym uzyskano informację, że in-
westorem robót budowlanych jest Sła-
węcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lo-
kalnych. W spotkaniu udział wzięła dy-
rektor Wydziału Architektury i Budow-
nictwa Starostwa Powiatowego w Py-
rzycach – pani Elżbieta Wiktorko, która 
poinformowała zebranych, że Stowa-
rzyszenie złożyło w Starostwie Powia-
towym w Pyrzycach wniosek o wyda-

nie pozwolenia na przebudowę i zmianę 
sposobu użytkowania budynku szkoły 
dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii. Poinformowała również, 
że wniosek inwestora nie został jeszcze 
rozpatrzony. W tym samym dniu organ 
nadzoru budowlanego przeprowadził 
kontrolę w budynku byłej szkoły w Ry-
szewku. Na miejscu stwierdzono, że w 
obiekcie trwają prace budowlane. Wyko-
nywany był montaż instalacji alarmowej 
oraz prace wykończeniowe w sali gim-
nastycznej. Stwierdzono, że zakres wy-
konanych robót budowlanych pokrywa 
się niemalże w całości z zakresem robót 
przewidzianych w projekcie budowla-
nym, przedłożonym do zatwierdzenia w 
Wydziale Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach. 
Czynności kontrolne przeprowadzono 
bez obecności kierownictwa stowarzy-
szenia, a próba skontaktowania się tele-
fonicznie z dyrektorem nie powiodła się. 
Kontrolę przeprowadzono w obecno-
ści osoby, która jak oznajmiła odpowie-
dzialna będzie za sprawy sekretariatu 
oraz pana Leszka Rusewicza, zatrudnio-
nego w charakterze konserwatora. Pan 
Trusewicz Leszek oznajmił, że roboty bu-

dowlane na obiekcie rozpoczęto na po-
czątku kwietnia 2014 roku. Ustalono, że 
wniosek o wydanie stosownego zezwo-
lenia Stowarzyszenie złożyło w Staro-
stwie Powiatowym w Pyrzycach w dniu 
14 maja 2014 roku. Z powyższego wy-
nika, że roboty budowlane rozpoczęto 
przed złożeniem wniosku. Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego naka-
zał ustnie wstrzymanie robót budowla-
nych. Informację powyższą przekazano 
wspomnianym wyżej osobom, obecnym 
w trakcie kontroli. Jak udało się nam 
dowiedzieć Stowarzyszenie ma jeszcze 
kolejne problemy związane z wypłatą 
subwencji oświatowej za miesiąc czer-
wiec, której dysponentem jest starosta 
pyrzycki. W tym temacie o opinie po-
prosiłem dyrektora wydziału Oświaty 
w Starostwie Powiatowym w Pyrzy-
cach Andrzeja Jakiełę -„Stowarzysze-
nie 7-go stycznia 2014 r. uzyskało wpis 
do ewidencji niepublicznych placówek 
oświatowych Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii w Ryszewku i w tym wpi-
sie zgodnie z ich zgłoszeniem okre-
ślono datę rozpoczęcia działalności 
tej jednostki na 1 czerwca 2014 roku.  

dokończenie na str. 9
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Sonda Bielice

Jeżeli chodzi o wczasy czy wa-
kacje, to nigdy nigdzie nie wyjeżdża-
łam. Dzieci trzeba było pilnować, pra-
cować. Teraz to już wiek nie pozwala, 
abym myślała o wczasowaniu.

Nigdy nie wyjeżdżałam na waka-
cje. Przeważnie ze względów finanso-
wych, ale gdybym miała dużo pienię-
dzy, to chętnie wypoczywałabym nad 
morzem za granicą.

Aby jeździć na wakacje, to trzeba 
mieć pieniądze. Gdybym je miał, to 
pojechałbym na wczasy daleko stąd 
do siostry, do Niemiec.

Wymarzone wakacje chciała-
bym spędzić w krajach egzotycznych, 
na Wyspach Kanaryjskich. Gdybym 
miała dużo pieniędzy, ale to tylko ma-
rzenie, w Polsce byłabym już w górach 
i nad morzem.

Nie planowałam jeszcze gdzie 
spędzę wakacyjny wypoczynek, to za-
leży od finansów, ale gdybym dyspo-
nowała większą gotówką, to chętnie 
wybrałabym się za granicę na egzo-
tyczne wyspy.  

Gdzie i za ile na  
wymarzone wakacje?

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

Takie stwierdzenie jak w tytule, 
do pracownika jednej z pyrzyckich 
szkół to trochę nie na miejscu, ale w 
polityce nie takie słowa padają i ja-
koś to nikogo nie rusza. Na tytułową 
opinię zasłużył sobie radny Krzysztof 
Dubicki ze strony Polskiego Stron-
nictwa Ludowego, któremu ostatnio 
podpadł do tego stopnia, że aż naj-
wyższe władze powiatowe PSL za-
jęły się jego osobą w specjalnym sta-
nowisku Zarządu Miejsko - Gmin-
nego PSL.

„W dniu 20 Czerwca 2013 roku 
podczas obrad sesji Rady Miejskiej 
Radny Krzysztof Dubicki poinformo-
wał zebranych o powstaniu Klubu 
Radnych Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego i Niezależnych. Zarząd M-G 
PSL natychmiast zareagował na za-
istniałą sytuację, ponieważ zgodnie z 
artykułem 82 pkt 3 Statutu PSL Kluby 
Radnych PSL lub koalicyjne Kluby 
Radnych z udziałem PSL działają na 
podstawie regulaminu uchwalonego 
przez odpowiednie Kluby i zatwier-
dzonego przez odpowiednie władne 
zarządy PSL lub odpowiednie władne 

władze reprezentu-
jące koalicję z udzia-
łem PSL. Zarządowi 
M-G PSL nie przed-
stawiono do zatwier-
dzenia regulaminu 
działania klubu. Pre-
zes zarządu M-G PSL 
Stanisław Wudarczyk 
rozmawiał po tej sytu-
acji z Radnym Krzysz-
tofem Dubickim oraz zarząd zwracał 
uwagę na tę sytuację Radnym PSL 
Danucie Cząstce i Jerzemu Wroń-
skiemu podczas posiedzenia zarządu 
w dniu 3.07.2013 roku. Formalnie nie 
można mówić, że istnieje Klub Rad-
nych PSL i Niezależnych, ponadto za-
rząd zauważa brak klasy politycznej 
u Radnego Krzysztofa Dubickiego, 
ponieważ Radny Dubicki podczas 
rozmowy z Prezesem M-G zobligo-
wał się do nie używania nazwy PSL w 
nazwie Klubu. Podczas sesji tzw. ab-
solutoryjnej Radny Dubicki ponow-
nie użył nazwy PSL w Klubie Rad-
nych prezentując stanowisko, z któ-
rego wynikało, że Radni Klubu będą 

głosować za absolutorium dla Bur-
mistrza. Przez całą obecną kadencję 
zarząd M-G PSL negatywnie ocenia 
pracę Burmistrza i mając na uwadze 
powyższe wyjaśnienia nie popiera 
działań Burmistrza, co mogłoby wy-
nikać ze stanowiska Klubu. Po zaist-
niałej sytuacji w szczególności braku 
odpowiedzialności politycznej przez 
Radnego Dubickiego przedłożyli-
śmy stosowną uchwałę w tej sprawie 
Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
i Radnemu odpowiedzialnemu za tę 
zagmatwaną sytuację”.

No i mamy po poparciu dla Ole-
cha, i to z przytupem. Obecny pod-
czas sesji Kazimierz Lipiński mógł 
się zdenerwować, skoro PSL popiera 
jego kandydaturę na stanowisko bur-
mistrza Pyrzyc, to do czego się miało 
stanowisko wygłoszone przez Du-
bickiego w sprawie poparcia Olecha. 
Podobno tonący brzytwy się chwyta.

PP

 
 

Radny Krzysztof Dubicki
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Sonda Pyrzyce

Polskę już zwiedziłem, byłem i w 
górach, i nad morzem, i na Mazurach. 
Teraz chętnie pojechałbym do zięcia, 
do Norwegii.

Wakacyjny wypoczynek mam za-
planowany w górach, a odpoczywać 
będę z przyjaciółmi.

Jeszcze nie zaplanowałem wypo-
czynku wakacyjnego, ale chętnie wy-
brałbym się nad polskie morze.

Niestety w tym roku nie będę 
wypoczywał w wakacje, bo będę 
pracował.

Nie mam jeszcze planów na wa-
kacje, ale gdybym dysponował więk-
szą gotówką, to chętnie pojechałbym 
na Mazury.

Gdzie i za ile na  
wymarzone wakacje?

.

Widokówki staram się segrego-
wać systematycznie. Jednak przy 
ponad 1000 egzemplarzach nie jest 
to wcale takie proste. Początkowo 
jedynym kryterium była po prostu 
gmina. Każda kartka lądowała więc 
w osobnym albumie: Warnice, Bie-
lice, Lipiany… .  Po pewnym czasie 
zorientowałem się, że z posiadanych 
pocztówek powstają zupełnie nowe 
i ciekawe tematy, nieprzypisane au-
tomatycznie do konkretnego miej-
sca.  Tematy, których często nawet 
nie byłem świadomy, że posiadam 
w swoim zbiorze. Ciekawa okazuje 
się organizacja kolekcji związanej 
z czymś, co można wyszukiwać w 
różnych miejscach. Ostatni przy-

Czasochłonne hobby

kład to ekspozycja o zegarach. A ze-
garów można szukać w różnych prze-
gródkach: wśród ludzi czy na kart-
kach przedstawiających kościoły ma-
jące wieże zegarowe itd. Inne kryte-
ria z którymi się często „mierzyłem” 
to technika wykonania kartki, czy rok 
produkcji.  Finalnego układu zbioru 
nie zamierzam ustalać raz na za-
wsze. Zależy on od nastroju i czasu. 
Zresztą zdarza się tak, że jak już 
usiądę i zajmę się widokówkami, to 
tracę rachubę tego czasu. Po kilku 
godzinach potrafię się zorientować, 
że jest pierwsza w nocy i pora jest… 
iść spać.

Obecnie kompletuję pocztówki z 
tematu: dworce i kolej. Jest to o tyle 

ciekawe, gdyż wiele miejscowości 
powiatu pyrzyckiego posiadało ta-
kie obiekty. Dziś pociągi praktycz-
nie tu nie jeżdżą, a wcześniej funk-
cjonowała nawet poczta dworcowa. 
Chodzi mi już po głowie inny te-
mat - sportowy. W kolekcji znaj-
dują się bowiem widokówki przed-
stawiające: kluby piłkarskie, kluby 
cyklistów, sporty balonowe czy 
nawet przedwojenny bowling w 
Kozielicach. 

Zupełnie naturalnym wydaje się 
temat „spaceru” po powiatowych 
majątkach ziemskich. Praktycz-
nie w każdej miejscowości powiatu 
pyrzyckiego można jest (lub nie-
stety było) natrafić na piękne zabu-
dowania pałacowe lub folwarczne.  
W niektórych wsiach takich obiek-
tów było kilka. Takim przykładem 
są zabudowania miejscowości Wój-
cin (gm. Warnice). Wieś Wójcin po-
wstała w XVI w. Początkowo funk-
cjonowała jako folwark Barnim 
„G”, którego właścicielem była ro-
dzina von Billerbeck. W roku 1819 
w związku z separacją gruntów fol-
wark oddzielono, nadając mu nazwę 
Thiedensfelde (od nazwiska ówcze-
snego właściciela Georga Thiede). 
W tym samym roku wybudowano 
dwór i towarzyszące mu zabudowa-
nia gospodarskie. W 1852 r. pożar 
strawił cały folwark. W tymże roku 
nowy właściciel (Herman v.Bolten-
stern) podjął się natychmiast odbu-
dowy dworu w stylu nowoczesnej 
willi, przekomponowano park oraz 
przebudowano zespół budynków 
folwarcznych. W roku 1863 ma-
jątek otrzymał nazwę Waitendorf, 
która obowiązywała do roku 1945. 
Zabudowania przetrwały do czasów 
współczesnych i po stosunkowo nie-
dawnych remontach można je po-
nownie podziwiać. 

Prezentowana widokówka na-
dana została na poczcie w miejsco-
wości Barnim, niemal dokładnie 
100 lat temu - 13.10.1914 roku. Od-
biorcą była Frida Winter w Berli-
nie – Pankow. Autorem zdjęcia był 
znany szczeciński wydawca wido-
kówek F. Kasper.
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Pomoc osobom niepełnosprawnym w sołectwie Przelewice to już trady-
cja. Od trzech lat organizowane są zbiórki publiczne, dzięki którym udało się 
sfinansować zakupy sprzętu rehabilitacyjnego, wózka inwalidzkiego a także 
wyjazd na turnus rehabilitacyjny.

Ostatnia zbiórka publiczna prze-
prowadzona 10 listopada 2013 r. 
miała na celu zebranie funduszy na 
zakup urządzenia do ćwiczeń OR-
BITREK dla Danuty Ufnal oraz do-
finansowanie zakupu większego 
wózka dla Alicji Osmolak.

 Dzięki ofiarności darczyńców 
udało się zrealizować obydwa cele. 
Widząc uśmiechnięte twarze dziew-
cząt nie ma najmniejszej wątpliwości, 
że taka pomoc jest potrzebna. 

Renata Kozicka
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Budynek, w jakim stanie był, to każdy 
wiedział, że on wymaga gruntownego 
remontu. Ma być zmieniona funkcja 
tego budynku ze szkolnego na szkołę z 
internatem i wiedzieliśmy, że te prace 
się toczą. 26-go czerwca Stowarzysze-
nie złożyło do nas wniosek o wypłatę 
dotacji za czerwiec 2014 r. i w tym wnio-
sku powiadomiono nas, że w czerwcu 
Stowarzyszenie miało w tym ośrodku 
48 wychowanków. Ponieważ mnie  
w tym dniu akurat nie było w pracy, sta-
rosta troszeczkę zaskoczony tym wnio-
skiem, wsiadł z kierowcą w samochód 
służbowy, udał się do Ryszewka, gdzie 
zastał dwóch lub trzech pracowników 
budowlanych w trakcie remontu. Odbył 
z nimi krótką rozmowę, z której wyni-
kało, że remont trwa i będzie trwał do 
końca wakacji. Na podstawie tego, co 
zobaczył 26-go, 27-go czerwca zwołał 
spotkanie służb. Efektem tego spotka-
nia była wizyta pracowników Wydziału 
Architektury oraz Powiatowego In-
spektora Nadzoru Budowlanego, który 
po wizycie 27-go czerwca wydał posta-
nowienie nakazujące Sławęcińskiemu 
Stowarzyszeniu Inicjatyw Lokalnych 
wstrzymanie robót budowlanych. Wy-
dział architektury także wydał postano-
wienie o zawieszeniu z urzędu postępo-
wania w sprawie pozwolenia na prze-
budowę lub zmianę sposobu użytkowa-
nia budynku szkoły dla potrzeb Mło-
dzieżowego Ośrodka Socjoterapii”.

R.T. Proszę wyjaśnić, czy w pla-
cówce, o której mówimy jest remont, 
czy są zajęcia z 48 podopiecznymi?

A.J. – Odwiedziliśmy z panem wi-
cestarostą, na polecenie starosty tę pla-
cówkę. Mamy prawo jako organ re-
jestrowy do kontroli dokumentów po-
twierdzających ilość podopiecznych  
i ich frekwencję na zajęciach, które są 
prowadzone w ośrodku, ale ponieważ 
naszym partnerem do rozmowy była 
osoba nieuprawniona, czyli nie było 
dyrektora, nie było funkcyjnej osoby  
z MOS-u, tylko był pan, który przed-
stawił się jako członek Stowarzysze-
nia. Nie możemy potraktować tego 
jako kontroli i na pewno tego, co tam 
zastaliśmy wykorzystywać w dalszym 
postępowaniu. 

W związku z wieloma wątpliwo-
ściami pan starosta podjął decyzję  
o rozpoczęciu procedury wykreślenia 
z rejestru placówek oświatowych, pla-
cówkę w Ryszewku. Wdrożenie tej pro-
cedury będzie skutkować tym, że naj-
prawdopodobniej dziś lub jutro wyj-
dzie kolejne pismo do stowarzysze-
nia i do MOS - u, w którym określimy,  
w jakim terminie pojawią się osoby 
upoważnione przez starostę, które będą 
chciały dokonać oględzin dokumentów 
potwierdzających podjęcie działalno-
ści przez MOS Ryszewko od 1 czerwca 
2014 roku. W zależności od tych do-
kumentów, jakieś decyzje dalej będą 
podejmowane.

Roboty budowlane wstrzymane. 
Rozpoczęta procedura wykreślenia pla-
cówki w Ryszewku z rejestru placówek 
oświatowych prowadzonych przez sta-
rostę. Co o kłopotach sądzi prezes Sła-

węcińskiego Stowarzyszenia Inicjatyw 
Lokalnych Beata Skubiak? Zacznijmy 
od wyjaśnienia ilu podopiecznych ma 
obecnie placówka, czy 48, czy mniej?

Beata Skubiak – W związku z tym 
ja złożyłam sprostowanie, ponieważ 
Starostwo oczekiwało, żeby na dzień 
1-go czerwca podać realny, rzeczywisty 
stan wychowanków. Ja nie mogłam po-
dać realnego rzeczywistego stanu wy-
chowanków, ja mogę podać dopiero na 
koniec czerwca. Ponieważ w przypadku 
placówek niepublicznych taką informa-
cję, która jest podstawą naliczenia sub-
wencji podaje się na koniec miesiąca  
i potem Starostwo na podstawie tej in-
formacji nalicza. Tu jednak jest ina-
czej, my musieliśmy podać rzeczywi-
sty stan na początek miesiąca, co jest 
nierealne i wbrew wszystkiemu, ale po-
dałam to na bazie tej informacji, którą 
miałam tutaj zgłoszoną, ale rodzice 
nie dopełnili wszystkich formalności, 
ja tę informację skorygowałam ze sto-
sownym wyjaśnieniem i to jest złożone  
w Starostwie w informacji tej podaję 25 
uczniów.

R.T. – Jaka będzie Pani odpo-
wiedź na decyzję Inspektora Nad-
zoru Budowlanego?

B.S. – Myśmy prace rozpoczęli  
w kwietniu i to były tak naprawdę prace 
przygotowujące, czyli coś, co można ro-
bić bez niczego, malowanie ścian, zdzie-
ranie podłóg, starych płytek, położenie 
nowych płytek, wymiana armatury, to 
wszystko mogliśmy śmiało robić. Z tym, 
że faktycznie, oficjalnie decyzji nie mieli-
śmy, z tym że prace, które rozpoczęły się, 
bo nam też zależało na czasie, tu chodziło 
o to, że musimy pewne rzeczy przyspie-
szyć, bo nam się tutaj procedury admini-
stracyjne przedłużają i zrobiliśmy coś ta-
kiego. Była już przygotowana dokumen-
tacja projektowa, pozytywnie zaopinio-
wana przez rzeczoznawców, prawidłowo  
w związku z tym wykonana, czyli po-
zytywnie zaopiniowana przez sanepid, 
przez BHP i tak dalej i ruszyliśmy z tymi 
pracami, ale one na tym etapie miały 
taki charakter. Było to wszystko zgodne 
z planem zagospodarowania przestrzen-
nego i wszystko było pod nadzorem. 
Mało tego, proszę zauważyć, budynek  
w Ryszewku ma nadal funkcję oświatową.

R.T. – On zmienia funkcję, bo bę-
dziecie mieli internat?

B.S. – Jeszcze prawnie to nie na-
stąpiło i w związku z tym na tym eta-
pie, to oznacza, że chłopcy nie mogą  
w Ryszewku spać. Oficjalnie nie nastą-
piła jeszcze zmiana funkcji, ale na ba-
zie starej funkcji, funkcji oświatowej, 
gdzie funkcjonuje biblioteka miejska, 
ja te wszystkie zajęcia mogę prowadzić. 
Nie ma tylko funkcji noclegowej. Tutaj 
nie doszło do oficjalnej zmiany funkcji 
zgodnie z prawem, ja zrobiłam coś in-
nego. Ja się zabezpieczyłam, bo noclegi 
będę miała, będę korzystała z ośrodka. 
Mam na to podpisaną umowę z dniem 
30-go maja, że moi wychowankowie, że 
będą i spać i korzystać z samych tylko 
noclegów w ośrodku, który świadczy 
usługi noclegowe i spełnia w tym zakre-
sie wszystkie wymagania. 

R.T.- Czy macie Państwo odbiór 
budynku od Straży Pożarnej?

B.S. – Byliśmy w trakcie rozmów, 
ale tym się zajmował nasz inspektor 
nadzoru i ja już w to nie wchodziłam. 
On się z nimi kontaktował, był z nimi 
w kontakcie i tak dalej. Nie mam decy-
zji Straży Pożarnej w odniesieniu do tej 
nowej funkcji, ale w odniesieniu do tej 
starej funkcji, te protokoły pozytywne, 
one są obowiązujące. 

Podsumowując, prace budowlane 
w Szkole w Ryszewku zostały rozpo-
częte przed wydaniem pozwolenia na 
budowę, jest już nakaz Inspektora Nad-
zoru Budowlanego o wstrzymanie ro-
bót, wstrzymano wypłatę subwencji 
oświatowej dla MOS przez starostę py-
rzyckiego do czasu wyjaśnienia wszyst-
kich wątpliwości, rozpoczęto procedurę 
wykreślenia placówki z rejestru powia-
towego. Z informacji otrzymanych z 

Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzy-
cach, wiemy że bez załatwienia spraw 
związanych z uzyskaniem pozwole-
nia na budowę w ogóle nie ma co mó-
wić o wydaniu pozwolenia na użytko-
wanie przez PSP, w tej sprawie nie ma 
tematu, strażacy PSP czekają na upo-
rządkowanie spraw budowlanych przez 
Stowarzyszenie. Z pyrzyckiego Sane-
pidu uzyskaliśmy informację, że do-
piero 11 lipca 2014 wpłynął wniosek  
z prośbą o kontrolę budynku celem wy-
dania opinii, że budynek spełnia wy-
mogi do działalności oświatowej. Jest 
on niekompletny i będzie rozpatrywany 
po jego uzupełnieniu. Można uznać, że 
Sławęcińskie Stowarzyszenie Inicjatyw 
Lokalnych, założyciel Młodzieżowego 
Ośrodka Socjoterapii na bazie szkoły 
w Ryszewku narobiło sobie sporo kło-
potów. O dalszych losach placówki w 
kolejnych wydaniach „Pulsu Powiatu”.

RT

Szkoła w Ryszewku w trakcie remontu,
 zdjęcia wykonane 11 kwietnia 2014

dokończenie ze str.5 Sławęcińskie kłopoty w Ryszewku
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Obok tekstu publiku-
jemy  w tabelach dane z gło-
sowań absolutoryjnych w po-
wiecie pyrzyckim, dla pię-
ciu samorządowców, któ-
rzy rządzą kolejną kaden-
cję od 2007 roku oraz dane  
z głosowań rządzących pierw-
szą kadencję. Z tabel tego roku 
wynika, że najlepszy wynik 
w głosowaniu nad absoluto-
rium otrzymała po raz kolejny 
Anna Hackiewicz – Gębska, 
tak samo stabilnie absoluto-
rium otrzymał wójt Zdzisław 
Lech Twardowski z Bielic.

Podsumowując kadencję, 
to także w/w wójtowie mają 
najlepsze wyniki absoluto-
ryjne przez cztery lata. Nikt  
z radnych w ich Radach pod-
czas głosowań nie wstrzymy-
wał się i nikt nie głosował 
przeciw. Dalej podsumowu-
jąc kadencję, kolejny dobry 
wynik w głosowaniach nad 
absolutorium uzyskał wójt 
Kozielic Edward Kiciński 
sprzeciwił się lub wstrzymy-
wał się od głosu zaledwie je-
den radny. Kolejny w naszej 
ocenie jest starosta Wiktor 
Tołoczko, który od początku 
tej kadencji ma w głosowa-
niu 5 lub 6 radnych prze-
ciw lub wstrzymujących się.  
Za nieudane absolutoria te-
goroczne można uznać gło-
sowanie w Przelewicach - 
gdzie 8 radnych było prze-
ciwnych wójtowi i Lipianach 
- gdzie głosowanie absolu-
toryjne nie zostało rozstrzy-
gięte, ponieważ za udziele-
niem głosowało 7 na wyma-
ganych 8 radnych, czyli ab-
solutorium ani nie udzielono, 
ani udzielono. Najgorzej ka-
dencję kończy burmistrz Py-
rzyc Jerzy Marek Olech, któ-
remu dwa razy absolutorium 
udzielono, raz nie udzielono 
i w tym roku nie dokonano 
rozstrzygnięcia, podobnie jak 
w Lipianach. 

PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Pyrzycach obecny 
był przewodniczący Związku 
Zawodowego NSZZ Soli-
darność Mieczysław Jurek. 
W części sesji, w której był 
obecny, pyrzyccy radni gło-
sowali uchwałę o wygaśnię-
ciu mandatu radnego Jerzego 
Wrońskiego. 

Jak już pisaliśmy w po-
przednim wydaniu Pulsu radni 
nie stanęli na wysokości za-
dania, nie wygasili Jerzemu 
Wrońskiemu mandatu i choć 
już mamy wakacje, nadal jest 
radnym. Wychodzący z sali 
obrad przewodniczący Mie-
czysław Jurek, obiecał roz-
mawiającym z nim dziennika-
rzom, że tak sprawy radnego 
Wrońskiego nie zostawi.

 My po kilkunastu dniach 
zapytaliśmy przewodniczą-
cego, co w tym temacie uczy-
nił – „Wysłałem pismo do pana 
wojewody w tej sprawie jako 
zarząd regionu opisując skan-
daliczną sprawę na tej sesji, w 
której, mówiąc ogólnie naru-
szono prawo. Radni robią jak 
chcą, a radny, który powinien 
być wykluczony, śmiejąc się 
wszystkim w oczy, bierze udział 
w sesji, głosuje itd. Żądamy 
od wojewody natychmiasto-
wego podjęcia interwencji w 
tej sprawie. Jest pismo zarządu 
regionu NSZZ Solidarność 
skierowane do wojewody w tej 
sprawie, na które oczekujemy 
interwencji w trybie pilnym” – 
powiedział Mieczysław Jurek 
szef wojewódzkiej Solidarno-
ści. Nie ma to jak „dobrze” za-
promować gminę!

Sprawą
Radnego

Wrońskiego
zajęła się

Solidarność 
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10 lipca br. minął dokładnie rok, od momentu, kiedy Mieszkańcy Gminy 
Przelewice rozpoczęli blokadę wjazdu do miejsca, gdzie duńska firma PL 
MINK postanowiła bezprawnie wybudować fermę norek. Mijają miesiące, 
zmieniają się pory roku, a Mieszkańcy naszej gminy pomimo zmęczenia 
nie opuszczają barykady. Ukazuje to ich prawdziwą determinację w słusz-
nej, wspólnej sprawie. Nadal organizują się i wytrwale ustalają grafik dyżu-
rów, współpracują z firmą ochroniarską i władzami gminy. Wiedzą, że wal-
czą o wieś, swoją małą ojczyznę, o czyste środowisko, po to by oddychać 
świeżym powietrzem, żyć i mieszkać zgodzie z naturą. Choć walka jest nie-
równa, bo po drugiej stronie stoi nieliczący się z naszą społecznością duń-
ski inwestor, to Mieszkańcy nadal nie opuszczają barykad.

Pomimo utrudnień, na jakie napotykam ze strony niechcianego inwe-
stora, nadal podejmuję w tym kierunku szereg działań, tak aby problem 
niechcianej inwestycji zakończył się zgodnie z wolą Mieszkańców i moją. 
Przy takiej wspólnej determinacji jestem przekonany, że uda nam się za-
kończyć protest w  spokoju i z satysfakcją z powodu osiągniętego sukcesu. 

Serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję protestacyjną 
Mieszkańcom Gminy Przelewice i nie tylko - za wytrwałość, aktywność, 
poświecony czas i energię w obronie naszej małej ojczyzny. 

     Z wyrazami szacunku
     Wójt Gminy
	 	 	 	 	 mgr	Marek	Kibała

PODZIĘKOWANIE DLA
MIESZKAŃCÓW GMINY PRZELEWICE    

JEZIORO MIEDWIE

JEZIORO MIEDWIE JEST PIĄTE, CO DO WIELKOŚCI W POL-
SCE.  DRUGIE PO JEZIORZE DĄBIE. GŁĘBOKOŚĆ JEZIORA WY-
NOSI 43,8 M.  DŁUGOŚĆ LINII BRZEGOWEJ MA OK. 39 KM. PRZE-
PŁYWA PRZEZ JEZIORO MIEDWIE, RZEKA PŁONIA. JEZIORO 
MIEDWIE WYNOSI 15 700 M DŁUGOŚCI. SIEJA MIEDWIAŃSKA 
TO NAJCENNIEJSZA RYBA WYSTĘPUJĄCĄ W TYM ZBIORNIKU 
WODNYM. W WIERZBNIE ZROBILI PIĘKNE MOLO NAD JEZIO-
REM MIEDWIEM. TAKŻE W WIERZBNIE SĄ SURFINGOWCY, CO 
PŁYWAJĄ ŻAGLÓWKAMI PO MIEDWIU. JAK CZASAMI OBSER-
WUJĘ Z MORZYCZYNA JEZIORO MIEDWIE, TO WIDZĘ CAŁE 
WIELKIE JEZIORO.  

 
PIOTR	SZYMAŃSKI

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Le-
onida Teligi w Pyrzycach, w bieżą-
cym roku uzyskała  średnią szkoły 
26,72 pkt. Szkoła Podstawowa w 
Brzesku - średnia 26,58 pkt., rów-
nie wysokie miejsce uzyskała Szkoła 
Podstawowa im. Kornela Makuszyń-
skiego w Lipianach ze średnią 26,13 
pkt. Te trzy szkoły w tegorocznym 
sprawdzianie szóstoklasistów osią-
gnęły wyniki powyżej średniej po-
wiatu, województwa, okręgu i kraju. 
Z drugiej strony Szkoła Podstawowa 
w Kozielicach, która w tym roku po-
niosła w testach największą porażkę, 
uzyskując średnią zaledwie 18,24 
pkt. To najniższy wynik w powiecie 
pyrzyckim, w tym przypadku jest o 
czym myśleć podczas wakacji.

PP 

Ścieżka rowerowa do Brzeska, 
sztandarowa budowa tego roku w 
Gminie Pyrzyce, miała być oddana 
do użytku jeszcze przed wakacjami, 
mimo że 2 czerwca zakończono 
prace budowlane, ścieżka nadal for-
malnie jest placem budowy. Dotych-
czas trasa rowerowa o długości 9 ki-
lometrów nie otrzymała jeszcze po-
zwolenia na użytkowanie z pyrzyc-
kiej Policji, która wniosła kilka uwag 
do drogowej inwestycji i oczekuje na 
ich realizację. Dziś, jeżeli ktoś jeździ 
ścieżką rowerową lub nią spaceruje, 
korzysta z niej jak z placu budowy. 
Skoro jest to jeszcze plac budowy, to 
dlaczego nie ma na wjazdach odpo-

Rowerowy plac budowy
wiedniego oznakowania zabraniają-
cego wjazdu lub wejścia na teren nie-
ukończonej inwestycji. Na zakończe-
nie uważamy, że ani burmistrz, ani 
nikt z Urzędu nie powinien zachę-
cać do korzystania ze ścieżki do mo-
mentu uzyskania wszelkich pozwo-
leń związanych z bezpieczeństwem. 
I jeszcze jedna uwaga, dojeżdżając 
do budowanego odcinka od strony 
Brzeska i  Pyrzyc napotykamy na po-
czątku trasy estetyczne tablice infor-
macyjne a obok nich koszmarne „na-
grobki”, są to płyty z marmuru a na 
nich napisane prawie to samo, co na 
estetycznych tablicach, komu w urzę-
dzie przyszedł taki nieestetyczny po-

W nocy, z piątku 4 lipca na sobotę 
5 lipca, wkurzony na coś lub kogoś 
mieszkaniec Pyrzyc machnął butelką 
z piwem w okno gabinetu burmistrza 
Pyrzyc Jerzego Marka Olecha, który 
akurat bawił w gronie najbliższych w 
partnerskim mieście Korbach. Z in-

Butelkowy protest
formacji jakie posiadamy, sprawcę 
zajścia próbuje ustalić policja a straty 
w gabinecie szefa gminy wyceniono 
na 300 zł. Dla burmistrza Olecha, 
ustalenie przed wyborami sprawcy 
piwnego zamachu musi mieć szcze-
gólne znaczenie. 

PP

mysł do głowy, zrelaksowany rowe-
rzysta dojeżdżający do nowego od-
cinka widzi z daleka wypisz wymaluj 

nagrobek. Nie jest to dobry impuls do 
rekreacji, ale to może kwestia gustu, 
o którym się nie dyskutuje.

PP    
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W ostatni poniedziałek czerwca, 
w starostwie pyrzyckim odbyło się 
spotkanie tych, którzy zdecydowali 
się kandydować, planują kandydo-
wać lub zamierzają wybrać kandy-
data swojej partii na stanowisko bur-
mistrza Pyrzyc w zbliżających się 
wyborach. „Zaprosiłem na to spotka-
nie: Marzenę Podzińską kandydatkę 
niezależną, Daniela Zahorenkę kan-
dydata PO, Kazimierza Lipińskiego 
będącego kandydatem PSL, Roberta 
Betynę, Justynę Rewerską z SLD, Wa-
cława Klukowskiego kandydata nie-
zależnego, Miłosza Łuszczyka kandy-
data niezależnego, Jarosława Ileczkę 
z PiS, Stanisława Wudarczyka z PSL i 
Jana Serdakowskiego, który rozważa 
swoją kandydaturę. Na spotkanie nie 
przybyli: Teresa Kordaczuk, która 
rozważa swoją kandydaturę i Ryszard 
Bardzik szef PSL w powiecie. Posta-
nowiłem zaprosić w/w osoby, by po-
rozmawiać pozytywnie o zbliżają-
cych się wyborach samorządowych. 
W gronie polityków i kandydatów 
chciałem zwrócić uwagę na obecne 
rządy burmistrza Jerzego Marka 
Olecha jako tragiczne pod każdym 
względem dla naszej gminy i zapro-
ponować obecnym pozytywną kam-
panię wyborczą, rywalizację na argu-
menty. Uważam, że naszym wspólnym 
przeciwnikiem w tych wyborach jest 
obecny burmistrz Jerzy Marek Olech 
i należy wszystko uczynić, by odsunąć 
go od władzy” – powiedział kilka dni 
po spotkaniu Wiktor Tołoczko szef 
pyrzyckiej Platformy Obywatelskiej. 
O opinię na temat spotkania zapyta-
łem kilku jej uczestników:

Wacław Klukowski - Będę kan-
dydował najprawdopodobniej ze 
swojego komitetu, ale mam też  pro-
pozycję z Solidarnej Polski, ale praw-
dopodobnie ze swojego. Jeszcze de-
cyzja na ten temat nie zapadła, ale 
nie ukrywam, że grupę ludzi two-
rzymy i rozmawiamy, żeby później nie 
być zaskoczonym. Bo później ewentu-
alnie nawet, jakby zapadła taka de-
cyzja, że z Solidarnej Polski, no to 
wtedy i tak już ludzi mamy przygoto-
wanych. Przygotowujemy się, ale ra-
czej pod swoim nazwiskiem.

Jarosław Ileczko Prawo i Spra-
wiedliwość - Nie mamy jeszcze kan-
dydata, wyłonimy go po ogłoszeniu 
przez premiera dnia wyborów. Nasz 
dotychczasowy pomysł to Konrad 
Stępień, ale nie wyraził zgody. Na 
dzień dzisiejszy mamy dwóch, trzech 
kandydatów, ale jeszcze prowadzimy 
rozmowy.

Daniel Zahorenko PO – Jestem 
kandydatem pyrzyckiej PO, ale jesz-
cze zgodnie ze statutem, moja kan-
dydatura będzie podlegała weryfi-
kacji przez zarząd regionu, a później 
ewentualnie przez zarząd krajowy, 
bądź na specjalny wniosek może to 
jeszcze zmienić przewodniczący. My-
ślę, że ostateczne decyzje w sprawie 
mojej kandydatury z PO zapadną do 
końca września.

PP – Zarzucono Panu podczas 
spotkania, że rozpoczął Pan już kam-
panię, rozdaje Pan ulotki?

D.Z. – Dobrze, ok. Ja się od tego 
nie uchylam. Rozdaję ulotki, promuję 
własną osobę, za własne pieniądze. 
Nie robię tego pod szyldem żadnej 
partii, nie robię tego pod szyldem ko-
mitetu wyborczego wyborców. Pre-
zentuję swoją osobę i swój pogląd, 
nie jest to agitacja wyborcza w rozu-
mieniu kodeksu wyborczego.

PP – Ale rozdawanie ulotek 
przed cmentarzem, to chyba coś 
nie tak?

D.Z. – Proszę mi nie imputować, 
że rozdawałem ulotki na cmentarzu, 
bo tego nie robiłem. A co? Uważa 
pan, że robiłem? Ja nie rozdawa-
łem nigdzie ulotek jako Daniel Zaho-
renko, więc te informacje ma pan na 
100 % nieaktualne, a na cmentarzu 
w Pyrzycach nie byłem w ostatnich 3 
miesiącach.

Marzena Podzińska – Nie ko-
mentuję spotkania, ani opinii na te-
mat obecnego burmistrza Jerzego 
Marka Olecha. Jestem jeszcze do 
końca lipca kierownikiem Ośrodka 
Pomocy Społecznej. Mam tam sporo 
pracy, podopiecznych i oni są dla 

mnie dziś najważniejsi. O wyborach 
będę rozmawiać z mediami po zakoń-
czeniu mojej pracy w OPS. 

Miłosz Łuszczyk – Tak, będę 
kandydował z własnego komitetu. Je-
stem w tej chwili w fazie organizacyj-
nej, myślę że w okresie do 2 tygodni 
zorganizuję konferencję prasową mo-
jego komitetu z mediami.

Jan Serdakowski – Panie redak-
torze, ja pozwolę sobie odłożyć in-
formację o kandydowaniu lub nie do 
najbliższego piątku. Ja pisuję do Ty-
godnika Pyrzyckiego i tam będzie na 
ten temat artykuł, z którego Pan się 
wszystkiego dowie.

Ta ostatnia wypowiedź mnie tro-
chę zirytowała, pomyślałem sobie, że 
Pan Jan Serdakowski chce być jedno-
cześnie dziennikarzem i kandydatem. 
Tym, który komentuje i tym, który 
ma być komentowany. I jakie było 
moje zdziwienie, kiedy wziąłem do 
ręki „Tygodnik Pyrzycki” i przeczy-
tałem tam wywiad Natalii Michal-
skiej z Janem Serdakowskim. Muszę 
powiedzieć, że trochę było mi głu-
pio, bo posądziłem Jana Serdakow-

skiego o zachowanie niegodne dzien-
nikarza i kandydata na burmistrza,  
a tu się okazało, że Pan Jan pokazał 
innym kandydatom klasę w klasie 
politycznej. Podjął decyzję o tym, by 
nie kandydować na stanowisko bur-
mistrza Pyrzyc i jednocześnie wska-
zał osobę, którą uważa za godną tego 
stanowiska. „Drodzy wyborcy, dzię-
kuję za zaufanie, wskażę Wam równie 
godnego kandydata. Jest to Pani Ma-
rzena Podzińska. Po pierwsze - pra-
cowała 2,5 roku jako wiceburmistrz, 
zna problemy gminy i charakter tej 
pracy od podstaw, jest merytorycznie 
bardzo dobrze przygotowana, nie za-
notowała w swojej działalności żad-
nej poważnej wpadki. Po drugie - 
jest kobietą, wiec łatwiej jej będzie 
spowodować złagodzenie obyczajów 
w relacjach burmistrz – rada poka-
zać delikatniejsze oblicze władzy. Po 
trzecie – narzekamy na brak pary-
tetu we władzach, może, więc czas, 
aby burmistrzem Pyrzyc została wła-
śnie kobieta. Taka pyrzycka Angela 
Merkel” – odpowiedział w wywia-
dzie dla Tygodnika Pyrzyckiego Jan 
Serdakowski.   

Jesteśmy przyzwyczajeni do 
standardów, w których mali i duzi po-
litycy prą do władzy bez względu na 
to czy się do niej nadają, czy też nie - 
bez uczciwej samooceny. Jak trudno 
złych samorządowców od stołków 
odkleić, widzimy na przykładzie Je-
rzego Marka Olecha burmistrza Py-
rzyc. Rzadko słyszymy o decyzjach, 
w których ktoś ustępuje w kolejce 
drugiemu miejsca a w drodze do 
władzy, to szczególna rzadkość. Po-
wracając do spotkania liderów partii  
i potencjalnych kandydatów myślę, 
że było potrzebne i dobrze, że To-
łoczko je zorganizował. Mam na-
dzieję, że jak kampania wyborcza 
ruszy pełną parą, to jeszcze przed 
pierwszą turą. Tołoczko zrobi na-
stępny krok - spotkanie, gdzie będą 
już konkrety zmierzające do tego, by 
Olech nie wygrał. 

RT  

Kilka dni temu, do naszej redak-
cji wpłynęło zawiadomienie z Sądu 
Rejonowego w Pyrzycach o następu-
jącej treści:

Sąd Rejonowy w Stargardzie 
Szczecińskim w VII Zamiejscowym 
Wydziale Karnym w Pyrzycach w 
składzie: Przewodnicząca: SSR Ka-
tarzyna Cichocka Protokolant: Ewa 
Ostolska
po zapoznaniu się na posiedzeniu w 
dniu 3 lipca 2014r.
z prywatnym aktem oskarżenia wnie-
sionym przez Jerzego Marka Olecha
przeciwko Ryszardowi Tańskiemu

w przedmiocie uznania się niewłaści-
wym miejscowo i przekazania sprawy 
sądowi właściwemu na podstawie 
art. 35 § 1 k.p.k. w zw. z art. 53 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 
r. Prawo prasowe oraz § 2 ust. 2 pkt 
3b rozporządzenia Ministra Sprawie-
dliwości z dnia 16 października 2002 
r. w sprawie wyznaczenia sądów re-
jonowych rozpoznających sprawy  
o przestępstwa prasowe. 

                                                             
postanawia

uznać się niewłaściwym miej-
scowo i sprawę przekazać sądowi 

właściwemu - Sądowi Rejonowemu 
Szczecin - Centrum w Szczecinie.

Uzasadnienie
Ryszard Tański został oskarżony 

przez Jerzego Marka Olecha o to, 
że w dniu 26.03.2014r. w Pyrzycach 
na łamach dwutygodnika „Puls Po-
wiatu” pomówił pokrzywdzonego w 
środkach masowego przekazu o ta-
kie właściwości i zachowanie, które 
naraziły pokrzywdzonego na utratę 
zaufania niezbędnego dla piastowa-
nego stanowiska Burmistrza Pyrzyc 
tj. o czyn z art. 212 § 2 k.k. Zgod-
nie z art. 53 ust. 1 Prawa prasowego 
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Gminne Igrzyska Świetlic Środo-
wiskowych na stałe wpisały się w ka-
lendarz imprez organizowanych dla 
dzieci i młodzieży z terenu gminy. 
Czwarta edycja odbyła się 5 lipca 
2014 r. w sali sportowej przy Publicz-
nym Gimnazjum w Przelewicach.

W zmaganiach sportowych wzięło 
udział ponad 120 uczestników, którzy 
reprezentowali świetlice z następują-
cych miejscowości: Jesionowo, To-
polinek, Ślazowo, Kłodzino, Płońsko, 
Laskowo, Przywodzie, Żuków, Lubia-
towo, Kosin i Przelewice.

Igrzyska otworzył ks. Proboszcz 

Ryszard Krauze, który przywitał ze-
branych w imieniu organizatorów  
i wójta Marka Kibały życząc wszyst-
kim pasjonującej rywalizacji i dobrej 
zabawy. Zawody sportowe przygoto-
wane zostały przez Krzysztofa Kę-
dziorę i Agnieszkę Bil. W tym roku, 
jak i w latach poprzednich dzieci  
i ich opiekunki musiały wykazać się 
sprawnością fizyczną i brały czynny 
udział w rywalizacji sportowej, zdo-
bywając punkty dla swojej drużyny. 
Ale tego dnia zdobyte punkty i osią-
gnięty wynik nie był najważniejszy, 
liczyła się dobra zabawa i pozytywne 
emocje towarzyszące wszystkim 
uczestnikom. 

Igrzyska miały na celu promo-
wanie aktywności fizycznej oraz in-
tegrację dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Przelewice. W tym dniu nie 
było przegranych. Wszystkie dzieci 
biorące udział w turnieju czuły się 
zwycięzcami. Wychodziły z imprezy 
uśmiechnięte, zadowolone, niosąc w 
pamięci miłe wspomnienia i oczywi-
ście nagrody.

Dziękujemy Krzysztofowi Kę-
dziorze i Agnieszce Bil za profesjo-
nalne przeprowadzenie gier sporto-
wych, Państwu Teresie i Leszkowi 
Małasom za pyszne kiełbaski z grilla 

i naszym paparazzi: Damianowi Ko-
walewskiemu i Dominikowi Szalaty. 

Organizatorem imprezy była Pa-
rafia Rzymskokatolicka w Rosinach 
oraz dzielni wolontariusze: Beata 
Kowalewska, Alicja Nowak, Dorota 
Margiel i Joanna Smolak-Benka.

Igrzyska odbyły się w ramach 
projektu Wspieranie działań w za-
kresie kształtowania aktywności 
społecznej i umiejętności spędzania 
czasu wolnego pn. „Będzie się działo 
- Będzie zabawa” finansowanego  
z budżetu Gminy Przelewice.

Joanna Smolak-Benka
fotogaleria

sprawa o przestępstwo popełnione 
w prasie podlega rozpoznaniu przez 
sąd rejonowy. Zgodnie z ustępem 
drugim tego artykułu Minister Spra-
wiedliwości, w drodze rozporządze-
nia, może wyznaczyć sądy rejonowe 
właściwe do rozpoznawania miedzy 
innymi spraw o przestępstwa popeł-
nione w prasie - na obszarze właści-
wości danego sądu wojewódzkiego.

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 3b wyda-
nego na powyższej podstawie praw-
nej rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 16 października 
2002 r. w sprawie wyznaczenia są-
dów rejonowych rozpoznających 
sprawy o przestępstwa prasowe (Dz. 
U. Nr 180, poz. 1509 z późn. zm.) 
rozpoznawanie spraw z obszaru wła-
ściwości Sądu Okręgowego w Szcze-
cinie powierza się Sądowi Rejono-
wemu Szczecin - Centrum w Szcze-
cinie. Obszar właściwości Sądu 
Okręgowego w Szczecinie obejmuje 
obszar właściwości Sądu Rejono-
wego w Stargardzie Szczecińskim 
wraz z VII Zamiejscowym wydzia-
łem Karnym w Szczecinie. Tym sa-
mym niniejsza sprawa winna być 
rozpoznana przez specjalnie ku temu 
wyznaczony wydział właściwy dla 
rozpoznawania czynów popełnio-
nych w obszarze właściwości Sądu 
Okręgowego w Szczecinie. Zgodnie 
z art. 35 § 1 k.p.k. sąd bada z urzędu 
swą właściwość, a w razie stwierdze-
nia swej niewłaściwości przekazuje 
sprawę właściwemu sądowi lub in-
nemu organowi. Z uwagi na powyż-
sze, przedmiotowa sprawa podlega 
przekazaniu Sądowi Rejonowemu 
Szczecin - Centrum w Szczecinie.

W ten oto sposób dotarła do nas 
informacja, że burmistrz Pyrzyc Je-
rzy Marek Olech podjął kolejną me-
dialną krucjatę i postanowił pozwać 
mnie przed oblicze sądu jako autora 
artykułu na temat Dnia Kobiet w py-
rzyckim ratuszu pod tytułem „To 
nam burak wypromował miasto!” Do 
końca kadencji zapewne spotkam się 
z Panem Jerzym Markiem Olechem 
w sali sądowej i będzie to dla mnie 
premiera. 

„Tygodnik Pyrzycki” i jego dzien-
nikarz Tomasz Duklanowski z Ole-
chem w salach sądowych widują się 
już od dawna - „Przez dwa lata wyda-
wania „Tygodnika Pyrzyckiego” na-
brałem przekonania, że Marek Olech 
nie rozumie czym są wolne media  
i dlaczego należy z nimi współpraco-
wać. Media, szczególnie te lokalne, 
odgrywają ważną funkcję nie tylko 
informacyjną w powiatach, ale także 
kontrolująca tych, którzy sprawują 
władze. Tego ostatniego szczególnie 
nie lubi Olech. On chciałby, żebyśmy 
pisali o nim tylko dobrze lub bardzo 
dobrze. Od początku opisujemy nie-
udolności, niedotrzymane obietnice 
Olecha a także skandale z jego udzia-
łem. A ponieważ jesteśmy od niego 
niezależni, robi wszystko, aby nas 
zniszczyć. Przykładem są sprawy w 
sądzie, które nam zakłada. Używa do 

tego kancelarię prawną, która obsłu-
guje Urząd Miejski. To, że teraz za-
łożył sprawę „Pulsowi Powiatu” po-
twierdza, kim tak naprawdę jest bur-
mistrz. Ten proces, wytoczony przez 
Olecha ze słynnego artykułu 212 ko-
deksu karnego, świadczy o tym, że ten 
człowiek jest przeciwnikiem wolności 
słowa w naszym kraju. Paragraf ten 
został wpisany do kodeksu karnego 
jeszcze w czasach komunistycznych, 
by walczyć z opozycją a teraz jest 
stosowany przez polityków, żeby nisz-
czyć to, co w wolnej i demokratycz-
nej Polsce jest jedną z największych 
wartości - wolne media. Od dawna 
jako środowisko dziennikarzy postu-
lujemy, aby artykuł ten został wykre-
ślony z kodeksu karnego. Postulat ten 
popiera także Fundacja Helsińska  
i wiele innych środowisk, dla których 
wolne media są niezbędnym elemen-
tem demokracji. Oczywiście, tego 
typu działania Olecha, tylko utwier-
dzają mnie w przekonaniu, że trzeba 
temu człowiekowi patrzeć na ręce. 
W Pyrzycach już chyba nikt nie ma 
wątpliwości, kim jest ten człowiek. 
Dał się poznać przez chamskie trak-
towanie ludzi, czego przykładem jest 
sprawa przeszukania torebki jednej  
z pracownic Urzędu Miejskiego, wy-
zywanie radnego Budynka czy pro-
stackie żarty w Dniu Kobiet. O tym, 
że nie ma żadnej wizji rozwoju mia-
sta, że nic przez te cztery lata nie 
zrobił, marnuje publiczne pieniądze 
na bezsensowne inwestycje czy two-
rzenie etatów dla „pełnomocników” 
można by napisać odrębny artykuł. 
Na szczęście ten nieszczęśliwy epi-
zod w historii Pyrzyc, jakim jest za-
rządzanie miastem przez Marka Ole-
cha już dobiega końca” – powiedział 
Tomasz Duklanowski.

Zbliża się gorący okres wybor-
czy, a determinacja Olecha, by wy-
grać wybory rośnie. Według mnie, 
powinien już pomyśleć o wynaję-
ciu przez Urząd specjalnej kancela-
rii prawnej tylko do rozprawiania się 
z dziennikarzami, zamykania gazet, 
kablówki. Może dostanie za hurtowe 
zlecenie w zamykaniu ust pyrzyckim 
mediom jakiś rabat i wtedy za hurt 
choć dla budżetu gminy będzie taniej.

RT
 

dokończenie ze str. 14

Z burmistrzem 
na piersi W minioną sobotę, w Stróżewie 

odbył się długo zapowiadany festyn 
sportowo -rekreacyjny, którego orga-
nizatorem była Rada Sołectwa Stró-
żewo. Niespodziewanym gościem tej 
imprezy był burmistrz Pyrzyc Jerzy 
Marek Olech z najbliższymi mu oso-
bami, ale nie to jest głównym tema-
tem notatki. Istotą jest gadżet, który 
obecny burmistrz wykorzystał do 
promocji podczas festynu. Najbliżsi 
burmistrza starali się przypiąć każ-
demu obecnemu na festynie. Jedni 
wyrażali zgodę inni nie, a jeszcze 
inni brali gadżet na pamiątkę nie-

zręcznej sytuacji, dlaczego niezręcz-
nej, bo głównym organizatorem im-
prezy w Stróżowie był sponiewie-
rany na kilkadziesiąt sposobów przez 
Olecha sołtys Kazimierz Lipiński i na 
jego imprezie bez żadnych zahamo-
wań Olech i jego najbliżsi zorgani-
zowali sobie promocję. Nikt nikomu 
nie zabraniał uczestniczyć w festynie 
i korzystać z uroków i atrakcji przy-
gotowanych przez organizatorów, ale 
buttony mogli zostawić w domu. Or-
ganizatorzy innych imprez w Gminie 
Pyrzyce strzeżcie się przed buttonami 
z Olechem i jego najbliższymi.

PP 
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Po przyjeździe do Niechorza cała 
grupa wyruszyła brzegiem morza do 
Trzęsacza. W połowie drogi, na plaży 
w Rewalu, wszyscy zatrzymali się 
na dłuższy odpoczynek. Można było 
skorzystać z kąpieli słonecznej, po-
grać w piłkę plażową, ,,zakopać się” 
w piasku lub usypać ciekawą po-

W pierwszym tygodniu wakacji, tj. w czwartek dnia 
3 lipca 2014 r. pięćdziesięcioro dzieci     z terenu Gminy 
Przelewice wyjechało na jednodniową wycieczkę nad 
morze. Wyjazd został zorganizowany przez Przele-
wickie Stowarzyszenie Edukacyjne ,,Wyrównajmy 
Szanse”.

stać. Najwięcej jednak radości spra-
wił wszystkim bezpośredni kontakt 
z morską wodą naszego Bałtyku. 
Nie było osoby, która nie zamoczy-
łaby chociażby stopy. Znaleźli się 
też tacy, którzy próbowali pokonać 
morskie fale, co wbrew pozorom, nie 
było wcale takie łatwe.

Pogoda i humory dopisały! 
Wszyscy nieco zmęczeni, ale za-
dowoleni, wrócili wieczorem do 
domu. W drodze powrotnej był też 
czas na ,,lekki” posiłek - kiełbaskę 
z grilla i lody.  

W czasie wyjazdu dziećmi cały 
czas opiekowały się: B. Starzyńska, 
T. Kaczmarek, R. Kozicka i K. Ja-
błońska. Wyjazd zorganizował i nad 
wszystkim czuwał L. Kowalczyk.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim darczyńcom za wsparcie finan-
sowe, rzeczowe i organizacyjne, 
dzięki którym można było podaro-
wać odrobinę radości i uśmiechu 
naszym dzieciom.

K. Jabłońska
Foto R. Kozicka


