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dokończenie na str. 10

dokończenie na str.11

dokończenie na str.11

Pyrzyckie Polskie Stronnictwo Ludowe totalnie nie przygotowało się do 
tegorocznych wyborów samorządowych. Na kilka dni przed terminem zgła-
szania do PKW komitetów wyborczych Lech Twardowski, od dwóch kaden-
cji wójt gminy Bielice, od kilku lat członek PSL, który w tych wyborach miał 
otrzymać poparcie Polskiego Stronnictwa Ludowego, został wyautowany. 

W maju tego roku Olech nie próżnował, 20 maja kieruje prywatny akt 
oskarżenia przeciwko mnie, czyli Ryszardowi Tańskiemu  i Ryszardowi Grze-

siakowi, przewodni-
czącemu Rady Miej-
skiej w Pyrzycach za 
publikację anonimu 
pracowników Urzędu 
Miejskiego w Pyrzy-
cach skarżących się na 
warunki pracy w tej 
instytucji.

dokończenie na str. 14

Na ostatniej konwencji Polskiego 
Stronnictwa Ludowego podjęto de-
cyzję o tym, że kandydatem w tego-
rocznych wyborach na wójta Kozie-
lic będzie obecna, ale przebywająca 
na zwolnieniu lekarskim sekretarz 
urzędu miejskiego w Pyrzycach Ur-
szula Głod van de Sanden. Nie będzie 
startowała z listy PSL tylko z komitetu 
wyborczego, który wspólnie z nią za-
kłada Waldemar Baran, radny gminy 
Kozielice. 

3 września dotychczasowy kan-
dydat na stanowisko burmistrza Py-
rzyc, namaszczony przez radę powia-
tową PO Daniel Zachorenko zrezy-
gnował z członkowstwa w partii kie-
rując do jej szefa Wiktora Tołoczko 
pismo  następującej treści:
„Szanowny Panie Przewodniczący.

Z dniem 3 września 2014 roku, 
składam rezygnację z członkostwa w 

partii politycznej Platforma Obywa-
telska. Ponadto informuję, iż składki 
członkowskie opłaciłem do końca br.

Jednocześnie proszę o niereko-
mendowanie mnie, jako kandydata 
Platformy Obywatelskiej na burmi-
strza Pyrzyc”.
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Nielegalny konkurs
w PDK  z ZUS-em
w tle?

Sonda Lipiany

Lubię jeździć do kina, ostatnio 
byłem w Szczecinie na komedii, ty-
tułu nie pamiętam.

W kinie to już ze 30 lat nie by-
łem, nie było to kino objazdowe, ale 
nasze tutaj. W Lipianach mieliśmy 
kiedyś kino na Armii Krajowej.

Lubię chodzić do kina, ale tutaj 
w Lipianach to nie ma gdzie. Dla-
tego już dawno nie byłam. Pamię-
tam tytuł filmu „Ptaki ciernistych 
krzewów”.

Bardzo lubię oglądać filmy w 
kinie, ale już dawno nie byłem, nie 
mamy w Lipianach kina, gdyby 
było, to bym często chodziła.

Do kina to chodziłam dawno 
temu, było to jeszcze wtedy kino 
objazdowe, teraz to nawet kina 
w Lipianach nie mamy, więc nie 
chodzę.

„Czy chodzimy do kina?”

1 września zarządzeniem nr 
1/9/2014 burmistrz Jerzy Marek Ole-
cha ogłasza nabór na wolne stanowi-
sko zastępcy dyrektora PDK ds. im-
prez i edukacji kulturalnej. I pewnie 
nie byłaby to ciekawa informacja pra-
sowa gdyby nie fakt, że w PDK nie 
ma obecnie dyrektora, bo od lipca Ta-
deusz Mazur przebywa na zwolnie-
niu lekarskim i, jak wielu już pracow-
ników, unika w ten sposób kontaktu  
z Olechem. Zastępuje go uniwersalny 
człowiek burmistrza Krzysztof Osz-
czyk. W związku z dość dziwną de-
cyzją Olecha, który na lewo i prawo 
mówi o braku kasy, także w PDK, 
przewodniczący Rady Miejskiej  
w Pyrzycach Ryszard Grzesiak kie-
ruje już 2 września swoje wątpliwo-
ści i zapytania w tej sprawie do Ole-
cha – „W związku z ogłoszonym w 
dniu 1 września 2014 r. konkursem 
na stanowisko zastępcy dyrektora Py-
rzyckiego Domu Kultury, uprzejmie 
proszę o udzielenie informacji, jaki 
znaczący rozwój działalności PDK 
zaistniał w ostatnim okresie, uzasad-
niający potrzebę powołania nowego 
stanowiska. Dodatkowo proszę o na-
desłanie kopii zarządzenia dyrektora, 
PDK nadającego stosowne upoważ-
nienia dla osoby działającej pod jego 
nieobecność. Z uwagi na planowane 
w dniu 3 września 2014 r. posiedzenie 
komisji rewizyjnej, proszę o udziele-
nie odpowiedzi do tego czasu”.

W iście ekspresowym, jak na wa-
runki pyrzyckie, tempie już 3 wrze-
śnia Olech odpowiada:

„Szanowny panie przewodni-
czący, odpowiadając na zapytanie 
pana przewodniczącego informuję 
uprzejmie, co następuje: Statut Py-
rzyckiego Domu Kultury uchwa-
lony przez Radę Miejską w Pyrzy-
cach w dniu 30 czerwca 2011 r. 
(Dz. Urz. Woj., Zachodniopomor-
skiego Nr 97 poz. 1778) w § 12 ust. 
1 stanowi, że „Na wniosek dyrek-
tora PDK, Burmistrz Pyrzyc może w 
przypadku znacznego rozwoju dzia-
łalności PDK powołać zastępcą dy-
rektora PDK”. Jednocześnie w § 10 
Statut PDK zawiera zapis, że „or-
ganizację wewnętrzną PDK określa 
Regulamin organizacyjny nadawany 
przez dyrektora, po zasięgnięciu opi-
nii organizatora”. 

Dyrektor Pyrzyckiego Domu Kul-
tury w § 8 pkt. 2, § 13 i § 14 Regu-

laminu Organizacyjnego PDK sta-
nowiącego załącznik do zarządzenia 
Nr 1/01/2012 z dnia 3 stycznia 2012 
r. w sprawie wprowadzenia nowego 
tekstu regulaminu organizacyjnego 
przewidziała stanowisko zastępcy dy-
rektora Pyrzyckiego Domu Kultury. 
Proponując utworzenie tego stanowi-
ska dyrektor PDK uzasadniała prze-
jęciem do eksploatacji budynku przy 
pl. Wolności 3 w tym Sali kinowo – 
widowiskowej. Opiniując wówczas 
przedłożony projekt regulaminu bur-
mistrz Pyrzyc wskazywał na potrzebę 
wzmocnienia grupy pracowników od-
powiedzialnych za działalność me-
todyczną w tym funkcjonowanie in-
struktorów PDK, pozostawiając 
sprawy eksploatacyjne w rękach dy-
rektora PDK i wykwalifikowanego 
konserwatora.

Zatrudnienie obecnie pracownika 
na stanowisku zastępcy dyrektora  
w mojej opinii uzasadnione jest:
- Przekazaniem przez Urząd Miej-
ski do Pyrzyckiego Domu Kultury 
z dniem 1 lutego br. – zgodnie z 
uchwala Rady Miejskiej w Pyrzycach 
17 sal i świetlic wiejskich, które są 
placówkami filialnymi PDK.
- Stwierdzeniem uchybienia w eksplo-
atacji budynku przy pl. Wolności 3,
- Koniecznością uniknięcia w przy-
szłości sytuacji braku kompetentnej i 
umocowanej prawnie osoby, mogącej 
zastąpić dyrektora PDK w sytuacji 
absencji,
- Długotrwałą chorobą dyrektora 
PDK.

Decyzja o zatrudnieniu na wol-
nym stanowisku zastępcy dyrektora 
PDK została uzgodniona z burmi-
strzem Pyrzyc przez zastępującego 
dyrektora PDK. Zasadność zatrud-
nienia na stanowisku zastępcy dyrek-
tora była skonsultowana z przebywa-

jącym na długotrwałym zwolnieniu 
dyrektora PDK”

I jak zapowiedział Grzesiak, 3 
września na swym posiedzeniu tema-
tem zajęła się komisja rewizyjna. „Te-
mat został nam na komisji zaprezen-
towany przez przewodniczącego ko-
misji, który w naszym imieniu zwrócił 
się do wiceburmistrz Agnieszki Oda-
chowskiej, by wstrzymano się z re-
alizacją konkursu do momentu wyja-
śnienia, czy zastępujący w tej chwili 
dyrektora Mazura Krzysztof Oszczyk 
ma prawo wnioskować do burmistrza 
o ogłoszenie naboru na stanowisko 
zastępcy dyrektora PDK”  - powie-
dział nam członek komisji rewizyjnej 
Damian Błażejewski. Należy zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden fragment od-
powiedzi burmistrza Jerzego Marka 
Olecha „Zasadność zatrudnienia na 
stanowisku zastępcy dyrektora była 
skonsultowana z przebywającym na 
długotrwałym zwolnieniu dyrektorem 
PDK”, należy rozumieć, że dyrektor 
Tadeusz Mazur podjął na prośbę Ole-
cha pracę podczas zwolnienia lekar-
skiego, no to kwiatek dla kontrolerów 
ZUS. Podczas ostatniego posiedzenia 
komisji rewizyjnej obecna na nim 
wiceburmistrz Agnieszka Odachow-
ska została także o tym spostrzeżeniu 
komisji poinformowana, czy ZUS też 
będzie poinformowany, no bo albo 
Mazur jest zdolny do pracy i konsul-
tacji, albo niezdolny. Zapewne temat 
będzie poruszany na najbliższej sesji, 
ale jak znam życie, radni pogadają, 
a Olech i tak zrobi swoje, nie będzie 
się przejmował ani ewentualna kon-
trolą ZUS, ani radnymi i może jesz-
cze przed sesją powoła zastępcę dy-
rektora PDK. Aby do wyborów.
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Sonda Przelewice

Nigdy nie chodziłam do kina, po 
prostu jakoś nie czułam potrzeby.

Nie lubię kina, więc nigdy nie 
chodziłam, a miałam możliwość, bo 
pochodzę z Pyrzyc, a tam było kie-
dyś duże kino.

Bardzo często chodziłem do 
kina, ale w latach 80-tych, gdy przy-
jeżdżało do nas kino objazdowe. Ze 
słynnych filmów pamiętam „Wej-
ście smoka”. To był hit kinowy.

Jak byłem młody to często cho-
dziłem do kina w Szczecinie. Do 
Kosmosu albo Koloseum. Pamię-
tam filmy, na które chodziłem to 
„Sami swoi”, „Nie ma mocnych” i 
„Wodzirej”.

Kiedyś mieszkałem w Szcze-
cinie i bardzo często chodziłam do 
kina. Lubiłam oglądać filmy na du-
żym ekranie.

„Czy chodzimy do kina?”

W Starym Przylepie powstała 
pierwsza w gminie Warnice siłow-
nia na świeżym powietrzu w ra-
mach projektu „ Razem po zdrowie 
– siłownia na świeżym powietrzu 
w miejscowości Stary Przylep gm. 
Warnice” w ramach małych pro-
jektów PROW. W jej skład wcho-
dzi wiele urządzeń m.in. orbitrek, 
drabinka, podciąg nóg, prostow-
nik pleców, twister, wahadło oraz 
wioślarz. Siłownia jest pierwszą z 
kilkunastu jakie mają powstać w 
miejscowościach gminy w ramach 
rozbudowy bazy sportowej. Miej-
sce cieszy się powodzeniem wśród 
mieszkańców Starego Przylepu i 
okolicznych miejscowości. Koszt 
siłowni to ok. 28 000 zł. 

Wiejski Dom Kultury w Kozie-
licach, chcąc sprawić radość miesz-
kańcom gminy, w każdej miejscowo-
ści organizuje festyny rodzinne. Ko-
lejne już tego typu spotkanie odbyło 
się tym razem w Przydarłowie. 

W sobotnie popołudnie, dzieci 
wraz z rodzicami bardzo chętnie 
przybyły na plac przy świetlicy wiej-
skiej, gdzie pracownicy WDK przy-
gotowali dla nich szereg atrakcji. 
Różnego rodzaju konkurencje, gry, 
zabawy i konkursy  z nagrodami to 
wielka frajda dla najmłodszych, a 
dla ich rodziców możliwość mile 
spędzonego czasu ze swoimi pocie-
chami. Zabawy z hula-hoop, balo-
nami, rzut woreczkiem do celu czy 
wodna sztafeta to tylko niektóre z 
przygotowanych konkurencji. Uroz-
maiceniem wspólnie spędzonych 
chwil było kolorowanie twarzy i wło-
sów wszystkim chętnym. Po kon-
kursowych zmaganiach na każdego 
uczestnika rodzinnej zabawy czekał 
słodki poczęstunek, grillowane kieł-
baski i napoje.

Festyn w Przydarłowie kończy 
tegoroczny cykl rodzinnych spotkań. 
Dziękujemy wszystkim przybyłym 
za miłą atmosferę i zapraszamy za 
rok, na kolejne wakacyjne festyny. 

Pierwsza 
w gminie
Warnice
siłownia
na świeżym 
powietrzu
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Sonda Kozielice

Chodziłem kiedyś często do 
kina. To było w latach 70-tych, jak 
było jeszcze kino objazdowe. Ze 
słynnych filmów to pamiętam, że 
bardzo popularny był „Winnetou”.

Do kina chodziłam bardzo czę-
sto w Pyrzycach, ale do Kozielic też 
przyjeżdżało kino objazdowe. Tytu-
łów filmów nie pamiętam, bo było 
to bardzo dawno temu.

Do kina jeżdżę jak tylko mam 
okazję. Śpiewam w zespole „Jarzę-
bina” i niedawno też z całym zespo-
łem byliśmy w kinie w Szczecinie.

Ja już jestem niemłoda, więc o 
wyjazdach do kina nie myślę. Kie-
dyś to nie było takiej możliwości, 
aby wybrać się do porządnego kina.

Kilka razy byłem w kinie, ale 
tak w ogóle to za nim nie przepa-
dam. Wolę obejrzeć dobry film w 
telewizji w domu.

„Czy chodzimy do kina?”

Zmiana imienia i nazwiska nie 
jest naszym bezwarunkowym upraw-
nieniem. To znaczy, że nie jest moż-
liwa zmiana danych osobowych po 
prostu według własnego „widzi mi 
się”. Nawet poważna przyczyna 
zmiany nazwiska może nie zostać 
uwzględniona. Dzieje się tak choćby 
w przypadku konfliktu w rodzinie, 
z powodu którego zmianą nazwi-
ska chcemy zamanifestować swoją 
odrębność. Nie jest to jednak takie 
oczywiste.

Organem właściwym dla rozpa-
trzenia wniosku o zmianę nazwiska 
lub imienia jest właściwy kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego. Instytucja 
ta występuje niemal w każdej gminie. 
To od decyzji tego urzędnika zale-
żeć będzie los naszego wniosku, choć 
rzecz jasna przysługują nam jeszcze 
środki odwoławcze. 

Zmiana imienia lub nazwiska jest 
możliwa wyłącznie z „ważnych po-
wodów”. Przepisy polskiego prawa 
nie definiują tychże „ważnych powo-
dów”, o interpretacji tego pojęcia za-
decyduje właśnie kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego.  Ustawa o zmianie 
imienia i nazwiska przewiduje jednak 
sytuacje, w których ważne powodu z 
pewnością występują. Po pierwsze, 

Zmiana imienia lub nazwiska
ważnym powodem zmiany imienia 
lub nazwiska jest posiadanie nazwi-
ska ośmieszającego lub nielicującego 
z godnością człowieka. Orzecznic-
two administracji i polskich sądów 
daje nam bogaty katalog takich sytu-
acji.  Są więc nazwiska ośmieszające 
z uwagi na fakt utworzenia ich na ba-
zie słów używanych w języku potocz-
nym za  wyrażenie ujemnego sądu o 
kwalifikacjach moralnych osoby np. 
Gamoń czy Pokraka. Są też nazwi-
ska, które przez to, że zbudowane są 
ze słów związanych z przedmiotami 
lub zwierzętami mogą być przedmio-
tem drwin np. Osioł czy Koń. Są też 
takie, których samo brzmienie bywa 
śmieszne np. Świnoga. Są wresz-
cie nazwiska tworzone z wyzwisk, 
nazw zawodów lub takich właściwo-
ści ciała lub charakteru, które ośmie-
szają np. Kałdunek. Zwykle nie ma 
większego problemu ze zmianą tego 
rodzaju nazwisk. 

Poza tymi przykładami ustawa 
wskazuje, że ważnymi powodami 
mogą być jeszcze te związane z po-
wrotem do danych bezprawnie zmie-
nionych oraz na imię lub nazwisko 
noszone zgodnie z przepisami prawa 
państwa, którego obywatelstwo rów-
nież się posiada. Wreszcie ważnym 
powodem jest zmiana nazwiska lub 

imienia używane – a wiec takie, któ-
rym się posługujemy i jesteśmy pod 
nim powszechnie kojarzeni. W Pol-
sce małe są szanse na przybranie na-
zwiska historycznego np. Piłsudski, 
Dmowski, Mickiewicz czy Słowacki. 

Są to oczywiście tylko ogólne 
wskazówki. Jak wspomniano, prze-
pisy nie definiują „ważnych powo-
dów”. Powszechną jest zmiana na-
zwiska po ustaniu związku małżeń-
skiego. Często były małżonek pra-
gnie również zmienić nazwisko 
dzieci. Jeżeli jest zgoda drugiego 
małżonka - sprawa jest dość prosta. 
Jeżeli jednak takiej zgody nie ma, 
wówczas najbardziej oczywistym 
rozwiązaniem jest pozbawienie dru-
giego rodzica władzy rodzicielskiej, 
wówczas on już w tej sprawie nie bę-
dzie miał głosu. Inną sprawą są sytu-
acje, w których istnieją przesłanki do 
podważenia pokrewieństwa rodzica 
z dzieckiem. Zmiana imienia lub na-
zwiska dziecka, które ukończyło lat 
trzynaście wymaga jego zgody. 

Bartłomiej Królikowski
Doradca Prawny
Tel. 509 445 415
www.kancelaria-krolikowski.pl
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Sonda Warnice

Do kina jeździłem bardzo czę-
sto. Było to dawno temu. Nie było 
to kino objazdowe, ale słynne 
Koloseum w Szczecinie. Oglą-
dało się przede wszystkim wielkie 
hity kinowe. Tytułów filmów nie 
pamiętam.

Pamiętam kino objazdowe. 
Było to bardzo dawno temu w la-
tach 50-tych. Często chodziłam na 
seanse filmowe.

Kiedyś, dawno temu chodziłem 
do kina. Było to kino objazdowe. 
Tytułów filmów nie pamiętam.

Bardzo lubię chodzić do kina. 
Teraz ostatnio byłam w Heliosie w 
Szczecinie.

Ostatnio w kinie byłam w ze-
szłym roku w marcu. Tytułu filmu 
nie pamiętam, ale była to fajna pol-
ska komedia.

„Czy chodzimy do kina?”

Ryszard Tański - Dlaczego wy-
brała pani hasło komitetu Pra-
cujmy razem?

Marzena Podzińska – Za dużo 
podziałów widzę w codziennym ży-
ciu naszej gminy, ale i nie tylko, 
uważam, że to źle, kiedy z różnych 
przyczyn, politycznych, osobistych, 
czy ambicjonalnych rozdrabniamy 
tkwiącą w nas energię. Zależy mi bar-
dzo na tym, by znajdować wspólny 
mianownik do najważniejszych kwe-
stii w samorządzie gminy Pyrzyce  
i na zewnątrz w powiecie, wojewódz-
twie, ale przede wszystkim chciała-
bym łączyć marzenia i chęć do pracy 
na rzecz gminy Pyrzyce. Według 
mnie, istnieją olbrzymie pokłady 
niewykorzystanej energii w spo-
łeczności naszej małej ojczyzny 
i dotychczas są one niewykorzy-
stane. Moje hasło dotyczy łącze-
nia i szukania wspólnych obszarów 
działania, niczego jednak nie da się 
zrobić w pojedynkę, dlatego PRA-
CUJMY RAZEM

R.T. - Kto jest członkiem pani 
komitetu wyborczego?

M.P. – Komitet jest sześciooso-
bowy, w jego składzie jestem ja, 
profesor Edward Rymar, Ewa Si-
korska, Roksana Herman, Bolesław 
Gąsiorowski, Marian Osękowski.

R.T. – Widzę kilka znanych na-
zwisk. Jak udało się pani przeko-
nać profesora Edwarda Rymara, 
który od kilku lat nie angażował się 
oficjalnie w lokalna politykę?

M.P. - Pan prof. Rymar jest du-
żym, wszechstronnym autorytetem, 
posiada wiedzę, doświadczenie. Jest 
Honorowym Obywatelem Pyrzyc, co 
oznacza, że jego zaangażowanie za-
wodowe, społeczne, polityczne na 
rzecz gminy zostało uznane za zna-
czące. Myślę, że  przekonanie pana 
profesora do udziału w polityce lo-
kalnej wynika z jego troski o dalszą 
przyszłość naszej gminy, której hi-
storię nam pokazuje. Natomiast w 
naszej wspólnej rozmowie o przy-
szłości gminy w wielu sprawach mie-
liśmy bardzo podobne spojrzenie. 
Zgoda prof. Rymara na udział w ko-
mitecie jest dla mnie dużym wyróż-
nieniem i wsparciem. 

Rozmowa  Ryszarda Tańskiego

 z kandydatką na stanowisko

 burmistrza Pyrzyc

 Marzeną Podzińską

R.T. - W pani ko-
mitecie są też nazwi-
ska, osób z kręgu 
biznesu pyrzyckiego 
i doświadczony sa-
morządowiec, czy 
to znak, że lokalni 
przedsiębiorcy będą 
mieli w przypadku 
pani wygranej szcze-
gólne względy?

M.P. - To oznacza, że w przy-
padku wygranej, liczę na współpracę 
merytoryczną na rzecz gminy. W sa-
morządzie nie ma miejsca na szcze-
gólne względy dla konkretnej grupy 
mieszkańców, tu ważni są wszyscy 
i ich potrzeby. Osoby z kręgu biz-
nesu rzadko chcą się angażować w 
sprawy społeczne i to nie dlatego, 
że nie chcą, po prostu nie mają na to 
czasu, a tu się udało i za to im dzię-
kuje. Jeżeli chodzi o doświadczenie 
samorządowe, to jest w moim komi-
tecie Marian Osękowski, obecny wi-
ceprzewodniczący rady, przewodni-
czący komisji budżetu, mam bardzo 
pozytywne doświadczenia z pracy  
z nim w Radzie Miejskiej i uważam, 
że będzie on dobrym radnym i do-
brym doradcom nowych i młodych 
radnych. 

R.T. - Stawia pani też na mło-
dzież, Roxana Herman znana py-
rzyczanom z TVK Aura, Spi-
chlerza i innych działań społecz-
nych, ale polityką się jeszcze nie 
zajmowała?

M.P. – Zapewne także i pan spo-
tkał się z takim dowcipem, bazują-
cym na faktach – „Przyjmiemy do 
pracy człowieka w wieku 20 lat z 
15-letnim doświadczeniem”. Z jed-
nej strony oczekujemy od młodych 
ludzi doświadczenia, a z drugiej ich 
nie zatrudniamy, nie zapraszamy do 
różnych projektów, bo nie mają tego 
doświadczenia. Nie mamy w na-
szym społeczeństwie żadnych tra-
dycji pracy z absolwentami szkół, 
uczelni, jak chociażby w obrębie sa-
morządu, gdzie według mnie należy 
szukać przestrzeni, by dać im szanse 
na dalszy rozwój w naszej gminie, 

a nie w Anglii czy Niemczech. Tak, 
młodzież to nasza przyszłość i nie 
wyobrażam sobie, że nie uczestni-
czy w życiu społecznym i politycz-
nym naszej gminy, ale tak naprawdę 
praktycznie, nie od święta i nie na po-
kaz jak to już bywało. Należy dać im 
tę szansę, aby mogli angażować się, 
zdobywać doświadczenie, dzielić się 
swoimi pomysłami i utożsamiać się z 
miejscem, w którym żyją. Cieszę się 
bardzo, że Roksana wyraziła zgodę 
na pracę w komitecie, którego jest 
pełnomocnikiem, Roxana startuje 
także na radną do rady miejskiej, je-
stem pewna, że za to, co do tej pory 
robiła zyska głosy nie tylko młodych 
mieszkańców naszego miasta. Tak 
jak pan zauważył, jest od wielu lat 
czynnie zaangażowana w życie na-
szego miasta. Jak sama mówi:” chcę 
tu żyć, pracować i tu widzę swoją 
przyszłość”. Taką postawę trzeba 
wspierać i rozwijać.

R.T. - Czy dziś zdradzi pani na-
zwiska swoich kandydatów do rady 
miejskiej?

M.P. - Kandydatów do rady miej-
skiej zgłasza się do gminnej komisji 
w terminie do 7 października i po re-
jestracji bardzo chętnie przedstawię 
ich nazwiska i z jakich okręgów będą 
startować, są to fantastyczni ludzie z 
pomysłami i dużą ilością energii do 
ciężkiej pracy. Już niedługo wystar-
tuje nasza strona internetowa www.
pracujmyrazem.pl,  na której będą in-
formacje o naszym komitecie i oso-
bach z nim związanych.

R.T. - Dziękuję za rozmowę.
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Sonda Bielice

Nie pamiętam, kiedy ostatnio 
byłam w kinie. Ze względu na obo-
wiązki brakuje mi na to czasu.

„Czy chodzimy do kina?”

Mam już dziewięćdziesiąt lat, 
więc o kinie nie myślę. Kiedyś też nie 
chodziłam, bo czasu nie było. Trzeba 
było dzieci wychowywać.

Lubię chodzić do kina, ale jakoś 
tak się złożyło, że bardzo rzadko mia-
łam taką okazję.

Kiedyś mieszkałem w Elblągu. 
Tam było z sześć kin. Często chodzi-
łem oglądać westerny i prowadzałem 
dziecko na poranki.

Lubię chodzić do kina. Ostatnio 
byłem przed wakacjami w tym dużym 
kinie Helios na Słonecznym.

W SOBOTĘ 24 SIERPNIA, O 
GODZINIE 14.00  ODBYŁY SIĘ DO-
ŻYNKI PARAFIALNO –ARCHIDIE-
CEZJALNE, PRZY KOŚCIELE PARA-
FIALNYM  P.W.  NMP BOLESNEJ W 
PYRZYCACH.

BYLI  ZAPROSZENI GO-
ŚCIE:  KOMENDANT POWIATOWY 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻAR-
NEJ W  PYRZYCACH PAN MI-
REK RABIEGA, KOMENDANT PO-
WIATOWEGO POLICJI W PYRZY-
CACH  PAN LESZEK CIARKOWSKI, 
ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJE-
WÓDZKIEGO POLICJI ZE SZCZE-
CINA PAN PIOTR OSTROWSKI.   
BYŁO  WIELE ATRAKCJI: SKLEPIKI 
Z PIEROGAMI, CIASTEM  I SŁODY-
CZAMI, SPRZEDAWALI  HERBATĘ 
I KAWĘ. TAKŻE REKLAMOWALI 
KSIĄŻKI I DŁUGOPISY. BARDZO 
MIŁO SPĘDZIŁEM CZAS NA TYCH 
DOŻYNKACH W PYRZYCACH.

     
 PIOTR SZYMAŃSKI

W ZSP im. Jana Pawła II, w Bie-
licach odbyło się rozpoczęcie roku 
szkolnego 2014/2015. Był to szcze-
gólny dzień zwłaszcza dla pierw-
szoklasistów, którzy właśnie roz-
poczęli swoją przygodę z edukacją 

oraz dla uczniów klas trzecich gim-
nazjum, którzy na wiosnę przyszłego 
roku przystąpią do egzaminów gim-
nazjalnych, po czym opuszczą mury 
naszej szkoły, aby kontynuować na-
ukę w szkołach średnich. Na ten 

rok szkolny wszystkim uczniom 
życzymy wytrwałości, cierpliwości 
oraz jeszcze większych ambicji i za-
pału do nauki.

W ubiegłym tygodniu jedna 
z nauczycielek w Szkole Podsta-
wowej w Żabowie wypowiedziała 
umowę o pracę z przyczyn leżących 
po stronie pracodawcy, nie mogąc w 
inny sposób wyrazić swojego sprze-
ciwu wobec niewłaściwego trakto-
wania pracowników, graniczącego  

z mobbingiem. Jak udało się nam 
nieoficjalnie dowiedzieć, opuszcza-
jąca szkołę już była nauczycielka 
miała problem z zabraniem swo-
ich, przyniesionych do szkoły mate-
riałów, no ale teraz jest już wolna i 
może pracować w innej szkole i co 
najważniejsze w innej gminie.

PP



 7                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 11                                               
Sonda Pyrzyce

.
„Czy chodzimy do kina?”

Lubię chodzić do kina, ale je-
żeli chodzi o nasze kino, to porażka. 
Często są przekładane seanse ze 
względu na frekwencję. Nie infor-
muje się o tym ludzi, którzy nawet z 
dziećmi przyjeżdżają z okolicznych 
miejscowości.

Teraz już nie chodzę do kina, 
ale kiedyś było kino objazdowe. W 
tamtych czasach oglądało się dużo 
filmów wojennych.

Z młodych lat pamiętam kino 
objazdowe. Chodziliśmy oglądać 
tam filmy, ale jak wyszłam za mąż, 
to już czasu na kino nie było.

Chodzę do kina, oczywiście, że 
tak, a ostatni film, który obejrzałam 
na dużym ekranie to „Książę w No-
wym Jorku”.

Raz w miesiącu chodzę do kina 
z córką. Ostatnio obejrzeliśmy 
„Krainę lodu”.

Kiedyś doprowadzenie ko-
lei do danej miejscowości de-
cydowało o jej pomyślnym roz-
woju. Ten nowoczesny środek 
transportu nie tylko ułatwiał 
ruch pasażerski  i wymianę to-
warową, ale łączył wsie i mia-
steczka niemal z całym świa-
tem. Dworce kolejowe były 
bowiem zarówno „urzędami 
pocztowymi”, gdzie można 
było nadać listy i popularne 
w owym czasie widokówki, 
czy obiektami, w których 
była możliwość szybkiego 
skorzystania z telefonu czy 
telegrafu. W otoczeniu dwor-
ców i stacji kolejowych po-
wstawały firmy usługowe, bu-
dowano domy mieszkalne dla 
osób z obsługi kolejowej. Kolej 
przez lata zapewniała rozwój i 
liczne miejsca pracy.

Same dworce należały 
do najbardziej prestiżowych 
gmachów i dbano o piękno ich 
otoczenia.  Stacja kolejowa 

Przystanek Nowielin

Nowielin (patrz widokówka) zlo-
kalizowana była po wojnie na li-
nii nr 422 - łączącej Pyrzyce ze 
stacją Głazów. Linia powstała 31 
sierpnia 1882 r. jako połączenie 
Stargardu z Kostrzynem i miała 
stanowić dodatkowe połączenie z 
Berlinem. Jej budową rozpoczęło 
w 1880 Stargardzko-Kostrzyń-
skie Towarzystwo Kolei Żelaznej 
(Stargard-Cüstriner Eisenbahn-
Gesellschaft) zajmujące się bu-
dową linii kolejowych drugiego 
rzędu w prowincji Pomorskiej. 
W założeniach linia miała słu-
żyć głównie do przewozu płodów 
rolnych, a wśród nich buraków 
cukrowych do uruchomionej w 
1884r. cukrowni w Kluczewie. Li-
nia ta została oddana do użytku 
31.08.1882 r.

W 2000 roku linia została za-
mknięta dla ruchu pasażerskiego. 
Taki sam los spotkał wszystkie 
połączenia kolejowe w powiecie 
pyrzyckim. Obecnie konkuren-
cja samochodu zepchnęła kolej 

na pozycję środka transportu 
mało atrakcyjnego, a nawet 
anachronicznego. Lokalne po-
łączenia w całym kraju zostały 
w dużej części zlikwidowane, 
a tory rozebrane - co oznacza 
nieodwracalny koniec kolei w 
tych miejscach.  

W roku 2008 linia kolejowa 
Pyrzyce – Głazów „przeżywała” 
swoje ostatnie pięć minut, pano-
wał na niej  wzmożony ruch to-
warowy. Linią wożone było kru-
szywo na budowę drogi ekspre-
sowej S3, której budowa przy-
czyniła się do… fizycznej jej 
likwidacji na odcinku pomię-
dzy Głazowem a Myśliborzem 
(przecięcie się tras).

Prezentowana widokówka 
była przedmiotem obiegu pocz-
towego. Została nadana w Py-
rzycach 18.11.1939 roku. Wido-
kówka posiada okolicznościową 
pieczęć Weizacker z widokiem 
bramy bańskiej. 



 8                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 11                                               10.09.2014

Nauczyciele nie tylko oceniają, 
ale też sami podlegają ocenom, nie 
tylko uczą innych, ale i sami podno-
szą kwalifikacje.

27 sierpnia w Urzędzie Miej-
skim w Lipianach burmistrz Lipian 
Krzysztof Boguszewski wręczył 
akty nadania stopnia awansu zawo-
dowego nauczyciela mianowanego. 
Awans zawodowy na stopień nauczy-
ciela mianowanego otrzymały pa-
nie: Aleksandra Przybylska i Joanna 
Sulżyc. 

Nauczycielki złożyły ślubowa-
nie potwierdzając je podpisem: „Ślu-
buję rzetelnie pełnić mą powinność 
nauczyciela wychowawcy i opie-
kuna młodzieży, dążyć do pełni roz-
woju osobowości ucznia i własnej, 
kształcić i wychowywać młode po-
kolenie w duchu umiłowania Ojczy-
zny, tradycji narodowych, poszano-
wania Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej”. W uroczystości wręczenia 
awansów uczestniczyła również dy-
rektor Zespołu Szkół w Lipianach 
pani Dorota Chrobrowska.

W siedzibie Oddziału Regio-
nalnego Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego w Koszalinie 
w dniu 29 sierpnia 2014r. przeka-
zano uroczyście  zestawy ratownic-
twa przedlekarskiego sześciu jed-
nostkom Ochotniczej Straży Pożar-
nej z terenu województwa zachod-
niopomorskiego. Miło nam poinfor-
mować, że jedną z jednostek OSP, 
która otrzymała taki zestaw jest jed-
nostka Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bielicach.  Torba medyczna na ba-

zie standardu R1  to bogaty zestaw  
do udzielania pomocy przedlekar-
skiej umożliwiający między innymi: 
- zabezpieczenie lub przywrócenie 
drożności  dróg  oddechowych
- prowadzenie oddechu kontrolo-
wanego lub wspomaganego oraz 
tlenoterapię
- unieruchomienia złamań oraz po-
dejrzeń złamań i zwichnięć
- zapewnienie komfortu termicznego
- tamowanie krwotoków i opatrywa-
nie ran.



 9                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 11                                               

W miniona sobotę w trzech 
gminach i jednym sołectwie 
było dożynkowo, prawie w 
tych samych godzinach rozpo-
częły się uroczyste nabożeń-
stwa dziękczynne za tegoroczne 
plony. W Warnicach, Starym 
Chrapowie, Kozielicach i sołec-
twie Letnin. Wszystkie  dożynki 
okraszono jak zwykle atrak-
cjami, występami no i z dużą 
ilością chleba. W gminie Bielice 
starościną tegorocznych doży-
nek była Joanna Maćkowiak 
ze Starego Chrapowa, a towa-

rzyszył jej Zbigniew Ociepa 
także ze Starego Chrapowa, 
w Warnicach starościną była 
pani Małgorzata Brząkała 
sołtys Grędziec i radna gminy, 
starostą zaś Witold Swat z 
Barnimia, w Kozielicach w 
tym roku nie było ani staro-
ściny ani starosty, ale zabawa 
i tak była przednia. Na ostat-
nie, tegoroczne dożynki w po-
wiecie pyrzyckim zapraszamy 
14 września do Żukowa, po-
czątek godzina 13.00.

PP

LETNIN
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Trzy dni później, 23 maja kie-
ruje kolejny akt oskarżenia już tylko 
przeciwko redaktorowi naczelnemu 
Ryszardowi Tańskiemu, czyli znów 
mnie, za artykuł z marca tego roku 
pod tytułem „To nam burak wypro-
mował miasto”, opisujący nieszczę-
sne życzenia z okazji Dnia Kobiet. 

Na wstępie dokumentu czytamy:
„Działając w imieniu własnym, 

jako pokrzywdzony, na podstawie 
art. 59 kodeksu postępowania kar-
nego, niniejszym oskarżam Ryszarda 
Tańskiego, adres do doręczeń znaj-
duje się w aktach prokuratorskich 
prowadzonych pod sygnaturą Ds. 
396/14, o to, że: w dniu 26 marca 
2014 r. w Pyrzycach na łamach dwu-
tygodnika „Puls Powiatu” pomówił 
pokrzywdzonego w środkach maso-
wego przekazu, o takie właściwości i 
zachowanie, które naraziły pokrzyw-
dzonego na utratę zaufania niezbęd-
nego dla piastowanego stanowiska 
Burmistrza Pyrzyc tj. o czyn z art. 
212 § 2 Kodeksu karnego.”

Olech tuż po publikacji tego ar-
tykułu szukał wsparcia w pyrzyckiej 
prokuraturze i do niej się zwrócił, by 
wszczęła dochodzenie z urzędu, ta 
jednak w dniu 18 kwietnia odmówiła, 
bowiem zdaniem prokuratury nie za-
szły przesłanki uzasadniające obję-
cie popełnionego przeze mnie czynu 
w w/w artykule ściganiem z urzędu. 
W związku z takim stanowiskiem 
pyrzyckiej prokuratury, urażony tre-
ścią artykułu Jerzy Marek Olech, 
bo to on, jako osoba prywatna, a nie 
burmistrz, pozwał mnie 23 maja do 
sądu,  ale już w Szczecinie. 

Uzasadnieniu pozwu czytamy: 
„Pokrzywdzony Jerzy Marek Olech 
pełni funkcję burmistrza Pyrzyc. 
Do sprawowania tejże funkcji nie-
zbędne jest szeroko pojęte zaufanie 
publiczne, jak również konieczność 

dokończenie ze str. 1

posiadania nieposzlakowanej opi-
nii. W przedmiotowym artykule, użyte 
zostały następujące, godzące w do-
bre imię pokrzywdzonego, między 
innymi: 

1. „Wszędzie dostało się Ole-
chowi za „pusty jak dzwon łeb” i to-
talny brak wyobraźni....” 

2. „...Olech jest typem człowieka, 
który nie potrafi przyznać się do 
błędu, wszystkie swoje fałszywe kroki 
stara się przerzucać na innych...” 

3. „...Wykonawca dyplomów, któ-
rego imienia i nazwiska nie wymie-
nimy, by dłużej nie cierpiał, przygo-
towywał słynny dyplom pod bacznym 
okiem Olecha i to Olech, zatwierdzał 
jego wygląd i treść, a Olech podczas 
urzędowych uroczystości 8 Marca 
miał ubaw po pachy”, 4. „Ponadto, 
skoro sam nie myśli, to po co za cięż-
kie pieniądze podatników pan bur-
mistrz zatrudnia doradcę burmistrza 
Beatę Kurowską, która powinna, jako 
spin doctor i kobieta podpowiedzieć 
mu, co jest dla niego dobre wizerun-
kowo, a co złe. Na tym przykładzie 
widać, że jako szef komitetu wybor-
czego Olecha się nie sprawdza.”

Zaznaczyć należy również, iż na 
stronie tytułowej przedmiotowego 
dwutygodnika, pod tzw. „tytułem 
miesiąca” widnieje zdjęcie pokrzyw-
dzonego, który udziela wywiadu TVP 
Szczecin.

Powyższy artykuł w sposób zna-
czący godzi w dobre imię pokrzyw-
dzonego, a w szczególności powodo-
wać może utratę szeroko pojętego za-
ufania mieszkańców Pyrzyc, jak rów-
nież może powodować konsekwencje 
w postaci utraty zaufania kontrahen-
tów Gminy Pyrzyce, którzy wykonują 
lub będą wykonywać inwestycje na 
jej terenie” .

Naprawdę nie rozumiem, o co 
chodzi Olechowi, przed samym fina-
łem kampanii wyborczej, na własne 

życzenie odświeża temat tegorocz-
nego pseudohitu reklamowego Py-
rzyc i chce, żeby media po raz ko-
lejny przypomniały mieszkańcom, 
kto, komu i jakimi słowami składał 
w tym roku życzenia z okazji Dnia 
Kobiet. I to by było na tyle, dziś  nie 
będę rozwodził się nad szczegółami 
sprawy, bo tematem zajmuje się już 
kancelaria prawników i ona będzie w 
sądzie dbać, by nie ziścił się sen Ole-
cha o Pyrzycach bez mediów, oczy-
wiście tych krytycznych. 

Ryszard Tański   

W ubiegłym tygodniu inspek-
torzy Państwowej Inspekcji Pracy 
wkroczyli do Urzędu Miejskiego w 
Pyrzycach. Możemy się tylko domy-
ślać, że jest to działanie na prośbę 
Mieczysława Jurka przewodniczą-
cego Zarządu Regionu NSZZ Soli-
darność, który, jak nas wcześniej po-
informował, skierował także pismo 
do prokuratury i wojewody o zaję-
cie się sprawą związku zawodowego, 
który w urzędzie działa w podziemiu 
w obawie przed represjami ze strony 
burmistrza Jerzego Marka Olecha. 
Nie znamy jeszcze ustaleń inspek-
torów, ale pewnie niedługo zapo-
znamy się z protokołem, który zgod-
nie z prawem Olech powinien zamie-
ścić na BIP-ie urzędowym. „Zgło-
szone przez nas sprawy toczą się w 
poszczególnych instytucjach, cze-

kamy na informacje od tychże insty-
tucji i dalej będziemy analizować, co 
zrobić z nienormalną sytuacją w py-
rzyckim ratuszu”- powiedział Mie-
czysław Jurek.  Mamy nadzieję, że 
kontrola Państwowej Inspekcji Pracy 
zajmie się także niecodzienną ilo-
ścią zwolnień lekarskich pracowni-
ków Urzędu Miejskiego w Pyrzycach  
i jednostek podległych od lekarzy 
różnych specjalności, w tym także 
od lekarza psychiatry. Z takim zja-
wiskiem na naszym terenie nie mie-
liśmy do czynienia nigdy dotychczas, 
może to świadczyć tylko o tym, że 
warunki, w jakich dziś pracują urzęd-
nicy podlegli Olechowi są już nie do 
zniesienia i system nerwowy pracow-
ników wymaga profesjonalnej po-
mocy. Aby do wyborów.

RT

dokończenie ze str. 1

Przypomnieć należy, że pani 
Ula jest byłym pracownikiem Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej  
i z niej trafiła do pracy w Urzędzie 
Miejskim w Pyrzycach. Jak pewnie 
większość pyrzyckich czytelników 
wie (kozieliccy niekoniecznie),  
pani Ula jest obecnie w poważnym 
konflikcie z burmistrzem Olechem, 
którego poszczególne akty rozgry-

wane są w sądzie i prokuraturze. 
Obecnie przebywa na zwolnieniu 
lekarskim, bo pewnie gdyby przy-
szła do pracy w ratuszu, to tego sa-
mego dnia dostałby wypowiedze-
nie od Olecha. Jednym z głównych 
przewinień pani Uli jest założenie 
Związku Zawodowego Solidarność 
w pyrzyckim urzędzie. Czy uda się 
jej szturm na Kozielice, zobaczymy 
16 listopada. O możliwość kandy-
dowania w Kozielicach z PSL pod-
czas konwencji ubiegał się także 
Grzegorz Jastrzębski, ale popar-
cia nie dostał, wtedy zwrócił się  
z prośbą do władz PSL, o pozwole-
nie na start w wyborach jako drugi 
kandydat, o ile się nie mylimy do 
dziś odpowiedzi nie dostał.

PP

Urszula Głod van de Sanden 
wójtem Kozielic?
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Jak widać, w tym roku PSL z róż-
nych przyczyn nie może zdecydować 
się, kogo poprzeć w Bielcach, na po-
czątku kandydatem był Twardowski, 
później Edward Fiłkowski i wreszcie 
na ubiegło tygodniowym konwencie 
został nim Marcin Łapeciński. Dziś, 
mimo że jeszcze kilka miesięcy temu 
Twardowski był faworytem, PSL na 
swojej konwencji wyborczej nama-
ściło Łapecińskiego.

„W poprzednich wyborach wy-
grałem z kandydatem PSL, w tych 
wyborach mieli mnie poprzeć i zmie-
nili zdanie. Dlaczego się tak stało nie 
odpowiem panu na telefon, ale tak 
krótko, to co się dzieje, to jest po pro-
stu nepotyzm. Niektórzy mówią, że 
oni w wielu kwestiach się ze mną nie 
zgadzają, np. prezes aktualny Mar-
cin, marionetka a nie prezes, a nim 
rządzi pan Krzaklewski w cudzysło-
wie oczywiście, bo ludzie wiedzą, kto 
to jest pan Krzaklewski, który rządzi 
z tylnego siedzenia. Przyjdzie czas, 
że powiem prawdę ludziom, ale do 
wyborów jeszcze za długo. Przyj-
dzie czas, to wtedy powiem, dlaczego 
nie jestem kandydatem PSL, jakie w 
miesiącu marcu postanowili mi wa-
runki o stanowiska, a ja powiedzia-
łem „nie” i więcej na razie nie mogę 
powiedzieć. Dziś kandyduję ze swo-
jego komitetu nie tylko ja, ale są też 

ze mną inni członkowie PSL i sym-
patycy PSL i nie chcą iść z nimi, czy 
to nie jest ciekawe, może pan zro-
bić duży znak zapytania, dlaczego? 
Niech oni odpowiedzą na to pytanie, 
nie ja i później porównamy odpowie-
dzi i chłopi i chłopcy popłyną na żą-
danie, wszystko ma swoje granice – 
powiedział poirytowany całą sytu-
acją wójt Zdzisław Twardowski. 

Podobna rzecz miała miejsce w 
PSL gminy Pyrzyce, Kazimierz Li-
piński członek PSL od 2008 roku, 
tegoroczny kandydat na burmistrza 
Pyrzyc namaszczony przez władze 
gminne PSL kilka miesięcy temu 
i odgwizdany przez ubiegłotygo-
dniową konwencję. Niespodziewa-
nie, nie tylko dla Lipińskiego, do 
PSL na tydzień przed konwencją za-
pisuje się Miłosz Łuszczyk, którego 
kandydatura do wyborów na burmi-
strza pada podczas pierwszego dnia 
konwencji PSL. W pierwszym głoso-
waniu Lipiński i Łuszczyk otrzymują 
identyczną ilość głosów, w drugim 
głosowaniu Łuszczyk ma jeden głos 
więcej i zostaje oficjalnym kandyda-
tem PSL na stanowisko burmistrza 
Pyrzyc. Taki cud na Siciną, to chyba 
tylko w PSL. Jeszcze w czerwcu na 
spotkanie zorganizowane przez staro-
stę Wiktora Tołoczkę z kandydatami 
na stanowisko burmistrza Pyrzyc i li-
derami największych partii w powie-
cie w imieniu PSL Lipiński przyszedł 

wraz ze Stanisławem Wudarczykiem, 
prezesem gminnych struktur ludow-
ców, nikt nie mówił wtedy, że Kazik 
jest kandydatem tylko do konwencji. 

Lipiński po ludowym kopniaku, 
złożył skargę do władz PSL na spo-
sób głosowania na konwencji – 
„Pierwsza moja uwaga, to nieznane 
mi z nazwiska osoby, które są człon-
kami konwencji, które przyszły na 
tę konwencję z gotowymi kartkami  
i na tych kartkach były dwa nazwiska, 
moje i Łuszczyka. Po drugie komisja 
skrutacyjna podczas drugiego gło-
sowania, kiedy oddali głos wszyscy 
członkowie konwencji będący na sali, 
to komisja czekała aż dotrą na salę 
jeszcze inni, którzy byli jeszcze poza 
lokalem. Trzecia sprawa, dwójka 
członków konwencji zniszczyła kartki 
do głosowania, w związku  z czym nie 
mieli prawa otrzymać następnych, a 
otrzymali. Składając skargę, chcia-
łem uprzytomnić członkom konwen-
cji tej i następnej i kolejnej, żeby wię-
cej takich rzeczy nie robiono. Należy 
przeprowadzać głosowanie zgodnie 
z ogólnie obowiązującymi zasadami, 
które obowiązują w PSL-u, jak i w in-
nych przypadkach. Natomiast w ża-
den sposób nie chodziło mi o to, aby 
próbować zmienić wynik wyborów, 
bo na ten temat z nikim wcześniej, 
ani po nie rozmawiałem – zakończył 
Lipiński

Wójt Zdzisław Twardowski

Miłosz Łuszczyk

Dziś po ludowym kopniaku Li-
piński założył własny Komitet Wy-
borców „Przywróćmy normalność”  
i na swój sposób będzie tę normal-
ność w trakcie kampanii wcielał. 
Wracając do wygranego Miłosza 
Łuszczyka, to zdobył on zieloną no-
minację w ostatnim momencie, przy-
pomnieć należy, że był on wcześniej 
murowanym kandydatem Komitetu 
Wyborczego Wyborców Skuteczny 
Samorząd Walentego Darczuka, ale 
za prowadzenie rozmów z innymi 
partiami i kandydatami na burmi-
strza bez zgody Darczuka, poparcie 
stracił. Okazja w PSL była ostatnią 
szansą, by jakąś partyjną nominację 
na te wybory zdobyć. No i nomina-
cja jest, ale chyba nie o takie poparcie 
w wyborach chodzi, część członków 
i sympatyków z PSL poprze w tych 
wyborach Lipińskiego, w jego komi-
tecie jest już 3 osoby pochodzące od 
ludowców. Reasumując, w Bielicach 
i Pyrzycach każdy z kandydatów 
tych oficjalnych i tych nieoficjalnych 
weźmie sobie po kawałku czterolist-
nej koniczyny i pójdzie do wybo-
rów. A może to jest metoda przebie-
głych władz PSL, które w ten sposób 
zwiększają sobie szansę na sukces 
wyborczy, no bo jeżeli w Bielicach 
wygrałby Twardowski albo w Pyrzy-
cach Lipiński to zawsze będą mogli 
powiedzieć, że to ich człowiek, bez 
namaszczenia, ale ich.

RT   

Walenty Darczuk

!
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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

Jerzy Marek Olech – Dzień do-
bry, czy ma pan zaproszenie na dzi-
siejsze spotkanie?

Fotoreporter PP – A na to spotkanie 
potrzebne jest zaproszenie?

Jerzy Marek Olech – Tak oczywi-
ście, ja zorganizowałem dzisiejsze 
spotkanie, wynająłem obiekt i za-
prosiłem znajomych, proszę więc o 
opuszczenie obiektu, bo to jest całko-
wicie prywatne spotkanie.

Fotoreporter PP – Dobrze, skoro 
pan tak twierdzi, to się dostosuję, do 
widzenia.

Jerzy Marek Olech – Do widzenia. 

Kulturalna rozmowa fotorepor-
tera Pulsu Powiatu z Jerzym Mar-
kiem Olechem, tuż przed wejściem 
na teren za trybunami na stadionie, 
gdzie wielu organizuje sobie tzw. 
grilla z muzyką albo bez. Nasz fo-
toreporter pojechał na stadion sku-
szony informacją, że Olech rozdaje 
zaproszenia, których treść publiku-
jemy powyżej. Jak Państwo zauwa-
żyli, nasz reporter po uzyskaniu in-
formacji, że to jest prywatka Ole-
cha, natychmiast opuścił teren gril-
lowiska i nie wykonywał tam zdjęć, 
ani nie zaczepiał zmierzających tam 
osób uznając, że Olech też człowiek 
i ma prawo do organizowania im-
prezy prywatnej choćby z całym mia-
stem. W związku z tym, że dzienni-
karski brak wiary jest w naszej ro-
bocie podstawą, zadaliśmy pytanie 

pełniącej obowiązki dyrektora OSiR 
Renacie Michalskiej: Ile razy i w ja-
kich dokładnie terminach w okresie 
od 1 stycznia 2014 pan Jerzy Marek 
Olech wynajmował części składowe 
obiektów będących w zasobach OSiR 
Pyrzyce. Proszę podać, jakie obiekty  
i wyposażenie było wynajmowane, 
czy były w tym celu sporządzane 
umowy i jakie kwoty za poszczególne 
wynajmy wpłynęły do kasy OSiR”.  
W odpowiedzi czytamy - „Odpowia-
dając na pismo z dnia 29.08.2014 
uprzejmie informuję, iż pan Marek 
Olech odpłatnie korzystał z obiektów 
sportowych tj. terenu rekreacyjnego 
w dniu 22.08.2014. Pan Marek Olech 
uiścił opłatę zgodnie z cennikiem na 
kwitariuszu OSiR”.

Już telefonicznie dowiedzieliśmy 
się, że Olech za możliwość korzysta-
nia z obiektu – grillowiska na kwi-
tariusz wpłacił 150 zł. Na początkuj 
roku pisaliśmy o spotkaniach rodzą-
cego się komitetu wyborczego Ole-
cha na hali sportowej i, jak widać z 
informacji dyrektor Michalskiej, te 
spotkania były chyba służbowe, bo 
nie ujęła ich w swojej informacji. W 
miniony piętek otrzymaliśmy  wia-
domość, że Olech robi na stadionie 
kolejny piknik dla innej grupy do-
tarcia, ale nie udało się nam tego po-
twierdzić, bo nikt w biurze OSiR nie 
chciał nam na ten temat udzielić in-
formacji, a telefon komórkowy pani 
dyrektor jest prywatny i dawać go nie 
będą. Trudno, po wydaniu PP pewnie 
się dowiemy, czy informacja o impre-
zie była prawdziwa, czy nie. Można 
tylko podziwiać prywatnego Jerzego 

Marka Olecha za szczodrość i możli-
wości finansowe. Czy pomagają mu 
w realizacji imprez tajemniczy, za-
przyjaźnieni sponsorzy, czy też sam z 
własnego portfela wykłada każdą zło-
tówkę? Gdzie zaprosi na kolejną pry-
watkę? Jaką grupę mieszkańców za-
prosi na kolejne spotkanie, czy będą 
to ludzie przekonani do niego, któ-
rych głosy już ma, czy będą to osoby 
do tzw. wałowania i pozysku do ce-
lów wyborczych Olecha? Czytelni-
ków proszę, żeby zwrócili uwagę na 
logo zamieszczone na prywatnym za-

proszeniu Jerzego Marka Olecha; jest 
to logo używane przez niego służ-
bowo od początku jego burmistrzo-
wania, można to sprawdzić na oficjal-
nej stronie urzędu. Użyłbym określe-
nia polityczna schizofrenia, ale się 
boję, że Olech burmistrz, albo Olech 
osoba prywatna znów mnie poda do 
sądu. I już nie o mój strach chodzi, 
ale o zawracanie głowy sądom, które 
to mają naprawdę ważne sprawy do 
rozstrzygnięcia. Aby do wyborów!

RT

Ostatnio zaintrygował mnie 
wyrok Naczelnego Sądu Admi-
nistracyjnego, na który zupełnie 
przypadkowo natrafiłem. 

Zgodnie z nim, tylko w określo-
nych sytuacjach możliwe jest utwo-
rzenie (istnienie) sołectwa w mie-
ście, ale w granicach i na podsta-
wie prawa i nie można pojęciom o 
tradycyjnie i językowo ukształtowa-
nej treści, wbrew intencjom ustawo-
dawcy, nadawać innego znaczenia. 

Zgodnie z obowiązującym sta-
tutem Sołectwa Pyrzyce „ogół 
mieszkańców sołectwa stanowi sa-
morząd mieszkańców wsi, a obsza-
rem działania sołectwa jest obręb 
geodezyjny Pyrzyc o powierzchni  
3.879,92 ha”, a więc mieszkańcami 
sołectwa są wszyscy mieszkańcy 
Pyrzyc, w tym centrum miasta jak i 

mieszkańcy ulic Mickiewicza, Sło-
necznej czy Wojska Polskiego.

Dalej możemy się dowiedzieć, że 
Sołectwo Pyrzyce uczestniczy w 
realizacji zadań gminy przez swoje 
organy, to jest zebranie wiejskie i 
sołtysa wspomaganego przez radę 
sołecką. Wyborcami oraz wybiera-
nymi są mieszkańcy Pyrzyc.

Kiedyś funkcjonowało powie-
dzonko sołtys z Marszałkowskiej, 
może na potrzeby Pyrzyc sołty-
sem winien być mieszkaniec wsi 
Pyrzyce z ks. Bogusława lub 1-go 
Maja. Nie wiem również, czy fak-
tycznie można zwołać zebranie 
wiejskie mieszkańców Pyrzyc, je-
żeli tak, to chyba tylko na stadio-
nie, a i to nie wiem, czy pomieści 
wszystkich.

Może zatem rada miejska (a może 
gminy) powinna rozważyć, czy nie 
zobowiązać burmistrza, by wystą-
pił  do premiera o pozbawienie Py-
rzyc praw miejskich. 

Może to jest sposób na utratę 
funkcji burmistrza przez Olecha. 

W końcu Jerzy Marek Olech wójt 
Pyrzyc - to nie burmistrz Pyrzyc.

Miejsce akcji stadion 
Ośrodka Sportu i Rekreacji

Czas akcji 22 sierpnia 
2014 około godziny 18.00
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SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

DOŻYNKI GMINY PYRZYCE

POWIATOWE UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI 
WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

Fo t o ko m e n t a r z

DOŻYNKI GMINY PYRZYCE
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SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ

Położoną w Pyrzycach 
przy ul Staromiejskiej, 

powierzchnia 1070 m2, uzbrojoną 
/woda, kanalizacja, energia elek-

tryczna, 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

dokończenie ze str. 1

Zachorenko obwożony od kilku 
miesięcy w lektyce przez Tołoczkę, 
prezentowany i rekomendowany na 
różnych możliwych spotkaniach, nie 
otrzymał akceptacji  władz woje-
wódzkich PO. Nikt na razie nie zdra-
dza, za co szef PO w województwie 
Stanisław Gawłowski nie lubi Zacho-
renki, są jedynie przecieki, że chodzi 
o bliskość tego drugiego z Arturem 

Balazsem, Nitrasem i o zachowanie 
Zacharenki podczas wyborów do par-
lamentu europejskiego, podczas któ-
rych lansował w internecie nie tego, 
co powinien kandydata.

Zachorenko założył już oczywi-
ście własny komitet i z niego będzie 
ubiegał się o stanowisko burmistrza, 
a po wcześniejszym firmowaniu go 
przez PO i Tołoczkę nie jest to zbyt 

W roku ubiegłym Puls i inne me-
dia także, szeroko informowały o 
tym, że burmistrz Jerzy Marek Olech 
ma doradcę do spraw oświaty Be-
atę Kurowską mimo że ma dyrektora 
wydziału do spraw oświaty Walde-
mara Kędziorę. Temat już jest nieak-
tualny, przynajmniej oficjalnie, i nie 
o gminę nam dziś chodzi. Na ostat-

komfortowa pozycja, bo na kilka dni 
przed rejestracją komitetów musiał 
zaczynać od początku. Nieoficjalnie 
wiemy także, że w podobnej sytuacji, 
co Zachorenko znalazł się Wojciech 
Kuźmiński, obecny przewodniczący 
rady powiatu i członek PO, który 
to nie otrzymał zgody Szczecina na 
kandydowanie z listy PO w Warni-
cach. „Jeżeli chodzi o kandydata na 
burmistrza Pyrzyc, to w związku z za-
istniałą sytuacją nie będziemy wysta-
wiać nikogo, po drugiej turze zasta-
nowimy się, kogo poprzeć, dodam, 
że na pewno nie będzie to Jerzy Ma-
rek Olech. Jeżeli chodzi o Wojciecha 
Kuźmińskiego, to będzie on kandy-
dował z listy Sojuszu Lewicy Demo-

kratycznej, czyli naszego dotychcza-
sowego koalicjanta. Będzie ubiegał 
się o mandat w Pyrzycach i jestem 
pewien, że osiągnie dobry wynik” 
– powiedział Wiktor Tołoczko.  Jak 
widać, szczecińska Platforma trochę 
namieszała Platformie pyrzyckiej. 
Jaki będzie skutek wyborczy takiego 
gmerania tuż przed wyborami, zoba-
czymy już 16 listopada, wtedy przyj-
dzie w Platformie czas na prawdziwe 
porachunki. Dziś pigułkę porażki 
musi przełknąć Tołoczko, bo to on 
nie potrafił, nie miał na tyle przebicia 
w Szczecinie, by swoją koncepcję na 
wybory obronić.

R.T.

niej konferencji prasowej zwołanej 
przez starostę Wiktora Tołoczko na 
temat problemów z uruchomieniem 
Międzyszkolnego Ośrodka Socjote-
rapeutycznego w Ryszewku i decy-
zji starosty o wykreśleniu go z reje-
stru placówek oświatowych, za sto-
łem zasiadł z nim wicestarosta Ro-
bert Betyna i Andrzej Jakiełła, obok 

Wioleta Drygaś. Podczas prezenta-
cji osób przez sekretarza Majaka my-
ślałem, że coś mi się przesłyszało, 
ale sprawdziłem u źródła. „Tak, od 
1 września pełniącą obowiązki dy-
rektora wydziału oświaty jest pani 
Wioleta Drygaś, pan Andrzej Ja-
kiełła jest od 1 września moim do-
radcą do spraw oświaty, będzie się 

zajmował imprezami, które organizu-
jemy, Powiatową Radą Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego, organiza-
cją różnego rodzaju świąt, które ob-
chodzimy itd. itd”. – poinformował 
mnie Tołoczko. Wzorem sytuacji z 
gminy Pyrzyce i sprawy doradzania 
przez Kurowską, można zapytać, co 
takiego stało się, jakich zadań przy-
było, że staroście potrzebny doradca. 
Jeżeli chodzi o święta, to w okre-
sie kadencji, o ile się nie mylę, sejm 
uchwalił tylko Święto Trzech Króli i 
szkół też nie przybyło, a z braku kasy 
starosta ograniczył także wspomaga-
nie tego, co w powiecie. Czy na takie  
roszady mogła mieć wpływ konflik-
towa sytuacja starostwa ze stowa-
rzyszeniem zakładającym Międzysz-
kolny Ośródek Socjoterapeutyczny? 
No, ale skoro staroście potrzebny 
osobisty doradca, a pieniędzy ci u nas 
w powiecie na dodatkowe etaty do-
statek,  to ok.

RT    
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Na rauszu lepiej się pedałuje

 
Mieszkaniec zamieszkujący w pow. 
pyrzyckim lat 55  po drodze publicz-
nej w Jesionowie kierował rowerem 
pomimo obowiązującego go zakazu 
kierowania rowerami. Sprawca za-
trzymany przez policjantów patro-
lówki komisariatu policji w Lipia-
nach. Postępowanie prowadzi KP 
Lipiany. 

Koniec wakacji
Na rozpoczęcie roku szkolnego 

do jednego z gimnazjum w pow. py-
rzyckim zgłosiło się 3 uczniów po 
spożyciu alkoholu. Nieletnich prze-
kazano pod opiekę rodziców. Postę-
powanie prowadzi KPP Pyrzyce

On tylko pukał do drzwi
Jesionowo - Mieszkanka Jesio-

nowa zawiadomiła, że mężczyzna 
lat.18 (zam. pow. pyrzycki) uszko-
dził drzwi wejściowe do jej miesz-
kania, a następnie wdarł się do jego 
wnętrza wbrew żądaniu jego opusz-
czenia. Sprawca zatrzymany w PdOZ 
w stanie nietrzeźwości. Postępowa-
nie prowadzi KPP Pyrzyce 

W ubiegłym tygodniu starosta 
Wiktor Tołoczko zorganizował kon-
ferencję prasową na temat aktualnej 
sytuacji w Młodzieżowym Ośrodku 
Socjoterapii w Ryszewku, prowadzo-
nym przez Sławęcińskie Stowarzy-
szenie Inicjatyw Lokalnych. Podczas 
konferencji starosta wyjaśniał po-
wody swojej decyzji o wykreśleniu w 
dniu 20 sierpnia 2014 roku w/w pla-
cówki z ewidencji szkół i placówek 
prowadzonej przez starostę pyrzyc-
kiego, od tej decyzji stowarzyszenie 
odwołało się 1 września do Kurato-
rium Oświaty w Szczecinie.

Mimo tych perturbacji rok 
szkolny w Ryszewku się rozpoczął, 
było uroczyste rozpoczęcie i dziś od-
bywają się zajęcia szkolne, wszystko 
w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie w 
kuratorium.

W chwili obecnej, jak nas po-
informowała prezes Stowarzysze-
nia Beata Skubiak, w ośrodku prze-
bywa 32 wychowanków, na 48 przy-
gotowanych miejsc, są jeszcze osoby 
oczkujące, które po skompletowa-
niu dokumentów zostaną przyjęte do 
placówki. W związku z procedurami 
podjętymi przez starostę, ośrodek nie 
otrzymuje subwencji oświatowej na-
leżnej mu na każdego wychowanka i 
z tego powodu dziś ośrodek ma pro-
blemy z regulowaniem bieżących na-
leżności. Czy w przypadku pozytyw-
nej dla MOS decyzji kuratorium w 
Szczecinie, władze Stowarzyszenia 
będą skarżyć starostę pyrzyckiego o 
odszkodowanie?  

„Jeszcze o tym nie myśleliśmy, 
skupiamy się na tym, co mamy w tej 

MOS w Ryszewku rozpoczął rok szkolny
chwili, jak pozyskiwać kolejne pie-
niądze, żeby robić zakupy, żeby pla-
cówka normalnie funkcjonowała i 
żeby naszym wychowankom niczego 
nie brakowało. W momencie, kiedy 
starostwo odmawia przekazania na-
leżnych nam pieniędzy z dotacji, ła-
mane są prawa naszych wychowan-
ków. Dlaczego nikt nie popatrzy 
w ten sposób, że tu chodzi tak na-
prawdę o byt, o danie bezpieczeń-
stwa, o należyte wykonywanie przez 
nas zadań, o których mówi ustawa. 
My w tej chwili przez starostwo nie 
jesteśmy w stanie należycie wykony-
wać swoich zadań. Starostwo nam to 
uniemożliwia, łamane są prawa tych 
dzieci. Rada powiatu liczy kilkana-
ście osób, gdzie jest rada powiatu? 
Dziś wiemy, że starostwo nie dopeł-
niło obowiązków i tak naprawdę to, 
że jesteśmy w takiej sytuacji, a nie 
innej, to jest konsekwencja tego, że 
starostwo nie dopełniło swoich obo-
wiązków, zatem złamało prawo, a 
całą winę stara się przerzucić na 
nas. Gdzie jest rada powiatu, kiedy 
starosta w jednej wypowiedzi dla 
Kroniki Szczecińskiej informuje, je-
żeli decyzja kuratorium będzie taka, 
a nie inna, czyli utrzymują naszą pla-
cówkę przy życiu, dalej możemy so-
bie funkcjonować i działać, pienią-
dze się znajdują. Kolejna wypowiedź 
pana starosty w ostatniej Kronice 
TVP Szczecin, jeżeli kuratorium po-
dejmie niekorzystną decyzję dla sta-
rostwa, starostwo będzie się odwo-
ływać. Proszę mi powiedzieć, co to 
znaczy? Niekorzystna decyzja dla 
starostwa? Gdzie są chłopcy? Gdzie 

są dzieci? Dlaczego w jednej wypo-
wiedzi pan wicestarosta Robert Be-
tyna oświadcza przed kamerami, że 
nie zabezpieczyli nam pieniędzy, bo 
placówka nie działa. Dlaczego po-
tem w jednym z artykułów w Kurie-
rze Szczecińskim i pan starosta po-
daje do publicznej wiadomości, że 
nie ma problemu z pieniędzmi i że 
jeżeli sytuacja się wyjaśni, to te pie-
niądze będą. Dlaczego, jeżeli władze, 
najwyższe władze w powiecie podają 
nieprawdę, przeczą sobie, cały ciężar 
winy starają się przerzucić na nas, 
nikt z rady powiatu, poza jednym, nie 
reaguje i to mnie przeraża. Łamane 
jest prawo, łamane są prawa dzieci 
do normalnego bycia, funkcjonowa-
nia w tej placówce i nikogo to nie 
rusza. Gdzie są te wszystkie osoby. 
– powiedziała Beata Skubiak prezes 
Sławęcińskiego Stowarzyszenia Ini-
cjatyw Lokalnych.

Rozpoczynający się sezon na 
zbieranie grzybów ściąga wszystkich 
miłośników ich zbierania do okolicz-
nych lasów. Choć zbieranie grzybów 
może się wydać bardzo proste należy 
zachować szczególna ostrożność. 
Niektóre gatunki grzybów wyglądają 
bardzo podobnie do tych jadalnych. 
Nawet doświadczonym grzybiarzom 
zdarza się pomylić jadalny okaz z 
jego trującym „odpowiednikiem”.

Podstawowe zasady bezpiecz-
nego grzybobrania:

1. Należy zbierać wyłącznie 
te grzyby, co do których nie mamy 
jakichkolwiek wątpliwości, że są ja-
dalne (warto korzystać z atlasów);

2. Należy zbierać wyłącznie 
grzyby wyrośnięte i dobrze wykształ-
cone, gdyż młode owocniki, bez wy-
kształconych cech danego gatunku 
są najczęściej przyczyną tragicznych 
pomyłek;

3. Początkujący grzybiarze 
powinni zbierać wyłącznie grzyby 
rurkowe, ponieważ w tej grupie nie 
ma grzybów śmiertelnie trujących i 
jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia;

4. Unikać błędnych metod 
rozpoznawania gatunków trujących 
(zabarwienie cebuli podczas goto-
wania, ciemnienie srebrnej łyżeczki, 
gorzki smak – gatunki śmiertelnie 
trujące np. Amanita phalloides, Ama-
nita verna mają przyjemny, słodkawy 
smak);

Dziś mimo znacznych proble-
mów finansowych Młodzieżowym 
Ośrodku Socjoterapii w Ryszewku 
działa i czeka na rozstrzygnięcie, 
inna kwestia czy pieniądze na MOS 
w starostwie są, czy ich nie ma, naj-
lepszym sprawdzianem będzie po-
zytywna dla Ryszewka decyzja 
kuratora.

RT

5. Zbierać grzyby w prze-
wiewne koszyki, w żadnym przy-
padku w reklamówki foliowe, bo po-
woduje to zaparzanie i przyspiesza 
psucie grzybów, nie przechowywać 
świeżych grzybów ani potraw z grzy-
bów zbyt długo;

6. Nie należy zbierać grzy-
bów w okolicach skupisk odpadów 
tj. przy zakładach produkcyjnych, jak 
również rosnących w rowach lub na 
skraju lasu, przy drogach o dużym 
natężeniu ruchu - grzyby wchłaniają 
ze swego otoczenia metale ciężkie i 
inne zanieczyszczenia;

7. Nie należy zbierać i nisz-
czyć grzybów niejadalnych i trują-
cych, gdyż wiele z tych gatunków 
jest pod ochroną i stanowią one część 
ekosystemu;

Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Pyrzycach informuje, 
iż w Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej mieszczącej się 
przy ul. Młodych Techników 5 w 
Pyrzycach, zatrudniony jest pracow-
nik posiadający uprawnienia grzy-
boznawcy, który w przypadku wąt-
pliwości czy zebrane grzyby są tru-
jące czy jadalne, udzieli bezpłatnej 
porady w tym zakresie.

Więcej informacji, dotyczących 
zasad bezpiecznego grzybobrania 
uzyskać można na stronie interneto-
wej Głównego Inspektora Sanitar-
nego www.grzybyjadalne.wordpress.
com.

BEATA SKUBIAK
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