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dokończenie na str.4

W nowej kadencji w gminie Pyrzyce nie tylko 
nie ubędzie szkół (jak prognozowali niektórzy 
w kampanii wyborczej), ale może jeszcze jedna 
powstać. 

    Dubicki to ma w szkole
życie na bogato

Czytaj na str. 2

Hall of  Fame z nielegalnym alkoholem w tle

Czytaj na str. 9

Proszę Państwa, 
4 czerwca 1989 roku w Polsce skończył się 
komunizm… Czytaj na str. 11
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Sonda Bielice

Mieszkam razem z córką i to 
ona zajmuje się organizacją świąt. 
Ja pamiętam zawsze o prezentach 
dla dzieci i wnuków. Prezenty są 
bardzo różne.

U mnie w domu rodzice organi-
zują całe święta włącznie z prezen-
tami. Ja raczej nie ponoszę żadnych 
wydatków. 

U mnie święta niestety będą 
skromne, bo pieniędzy brakuje. 
Może nawet z opieki by pomogli, 
bo potrzebuję drzwi wymienić…

Jeszcze nie wiem, jaką kwotą 
będę dysponować, ale wiadomo, 
jedzenie i prezenty to zawsze naj-
większe wydatki. 

Mam rolniczą emeryturę, która 
jest bardzo niska, więc na święta też 
wydam niewiele. Pieniądze trzeba 
też odkładać na „czarną godzinę”.

„Ile pieniędzy 
potrzeba nam na święta?”

Dość rzadko się zdarza, że wła-
dza obniża cenę za swoją pracę, a oto, 
na ostatniej sesji Rady Powiatu, radni 
przychylili się do wniosku przewod-
niczącego Rady Ryszarda Berdzika,  
który w uchwale poddał pod głoso-
wanie wysokość wynagrodzenia wy-
branego niedawno starosty pyrzyc-
kiego Kazimierza Lipińskiego. Bez 
wdawania się w szczegóły warunków 
płacy starosty, propozycja przewod-
niczącego obniżała wynagrodzenie 
Lipińskiego w porównaniu do tego, 
które pobierał były starosta Wiktor 
Tołoczko o 20%. Bartłomiej Króli-
kowski, wicestarosta, odpowiada-
jąc na pytania opozycji, potwierdził, 
że 20-procentowa obniżka wynagro-
dzeń dotyczy także jego i etatowego 
członka zarządu Janusza Budynka, 
a powiat, według nowej władzy, ma 
być oszczędny. Po takiej argumenta-

Obniżona cena powiatowej 
władzy

cji nawet opozycja dała Lipińskiemu 
9152 złote brutto wynagrodzenia, bez 
większej dyskusji. Kiedy jednak pa-
dła propozycja zwiększenia liczby 
członków zarządu do 5, opozycyjni 
radni już tacy hojni nie byli. W głoso-
waniu nad uchwałą nie mieli jednak 
szans i ostatecznie na najbliższej sesji 
powołani zostaną następni dwaj (bo 
raczej nie dwoje) radni. Z naszych in-
formacji wynika, że będą to Walenty 
Darczuk i Mirosław Bitenc.

Na ostatniej w tym roku se-
sji można się spodziewać pytania, 
jaką kwotę, w związku z planowa-
nymi oszczędnościami w wyna-
grodzeniach, zyska budżet powiatu  
w 2015 roku - bo przecież jego pro-
jekt na kolejny rok jest już zaplano-
wany według starych wynagrodzeń - 
i na co będzie ta zaoszczędzona suma 
przeznaczona.

PP
 

 

Nauczyciele wychowania fizycz-
nego z Zespołu Szkół w Lipianach 
oraz pracownicy Hali Sportowo Re-
kreacyjnej w minioną sobotę zor-
ganizowali turniej piłkarski dla naj-
młodszych. Cztery drużyny piłkar-
skie AMMF Kłodzino (dziewczyny), 
Akademia Piłkarska SOKOŁA I  
i II, oraz Szkółka Piłkarska Zespołu 
Szkół Lipiany (dziewczyny) zmie-

rzył się w piłkarskiej rywalizacji, po 
prawie 3 godzinach kopania, przy-
szedł czas na nagrody i słodkości. 
Na miejscu czwartym uplasowała się 
drużyna dziewcząt AMMF Kłodzino, 
miejsce trzecie wywalczyła drużyna 
chłopców Akademii Piłkarskiej So-
koła II, drugie miejsce przypadło 
drużynie dziewcząt reprezentujących 
gospodarzy Szkółka Piłkarska ZS Li-

piany, najwyżej w niedzielnym ko-
paniu uplasowali się młodzi piłkarze 
Akademii Piłkarskiej Sokoła I. Były 
medale, były puchary i były słodycze 
i była przednia zabawa w piłkę i do-
brze spędzony czas

PP
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1 grudnia funkcjonariusze Służby Celnej ze Szczecina dokonali 
przeszukania obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach: w jed-
nym z pomieszczeń na stadionie znaleziono kilkadziesiąt litrów alko-
holu niewiadomego pochodzenia. Tego samego dnia funkcjonariusze 
przesłuchali w związku z tym znaleziskiem dyrektor Renatę Michalską 
i pracownika OSIR Czesława Giergiela, on też znajdował się w wozie 
celników podczas przeszukiwania pomieszczeń na stadionie. „My za-
kończyliśmy już swoje postępowanie i sprawa została skierowana do 
prokuratury, gdzie będzie analizowany zebrany materiał i właśnie pro-
kurator podejmie dalsze kroki w sprawie. Na podstawie naszej doku-
mentacji i dowodów dochodzenie wykaże, komu zostaną postawione 
zarzuty i zostanie wymierzona kara, która może sięgnąć nawet kwoty 

33 600 zł” – powiedział rzecznik pra-
sowy Izby Celnej Michał Szadokierski.

Jak powiedział rzecznik, docho-
dzenie wykaże, komu postawione zo-
staną zarzuty w sprawie nielegalnego 
alkoholu i kto poniesie za to karę, jed-
nym z przesłuchanych w sprawie jest 
Czesław Giergiel pracownik OSIR, 
który w tym roku został laureatem na-
grody Hall of Fame w kategorii dzia-
łacz sportowy. Na tę okoliczność  
w holu sportowej hali, gdzie odbywały 
się przesłuchania w sprawie nielegal-
nej wódy, wisi portret działacza Cze-
sława Giergiela. Samo skojarzenie 
wódy na obiektach sportowych i ho-
norowej gali Hall of Fame budzi nie-
smak. Na zakończenie dodam, że po 
akcji Służby Celnej, Giergiel rozpo-
czął urlop, a dyrektor Michalska roz-
poczęła przebywanie na zwolnieniu le-
karskim. No też bym się rozchorował 
po takiej ilości alkoholu!

RT 
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Sonda Kozielice

Wydaje mi się, że najwięcej pie-
niędzy wydam na jedzenie. Zadbam 
też oczywiście o prezenty, na które 
przeznaczę odpowiednią kwotę. 
Jeszcze nie wiem, co kupię. 

Jedzenie jest chyba najdroższe. 
Prezenty nie są najważniejsze, ale 
do moich wnuków Mikołaj musi 
przyjść obowiązkowo.

Mam skromną emeryturkę i sta-
ram się gospodarować tak, aby wy-
starczyło na wszystko. Staram się 
nigdy nie pożyczać pieniędzy.

Na święta potrzeba dużo pie-
niędzy, ażeby je wydawać, trzeba je 
najpierw mieć. Gdybym miał, to na 
pewno podzieliłbym się z innymi.

Najwięcej to chyba wydam na 
żywność, ale będą też prezenty dla 
moich wnuków. Najczęściej są to 
zabawki i słodycze.

„Ile pieniędzy 
potrzeba nam na święta?”

Z naszych nieoficjalnych infor-
macji wynika, że pani Beata Ku-
rowska, obecnie dyrektorka Szkoły 

DOKOŃCZENIE ZE STR.1

Podstawowej w Mielęcinie, prawa  
i lewa ręka byłego burmistrza Je-
rzego Marka Olecha i jego żona, 

pani Katarzyna Maliszewska - Olech 
zatrudniona także w SP Mielęcin, 
chcą otworzyć w zakupionym kilka 
miesięcy temu przez męża Kurow-
skiej budynku nieistniejącego Py-
rzyckiego Przedsiębiorstwa Miesz-
kaniowego przy ulicy Poznańskiej 
placówkę oświatową. Nie wiemy, 
jaki zakres nauczania może obejmo-
wać nowa placówka. Gimnazjum 
chyba odpada, bo jest już jedno spo-
łeczne działające w Zespole Szkół 
Nr1, może będzie więc to placówka 
z edukacją wczesnoszkolną? Jeżeli 
powstanie to, o czym piszemy po-
wyżej, to na pewno część subwencji 
oświatowej przypadająca dziś gmin-
nym placówkom oświatowym zosta-
nie przekierowana za dziećmi do no-
wej prywatnej placówki przy ulicy 
Poznańskiej. Co wtedy z najmniejszą 
i najkosztowniejszą Szkołą Podsta-
wową w Okunicy, chyba likwidacja? 

PP 

 Niby niemożliwe, a jednak! 
22.11.2014 roku (sobota)… o bardzo 
wczesnej porze ale punktualnie, o za-
powiadanej wcześniej godzinie 7:35 
rano, można było wsiąść do pociągu 
osobowego w Pyrzycach i udać się w  
dalszą podróż np. do Stargardu i da-
lej Szczecina. 

Wszystkich zainteresowanych 
tym środkiem transportu musimy 
jednak rozczarować – to była raczej 
jednorazowa wizyta w Pyrzycach.  
Chyba, że… ale tę wątpliwość pozo-
stawiamy do rozwiania dla obecnie 
nowo rządzących.

Pociąg miłośników kolei re-
lacji Szczecin Główny – Szcze-
cin Główny: przez Pyrzyce (histo-
ryczną i jakże ważną stację, Kliniska, 
Szczecin Wzgórze Hetmańskie, Po-
lice, Chemię, Trzebież Sz., Szczecin 
Główny, Szczecin Port Centralny) 
dał wiele radości jego entuzjastom 
pasażerom i kilkunastu obserwato-
rom zgromadzonym na stacji… Py-
rzyce.  Na widocznych obok fotogra-
fiach widać lokomotywę spalinową 
w tradycyjnym malowaniu i dwa wa-
gony piętrowe w obecnej scenerii 
miasta.

Podróż do Pyrzyc  ze Stargardu 
nie była jednak taka łatwa. Po wielu 
latach zaniechania podróży na tej tra-
sie czas przejazdu wyniósł całą go-
dzinę (nawet przy okazji „obstawio-
nych” przejazdów). To bardzo długo 
zważywszy na dość niewielkie od-
ległości.  Wg podróżnych, do Klu-
czewa udało się jeszcze jechać ja-
kieś 40 km/h, ale już dalej cały czas 
20 km/h, a miejscami 10 lub nawet 
5 km/h. 

Dalej by się już nie dało, ze 
względu na ubytki w torowisku. 

AUTOR   ZDJĘĆ  - Emil Sawicki

Wsiąść do pociągu … 
w Pyrzycach?
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Wizyta partnerska
w Chorwacji

DOKOŃCZENIE ZE STR.1

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Opłatek, świąteczne potrawy, prezenty 
są nierozerwalnie związane z tradycją świąteczną. W Lipianach jest jeszcze je-
den nieodłączny element, pozwalający poczuć magię świąt – to Wigilia z miesz-
kańcami. Już od wielu lat spotkanie takie odbywa się w MGOK. I w tym roku, 
14 grudnia w pięknie przystrojonej sali, przy suto zastawionych wigilijnymi 
potrawami stołach, zasiedli wszyscy, którzy mieli potrzebę wspólnoty, którzy 
chcieli przełamać się opłatkiem ze swoimi znajomymi, sąsiadami a nawet ob-
cymi ludźmi, chcieli porozmawiać, posłuchać kolęd i wspólnie je pośpiewać. 

O kulinarną stronę spotkania zadbały, jak zwykle, 
panie z Klubu Seniora, którym pomagały kobiety 
ze Związku  Rencistów Emerytów i Inwalidów, a 
także panie niezrzeszone w żadnej z organizacji. 
To one sprawiły, że na stołach pojawiły się smako-
wite pierogi, barszcz, ryba, śledź, ciasto.O stronę 
duchową zadbał ksiądz kanonik dziekan dr Franci-
szek Szydłowski błogosławiąc zebranym i łamiąc 
się z nimi opłatkiem, przybył też, jak zawsze, Bur-
mistrz Lipian Krzysztof Boguszewski, któremu 
towarzyszył świeżo upieczony przewodniczący 
Rady Miejskiej Artur Lipski.Wreszcie…pojawił 
się Święty Mikołaj i to nie sam, bo uroczym towa-
rzystwie Śnieżynek Seniorek i malutkiej Śnieżynki 
Juniorki. Te nieco bardziej doświadczone wyłoniły 
się ze „Swojaków”, a właściwie ze „Swojaczek”, 
bo właśnie ten zespół śpiewaczy wraz z jego pro-
wadzącą Elżbietą Cichacką wpada na coraz fan-
tastyczniejsze pomysły po to, by ucieszyć, rozba-
wić swoją już stałą widownię. No więc „Swojaki” 
śpiewały kolędy, a Mikołaj, przy współpracy swo-
jej świty, rozdawał prezenciki. Zdradzimy, że były 
to rękodzieła członków koła plastycznego z tutej-

szego domu kultury. Słowem, cała gromada ludzi napracowała się nad tym, by 
było świątecznie, przytulnie, wesoło, uroczyście.

WESOŁYCH, 
ZDROWYCH ŚWIĄT!!!
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Sonda Warnice

W moim przypadku nie można 
mówić o dużych wydatkach świą-
tecznych, ponieważ mam ni-
ską emeryturę. Muszę tak go-
spodarować, aby na cały miesiąc 
wystarczyło.

Ja na święta przeznaczę tyle, 
na ile mnie stać. Mamy sklep na 
miejscu, więc nie musimy nigdzie 
jeździć. Przyjeżdża do nas ro-
dzina, która też przywozi potrawy 
i prezenty.

Co ja mogę powiedzieć o wy-
datkach świątecznych, kiedy mam 
już 90 lat… Na święta wydam tylko 
tyle, co dla samej siebie na jedzenie.

Jestem osobą samotną, więc 
planuję zrobić zakupy dla samej 
siebie, ale może ktoś mnie w święta 
odwiedzi.

Razem z mężem mamy niskie 
emerytury, ale wiadomo, że na 
święta podstawowe zakupy żywno-
ściowe i skromne prezenty dla wnu-
ków trzeba zrobić.

„Ile pieniędzy
 potrzeba nam na święta?”

Temat obowiązku troski o stan 
lipiańskich „baszt” poruszany był 
już przeze mnie w działalności sa-
morządowej. Jest to jednak problem 
nie tylko miasta Lipiany, ale także 
innych ośrodków na terenie któ-
rych znajdują się obiekty położone 
w pasie drogi niebędącej własnością 
gminy.  Duże zabytkowe budynki w 
postaci bram miejskich (potocznie - 
choć mylnie - nazywanych basztami) 
to nie tylko problem mniejszego z 
dwóch miast powiatu pyrzyckiego. 

Do kogo należą lipiańskie „baszty”?
Często w pasie drogowym znajdują 
się także inne obiekty zabytkowe 
np. mury obronne. Rzecz jasna są to 
także obiekty nie będące zabytkami. 
Z uwagi jednak na koszty utrzyma-
nia, to właśnie zabytki budzą najwię-
cej kontrowersji – chętnych do utrzy-
mywania i konserwacji tychże obiek-
tów brakuje. 

Pas drogowy jest działką szcze-
gólnego rodzaju – nieruchomością 
drogową, jednak w dalszym ciągu 
jest to nieruchomość gruntowa, o któ-
rej mowa w art. 46 § 1 Kodeksu cy-

wilnego. W związku z 
tym, z działką drogową 
związane są dość po-
dobne uprawnienia, jak 
z każdym innym grun-
tem. Przede wszyst-
kim ktoś powinien być 
jej właścicielem i po-
siadać właścicielskie 
prawa i obowiązki. Jed-
nym z takich uprawnień 
jest objęcie prawem 
własności nie tylko sa-
mego gruntu, ale także 
wszelkie części skła-
dowych tegoż gruntu. 
Art. 47 § 2 Kodeksu cy-
wilnego stanowi: Czę-
ścią składową rzeczy 
jest wszystko, co nie 
może być od niej odłą-
czone bez uszkodzenia 
lub istotnej zmiany ca-
łości albo bez uszko-
dzenia lub istotnej 
zmiany przedmiotu 
odłączonego. 

Kolejny przepis wskazuje, że co 
do zasady takimi częściami składo-
wymi są właśnie budynki. Definicję 
budynku, która jest zawarta w Pra-
wie budowlanym wspomniane baszty 
spełniają – zabytkowe bramy, podob-
nie jak i mury obronne, są więc czę-
ściami składowymi gruntu. 

Zgodnie z zasadą superficies 
solo cedit wszystko to, co jest zwią-
zane z gruntem – także więc części 
składowe gruntu – stanowią przed-
miot własności właściciela gruntu. 
Oznacza to więc, że „baszty” sta-
nowią własność właściciela działki 
drogowej. Właścicielem rzeczonych 
dróg w Lipianach jest wojewódz-
two zachodniopomorskie jako osoba 
prawna – wspomniane arterie są 
wszak drogami wojewódzkimi. Wo-
bec tego także „baszty”, które są tak 
ważne dla tożsamości miasta i gminy, 
nie są własnością miasta i gminy – 
są własnością województwa. Mimo 
rozlicznych próśb i rozmów ten stan 
prawny jest przez przedstawicieli 
województwa lekceważony. Pra-
wowity właściciel obiektów uchyla 
się od obowiązków właścicielskich, 
czym - w przekonaniu wielu - może 
narażać na szwank nie tylko mienie 
dziedzictwa narodowego ale i zdro-
wie i życie mieszkańców, w szcze-
gólności zaś kierowców pojazdów.

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

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

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
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Sonda Pyrzyce

Ja praktycznie nie zajmuję się za-
kupami na święta. Żona wydaje pie-
niądze. Zawsze odkładamy wcze-
śniej konkretną kwotę na prezenty dla 
dzieci i wnuków.

Szał zakupów przedświątecznych 
chyba nikogo nie ominie. U nas jest 
trójka wnuków, więc prezenty muszą 
być. Unikam wszelkich pożyczek na 
wydatki świąteczne.

U nas wydatki będą raczej 
oszczędne. Mąż zajmuje się prezen-
tami, ja przyrządzaniem potraw. 

Zamierzam wydać tyle pieniędzy 
jak co roku, a może i więcej. Mam 
pięcioro wnucząt, więc prezenty mu-
szą być. Jak dzieci były mniejsze, to 
były to zabawki, teraz dostają bar-
dziej praktyczne prezenty.

Jestem teraz sama, więc nie wiem, 
jak to będzie na te święta. Jeszcze  
o tym nie myślałam. Samotne życie 
jest przykre. 

„Ile pieniędzy
 potrzeba nam na święta?”

Dawne pocztówki utrwa-
lały treści i obrazy dziś już 
zmienione, a nierzadko cał-
kowicie utracone. Najczęściej 
powstawały w okresach wio-
sennych i letnich, rzadziej w 
jesiennych i zimowych. Wią-
zało się to z tym, że w takich 
miesiącach jak maj-wrzesień 
otaczające środowisko pre-
zentowało się zawsze bardziej 
korzystnie i dodawało uroku 
utrwalanym na widokówkach 
budynkom i budowlom. Nie 
bez znaczenia było również 
odpowiednie nasłonecznienie, 
tak ważne w starszych techni-
kach fotografii. 

Widokówki z motywami 
zimy powstawały głównie 
na potrzeby przekazywa-
nia na odległość życzeń świą-
tecznych i noworocznych. Na 
początku XX wieku szcze-
gólnie popularne były tzw. 

Zimowe i świąteczne motywy 
na kartkach pocztowych.

„Prosit Neujahr!” („Szczęśli-
wego Nowego Roku”, czy „Do 
siego roku”), wysyłane na skalę 
masową, podobnie jak obecnie 
SMS-y.

Widokówki wyłącznie z mo-
tywami zimy były rzadkością. 
Oczywiście spostrzeżenie to nie 
jest prawdziwe w przypadku te-
renów i miejscowości górskich, 
gdzie sytuacja zawsze była zgoła 
odmienna. Jako ciekawostkę 
znaną z polskiej literatury filo-
kartystycznej, należy przytoczyć 
informację, że najstarszą kartą 
widokową związaną z obecnymi 
ziemiami polskimi jest widok 
Śnieżki z 1873 r., katalog Bern-
harda cofa tę datę do 1870 roku, 
oczywiście wykonaną w scenerii 
zimowej!

Prezentowana widokówka 
przedstawia zimowe ujęcia ni-
zinnych Pyrzyc, najprawdopo-
dobniej z okresu zimy przełomu 

lat 1899 -1900. Świadczy o tym 
data stempla pocztowego z dnia 
16.03.1900 roku. Widokówka 
nie przebyła bardzo długiej „po-
dróży pocztowej” bowiem zo-
stała wysłana na poczcie w Ba-
niach do odbiorcy w miejscowo-
ści Frankfurt (nad Odrą). 

Na prezentowanej obok, bo-
gato zdobionej widokówce za-
prezentowano dwa widoki. 
Pierwszy na zimową scene-
rię okolic studzienki św. Ot-
tona, drugi na zabudowania 
ulicy Myśliborskiej (obecnie ul. 
Lipiańskiej). 

Obecnym mieszkańcom Py-
rzyc i całego powiatu, życzymy 
przynajmniej tych kilku centy-
metrów śniegu w czasie świąt, 
widocznym na widokówce. 

Producentem widokówki był 
jeden z najpopularniejszych py-
rzyckich dokumentalistów – 
H.Proeger z Pyritz (Pyrzyce).  
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Informujemy, 
że ze względu 

na konieczność prze-
prowadzenia  prac 

konserwacyjno-
-modernizacyjnych 

urządzeń energetycznych 

w dniu 18.12.2014 r.  
w godzinach 8.30-9.15 

oraz 17.15-18.00 nastąpi 
przerwa w dostawie  
energii elektrycznej  
na obszarze: Linie,  

Bielice, Parsów, Parsówek. 

Za utrudnienia 
przepraszamy. 

 Informacje dotyczące
przerw w dostawach 

energii elektrycznej pod 
numerem telefonu: 991 

i na stronie internetowej 
 www.operator.enea.pl
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Podczas całej minio-
nej kadencji, wielokrotnie opi-
sywaliśmy dyskusję na te-
mat potrzeb pyrzyckiej oświaty  
i braku kasy na te potrzeby. Pisa-
liśmy o próbach rozpoczęcia de-
baty na temat sytuacji w oświa-
cie, ale, jak czytelnicy pamiętają, 
kończyło się na próbach. Czyli nic 
się nie zmieniło, bo nikt zmian nie 
chciał. Zmiany jednak w oświa-
cie następowały, a dotyczyły wy-
nagrodzenia jednego z najwier-
niejszych druhów byłego burmi-
strza Jerzego Marka Olecha, rad-
nego minionej kadencji Krzysz-
tofa Dubickiego. Jak spojrzymy 
na oświadczenie majątkowe rad-
nego za 2011 rok (radny dokoop-
tował do rady w wyborach uzupeł-
niających) to widzimy, że w Szkole 
Podstawowej z Oddziałami Inte-
gracyjnymi w Pyrzycach zarabiał 
jako pracownik gospodarczy tro-
chę ponad 27 tysięcy złotych brutto 
rocznie, co daje na miesiąc około 
2250 zł brutto. W oświadcze-
niu majątkowym za rok 2012 wi-
dzimy już wynagrodzenie roczne 
prawie 40 tysięcy złotych brutto, 
co daje miesięcznie 3333 zł brutto. 
Wzrost wynagrodzenia miesięcz-
nego rok do roku, to około 1080 
zł brutto, co daje około 50% pod-
wyżki. Ciekaw jestem, czy któ-
ryś z nauczycieli w/w szkoły z 
dwoma kierunkami nauczania do-
stał taką podwyżkę w ostatnich la-
tach. Ale to nie koniec kadencji  
i podwyżek dla radnego Dubic-
kiego, w oświadczeniu za 2013 
rok widzimy wynagrodzenie 
roczne w wysokości ponad 54 ty-
siące złotych brutto, co z kolei 
daje miesięczną pensję 4500 zło-
tych brutto i znowu w porównaniu 
rok do roku ostatnia podwyżka 
miesięcznie wyniosła 1160 zło-
tych brutto. W tym tempie, gdyby 
kadencja trwała jeszcze rok, Du-
bicki w oświadczeniu majątko-
wym 2015 rok wykazałby wyna-
grodzenie dyrektorskie. Podsu-
mowując ten aspekt kadencji rad-
nego Krzysztofa Dubickiego wi-
dzimy, że był dla dyrekcji szkoły 
wyjątkowym pracownikiem, jego 
dochody w Szkole Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi  
w Pyrzycach okresie, kiedy przez 3 
lata był radnym wzrosły o 100 %. 

Zastanawia nas to, jak w tak trudnej 
sytuacji pyrzyckiej oświaty dyrektor 
szkoły pani Alina Janił znalazła ar-
gumenty do tak olbrzymich podwy-
żek wynagrodzenia pracownika go-
spodarczego i radnego, takiego dzia-
łania pani dyrektor szkoły nie da się 
usprawiedliwić. Mamy nadzieję, że 
piszę też w imieniu tych, których 
pani dyrektor tak szczodrze nie wy-
nagradza, że ktoś - myślę burmistrz 
- radni gminy Pyrzyce wyprostują tę 
bulwersującą sytuację. Wyjątek po-
twierdza regułę, dobra passa w cza-
sie kadencji sprzyjała nie tylko Du-
bickiemu, burmistrz Jerzy Marek 
Olech prowadził politykę oszczę-
dzania, ale nie na swoich; wynagro-
dzenie pani Renaty Michalskiej dy-
rektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Pyrzycach wzrosło w czasie ka-
dencji o 25 % i ona ma prawo mieć 
pretensje do Olecha, czemu ona tak 
mało, a Dubicki tak dużo? Ciekawa 
również może być informacja o wzro-
stach „ryczałtów” gminnego komen-
danta OSP Jerzego Wrońskiego (tych 
nieujawnionych do 2013r); z oświad-
czeń majątkowych wiemy, że za rok 
2010 zarobił,  jako komendant,  5 206 
zł, a już za rok 2013 kwotę 19 200 zł. 
W ciągu 3 lat podwyżka niezwykłego 
komendanta wyniosła około 270 %. 
A tak nawiasem mówiąc, skoro na-
stała nowa władza w gminie Py-
rzyce, to chyba czas skończyć z pa-
tologią, polegającą na łamaniu za-
kazów zatrudniania radnych w urzę-
dzie, czy nadal będziemy wynagro-
dzenie nazwać ryczałtem, dietą lub 
inna nazwą i udawać, że nic się nie 
dzieje? Mam nadzieję, że burmistrz 
Podzińska tę oświatowo - sportowo-
-strażacką  patologię wyprowadzi na 
prostą. A może Urząd Skarbowy lub 
ZUS wcześniej czy później wyjaśnią 
tę sprawę.

RT

 

Krzysztof Dubicki
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Sonda Przelewice

Święta będę spędzał ze szwagrem. 
Zakupy będę robił tutaj – u nas w 
Przelewicach. Mam na to przezna-
czone 200zł.

Jak ja mam mówić o wydatkach świą-
tecznych, kiedy nie mam żadnych do-
chodów. Zakupami na święta i całą 
organizacją świąt zajmuje się mama. 
Czasem też jeździmy do brata.

Mam ośmioro dzieci i prezentów 
zbytnio nie robię, bo u nas jest krucho 
z pieniędzmi. Zawsze staram się jed-
nak jako tako te święta zorganizować.

Dla dorosłych robimy symboliczne 
prezenty, ale dla dzieci już większe.  
U nas Wigilia jest bardzo liczna.  
Ja sama organizuję święta i finansami 
tak gospodaruję, aby wszystko znala-
zło się na stole wigilijnym.

Jeżeli chodzi o wydatki świą-
teczne, to staram się mieścić w do-
mowym budżecie. Nie przesadzam  
z rozrzutnością.

„Ile pieniędzy
 potrzeba nam na święta?” ŚLUBOWANIE 2014
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Sonda Lipiany

Tak jak na każde święta, trzeba 
zawsze wydać dużo pieniędzy. Po-
mimo tego, że mam niską rentę, sta-
ram się obdarować wszystkich bli-
skich drobnymi prezentami.

Nie zamierzam nic wydać na 
Święta Bożego Narodzenia, bo mnie 
w Polsce nie będzie. Wyjeżdżam do 
Niemiec, do rodziny i tam będę się 
gościła.

Zamierzam wydać tyle pieniędzy, 
ile będzie. W dzisiejszych czasach za-
wsze pieniędzy brakuje.

Najwięcej pieniędzy wydam za-
pewne na prezenty, a przeznaczyłam 
na to konkretnie 200zł. Za resztę zor-
ganizuje kolację wigilijną.

Nie przelewa się u mnie z pie-
niędzmi, dlatego wydatki świąteczne 
będą bardzo skromne. Wydaję głów-
nie na jedzenie.

„Ile pieniędzy 
potrzeba nam na święta?”

29 listopada br. w pałacu Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewicach 
odbyła się uroczystość obchodów 
50-lecia pożycia małżeńskiego. Ju-
bileusz 50-lecia świętowali państwo:

Barbara i Czesław Dębiccy, Kry-
styna i Mieczysław Grzelkowie,  Bo-
gumiła i Stanisław Kwakszysowie, 
Krystyna i Henryk Machałowie, Łu-
cja i Henryk Milewscy, Maria i Sta-
nisław Szubertowie, Anna i Włady-
sław Piątkiewiczowie oraz Leokadia 
i Eugeniusz Przewłoccy, Jubileusz 
60-lecia pożycia małżeńskiego: pań-
stwo Irena i Kazimierz Kostrzew-

JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

scy, Jubileusz 65-lecia pożycia mał-
żeńskiego: państwo Anna i Kornel 
Fedorowiczowie. Dostojni jubilaci 
50-lecia pożycia małżeńskiego od-
znaczeni zostali medalami „Za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie”, przy-
znanymi przez Prezydenta RP Bro-
nisława Komorowskiego. Aktu de-
koracji dokonał wójt gminy Marek 
Kibała, wręczył również jubilatom 
Listy Gratulacyjne od przelewic-
kiego samorządu. Natomiast jubi-
laci 60-cio i 65-lecia pożycia mał-
żeńskiego otrzymali Listy Gratula-
cyjne. Wszystkim parom wręczono 

bukiety kwiatów i upominki. Wójt 
gminy wraz z kierownikiem Urzędu 
Stanu Cywilnego Małgorzatą Kę-
dziorą pogratulowali jubilatom, że 
wytrwali ze sobą w dobrych i złych 
chwilach tak wiele lat. Te wspól-
nie przeżyte lata to symbol wierno-
ści i wzajemnej miłości oraz zgod-
ności pożycia małżeńskiego. To wzór 
do naśladowania i piękny przykład 
dla młodych pokoleń wstępujących 
w związek małżeński. Życzyli także 
dostojnym jubilatom jak najwięcej 
dni w radości i zdrowiu oraz samych 
pięknych chwil w gronie najbliż-
szych. Następnie wznieśli toast za ich 
dalszą pomyślność. Życzenia i gra-
tulacje od bliskich składane były już 
przy lampce szampana. Uroczystość 
uświetnił występ młodzieży Gimna-
zjum im. OZP w Przelewicach pod 
opieką Waldemara Klemenskiego. Po 
części oficjalnej jubilaci zaproszeni 
zostali na wspólny poczęstunek, pod-
czas którego z sentymentem dzielili 
się wspomnieniami, jak też opowia-
dali o swoich sprawach i wydarze-
niach dnia codziennego. Spotkanie 
upłynęło w miłej atmosferze.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim jubilatom. Życzymy dalszych 
długich lat w zdrowiu i pomyśl-
ności oraz życzliwych ludzi wokół 
siebie!

Anna Garzyńska

Tytułowe słowa wypowiedziała 
w Dzienniku Telewizyjnym 28 paź-
dziernika 1989 roku aktorka Joanna 
Szczepkowska Przyszły mi one po-
nownie do głowy, kiedy usłyszałem 
pierwsze nieoficjalne jeszcze wyniki 
drugiej tury wyborów burmistrza Py-
rzyc, z których wynikała biało na czar-
nym, że Jerzy Marek Olech przegrał 
i to sromotnie z Marzeną Podzińską. 
Wypowiedziane 25 lat temu przez ak-
torkę zdanie kręciło mi się po głowie 
jeszcze kilka dni po wyborach, kiedy 
widziałem radość nie tylko w obozie 
wygranych, ale także powracającą do 
Pyrzyc normalność w urzędach, jed-
nostkach podległych. Po raz pierw-
szy od czterech lat mogłem wejść 
do pyrzyckiego ratusza, przywitać 
się ze znajomymi urzędnikami nie 
narażając ich na konflikt z szefem.  
I choć skala wydarzeń oczywiście 
nie do porównania, to dla małej Oj-
czyzny, jaką dla pyrzyczan są Py-
rzyce, 30 listopada 2014 roku bę-
dzie długo dniem szczególnym  
i wielu pyrzyczan będzie uważać go 
za dzień, w którym uwolnili się od 
mechanizmów urzędniczego znie-
wolenia, od grupy złych ludzi, która 
przy Olechu kwitła. Dziś, parafrazu-
jąc słowa Szczepkowskiej, mógłbym 
powiedzieć – „Proszę Państwa, 30 li-
stopada 2014 roku w gminie Pyrzyce 
skończyła się autokracja”.

Ryszard Tański  

Proszę Państwa, 
4 czerwca 1989 roku 
w Polsce skończył 
się komunizm…
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Obaj panowie startowali w wyborach do Rady Powiatu Pyrzyc-
kiego z listy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, do rady dostał się Ro-
bert Betyna, jednak w związku z objęciem stanowiska wiceburmi-
strza gminy Pyrzyce, musiał, zgonie z prawem, zrezygnować z man-
datu radnego. Uczynił to, a Komisarz Wyborczy w Szczecinie 9 grud-
nia wygasił jego mandat. W przypadku tego szczebla samorządu, ko-
deks wyborczy nie przewiduje wyborów uzupełniających. Tak jak  
w przypadku rad gmin, tutaj do rady wchodzi następny z listy partii 
lub komitetu, który ten mandat wywalczył. W tym przypadku następ-
nym na liście SLD był Ariel Ostolski i on już na kolejnej sesji zosta-
nie zaprzysiężony na radnego Rady Powiatu Pyrzyckiego.

PP
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Ilość radnych mniejsza w po-
równaniu do poprzedniej kadencji 
(było 17 jest 15) i brak chętnych do 
pracy w komisji rolnictwa, to pod-
stawowe argumenty prezentowane 
przez radnych rządzącej w powie-
cie koalicji, by w tej kadencji te-
matykę rolniczą dołączyć do komi-
sji budżetu i by komisji rolnictwa 
w ogóle nie było. Z argumentacją 
tą nie chcieli się zgodzić radni PIS: 
Stanisław Stępień i Jan Jaworski, 
przypominając Lipińskiemu, że 
on odmienia wieś przez wszystkie 
przypadki 24 godziny na dobę i nie 
wypada, żeby przykładał rękę do 
likwidacji rolniczej komisji. Za-
pewne sami radni PIS nie spodzie-
wali się tego, że tak namieszają, bo 

nawet przerwa w obradach nie po-
mogła, by koalicja się zdecydowała, 
czego właściwie chce. W rezultacie 
uchwały nie podjęto i przełożono ją 
na kolejną nadzwyczajną sesję, która 
zostanie zwołana niebawem. Stępień 
i Jaworski wskazali słaby punkt ko-
alicji zdominowanej przez Polskie 
Stronnictw Ludowe, którą od dziś 
pewnie będą straszyć rolnikami i te-
matyką rolniczą. Tylko jak ktoś się 
tak naprawdę zastanowi, to dojdzie 
do słusznego wniosku, że starostwo, 
starosta i rada powiatu, wedle kom-
petencji organu samorządu terytorial-
nego, nic nie może w temacie rolnic-
twa, no chociaż może, może, może 
sobie pogadać i tyle. 

RT

Za oknem, mroźny poranek. Nadchodzi zimowy czas... a „pyrzyckie tech-
nikum”, trochę na przekór pogodzie, ale głównie, by pochwalić się nowymi 
umiejętnościami -  5 grudnia zorganizowało  pierwszy w szkole Dzień Grecki. 

Stanowił on podsumowanie projektu pt.: ,,Praktyka w Unii Europejskiej 
szansą na sukces młodych techników”, współfinansowanego przez Unię Eu-
ropejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Podczas Dnia 

Greckiego zaproszonym na pokaz gościom, dyrekcji szkoły, 
gronu pedagogicznemu, uczniom gimnazjum w Pyrzycach i Li-
pianach oraz swoim koleżankom i kolegom ze szkoły uczest-
nicy wyjazdu pochwalili się nowymi umiejętnościami naby-
tymi podczas praktyk. Dzień Grecki rozpoczęła pani wicedy-
rektor Ewa Cywińska – główny koordynator projektu – przybli-
żając szczegóły wyjazdu, następnie uczniowie III klasy TŻiUG 
zaprezentowali grecki taniec, którego nauczyli się na wyspie 
Syros. Kolejnym, a zarazem głównym etapem imprezy były 
prezentacje. Uczniowie IV klasy Technikum Pojazdów Samo-
chodowych zaprezentowali pokaz wymiany części samocho-
dowych, uczniowie III klasy Technikum Hotelarskiego – tech-
niki ścielenia łóżek, składania ręczników i serwetek. Natomiast 
technicy żywienia z III i IV klasy swoje umięjętności kulinarne 
prezentowali przygotowując na  miejscu greckie potrawy, któ-
rymi częstowali gości. Na zakończenie dyrektor szkoły Paweł 
Palczyński i wicedyrektor Ewa Cywińska wręczyli uczestni-
kom projektu certyfikaty praktyk zawodowych w Grecji. Opie-
kunami grup oraz organizatorami Dnia Greckiego byli: Ewa 
Cywińska, Justyna Migdalska, Ilona Puzerewska, Agnieszka 
Maciejska, Aneta Masternak, Łukasz Fornalczyk, Tomasz Bła-
żejewski, Joanna Pniewska. 
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SPORT
W imprezie uczestniczyło 

pięć drużyn: z Pyrzyc, Myśli-
borza, Szczecina, dwie drużyny  
z Lipian. Mecze rozgrywane były 
systemem każdy z każdym, po 12 mi-
nut, sędzią głównym był pan Artur 
Lipski.  Po zaciętej i emocjonującej 
walce wyłoniono zwycięzcę: Czarna 
Perła z Lipian.

Piłka na dziko
Dnia 6 grudnia 2014 r. o godz. 10.00 na Hali Sportowo-Re-

kreacyjnej w Lipianach rozpoczął się „ Mikołajkowy Turniej 
Dzikich Drużyn o Puchar Burmistrza Lipian”.

Kolejne miejsca: II- PTS  Szcze-
cin, III- Ziomusie  Pyrzyce, IV- POL 
KAP Lipiany, V- FC Myślibórz

Burmistrz Lipian wręczył pu-
char najlepszej drużynie, a każ-
demu zawodnikowi drobny upo-
minek. Organizatorami Turnieju 
był Burmistrz Lipian i pracow-
nicy Hali Sportowo-Rekreacyjnej  
w Lipianach.

Hala Sportowo - Rekreacyjna

 

Po trzech latach przerwy, za 
sprawą starosty Kazimierza Lipiń-
skiego i burmistrz Pyrzyc Marzeny 
Podzińskiej, do kalendarza imprez 
sportowych powrócił „Halowy Tur-
niej Trampkarzy im. Andrzeja Ana-
nicza”, organizatorami sobotniego 
turnieju była także rodzina Andrzeja 
Ananicza, a honorowy patronat objął 
Marszałek Województwa Zachodnio-
pomorskiego. W turniej udział wzięło 
8 drużyn, na pyrzyckim podium Ana-
nicza znalazły się Stilon Gorzów na 
miejscu trzecim, Salos Szczecin na 
miejscu drugim i na miejscu pierw-

szym Błękitni Wronki. Nagrody wrę-
czali na przemian samorządowcy re-
prezentujący starostwo i gminę Py-
rzyce oraz pani Bogumiła Ananicz  
i Łukasz Ananicz.

Na koniec należy podkreślić i po-
dziękować za duży wkład pracy w or-
ganizację turnieju Mirosławowi Jan-
kowskiemu, który kiedyś ten turniej 
organizował, a dziś po trzech latach 
przerwy pomógł w jego powrocie na 
pyrzycką halę imienia „Olimpijczy-
ków Polskich”.

PP   
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W środowe popołudnie 10 grudnia najmłodsi spotkali się w 
świetlicy Zespołu Szkół w Lipianach, aby wziąć udział w zabawie 
mikołajkowej „Magia Świąt”, zorganizowanej przez Fundację na 
Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Moja Młodość” i Zespół Szkół. 
Podczas imprezy dzieci, przebrane w świąteczne kostiumy renife-
rów i śnieżynek, przygotowywały ozdoby choinkowe oraz uczestni-
czyły w grach  i zabawach. Następnie nastąpiło wyczekiwane przez 
wszystkich spotkanie ze Świętym Mikołajem i wręczenie upomin-
ków. Ozdoby choinkowe zostały zawieszone na choince w centrum 
miasta. Impreza odbyła się dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miej-
skiego w Lipianach.

„Magia Świąt” 


