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Treść ogłoszenia

Wypełniony kupon można wysłać na adres redakcji: Dwutygodnik Puls 
Powiatu ul. Bema 22, 74-240 Lipiany lub wypełniony i zeskanowany kupon 
wysłać e-mailem: redakcja@pulspowiatu.pl. Ogłoszenie zostanie opublikowa-
ne w najbliższym wydaniu „Pulsu Powiatu”.

KUPON  NA  DARMOWE  OGŁOSZENIE  DROBNE

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 73m2 w Pyrzycach 
kontakt 692 561 929

Jedno z ładniejszych miejsc w gminie Pyrzyce, kanał Ostrawica łączący 
jezioro Będgoszcz z jeziorem Miedwie, dwa stare mosty jak w Wenecji, cisza 
i spokój, tylko bobry spać nie dają. Kanał stał się miejscem zamieszkania bob-
rów, wzdłuż kanału zwierzaki mają swoje żeremia. Pyrzyckie bobry może nie 
są tak słynne jak ich kuzyni z innych rejonów Polski, którzy robią tamy na rze-
kach i strumieniach, ale te pyrzyckie też potrafią. Wystarczy pojechać do Gi-
żyna i obejrzeć prace stolarskie bobrów, wygląda to dość egzotycznie, ale i bar-
dzo niebezpiecznie. Dziś ze względu na bobrowe stolarstwo do wycinki czekają 
32 drzewa, ma ją przeprowadzić Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych w Szczecinie siedziba w Pyrzycach. Według nas, bobry w Giży-
nie, mimo iż trochę szkodzą, mogą stać się pyrzycką atrakcją turystyczną, miej-
scem lekcji biologii, trzeba tylko trochę nad bobrami popracować. 

PP 

Bobrowi  nie da się 
przetłumaczyć

Od początku kadencji część radnych gminy Przelewice no-
torycznie uznaje wyższość swoich umiejętności i wiedzy nad 
wiedzą urzędniczą. Gdyby to jeszcze był spór, dyskusja i wza-
jemne przekonywanie się, to pewnie problemu by nie było, ale, 
jak można było zaobserwować  chociażby podczas ostatniej sesji 
Rady Gminy w Przelewicach, radni i urzędnicy są już po dwóch 
stronach barykady. Napięcie sięgnęło zenitu, urzędnicy OPS po-
stanowili wyrazić swoje oburzenie i napisać protest. 

W piśmie skierowanym do przewodniczącego rady Jarosława Smyki, 
kierownik OPS w Przelewicach Sylwia Ostrowska  w obronie swoich pra-
cowników pisze między innymi - „……Nie jest to pierwszy raz, kiedy czło-
nek Rady ochoczo wyraża opinię na temat pracy Ośrodka, która nie wynika 
z konkretnej wiedzy, a jest raczej powielaniem niepotwierdzonych plotek 
i zwyczajnych oszczerstw. Regularnie poruszana jest kwestia „ile to do-
kłada się do OPS’’, tak jakby to było prywatne przedsiębiorstwo żerujące 
na budżecie Gminy,  a nie jednostka samorządu terytorialnego, która de 
facto realizuje zadania w większej mierze dofinansowywane ze środków ze-
wnętrznych. Oczywiste jest to, że pewne zadania muszą zostać dofinanso-
wane z budżetu Gminy, bo jak sama nazwa wskazuje - są to zadania wła-
sne. Wydawałoby się, że dotacje przekazywane np. na utrzymanie Ośrodka, 
czy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników powinny cieszyć, bo prze-
cież wiele zadań realizowanych przez Gminę, podobnie jak uposażenia 
osobowa, stanowią w 100% koszt własny. Niepodważalnym faktem jest to,  
że każdy ma prawo do własnej opinii na różne tematy, dotyczy to również 
prawidłowości w działaniu Ośrodka czy zasad przyznawania pomocy. Na-
leży jednak zauważyć, że regularnie odbywają się kompleksowe kontrole, 
które potwierdzają prawidłową działalność jednostki, co istotne, postępo-
wania te przeprowadzają powołani w tym celu inspektorzy, posiadający za-
równo odpowiednie kwalifikacje jak i merytoryczną wiedzę w zakresie po-
szczególnych zagadnień…..”  Do pisma Ostrowskiej dołączone jest oświad-
czenie pracowników OPS, które cytujemy poniżej -  „W związku z wypo-
wiedziami pana przewodniczącego Rady Gminy Przelewice oraz jego za-
stępcy na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 17.12.2016 r. niżej pod-
pisani pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach 
oświadczają,  co następuje: zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej do za-
dań pracownika socjalnego należy przede wszystkim szeroko rozumiana 
praca socjalna polegająca na bezpośrednim kontakcie z drugim człowie-
kiem. W związku z tym przeprowadzamy wywiady środowiskowe w miej-
scu zamieszkania naszych klientów nie rzadziej niż raz na pół roku, a w 
przypadkach budzących nasz niepokój wizyty nasze są z nasiloną często-
tliwością. Poza bezpośrednią pracą z klientem do naszych obowiązków na-
leży również przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego, 
które kończy się wydaniem przez nas decyzji administracyjnych przyznają-
cych lub odmawiających przyznania pomocy oraz przygotowaniu list wy-
płat świadczeń. Do naszych obowiązków należy także przeprowadzanie wy-
wiadów i ich aktualizacji na potrzeby innych instytucji pomocy społecznej, 
na ich podstawie sporządzamy opinie dla sądów, kuratorów, rodzin zastęp-
czych. Przeprowadzamy również wywiady w celu potwierdzenia uprawnień 
do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, które 
kończą się wydaniem przez nas decyzji administracyjnej. 

                dokończenie na str.3
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Zajmujemy się ponadto kompletowaniem nie-
zbędnych dokumentów w celu uzyskania stop-
nia niepełnosprawności, renty lub emerytury. W 
związku z tym kontaktujemy się telefonicznie lub li-
stownie z wieloma instytucjami. W celu przezwycię-
żenia trudności życiowych w niektórych przypad-
kach, w ramach współpracy zawieramy z klientami 
i ich rodzinami kontrakty socjalne, które wiążą się 
ze szczególnym monitorowaniem tych rodzin. Re-
alizujemy również zadania wynikające z Ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości oraz Ustawy o przeciw-
działaniu narkomanii, a jedna z nas jest meryto-
rycznie odpowiedzialna za funkcjonowanie Gmin-
nej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych. Od lipca 2010 r. Uchwałą Rady Gminy zo-
stały przekazane nam do realizacji stypendia so-
cjalne. Zadanie to związane jest z przyjmowaniem 
wniosków, wydaniem decyzji administracyjnej oraz 
rozliczeniem kwoty przyznanego stypendium. Po-
szerzenie zakresu naszych obowiązków nie spo-
wodowało wzrostu naszego wynagrodzenia. W tym 
samym roku dodano nam kolejne zadanie polega-
jące na przeprowadzaniu wywiadów środowisko-
wych na potrzeby świadczeń opiekuńczych. Po-
szerzenie zakresu naszych obowiązków nie spowo-
dowało wzrostu naszego wynagrodzenia. W paź-
dzierniku 2011 r. do naszych obowiązków dodano 
kolejne zadanie w związku z powołaniem Zespołu 
Interdyscyplinarnego, w skład  którego wszystkie 
wchodzimy, a jedna z nas pełni rolę przewodni-
czącej tego zespołu i jest merytorycznie odpowie-
dzialna za jego funkcjonowanie. W. ramach tego 
zadania jesteśmy zobowiązane do ścisłej współ-
pracy z wieloma instytucjami między innymi z po-
licją, prokuraturą, sądami, placówkami oświato-
wymi oraz służbą zdrowia. Obowiązkiem wynikają-
cym z tego zadania jest specyficzna praca z ludźmi 
oparta na prowadzeniu szeregu dokumentacji oraz 
monitorowaniu rodzin. Poszerzenie zakresu na-
szych obowiązków nie spowodowało wzrostu na-
szego wynagrodzenia. Od stycznia 2013 r. dodano 
nam kolejne zadania wynikające z Ustawy o dodat-
kach mieszkaniowych. Zadanie to również zwią-
zane jest z przyjęciem odpowiednich dokumentów 
oraz wydaniem decyzji administracyjnych. Posze-
rzenie zakresu naszych obowiązków nie spowodo-
wało wzrostu naszego wynagrodzenia. W tym roku 
przejęłyśmy kolejne zadania wynikające z Ustawy 
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Poszerze-
nie zakresu naszych obowiązków nie spowodowało 
wzrostu naszego wynagrodzenia. Poza zadaniami 
wynikającymi ściśle z szeregu ustaw podejmujemy 
się również działań wskazywanym nam przez wójta 
oraz radnych. Pragniemy wyrazić swoje oburze-
nie nieprawdziwymi zarzutami skierowanymi pod 

naszym adresem przez pana przewodniczącego 
podczas wspólnego posiedzenia komisji w dniu 
17.12.2016 r., które za pośrednictwem BIP zostały 
przekazane do publicznej wiadomości. Kłamstwem 
jest, że pracownicy socjalni zajmują się realizacją 
Programu Rządowego 500+ i z tego tytułu otrzy-
mują dodatkowe wynagrodzenia, informujemy, że 
zadania te realizują pracownicy z działu świadczeń 
rodzinnych. Nigdy też nie było w naszej pracy ta-
kiej sytuacji, że odmówiłyśmy wykonania jakich-
kolwiek dodatkowych czynności tłumacząc się bra-
kiem dodatkowego wynagrodzenia. Wręcz przeciw-
nie, od wielu lat czynnie angażujemy się w wolon-
tariat organizując różne imprezy dla dzieci z gminy 
Przelewice poświęcając swój prywatny czas i nie 
osiągając z tego tytułu żadnych korzyści material-
nych. Kolejny już raz pod naszym adresem kiero-
wane są bezpodstawne oskarżenia, przez radnych 
Gminy Przelewice, na które nie możemy się już dłu-
żej godzić. W obecnej kadencji, na jednej z posie-
dzeń komisji, radna Anna Nowak zarzuciła nam, iż 
załatwiamy interesy z podopiecznymi pod nieobec-

ność pani kierownik OPS, co jest kłamstwem. Na-
granie z tej komisji również zostało upublicznione 
w BIP, a świadkiem tej wypowiedzi był sam pan 
przewodniczący Rady, który wówczas zauważył, że 
jest to poważny zarzut pod naszym adresem. Mimo 
zapewnień pana przewodniczącego udzielonych 
podczas rozmowy z panią kierownik OPS, iż zaj-
mie się wyjaśnieniem tego stwierdzenia, nie pod-
jął w tym celu żadnych działań. W świetle dotych-
czasowych wydarzeń jest nam po prostu przykro, że 
trud naszej pracy nie jest doceniany i to nie tylko 
przez naszych klientów, ale również przez radnych, 
od których oczekujemy wsparcia i zrozumienia. W 
związku z powyższym liczymy na podanie do pu-
blicznej wiadomości treści niniejszego oświadcze-
nia, które ukaże prawdziwy obraz naszej pracy”.

    Jak znam dzisiejszą sytuację w radzie gminy 
Przelewice, to atmosfera nie ulegnie poprawie i 
według mnie, po tym oświadczeniu pracowników 
OPS Przelewice, nic w relacjach z niektórymi rad-
nymi się nie zmieni. 

RT

„Masowych i poważnych poruszeń nigdy znikąd się nie importuje. 
One wyrastają z miejscowego gruntu lub nie ma ich wcale.” 
                                    Paweł Jasienica 

Drodzy Mieszkańcy Ziemi Pyrzyckiej 

Nie sposób nie zauważyć zbliżający się Jubileusz 70-lecia kultury polskiej na ziemi pyrzyckiej 
oraz 65-lecia działalności Domu Kultury. Jest to znakomita okazja do przekazania słów gratulacji wło-
darzom miasta Pyrzyce i regionu, animatorom kultury, członkom zespołów artystycznych, artystom 
tak profesjonalnym jak i amatorom, a także wszystkim, którzy aktywnie uczestniczą w inicjowaniu 
i realizowaniu różnorodnych wydarzeń kulturalnych. Te inicjatywy znane są szeroko poza regionem 
pyrzyckim, to szereg znakomitych zespołów artystycznych jak Zespoły Pieśni i Tańca, Kapele, to nie-
zwykłe Pyrzyckie Spotkania z Folklorem, to działalność artystów nieprofesjonalnych i ich wystawy 
rzemiosła artystycznego, malarstwa, rzeźby, tkactwa, to ogromnie ważne dla zachowania tożsamości 
oraz zespoły ludowe i regionalne w wielu miejscowościach ziemi pyrzyckiej. 

Dzięki tym przedsięwzięciom artystycznym, mieszkańcy tej Ziemi mogli wyrobić w sobie poczu-
cie dumy z przynależności do tej aktywnej, twórczej społeczności. To dzięki kulturze, która jest spo-
łecznym spoiwem i fundamentem dla różnorodnych międzyludzkich relacji buduje się na ziemi py-
rzyckiej poczucie własnej tożsamości i wartości. 

Składam wszystkim, którzy w tym dziele budowania kultury dołożyli choćby najmniejszą ce-
giełkę, najserdeczniejsze gratulacje i życzę wielu sił i zapału do dalszej twórczej aktywności. 

                                                                           
       Z wyrazami szacunku 
                                                                           Kazimierz Lipiński 
                                                                        Radny Powiatu Pyrzyckiego

dokończenie ze str.2
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W  P y r z y c a c h 
p r z e d s z k o l a 
d o  l i k w i d a c j i  ! ?

Czy tytuł to prawda czy nie-
prawda? Według nieoficjalnych jesz-
cze wieści po zmianach w gminie 
Pyrzyce mają pozostać nietknięte 
szkoły wiejskie i SP2, w miejsce 
gimnazjum ma być utworzona druga 
podstawówka. W mieście Pyrzyce, 
najbardziej dziś dyskutowaną zmianą 
oświatową jest propozycja przenie-
sienia dwóch przedszkoli z ulicy Za-
bytkowej i Narutowicza do obu pod-
stawówek miejskich. Czy przed-
szkola będą likwidowane czy przeno-
szone, pytamy odpowiedzialnego za 

oświatę wiceburmistrza Roberta Be-
tynę. – „Przedszkola w Pyrzycach nie 
zostaną zlikwidowane. Przedszkola 
zostaną przeniesine do innych obiek-
tow, co oznacza, że nadal będą funk-
cjonowały. Zostaną umiejscowione 
w wyodrębnionych częściach obec-
nych szkół tj: Szkoły Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi i Gimna-
zjum Publicznym.   Propozycja ta po-
lega na utworzeniu dwóch zespołw 
szkolno-przedszkolnych, w skład któ-
rych wejdą przedszkola Nr 3 i Nr 4. 
Koncepcję organizacji oświaty w na-

szej gminie należy analizować i oce-
niać całościowo, a nie tylko z per-
spektywy przedszkoli. Jest ona od-
powiedzią na reformę oświaty, po-
legającą na likwidacji gimnazjów  
z zachowaniem jak najlepszych wa-
runków dla uczniów i utrzymaniu 
stanowisk pracy dla jak największej 
liczby pracowników oświaty oraz ra-
cjonalnym wykorzystaniu istnieją-
cych obiektów” – powiedział Betyna. 
Dopytujemy o szczegóły oświatowej 
reformy w Pyrzycach – „Reforma 
oświaty jest na etapie konsultacji ze 

środowiskiem oświatowym, radnymi 
i po ich zakończeniu przedstawimy 
projekt, który zostanie skierowany na 
sesję pod obrady Rady Miejskiej w 
Pyrzycach” – uzupełnia Betyna.

Tylko tyle, albo aż tyle na razie, 
a portale czerwone od rozgrzanych 
komentatorów. My i mieszkańcy cze-
kamy na pyrzyckie oświatowe kon-
krety do krytykowania.

PP

29 grudnia 2016 r. podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Bielice, wójt 
Gminy Zdzisław Twardowski wraz z przewodniczącym Rady Piotrem 
Wilczyńskim i wiceprzewodniczącą Teresą Kwiatkowską wręczyli na-
grody dla zasłużonych sportowców. Za wysokie osiągnięcia i reprezento-
wanie naszej gminy nie tylko w kraju, ale i poza jego granicami, nagrody 
otrzymały dwie uczennice Zespołu Szkół Publicznych w Bielicach Karo-
lina Pędziwiatr i Zuzanna Kłossowska. Karolina uprawia sumo. W 2016 

Podsumowanie sukcesów
roku zdobyła złoty medal na Mistrzostwach Polski Młodzików i Młodzi-
czek w Lublinie, srebrny medal na Mistrzostwach Europy - Brandenburg 
/Niemcy/ oraz zajęła I miejsca w zawodach Pucharu Polski w Nowinach 
k/Kielc w sumo. Zuzanna trenuje taniec. Na Mistrzostwach Świata Word 
Artistic Dance Federation w Liberec /Republika Czeska/ w 2016 r. zajęła 
I miejsce i zdobyła mistrzostwo Europy w Płocku 2016 w tańcu w katego-
riach: solo artistic dance show, solo jazz dance i duet artistic dance show.

PP
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Ziemia pyrzycka od wieków znana jest ze swo-
jej  jakości. W sąsiedztwie urodzajnych gleb rozwi-
jała się również inna działalność okołorolnicza. Po-
wstawały młyny, mleczarnie, cukrownie, gorzelnie, 
fabryki skrobi, owczarnie. W przypadku występo-
wania złóż gliny także cegielnie, a na będących  
w mniejszości słabszych glebach – szkółki leśne.

Młyny wiatrowe (popularne wiatraki), taki jak 
ten zaprezentowany na widokówce w miejscowości 
Lubiatowo, gm. Przelewice (niegdyś Lübtow), były 
bardzo popularne. Na przełomie XIX i XX wieku w 
powiecie funkcjonowało ich ponad 15. Co ciekawe, 
były to młyny różnego rodzaju. Obok wiatraków, 
do produkcji mąki i pasz wykorzystywano młyny 
parowe (m.in. Krępcewo), czy młyny wodne. Młyn 
wodny funkcjonował np. w okolicy Mechowa, ale 
również w: Lubianie Pyrzyckiej, Kłodzinie. Młyn 
kołowy działał w Przelewicach.      

Większe mleczarnie występowały w miej-
scowościach, w których sąsiedztwie dominowały 
użytki zielone i popularna była produkcja bydła. 
Takie stada spotkać można było w Lubianie Py-
rzyckiej (co ciekawe, gospodarstwo takie funkcjo-
nuje do współczesnych czasów), Pomietowie, czy 
w Swochowie.  

Produkcja cukru była prowadzona w Kluczewie 
(podobnie jak obecnie), a także w Pyrzycach (firma 
Tummeley-ów), a później również w Okunicy. 

Popularne były również gorzelnie. Funkcjo-
nowały one np. w: Dolicach, Barnimiu, Płońsku, 
Przelewicach, Żabowie (również gospodarstwo 
Tummeley-ów), Nowielinie, Kłodzinie, Klukach, 
czy w Jesionowie.  Łącznie  25 obiektów. Fabryki 
skrobi powstawały w tej części powiatu, gdzie zie-
mia była nieco „lżejsza” w uprawie, min.: Lubiana 
Pyrzycka, Piasecznik, Sadów, Przywodzie, Jagów, 
Słotnica, czy Ziemomyśl. 

Większe owczarnie można spotkać było w Ko-
sinie, Dobropolu, Płotnie i Cieszysławiu. Na nie-
licznych słabszych glebach powstawały szkółki 
leśne, przykładem jest duży taki obiekt funkcjo-
nujący kiedyś w okolicach Morzycy (dziś gmina 
Dolice). W przypadku występowania złóż gliny, 
przedsiębiorczy mieszkańcy zakładali cegielnie, 
tak jak w: Żabowie, Cieszysławiu, Lubiatowie, 
Mechowie, czy Tetyniu. 

Jak już wspomniano wcześniej, prezentowana 
widokówka przedstawia zabudowania miejscowo-
ści Lubiatowo, m.in. młyn wiatrowy, usytuowany 
w sąsiedztwie miejscowej szkoły. Na kartce znaj-
duje się siedziba jednego z dwóch majątków ziem-
skich z tej miejscowości oraz oberża z działają-
cym obok młynem. Widokówka była przedmiotem 
obiegu pocztowego. Nadano ją na poczcie w Pyrzy-
cach do odbiorcy w Stargardzie w dniu 12.05.1911 
roku. Wydawca: Postkartenverlag von Emil Müller, 
Stettin (Szczecin).  

Infrastruktura okołorolnicza w powiecie pyrzyckim 
na przełomie XIX i XX wieku
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Na facebooku Miłosza Łuszczyka 
ukazał się kilka dni temu następujący 
wpis -   

„Przedszkola publiczne w Pyrzy-
cach do likwidacji czy przeniesienia? 

   Zelektryzowała wielu z nas ro-
dziców informacja, że w związku z re-
formą oświaty przedszkola nr 3 i 4  
w Pyrzycach zostaną zlikwidowane w 
dotychczasowej formie. Jak wiadomo 
od uczestników pierwszych spotkań   
z przedstawicielami Urzędu Miej-
skiego w Pyrzycach, w związku z li-
kwidacją gimnazjów, zostaną utwo-
rzone dwie szkoły podstawowe (w 
miejscu dawnej „jedynki” i „trójki”), 
do których zostaną przeniesione 
przedszkola nr 3 i 4.  To dopiero 
zapowiedź tego, co gmina planuje 
wprowadzić w życie. Temat jeszcze 
nie został przedłożony oficjalnie rad-
nym (chociaż niektórzy są już dokład-
nie zorientowani w sprawie). Termin 
na podjęcie uchwały w tej sprawie 
określony został do końca lutego br.  

Wiadomo również, że w ramach 
oszczędności, od września w tych 
dwóch przedszkolach zlikwiduje się 
kuchnie, osoby zatrudnione przy 
przygotowywaniu i wydawaniu po-
siłków zostaną zwolnione, a posiłki 
będą dla maluchów dostarczane  
w formie cateringu. Jako rodzic 
przedszkolaka zdecydowanie prote-
stuję przeciwko takiemu rozwiązaniu. 
Nie wyobrażam sobie 3-letniego ma-
lucha w szkole, do której uczęszczają 
również dzieci aż do 8 klasy, czyli 15 
- latkowie! 

Od wczoraj otrzymałem wiele te-
lefonów, odbyłem wiele rozmów z za-
niepokojonymi rodzicami, wszyscy są 
podobnego zdania. Nie zawsze eko-
nomia może brać górę nad potrze-
bami naszych dzieci! Chociaż projekt 
uchwały jeszcze nie został upublicz-
niony, a jedynie znamy jego założe-
nia, to uważam, że w tej sprawie mu-
simy, jako mieszkańcy, odbyć konsul-

Hipokryzja
według
Łuszczyka

W ostatnich dniach temperatury na dworze bardzo niskie, a na py-
rzyckich portalach i facebooku odwrotnie - upał. Powód jest prosty, 
ktoś po bożonarodzeniowej przerwie coś rzucił na żer. Piszę może 
dość mocno, ale wedle tego, co mogłem przeczytać, język większości 
wypowiedzi i komentarzy też daleki jest od wersalu, a i wiedzy na rzu-
cony temat trudno dostrzec. Nie chciałbym być źle zrozumiany, nie 
bronię nikomu komentowania i dyskusji, ale z sensem, wiedzą i nade 
wszystko z pamięcią o tym, co się kiedyś mówiło i jakie miało się zda-
nie na poruszany temat. I tu dochodzimy do sedna. 

tacje, a jeśli ich nie będzie MUSIMY 
POJAWIĆ SIĘ NA SESJI Rady Miej-
skiej w Pyrzycach”.

Pisząc to, co powyżej, członek 
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego Mi-
łosz Łuszczyk zapomniał, co mó-
wił w dniu 21 lutego 2013 roku pod-
czas XXXV Sesji Rady Miejskiej w 
Pyrzycach Miłosz Łuszczyk, radny 
Rady Miejskiej. Podczas tej sesji 
radny Łuszczyk zaprezentował w 
formie multimedialnej swoja wizję 
i przyszłość systemu oświaty gminy 
Pyrzyce. Po kilkunastu minutach wy-
liczeń analiz i slajdów radny Miłosz 
Łuszczyk powiedział tak – „Pro-
pozycje zmian, które przygotowa-
łem, są takie, że należy zgodzić się z 
oczekiwaniem środowisk społeczności 
lokalnej, że szkoły powinny pozostać, 
bo szkoły to jednak jest jednostka 
oświatowa, kulturalna, integrująca 
społeczeństwo, czyli szkoły muszą 
zostać, bo koszty funkcjonowania 
tych szkół jednak jak widzimy, to nie 
jest taki dramat finansowy. Z uwagi 
na to, że SP 2 ma zupełnie inny 
charakter pod względem finansowym 
jak pozostałe szkoły uważam, że ta 
moja propozycja dotyczy tylko i wy-
łącznie tych czterech szkół wiejskich: 
Brzesko, Mielęcin, Okunica, Żabów 
i w tym obrębie chciałem państwu 
zaproponować zmiany. Proponuję, 
żeby z tych czterech szkół utworzyć 
jeden organizm funkcjonujący jako 
zespół placówek oświatowych, czyli 
te 4 szkoły byłyby jednym zespołem 
zarządzanym przez jedną kadrę dy-
rektorską. Ten zespół gminny szkół 
powinien, jeżeli  nas na to stać, być 
przekształcony w zespół niepubliczny, 
jaka byłaby forma utworzenia to jest 
sprawa do dyskusji. W moim założe-
niu jest właśnie to, co tu powiedzia-
łem, że jeżeli mamy zachować szkoły 
i mamy rozmawiać o utrzymaniu 
szkół, to musimy też porozmawiać o 
zmianie formy zatrudnienia nauczy-

cieli, bo tak naprawdę, wszyscy się 
zgodzą, to jest argument nie do od-
parcia, pod względem finansowym, 
to Karta Nauczyciela nas „topi” fi-
nansowo. Dzięki temu proponował-
bym, żeby też wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom mieszkańców, żeby w każ-
dej szkole utworzyć punkt przed-
szkolny, bądź przedszkole, bo wtedy 
da radę. Połowa dzieci w naszej gmi-
nie nie dostaje się do przedszkola, bo 
nie ma miejsca, dlatego powinniśmy 
robić wszystko, żeby te dzieci mogły 
do tych przedszkoli trafić. To są wła-
śnie te skutki ujemne, o których mó-
wiłem, czyli zmiana sposobu zatrud-
nienia nauczycieli i zmiana struktur 
organizacyjnych szkół. Co możemy 
zyskać - utrzymanie wszystkich pla-
cówek, które teraz są, zostają szkoły 
możliwie najbliżej mieszkańców  
i możemy utworzyć to, co mówi-
łem przed chwilą wszędzie przed-
szkola, przy każdej szkole bylibyśmy 
w stanie utworzyć przedszkole i ad-
ministracja szkół, pod względem lo-
gistycznym pozostałaby również na 
niezmienionym poziomie. Wg mo-
ich wyliczeń, gdyby to miało nastą-
pić dziś, to Gmina Pyrzyce jest w sta-
nie zaoszczędzić 2.540.000 zł tylko ja 
nie mówię o tym, żeby tę reformę zro-
bić dzisiaj - cięciem noża, tylko po-
winniśmy usiąść i ten program roz-
łożyć na lata, żeby te skutki nastę-
powały do nas w czasie, ale żeby 
koszty społeczne tego też były rozło-
żone w czasie. Przede wszystkim po-
winniśmy powiedzieć, którzy nauczy-
ciele już odchodzą na emerytury itd.  
To jest pytanie dla państwa do prze-
myślenia w domu, w gabinetach, 
co możemy jako Gmina uzyskać za 
2.500.000 zł? Jeżeli będą państwo 
chcieli spokojnie, merytorycznie bez 
chaosu i zbędnych złośliwych komen-
tarzy usiąść, porozmawiać, to ja na-
prawdę mogę pokazać na przestrzeni 
ilu lat, to jest wynik docelowy.” To 

oczywiście fragment wystąpienia 
radnego Łuszczyka sprzed 3 lat, na-
granie całego wystąpienia dostępne 
na stronach BIP Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach. Powracając do pomy-
słów zaprezentowanych powyżej, 
to w skrócie Łuszczyk proponuje: 
przedszkole w każdej szkole, zwol-
nienie dyrektorów szkół z Brze-
ska, Mielęcina, Okunicy i Żabowa. 
Powołanie jednej dyrekcji i prze-
kształcenie tych 4 szkół w szkoły 
niepubliczne, czyli prywatne, z tego 
tytułu przewiduje 2,5 miliona zło-
tych oszczędności. Trzy lata temu 
nie przeszkadzała mu młodzież ra-
zem z przedszkolakami w szkole i 
wtedy ekonomia brała górę nad in-
nymi argumentami. 

 Z pewnością nasi stali czytel-
nicy zauważyli, że lubię od czasu 
do czasu zacytować bohaterów kul-
towych postaci filmów Barei. Uczy-
nię to i teraz, bo tak się składa, że 
Bareja wiecznie żywy i do opisanej 
sytuacji znów pasuje jak ulał. Oto 

Jan Winnicki, jedna z postaci Alter-
natywy 4, zaprasza lokatorów bloku 
do siebie do mieszkania na obejrze-
nie meczu piłkarskiego polskiej re-
prezentacji. Podczas swobodnej dys-
kusji z gośćmi Winnicki tłumaczy, 
dlaczego w Polsce są problemy z 
kupnem mięsa. W przerwie meczu 
zebrani oglądają w telewizji wywiad 
z Winnickim, który do dziennika-
rza mówi na temat problemów mię-
snych całkiem coś innego. Wielce 
zdziwionym sąsiadom gospodarz 
tłumaczy rozbieżności tak: Trzeba 
pewne rzeczy, nie ukrywam tego, na-
wet zawoalować. A poza tym ludzie 
nie myślą. Ludzie  nie myślą. Im się 
wydaje, że tylko oni oglądają tele-
wizję. Proszę pana, przecież my je-
steśmy doskonale obserwowani. Nie 
tylko przez przyjaciół, przez wrogów 
też. Na przykład tacy Amerykanie jak 
się dowiedzą, że my mamy trudności 
z produkcją mięsa, to wie pan, co się 
dzieje? Proszę pana, na całym świe-
cie ceny mięsa idą tak w górę. I my 
za to mięso potem też musimy płacić 
takie ceny. A jeżeli my te trudności 
przedstawimy jako przemyślane dzia-
łanie, to wtedy to w nikim nie wzbu-
dza podejrzenia. Ryszard Dąb-Roz-
wadowski: No, może poza naszymi 
obywatelami.

Jan Winnicki: Panie profesorze, 
nasi obywatele i tak w to nie uwierzą.

Co się zmieniło w głowie Łusz-
czyka w ciągu 3 lat, nie potrafię po-
wiedzieć, może on sam nam to wy-
tłumaczy, mam nadzieję, bardzo li-
czę na to, że przyjdzie na sesję Rady 
Miejskiej w Pyrzycach, na której 
będą głosowane zmiany w pyrzyc-
kiej oświacie i wyjaśni zebranym, o 
co chłodzi? No żeby to był film, to-
bym się serdecznie uśmiał, ale film 
to, niestety, nie jest. ŁUSZCZYK 
MUSI POJAWIĆ SIĘ NA SESJI

Ryszard Tański
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„Jaka ma być zima”

Dla mnie osobiście najlepiej, 
jak zima jest łagodna, bez mrozu, 
bo mogę wtedy zaoszczędzić i opału 
mniej idzie, ale czy taka będzie? 

Pamiętam zimę sprzed trzydzie-
stu lat, na kolei wtedy pracowałem, 
to była prawdziwa zima, śniegiem 
wszystko zasypało, pociągi nie jeź-
dziły, dzień i noc żeśmy odśnieżali.

Nie przepadam za mrozem i 
śniegiem, więc myślę, że zima w 
tym roku będzie łagodna, taką wła-
śnie lubię, bez mrozu i śniegu.

Dla mnie zima może być śred-
nia, nie za duży mróz i trochę 
śniegu żeby popadało. Pamiętam 
zimę stulecia w 1978 roku, śniegu 
było tyle, że samochody po dach 
stały zasypane.

Zima musi być zimą z mrozem 
i śniegiem, tak lubię i myślę, że w 
tym roku taka będzie, co mogli-
śmy już odczuć. Jak to kiedyś by-
wały zimy, śniegu dużo, mróz i za-
spy metrowe, teraz to już nie ma ta-
kich zim.

Tomasz Pawłowski, znany jako „Wędrowniczek”, od kilkudziesięciu lat 
odwiedza samorządy naszego kraju. Dziś tj. 9.01.2017r. zawitał do Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach. 

„Tomek Wędrowniczek” 
w Pyrzycach

Powitany przez Burmistrz Py-
rzyc Marzenę Podzińską, „Tomek 
Wędrowniczek” podzielił się histo-
rią swojego życia i podróży, a następ-
nie zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z 
panią burmistrz oraz jej zastępcą Ro-
bertem Betyną. 

Pan Tomasz to człowiek z wielką 
pasją, wszędzie witany jest z dużą 
sympatią. Zawsze robi sobie zdjęcie 
z samorządowcami, prosi ich o wpis 
do swojej kroniki, skrzętnie wkleja 
też artykuły dotyczące swoich wizyt. 
Doskonale zorientowany w struktu-
rach urzędów zaskakuje znajomością 
nazwisk włodarzy z całej Polski. Pod-
czas swoich podróży odwiedził już 
setki urzędów, zebrał wiele pamiątek. 
Prowadzi też własną kronikę, która 
ma już 96 tomów. Kilka najnowszych 
opracowań ze zdjęciami, wizytów-
kami i pamiątkowymi wpisami wozi 
ze sobą w niewielkiej torbie, aby po-
kazywać napotkanym osobom. Dziś 
do tego zbioru dołączyły także ma-
teriały promocyjne ziemi pyrzyckiej 
przekazane przez Burmistrz Pyrzyc. 

Warto dodać, że Burmistrz Py-
rzyc była 3552 samorządowcem, któ-
rego odwiedził „Wędrowniczek”,  
a jego wizyta w naszym mieście 
nie była pierwszą, ponieważ odwie-
dził już Pyrzyce w 1994r, 1998r oraz 
2000r.

31 grudnia 2016 r. Miejsko-
-Gminny Ośrodek Kultury w Lipia-
nach zakończył realizację projektu 
pod nazwą jak w tytule. Projekt zo-
stał w pełni sfinansowany ze środ-
ków pozostających w dyspozycji 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego priorytet Kultura ludowa  
i tradycyjna. W ramach zadania, pod-

czas zajęć przez cały 2016 rok prze-
kazywana była umiejętność, technika 
kowalska, ale i tradycja tego zawodu 
kultywowana na Wileńszczyźnie,  
a po wojnie w Lipianach. Pomysł pro-
jektu wziął się z wieloletniej współ-
pracy domu kultury z właścicie-
lami kuźni znajdującej się w pobliżu 
ośrodka. Sztuka kowalstwa, którą 

Serce zakute w żelazo  
kowalstwo 
przywiezione z Wileńszczyzny

przekazywano w ramach zadania nie 
tylko uczniom, ale i poprzez media 
szerszej rzeszy odbiorców, związana 
była do 1945 rok z miejscowością 
Sosenka na Wileńszczyźnie. Od 1945 
r. warsztat kowalski w Lipianach 
prowadził najpierw Dominik Juszko, 
później jego syn Longin Juszko,  
a dziś zięć pana Longina Robert Si-

dor działa w tym samym miej-
scu, pod tym samym adre-
sem i stanowi bardzo ważny 
punkt w świadomości miesz-
kańców Lipian i regionu od 
dziesiątek lat. Uczniowie,  
a przewinęło się ich przez kuź-
nię 8 osób, mogli zapoznać się 
z historią kowalstwa, stosowa-
nymi narzędziami i technikami 
ciężkiej pracy. Dziś tajemnicza 
dla wielu kuźnia otworzyła się 
na młodzież. Mamy nadzieję, 
że spośród tych kilku uczniów 
znajdzie się kolejny mistrz ko-
walstwa. A  może warsztat ko-
walstwa artystycznego przejmą 
w schedzie po dziadkach syno-
wie Roberta Sidora, wszak ma 
ich trzech?

PP 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Pyrzyce, 
od stycznia 2017 r. ruszył Program „Aktywny Senior 65+”. Serdecznie za-

praszamy seniorów powyżej 65 roku życia do składania wniosków w Ośrodku 
Pomocy Społecznej pok. nr 8. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.

Wniosek można pobrać w Punkcie informacyjnym w Urzędzie Miejskim  
w Pyrzycach, w Ośrodku Pomocy Społecznej  pok.  nr  8  oraz  na stronie 
http://www.opspyrzyce.pl/ w zakładce Aktywny senior 65+.

Dziękujemy Partnerom biorącym udział w Programie „Aktywny Senior 
65+” tj.:

Gmina Pyrzyce 
Centrum wędkarskie „FALA” 
Gabinetem kosmetycznym „VIKTORIA”
Księgarnia MAJA
Kwiaciarnia Eliza Frątczak 
Kwiaciarnia „MARZENIE” 
 „MISTRAL” Firmą Handlowo-usługową 
Ośrodek Sportu i Rekreacji  
 „Pracownia Urody” 
PRESTO  P.H.U.
Pyrzycki Dom Kultury
Sklep sportowy KREATOR 
Firmy i instytucje, które posiadają ofertę dla osób 65+ zapraszamy do włą-

czenia się w Program „Aktywny Senior 65+”. 
Oferując zniżki na dostępne produkty bądź usługi, wspierają Państwo se-

niorów  65+, a także zyskują Państwo miano  Firmy Przyjaznej Seniorom.

      
    Burmistrz Pyrzyc 

Marzena Podzińska
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Lipiany

Przelewice

Pyrzyce

25 FINAŁ
Dla ratowania życia i zdrowia dzieci 
na oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz dla zapewienia opieki medycznej seniorom

15.01.2017r. 
- do godziny 22.00  przeliczono
36869,79 zł

15.01.2017r. 
- do godziny 22.00 przeliczono
5320,70 zł

15.01.2017r. 
- do godziny 22.00 przeliczono
45660,24 zł
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Anna W.

 i Rafał D. 
22 marca 

znowu staną 
przed sądem

Dzięki tym informacjom były 
burmistrz mógł wpływać na osoby, 
które przy urnie nie były, było to 
przekroczenie uprawnień. Oskar-
żeni dobrowolnie poddali się karze 
i otrzymali grzywny po 2 tysiące 
złotych. Jak ustaliła wtedy prokura-
tura, członkowie komisji wyborczej 
złamali przepisy w obawie przed 
utratą pracy. To nie koniec śledz-
twa w sprawie korupcji wyborczej 
w Pyrzycach, jak piszemy powyżej, 
tylko 7 z oskarżonych przyznało się 
do winy, dwie osoby Anna W. i Ra-
fał D. do winy się nie przyznali i w 
stosunku do nich sprawa sądowa 
będzie się toczyć od początku. Sta-
nie się tak ze względu na chorobę 
sędziego prowadzącego sprawę, 
wyznaczony został nowy sędzia re-
ferent. Jak udało się nam dowie-
dzieć, na tym etapie oboje oskar-
żeni mogą jeszcze skorzystać z arty-
kułu 387 kk, przyznać się do winni  
i wystąpić o dobrowolne poddanie 
się karze, mają na to czas do mo-
mentu przesłuchania pierwszego 
ze świadków, jeżeli tego nie zro-
bią, sprawa będzie toczyć się od 
początku. Pierwsza rozprawa 22 
marca w o godzinie 9.00 w VII Za-
miejscowym Wydziale Karnym z 
siedzibą w Pyrzycach. Wiemy, że 
wszyscy zostali wezwani na ten ter-
min do sądu, wynika z tego, że sę-
dzia referent chciałby jak najszyb-
ciej sprawę zakończyć. I to nie ko-
niec nieprawidłowości podczas 
wyborów samorządowych w 2010  
i 2014 roku w Pyrzycach, na wy-
znaczenie terminu rozprawy czeka 
w kolejce 16 mieszkańców gminy 
Pyrzyce. 

„Prokurator z Zachodniopo-
morskiego Wydziału Zamiejsco-
wego Departamentu do Spraw 
Przestępczości Zorganizowanej i 
Korupcji Prokuratury Krajowej 
skierował do sądu akt oskarżenia 
przeciwko 16 osobom, w tym funk-
cjonariuszom publicznym. Oskar-

Podczas ostatnich wyborów 
samorządowych 
w gminie Pyrzyce doszło do wielu nadużyć, 
a wiele spraw 
swój finał znalazło w sądzie. 

żone są one o przestępstwa prze-
ciwko wyborom i referendum. 

W toku śledztwa ustalono, że Je-
rzy O. podczas drugiej tury wybo-
rów samorządowych w 2010 roku 
przekazał trzem współoskarżonym 
butelki z alkoholem. W ten sposób 
chciał skłonić ich do oddania głosu 
na siebie, jako kandydata na stano-
wisko burmistrza Pyrzyc. Odbyło 
się to za pośrednictwem innego 
oskarżonego – Marka L. W latach 
2010-2014 Jerzy O. sprawował 
funkcję burmistrza Pyrzyc. Podczas 
drugiej tury wyborów samorządo-
wych w 2014 roku Jerzy O. nakła-
niał członków Obwodowych Ko-
misji Wyborczych do bezprawnego 
przekazania mu informacji przed 
zamknięciem lokalu wyborczego 
o frekwencji wyborczej, wynikach 
głosowania oraz osobach, które nie 
przystąpiły do głosowania. Proku-
rator oskarżył również dziewięciu 
mieszkańców gminy Pyrzyce. Za-
rzucił im udzielanie lub przyjęcie 
korzyści majątkowej w postaci bu-
telek z alkoholem, w celu skłonie-

nia do oddania głosu na Jerzego 
O. Do czynów tych dochodziło w 
okresie poprzedzającym drugą turę 
wyborów samorządowych w 2010  
i 2014 roku. Na ławie oskarżo-
nych zasiądzie również 2 człon-
ków Obwodowych Komisji Wy-
borczych. Prokurator zarzuca im 
bezprawne informowanie Jerzego 
O. o frekwencji wyborczej, liczbie 
osób, które głosowały oraz o wy-
nikach wyborów. Miało to miej-
sce podczas drugiej tury wybo-
rów samorządowych w 2014 roku. 
Oskarżona została także Iwona S.  
To funkcjonariusz publiczny - refe-
rent w Urzędzie Stanu Cywilnego i 
Spraw Obywatelskich Urzędu Miej-
skiego w Pyrzycach. Sprawując tę 
funkcję nie dopełniła ona ciążą-
cych na niej obowiązków służbo-
wych. Na jedenastu pełnomocnic-
twach do głosowania poświadczyła 
nieprawdę co do faktu złożenia w 
jej obecności oświadczeń o upo-
ważnieniu innej osoby do głosowa-
nia, podczas gdy wola ta nie została 
wyrażona przed nią. Przy pomocy 

tak wystawionych pełnomocnictw 
kolejnych troje oskarżonych wzięło 
udział w głosowaniu i oddało głosy 
w imieniu uprawnionych do głoso-
wania” – podaje komunikat Pro-
kuratury Krajowej. Wymieniona w 
komunikacie Iwona S. od połowy 
2015 roku nie pracuje już w Urzę-
dzie Miejskim w Pyrzycach. Akty 
oskarżenia 16 pyrzyczan w najbliż-
szych dniach dotrą do VII Zamiej-
scowego Wydziału Karnego z sie-
dzibą w Pyrzycach i wtedy zostanie 
wyznaczony termin pierwszej roz-
prawy. Z nieoficjalnych informacji 
wiemy, że z 16 oskarżonych jedna 
osoba odmówiła składania wyja-
śnień i nie jest to Jerzy Marek O., 
a dwóch oskarżonych skorzystało 
z Art. 335.KK i złożyło wniosek o 
skazanie bez przeprowadzenia roz-
prawy, do czego prokuratura się 
przychyliła i taki wniosek w sto-
sunku do tych osób został skiero-
wany do sądu.  

RT

W trakcie pierwszego postępowania zakończonego 
w ubiegłym roku 7 z 9 członków komisji wyborczych  
z Pyrzyc przyznało przed sądem, że w dniu wyborczym infor-
mowali byłego burmistrza Jerzego Marka O. kto jeszcze nie 
głosował. 
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Już niedługo widok beli słomy 
zalegający na pyrzyckich polach 
przejdzie do historii. Elektrocie-
płownia, której budowa rozpocz-
nie się już w tym roku skonsumuje 
w swoich piecach nie tylko słomę 
z gminy Pyrzyce, ale i z pól sąsied-
nich gmin. Przedmiotem zmiany 
było rozszerzenie dotychczaso-
wej funkcji zaopatrzenia w cie-
pło i energię o budowę urządzeń  
i obiektów wykorzystujących spa-
lanie biomasy (słoma, siano) do 
celów produkcji energii elektrycz-
nej i ciepła dla terenu położonego 
obok geotermii i będącą własno-
ścią Spółki Geotermia Pyrzyce. 

W najbliższych miesiącach 
ruszy budowa elektrociepłowni  
o mocy cieplnej do 5 MW i elek-
trycznej – do 1,6 MW, opalanej 
biomasą, czyli paliwo z biomasy 
[słoma i siano]. Spółka Geotermia 
Pyrzyce wydzierżawiła działkę 
pod budowę elektrociepłowni in-
westorowi, którym jest Termall 
Energy Spółka z o.o. z Bełchatowa 
na okres 25 lat - z opcją sprzedaży 
po wybudowaniu przez inwestora 
elektrociepłowni. 

Geotermia podpisała także 
umowę o współpracy z inwesto-
rem uzyskując gwarancję zakupu 
energii cieplnej po cenach o mi-
nimum 15 % niższych niż energia 

Geotermia z dopalaczem 
na słomę i siano

cieplna uzyskiwana z gazu. Ter-
mall Energy Sp. z o.o. 4 stycznia 
2016 roku uzyskała pozwolenie na 
budowę elektrociepłowni. Przed-
siębiorstwo jest w posiadaniu rów-
nież warunków przyłączeniowych 
wydanych przez ENEA. 

W ramach konkursu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Szczecinie pod nazwą „Fi-
nansowanie zadań proekologicz-
nych w województwie zachodnio-
pomorskim ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego WZ 
2014 – 2020 oraz środków krajo-
wych”, firma Termall Energy pro-
jekt elektrociepłowni zyskał uzna-
nie, a firma otrzymała dotację  
w wysokości 15 milionów złotych 
i pożyczkę w podobnej wysokości 
na sfinansowanie inwestycji, dziś 
już budowa może ruszać. 

„W połowie roku ruszamy z in-
westycją, a powinniśmy ją zakoń-
czyć w drugiej połowie 2018 i, tak 
jak panu już kiedyś mówiłem, naj-
dłużej będziemy czekać na turbinę, 
jej wykonanie na nasze zamówie-
nie może potrwać nawet kilka mie-
sięcy. Cieszę się, że nasza inwesty-
cja budzi coraz większe zaintereso-
wanie wśród mieszkańców regionu, 
chcą z nami robić interesy, sprze-
dawać nam słomę i siano, przy-

pomnę, że rocznie elektrociepłow-
nia zużywać będzie ponad 15 ty-
sięcy ton tego paliwa” - powiedział 
nam Sławomir Nosek przedsta-
wiciel inwestora. Termall Energy 
Sp. z o.o. realizuje również na ter-
nie Pyrzyc inwestycje pod nazwą - 

„Budowa elektrowni fotowoltaicz-
nej wraz z infrastrukturą towarzy-
szącą, o mocy przyłączeniowej do 
0,5 MW”, w okolicach pyrzyckiej 
Geotermii planowana jest budowa 
dwóch takich elektrowni.

PP

200 tysięcy złotych 
wydadzą mieszkańcy

29 grudnia 2016 roku uchwałą 
nr XXX/271/16 Rada Miejska w Py-
rzycach przyjęła Regulamin budżetu 
obywatelskiego dla gminy Pyrzyce. 

Budżet obywatelski zwany rów-
nież partycypacyjnym to proces, 
w którym mieszkańcy decydują 
o przeznaczeniu wydzielonej 
części budżetu gminy na realizację 
zadań mieszczących się w pojęciu 
zadań własnych Gminy służących 
zaspakajaniu potrzeb lokalnej 
społeczności.

 Pomysłodawcą i wnioskodawcą 
budżetu obywatelskiego jest 
Burmistrz Pyrzyc, która w roku 
2018 na jego realizację zamierza 
przeznaczyć kwotę 200.000 zł.  
Po uprawomocnieniu się uchwały,  
a nastąpi to najpóźniej do końca 
stycznia, burmistrz powoła zespół do 
spraw budżetu obywatelskiego, który 
w oparciu o regulamin rozpocznie 
pierwszy w historii Pyrzyc taki pro-
ces decyzyjny. 

PP
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	 	Kierowca	osobowego	volkswagena	dzisiaj	usłyszał	zarzut	i	odpo-
wiedział	za	wręczenie	policjantowi	100	złotych	korzyści	majątkowej	w	za-
mian	za	odstąpienie	od	czynności	służbowych.

	 W	niedzielne	przedpołudnie	policjanci	Komisariatu	Policji	w	Lipia-
nach	zatrzymali	do	kontroli	drogowej	samochód	osobowy	marki	Volkswagen	
w	związku	z	popełnionym	wykroczeniem	–	kierujący	pojazdem	nie	korzystał	
z	pasów	bezpieczeństwa	podczas	jazdy.	Kierującym	okazał	się	37-letni	miesz-
kaniec	powiatu	myśliborskiego.	Za	popełnione	wykroczenie	policjant	nałożył	
na	kierującego	mandat	karny	w	wysokości	100	złotych	oraz	2	punkty	karne.	
Kierowca,	chcąc	uniknąć	punktów	karnych,	włożył	100	złotowy	banknot	w	
dowód	rejestracyjny	i	podał	policjantowi	oświadczając,	że	to	powinno	zała-
twić	sprawę.

	 Mężczyzna	został	zatrzymany	w	policyjnym	areszcie.	Dziś	usłyszał	
zarzut	wręczenia	korzyści	majątkowej	w	zamian	za	odstąpienie	od	czynności	
służbowych,	do	którego	się	przyznał	i	dobrowolnie	poddał	karze.		

	 37-latkowi	wymierzono	karę	6	miesięcy	pozbawienia	wolności	z	za-
wieszeniem	na	okres	jednego		roku	próby,	ponadto	karą	grzywny	100	stawek	
dziennych	po	10	złotych	oraz	uiszczenia	kosztów	sądowych,	a	także	podania	
wyroku	do	publicznej	wiadomości.

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

DAŁ 100 ZŁOTYCH, 
ABY UNIKNĄĆ PUNKTÓW 
ZA WYKROCZENIE, 
A W REZULTACIE ODPOWIEDZIAŁ 
ZA PRZESTĘPSTWO

Postępowanie	 było	 prowadzone	
po	 zgłoszeniu	podejrzenia	 popełnie-
nia	 przestępstwa	 przez	 radnego	 po-
wiatu	 pyrzyckiego	 Artura	 Pniew-
skiego.	 Poniżej	 prezentujemy	 uza-
sadnienie	do	postanowienia	prokura-
tora	rejonowego.

„Komenda Powiatowa Poli-
cji w Stargardzie prowadziła po-
wierzone przez Prokuraturę Rejo-
nową w Szczecinie śledztwo w spra-
wie przekroczenia uprawnień przez 
Starostę Powiatu Pyrzyckiego Wik-
tora Tołoczko. W toku postępowania 
przygotowawczego wykonano sze-
reg czynności procesowych, przesłu-
chano wszystkich ustalonych świad-
ków, pozyskano niezbędną dokumen-
tację. Jak ustalono, Wiktor Tołoczko 
będąc	Starostą	Powiatu	Pyrzyckiego,	
w dniu  18.07.2013 r. udał się po-
jazdem służbowym do miejscowości 
Poznań w celach służbowych. Usta-
lenia te zostały także potwierdzone 
przez ustalonych świadków w spra-
wie. Co prawda, jadąc do Pozna-
nia, Wiktor Tołoczko zabrał ze sobą 
przy okazji swoją żonę oraz teściową, 
niemniej jednak przejazd ten w ża-
den sposób nie wygenerował żad-
nych dodatkowych kosztów ani strat 
dla Powiatu. Z uwagi na posiadane 
uprawnienia Starosty do użytkowa-
nia pojazdu służbowego do celów 
służbowych, należało uznać, że Wik-
tora Tołoczko nie popełnił przestęp-
stwa stypizowanego w treści art. 231 
§ 2 kk. Ponadto postępowaniem zo-
stały objęte wszystkie okoliczności, 
o	 których	 mowa	 w	 zawiadomieniu,	
mianowicie,	 zbadano, czy nie do-
szło do popełnienia czynów stypizo-
wanych w treści art. 271 kk, 2S6§ 1 

Tołoczko
ostatecznie
umorzony

Prokuratur	Prokuratury	
Rejonowej	Szczecin
	–	Prawobrzeże	
20	grudnia	2016	roku	
wydał	ostateczne
postanowienie	
o	umorzeniu	śledz-
twa	przeciwko	byłemu
staroście	
Wiktorowi	Tołoczce.	

kk oraz 298§ 1 kk. W świetle poczy-
nionych ustaleń odnośnie poświad-
czenia w dniu 18.07.2013r. w Pyrzy-
cach nieprawdy w karcie drogowej 
poprzez wskazanie w niej jako kieru-
jącego innej osoby niż osoba, która 
faktycznie tego dnia kierowała pojaz-
dem, zgromadzony materiał bezspor-
nie wykazał, że karta ta została wy-
pełniona zgodnie z obowiązującymi 
procedurami, zaś kto fizycznie ko-
rzystał z pojazdu obrazowała druga 
strona karty, w tym przypadku na 
karcie był umieszczony prawidłowy 
zapis dotyczący osoby Wiktora To-
łoczko jak i jego własnoręczny pod-
pis, co było zgodne z obowiązującymi 
procedurami. Należy w tym miejscu 
zaznaczyć, że karta drogowa nie jest 
dokumentem,  o którym mowa w tre-
ści art. 271 kk, albowiem nie wyni-
kają z niej skutki prawne na zewnątrz 
i służy ona jedynie wewnętrznym roz-
liczeniom w ramach Urzędu. Wobec 
powyższego w tym zakresie należało 
uznać, że czyn nie zawiera znamion 
czynu zabronionego. Przedmioto-
wym postępowaniem objęto także 
sprawdzenie, czy nie doszło do prze-
stępstwa opisanego w treści art. 286 
§1 kk jak i 298 kk. Zgromadzony w 
sprawie materiał dokumentarny jak 
również treści osobowych źródeł do-
wodowych nie potwierdziły, by do-
szło do doprowadzenia Towarzystwa 
Ubezpieczeń wzajemnych „TUW” do 
niekorzystnego rozporządzenia mie-
niem w kwocie 8890,38 zł poprzez 
wprowadzenie ubezpieczyciela w 
błąd, co do zasadności wypłaty od-
szkodowania, gdyż w/w ubezpieczy-
ciela nie wprowadzono w błąd co do 
żadnej okoliczności i miał od samego 
początku wiedzę o tym, kto był fak-
tycznie kierującym pojazd w chwili 
zdarzenia jak i wszystkich okolicz-
nościach w jakich do zdarzenia do-

szło. Ponadto nie doszło także do 
umyślnego spowodowania zdarzenia 
w celu uzyskania odszkodowania, co 
jest niezbędne dla wyczerpania zna-
mion czynu opisanego w treści art. 
298 kk. 

Wobec powyższego postanowiono 
jak na wstępie”

Co	na	to	Tołoczko,	czy	będzie	żą-
dał	przeprosin?

„Nie mam zamiaru ciągnąć te-
matu, był on wystarczająco nieprzy-
jemny dla mnie i mojej rodziny, mam 
nadzieję, że podczas najbliższej se-
sji usłyszę chociażby słowo przepra-
szam, pomyliłem się i tyle, chcę o tym 
jak najszybciej zapomnieć” – powie-
dział	nam	telefonicznie	Tołoczko.	

PP
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Podpisana przez prezydenta 
ustawa o reformie oświaty wystar-
towała, samorządy myślą albo już 
wymyśliły, co zrobić z gimnazjami, 
jak zagospodarować nauczycieli 
i jak przy okazji usprawnić sys-
tem oświaty w gminie. Jeżeli cho-
dzi o powiat pyrzycki, to najmniej-
szy problem mają gminy takie jak 
Lipiany, Kozielice, Bielice i War-
nice, tutaj funkcjonują zespoły 
szkół to znaczy pod jedną dyrek-
cją działa podstawówka i gimna-
zjum, często w budynku jest także 
przedszkole, więc reforma oświaty 
jest dla tych gmin mało bolesna. 
W Pyrzycach nie mają zamiaru li-
kwidować szkoły, a jedynie prze-
noszą przedszkola do szkół. Naj-
gorzej jest w Przelewicach, tutaj 
jakby władza przespała rok i dziś 
otrzymuje listy protestacyjne, spo-
tyka się z wkurzonymi mieszkań-
cami, którzy nie wiedzą, czy likwi-
dowana będzie szkoła w Żukowie 
czy w Jesionowie, bo jak na razie 
te dwie szkoły są na likwidacyjnej 
tapecie. W jednym z listów miesz-
kańców Jesionowa czytamy mię-
dzy innymi – „……Zlikwidowano 
już w Jesionowie ośrodek zdrowia, 
świetlicę wiejską, drogi rozpadają 

się. Dzisiejsze „nie” dla koncepcji 
zamknięcia szkoły jest początkiem 
działań oprotestowujących takie 
podejście, 185 osób podpisanych 
pod tą petycją jest mandatem 
wszelkich działań dla obrony naszej 
szkoły, z którą się utożsamiamy  
i mamy zamiar stać na straży jej 
istnienia i funkcjonowania”. - List 
podpisali rodzice i mieszkańcy so-
łectwa Jesionowo.

  W miniony czwartek od-
były się dwa oświatowe spotkania, 
pierwsze w Żukowie drugie w Je-
sionowie, jedni i drudzy czują się 
zagrożeni. Z wypowiedzi wójta 
Mieczysława Mularczyka wyni-
kało, że najlepszym, według niego, 
wariantem jest likwidacja szkoły w 
Żukowie, pozostawienie Kłodzina, 
Jesionowa i do tego nowa podsta-
wówka w likwidowanym gimna-
zjum. Z twarzy radnych, po wy-
powiedzi wójta, można było wy-
wnioskować, że władza w Prze-
lewicach nie przygotowała się do 
reformy. „Liczyliśmy w poniedzia-
łek, że pan prezydent nie podpisze 
ustawy o reformie oświaty” – mó-
wił wójt mieszkańcom Jesionowa, 
tak jakby telewizora nie oglądał  
i nie wiedział, kto dziś w Polsce 

rządzi. Spotkanie w Jesionowie 
przypominało trochę konkurs na 
pomysły, co zrobić z oświatą, jaką 
szkołę zamknąć, co zrobić z budyn-
kiem gimnazjum. Tu padały takie 
propozycje z sali, by do budynku 
zlikwidowanej szkoły przenieść 
urząd i jednostki, albo zrobić dom 
opieki i zarabiać kasę, każdy mógł 
coś zaproponować. By ratować 
oświatę podano też pomysł, by na 
bazie gruntów rolnych, które gmina 
posiada, utworzyć gminne gospo-
darstwo rolne i zarabiać. Najbar-
dziej rozbudowaną koncepcję, po-
łączoną z prezentacją przygotował 
Ryszard Niewiadomski, czy wła-
dza go wysłucha? Przysłuchując 
się dyskusji widać było, że prote-
stujący miejscowi byli lepiej przy-
gotowani do dyskusji niż władze 
gminy, które nie wiedzieć czemu 
liczyły, że to mieszkańcy dadzą im 
pomysł, co dalej robić. Były wy-
powiedzi kilku radnych, ale tylko 
trzech wypowiedziało się jedno-
znacznie, że ręki za likwidacją 
szkoły w Jesionowie nie podniesie. 
Na spotkanie z mieszkańcami nie 
przyjechał Jarosław Smyka, prze-
wodniczący rady gminy, któremu 
do dyskusji, jak przekazano zebra-

nym, zabrakło wystarczających in-
formacji na temat przygotowywa-
nej reformy. W imieniu stołu pre-
zydialnego rady głos zabrał wice-
przewodniczący Marian Świderski, 
który mówił bez populistycznych 
wycieczek, nie podlizywał się ni-
komu i dość mądrze porównał Pol-
ski system oświaty z tym, który 
obowiązuje w partnerskiej Gminie 
Woldegk, ale oklasków nie dostał.  
W tym samym dniu w Polskim Ra-
diu Szczecin wyemitowany został 
reportaż Anny Kolmer o szkole  
w Jesionowie. Były opinie i wypo-
wiedzi mieszkańców, a w studio za-
chodniopomorska kurator oświaty  
i wychowania   Magdalena Zaręb-
ska - Kulesza, która podczas dysku-
sji z dziennikarzami powiedziała, 
że spotka się z wójtem Przelewic 
w sprawie szkoły w Jesionowie, 
ale już pod koniec programu pra-
wie była pewna, że do likwidacji 
tej szkoły ręki nie przyłoży. 

Tak więc mieszkańcy Jesio-
nowa mogą odetchnąć, choć na-
dal powinni  być czujni, natomiast 
mieszkańcy Żukowa muszą zapro-
sić panią kurator do siebie i prze-
konać, że nie zasłużyli na likwida-
cję szkoły.  

RT 

Casting na oświatowe pomysły 
w Przelewicach 
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SPORT

9 grudnia ubiegłego roku w Hali Spor-
towo-Rekreacyjnej w Lipianach odbyły się 
Zimowe Miniigrzyska Olimpijskie „Cze-
kając na Pjongczang”. W imprezie wzięło 
udział 225 dzieci klas 0-III ze Szkoły Pod-
stawowej w Lipianach, grupa dzieci z przed-
szkola w Lipianach oraz Szkoła Podstawowa 
nr 12 z Gorzowa Wielkopolskiego. Zawody 
polegały na rozegraniu 5 dyscyplin nawią-
zujących do 5 zimowych konkurencji z Zi-
mowych Igrzysk Olimpijskich, imprezę zor-
ganizowało Stowarzyszenie Dzieci i Mło-
dzieży Karol przy ZZ TKKF wraz ze Sto-
warzyszeniem Epidemia Sportu z Lipian,  
a sportowe zmagania dzieci finansowało Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki. 

Epidemia 
olimpijska

 Na 9 tego typu szkół w naszym 
powiecie do rywalizacji przystąpiło 
aż 7 placówek. Świadczy to o tym, 
że piłka ręczna jest popularną grą 
zespołową, dającą dużo satysfak-
cji z jej uprawiania. Powiatowy 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
w Pyrzycach powierzył organiza-
cję tej imprezy właśnie tej szkole, 
nie tylko ze względu na imię na-

PIŁKA RĘCZNA NA „7”
  Hala sportowa Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach była areną powiatowego finału 

Gimnazjady w piłce ręcznej chłopców.

dane przelewickiemu gimnazjum. 
To piękny obiekt, którym warto się 
chwalić. 

Mistrzostwa były rozgrywane 
w dwóch grupach. Zwycięzcy grup 
zmierzyli się w finale, a drugie dru-
żyny walczyły o 3 miejsce. Zawody 
sędziowali Piotr Klapenda, Krzysz-
tof Kędziora, a pomagał im dyrek-
tor PMOS.  W boju o najniższy sto-

pień podium zmierzyły się dwie 
pyrzyckie szkoły: Gimnazjum Mi-
strzostwa Sportowego i Publiczne 
Gimnazjum. Z tej potyczki zwycię-
sko wyszła ta druga szkoła, biorąc 
rewanż za powiatową siatkówkę 
wygraną przez GMS. W walce o 
mistrzowski tytuł lepsi okazali się 
pilarze ręczni z Zespołu Szkół w 
Kozielicach pokonując gospodarzy 

5:3. Podopieczni Piotra Klapendy 
awansowali tym samym do zawo-
dów regionalnych, w których zmie-
rzą się mistrzostwie 5 ościennych 
powiatów. Dziewczęta zaś roze-
grają swój finał w sobotę 14 stycz-
nia br.  

Wyniki:

1 m ZS Kozielice   
opiekun Piotr Klapenda 

(Szymon Borowiec, Adam 
Furmański, Wiktor Gronkowski, 
Krzysztof Huber, Oliwer Kurzy-
dlak, Michał Misztal, Józef Nie-
korek, Ernest Nowaczyk, Dominik 
Nowogródzki, Arkadiusz Pawicki, 
Andrzej Rybarczyk, Dawid Serafin)

2 m G im. OZP Pyrzyce  
opiekun Krzysztof Kędziora 

3 m PG Pyrzyce   
opiekun Antoni Zienkiewicz

4 m GMS Pyrzyce   
opiekun Andrzej Kępka 

5 m ZS Warnice   
opiekun Bożena Hawryszków 

6 m ZSP Bielice   
opiekun Łukasz Piasecki 

7 m SG Pyrzyce   
opiekun Rafał Krzentowski 

Piotr Olech 
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OPŁATY ZA GRÓB 
WYDŁUŻONE

29 grudnia 2016 podczas se-
sji rady miejskiej radni na wnio-
sek burmistrz Pyrzyc zmienili pod-
jętą 30 czerwca 2016 roku uchwałę 
w sprawie uchwalenia stawek opłat 
za korzystanie z cmentarzy komu-
nalnych w miejscowościach: Ry-
szewko, Ryszewo, Turze, Brze-
zin, Okunica, Stróżewo, Brzesko, 
Letnin, Pstrowice, Mielęcin, Me-
chowo, Giżyn. Na wniosek bur-
mistrz przesunięto termin wniesie-
nia jednorazowej opłaty za grób 
lub grobowiec już istniejący na 
okres 20 lat do 15 czerwca 2017, 
we wcześniej podjętej uchwale ter-

min ten określono na 15 grudnia 
2016. W uzasadnieniu do zmiany 
uchwały można było usłyszeć, że 
jest jeszcze ponad 700 grobów na 
pyrzyckich cmentarzach dla któ-
rych opłata ta nie została jeszcze 
wniesiona i po upływie pierwot-
nego terminu (15 grudnia 2016) ad-
ministrator cmentarzy pyrzyckich 
musiałby rozpocząć procedury ad-
ministracyjne. Zmiana terminu 
wniesienia opłaty daje szansę, 
tym którzy przeoczyli ten obowią-
zek a teraz zmiana uchwały daje 
im czas na wniesienie opłaty bez 
konsekwencji.

PP


