
 1                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 9                                               

PILNIE SPRZEDAM MIESZKANIE W GLINNEJ - 67 M2

PO KAPITALNYM REMONCIE (nowe drzwi, podłogi, armatura)  
- 3 POKOJE, KUCHNIA (całkowicie umeblowana), łAZIENKA, 

WC, PRZEDPOKÓJ (PARTER) + DUŻA PIWNICA
CENA: 131.000 zł - do negocjacji     KONTAKT: 603 887 541

Czytaj na str.11

Już 24
podejrzanych 
pyrzyczan 
     Nadal trwają działania zmierzające do ukarania w sądzie 

osób, które podczas wyborów samorządowych w 2010 i 2014 
roku w gminie Pyrzyce dopuściły się łamania prawa. 

Czytaj na str.10

Była sekretarz
gminy Pyrzyce 
powraca?

Urszula Głod van de Sanden i Mieczysław Jurek 
podczas pikiety zorganizowanej przez NSZZ So-
lidarność w obronie byłej sekretarz Urzędu Miej-
skiego w Pyrzycach.

Umorzone z wierzęta W Warnicach konsolidacja oświaty
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Umorzone 
zwierzęta

STAJNIE W ŁOBZIE GDZIE KONIE 
ZOSŁAY PRZEWIEZIONE

Powiatowy Lekarz Weterynarii  odbierający zwierzęta stwierdził, że były 
one utrzymywane w niewłaściwych warunkach bytowania, w pomieszcze-
niach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji oraz utrzymy-
wane bez odpowiedniego pokarmu  przez okres wykraczający poza mini-
malne potrzeby właściwe dla gatunku. Stwierdzono, że obsługa zwierząt była 

sprawowana przez jedną osobę, która 
nie zapewniała im właściwej opieki. 
Gmina Pyrzyce, by ratować zwie-
rzęta, podjęła się utrzymywania ich 
na własny koszt. W piśmie z dnia 8 
kwietnia 2016 roku Powiatowy Le-
karz Weterynarii w Pyrzycach stwier-
dza, że dalsze przebywanie zwierząt 
pod opieką Uczniowskiego Klubu 
Sportowego JAKOS naraża zwierzęta 
na cierpienie i zagraża ich zdrowiu  
i życiu. Zwierzęta zostały odebrane  
i przewiezione: 11 koni do Ludowego 
Klubu Sportowego Hubal w Łobzie, 
3 sztuki bydła do gospodarstwa w 
Mielęcinie, jedna klacz źrebna do ga-
binetu weterynaryjnego w Bezrzeczu, 
pies do schroniska w Trzciance. 

 W nowych miejscach zakwate-
rowania wszystkie zwierzęta zostały 
przebadane przez weterynarzy i do-
karmione. Jeden z koni, nie mógł od 
razu przyjmować pełnych porcji po-
karmu, ponieważ był tak wygłodzony, 
że najedzenie się do syta zagrażałoby 
jego życiu. Prokuratura pyrzycka, do 
której Gmina Pyrzyce skierowała za-
wiadomienie o możliwości popełnie-
nia przestępstwa, dotyczącego  złej 
opieki i zagłodzenia zwierząt, odrzu-
ciła wniosek Gminy uznając, że  brak 
jest znamion czynu zabronionego, 

8 kwietnia 2016 r. Burmistrz Pyrzyc na podstawie opinii Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii w Pyrzycach wydała  decy-
zję  orzekającą o czasowym odebraniu z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego JAKOS zwierząt tj. 3 ogierów, 9 klaczy, 3 sztuki 
bydła oraz psa rasy briard, w tym czasie jeden z ogierów wy-
magał interwencji lekarsko - weterynaryjnej, a jedna z klaczy 
była wysoko źrebna. 
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Nie od dziś wiem, że nasz rolnik 
potrafi naprawić prostą maszynę rol-
niczą i zmienić w niej oponę. Pro-
blem, z którym boryka się większość 
pyrzyckich rolników, to bezradność 
związana z pozbyciem się opon zu-
żytych. Większość z nich zagraca 
łąki tuż za stodołą i tam jest składo-
wana. Na jednej z sesji w Bielicach 
radni pytali o ten problem wójta, 
który zobowiązał się sprawę wyja-
śnić w Związku Gmin Dolnej Odry, 
który jest obecnie organizatorem wy-
wozu nieczystości stałych z większo-
ści gmin powiatu pyrzyckiego. Nie 
czekając na odpowiedź wójta spraw-
dziliśmy, że w przypadku Związku to 
owszem, opony są zbierane, a właści-
wie przyjmowane w Punkcie Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów w Gryfinie, 
można tam dostarczyć 4 opony na 
rok na jednego mieszkańca z terenu 
działania ZGDO, ale tylko od samo-
chodów o masie nie wyższej niż 3,5 

Kolejne remonty dróg

prokurator w piśmie nie podaje po-
wodów takiej decyzji.

Sytuacja jest dość dziwna, ko-
nie są zaniedbane i krańcowo wygło-
dzone, stowarzyszenie Uczniowski 
Klub Sportowy JAKOS, pod którego 
opieką były zwierzęta od wielu lat 
nie działa, a główny opiekun zwie-
rząt ma co pewien czas problemy 
z prawem, w chwili obecnej nadal 
przebywa w zakładzie karnym. Sto-
warzyszenie powinno być wyreje-
strowane z rejestru Starosty Pyrzyc-
kiego już dawno, a nie jest. Gmina 
wystąpiła z wnioskiem o kontrole 
stowarzyszenia do starosty, wskazu-
jąc między innymi na sytuację, jaka 

ma miejsce i dotyczy odebranych 
zwierząt. Starosta Pyrzycki po prze-
prowadzonej kontroli wystąpił do 
sądu o ustanowienie dla stowarzysze-
nia kuratora, sąd uznał jednak, że nie 
ma takiej potrzeby. Z tego, co udało 
się nam ustalić, gmina ponownie pi-
semnie zwróciła się z prośbą do sta-
rosty o to, by odwołał się od tej de-
cyzji sądu, motywując to zaistniałą 
sytuacją z odebranymi  zwierzętami, 
można więc liczyć, że sprawa wróci 
do sądu do ponownego rozpatrzenia. 

Na koniec pytanie do wszystkich 
decydentów w tej materii: jak zmie-
rzyć cierpienie, głód  konia i jaki 
musi mieć on stopień, żeby uznać, że 

ktoś, kto powinien sprawować opiekę 
nad zwierzęciem popełnia przestęp-
stwo? I kolejne pytanie: kto dostałby 
zarzuty prokuratorskie, jakby któ-
ryś koń, albo źrebna klacz zdechła 
z głodu? Odpowiedź jest prosta, na 
pewno zarzuty usłyszałby weterynarz 
powiatowy, burmistrz Pyrzyc i może 
ktoś jeszcze po drodze. Dziś pewnie 
wielu samorządowców w powiecie 
i całej  Polsce (bo temat nagłaśniają 

ogólnopolskie telewizje) zastanawia 
się, jaki moment do zadziałania w 
takich sytuacjach jest najlepszy, by 
z jednej strony nie popaść w niepo-
trzebne wydatki z budżetu, a z dru-
giej strony nie odpowiadać w sądzie 
za zaniechanie, będą myśleć jeszcze 
bardziej, ale o sobie, nie o zdychają-
cych z głodu  zwierzętach.

RT

tony, czyli może jakaś mała maszyna 
rolnicza się załapie. Podobna sytu-
acja jest w gminie Pyrzyce, którą ob-
sługuje Pyrzyckie Przedsiębiorstwo 
Komunalne prowadzące PSZOK na 
własne potrzeby, które także przyj-
muje tylko opony od samochodów 
osobowych. PPK przyjmuje tylko 
opony od mieszkańców z terenu, 
który obsługuje z dowodem osobi-
stym do wglądu i podpisaną aktu-
alną umową podstawową na wywóz 
nieczystości komunalnych, w przy-
padku PSZOK-u PPK przyjmuje 4 – 
8 opon na jednego mieszkańca. Inną 
drogą poszła wójt gminy Warnice, 
która wyszła oponom rolniczym na-
przeciw i postanowiła zebrać je na 
koszt gminy, do 12 sierpnia rolnicy 
mogą zgłaszać, ile mają opon, jakich 
rozmiarów i gdzie je schowali. Czy 
budżet gminy Warnice udźwignie 
wszystkie opony zobaczymy jesienią.

PP 

 

Problem z oponami rolniczymi
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Poeta Władimir Władimirowicz 
Majakowski w jednym ze swoich 
wierszy napisał: „Mówimy - Lenin,  
a w domyśle - partia, mówimy - par-
tia, a w domyśle – Lenin”, nie będę 
wnikał co autor miała na myśli suge-
rując czytelnikowi taki sposób my-
ślenia. Ale jak widać i dziś powie-
dzenie, czy napisanie jednego, innym 
koniecznie musi kojarzyć się z czymś 
innym. Takim przykładem na inne 
skojarzenia jest oburzenie radnego 
wojewódzkiego Olgierda Kustosza 
na jeden z moich ostatnich artykułów,  
w którym  ja pisałem o drogach, a Ku-
stosz twierdzi że atakowałem  PSL. 

- „Puls Powiatu”, jak co dwa ty-
godnie, znalazł kolejny pretekst, by 
uderzyć w Polskie Stronnictwo Lu-
dowe. Tym razem artykuł pod tytułem 
„Ulica Bogusława wyparowała jak 
część kontraktu” (PP nr 8, 177, Rok 
XI) wprowadza czytelników w błąd 
sugerując, że ogłoszenie pozyskania 
środków na remont ulicy Bogusława 
w Pyrzycach (przebudowa drogi nr 
119 w m. Pyrzyce) to „falstart”. – 
czytamy w oświadczeniu radnego 
sejmiku Olgierda Kustosza przekaza-
nym kilkanaście dni temu pyrzyckim 
mediom. Artykuł, który nie spodobał 
się radnemu wojewódzkiemu, poda-
wał informacje o zaplanowanych na 
ten rok inwestycjach drogowych na 
terenie gmin powiatu pyrzyckiego 
przez Starostwo i Zarząd Dróg Woje-
wódzkich. W przekazanych nam ma-
teriałach nie znaleźliśmy planów do-
tyczących remontu ulicy Bogusława, 
której to remont zapowiedział na fa-
cebooku radny Kustosz z Miłoszem 
Łuszczykiem, członkiem zarządu 
powiatu. Po wyjaśnieniach okazało 
się, że remontu ulicy Bogusława nie 
tylko nie będzie w tym roku, ale nie 
wiadomo, kiedy będzie, bo najpierw 
trzeba wykonać nowe instalacje wod-
-kan. pod drogą. W artykule mojej 
produkcji, jak sprawdziłem po prze-
czytaniu oświadczenia Kustosza, ani 
razu nie pada nazwa partii PSL i żad-
nej innej partii, nie rozumiem więc, 
jak radny może wiązać planowane 
inwestycje z szykanowaniem partii, 
do której należy. Czyżby każdy te-
mat publikowany na łamach PULSU, 
czy innej lokalnej niezależnej od PSL 
prasy, w którym znajdą się nazwi-
ska Kustosz, Łuszczyk są atakiem na 
PSL? Ale, by sprawiedliwości stało 
się zadość, postanowiliśmy jeszcze 
raz sprawdzić, co i kto planował w 
tym roku na ulicy Bogusława w Py-
rzycach. By remont tej ulicy przepro-
wadzić, jak pisałem powyżej należy 
wcześniej wykonać nowe instalacje 
wodno - kanalizacyjne, czyli uzgod-

nić wszystko z Pyrzyckim Przedsię-
biorstwem Komunalnym. Czy coś 
ktoś w tym temacie ustalał, zapyta-
liśmy prezesa Krzysztofa Wancerza. 
Pytanie brzmiało dosłownie:

-„Kiedy, proszę podać daty, za-
rząd dróg wojewódzkich, lub radny 
sejmiku wojewódzkiego Olgierd 
Kustosz, lub ktoś z ich upoważnie-
nia, konsultował z PPK wykonanie 
remontu drogi krajowej – ulica Bo-
gusława. W szczególności intere-
suje mnie czas w/w konsultacji po 
30 maja 2016. Jeżeli takie spotka-
nia się odbyły, proszę podać, co na 
nich ustalono. W załączeniu przeka-
zuję pisma i oświadczenie radnego 
sejmiku Olgierda Kustosza z prośbą 
o komentarz w kontekście remontu 
ulicy Bogusława i planach PPK w za-
kresie wod-kan. na tej ulicy” 

„Szanowny Panie Redaktorze,
W odpowiedzi na Pańskie zapyta-

nie, PPK Sp. z o.o. uprzejmie infor-
muje, że w sprawie rzekomo plano-
wanego remontu nawierzchni ulicy 
Bogusława w Pyrzycach żaden z wy-
mienionych przez Pana podmiotów 
oraz osób nie kontaktował się z PPK 
w tej sprawie. Nie dokonywano rów-
nież żadnych ustaleń ustnych bądź 
pisemnych. Jeśli chodzi o remonty 
nawierzchni w ciągu dawnej DK nr 
3 (obecnie DW 119) to ZDW i PPK 
uzgodniły zakres przedmiotowy oraz 
terminy wykonania prac remonto-
wych infrastruktury wod-kan. w ra-
mach rozpoczynającej się w lipcu 
2016r. przebudowy Ronda Sybira-
ków. Ponadto PPK uprzejmie infor-
muje, że w latach 2016-2022 pla-
nowane jest wykonanie przebudowy 
oraz modernizacji infrastruktury wo-
dociągowej i kanalizacyjnej będącej 
w posiadaniu PPK. Zakres przedmio-
towy inwestycji obejmuje osiem za-
dań i był prezentowany na sesji Rady 
Miejskiej w Pyrzycach 30.05.2016r. 
Jednym z nich jest „Budowa kolek-
tora kanalizacji sanitarnej i sieci wo-
dociągowej rozdzielczej w ulicach: 
Bogusława – Szczecińska w Pyrzy-
cach”. W dniu 31.05.2016r. w wyniku 
przeprowadzonego postępowania 
przetargowego, PPK Sp. z o.o. oraz 
INWOD Inżynieria Środowiska Wod-
nego Projektowanie i Nadzory Wal-
demar Łągiewka zawarły umowę na 
opracowanie dokumentacji projekto-
wych oraz programów funkcjonalno-
-użytkowych dla planowanych zadań. 
Zgodnie z umową termin wykonania 
dokumentacji przez INWOD upływa 
w lutym 2017 r.” 

Taką odpowiedź otrzymaliśmy 
od administratora sieci wod-kan. w 
mieście Pyrzyce i ulicy Bogusława 
też. Jak widać z powyższej informa-

cji, nie było żadnych rozmów na te-
mat remontu ulicy Bogusława w tym 
roku, ale radny Kustosz twierdzi co 
innego. Podobne pytanie skierowali-
śmy do burmistrz Pyrzyc.

„W odpowiedzi na pytanie „Czy 
Zachodniopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich zwrócił się do Gminy 
Pyrzyce z prośbą o wyjaśnienia  
w sprawie planowanych prac wodno-
-kanalizacyjnych w ciągu ulicy Bo-
gusława po sesji, która odbyła się w 
dniu 30 maja 2016 r., jeżeli tak to pro-
szę o przekazanie nam kopii ewentu-
alnego pisma w tej sprawie i odpo-
wiedzi.” informuję, że od 30 maja 
2016 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich 
nie zwracał się z takim zapytaniem 
do Gminy Pyrzyce. Zachodniopo-
morski Zarząd Dróg Wojewódzkich 
w Koszalinie Rejon Dróg Wojewódz-
kich w Pyrzycach w lutym br. prze-
kazał informację dotyczącą plano-
wanych robót na drogach wojewódz-
kich w roku 2016. W powyższym pla-
nie znajduje się zadanie pt. „Przebu-
dowa drogi nr 119 w miejscowości 
Pyrzyce obejmująca skrzyżowanie ul. 
1 Maja, Lipiańskiej i Mickiewicza” 
(kopia pisma w załączeniu).” 

Zachodniopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie Rejon 
Dróg Wojewódzkich w Pyrzycach 
w dniu 26.02.2016 informuje Urząd 
Miejski w Pyrzycach na temat pla-
nowanych robót w 2016 na drogach 
wojewódzkich na terenie gminy Py-
rzyce – „Informuję, że w roku bie-
żącym na odcinkach 
dróg wojewódzkich 
nr 106, 122 i 119 
(dawna droga kra-
jowa nr 3) przebie-
gających przez teren 
Gminy Pyrzyce Re-
jon Dróg Wojewódz-
kich w Pyrzycach bę-
dzie realizował za-
dania z zakresu bie-
żącego utrzyma-
nia dróg, w tym w 
miarę potrzeb: re-
monty cząstkowe na-
wierzchni jezdni od-
nowę oznakowania 
poziomego, wymianę 
oznakowania piono-
wego, koszenie po-
boczy. W ramach ro-
bót z zakresu Bezpie-
czeństwa Ruchu Dro-
gowego planowane 
są: - Przebudowa 
chodnika w m. Oku-
nica w ciągu drogi 
woj. nr 106 - Prze-
budowa urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 
wraz z robotami towarzyszącymi na 
drodze nr 119 (dawna droga nr 3)  
W ramach robót z zakresu Przebu-
dowy Dróg planowana jest: - Prze-
budowa drogi nr 119 (dawna droga 
nr 3) w m. Pyrzyce (skrzyż. ul. 1 
Maja. Lipiańskiej i Mickiewicza)”

Po odpowiedzi Burmistrz Pyrzyc 
Marzeny Podzińskiej, jak i na pod-
stawie pisma Zarządu Dróg Woje-
wódzkich z lutego tego roku po raz 
kolejny stwierdzamy, że planów re-
montu ulicy Bogusława w tym roku 
nie było i nie ma. Nie ma nawet jesz-
cze, jak pisze w swojej odpowiedzi 
dokumentacji remontu wod-kan. w 
ulicy Bogusława i co najważniejsze 
nie ma w tym roku kasy na te inwe-
stycje w budżecie gminy Pyrzyce. Na 
jakiej więc podstawie, mając wiedzę 
jak powyżej, radny Kustosz i czło-
nek zarządu powiatu Miłosz Łusz-
czyk poprzez oświadczenia nadal 
wciskają mieszkańcom, że wszystko 
jest zgodnie z planem, że 400 tysięcy 
złotych jest i remont będzie? Pewnie 
że będzie, bo musi być i PPK zrobiło 
już pierwszy krok z dokumentacją, 
tylko nikt nie wie kiedy to nastąpi. 
Na zakończenie życzę mieszkańcom 
Pyrzyc i sobie jako kierowcy także, 
jak najszybszego remontu ulicy Bo-
gusława wraz z modernizacją insta-
lacji wod-kan., ale w realu nie na 
facebooku. 

Ryszard Tański
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Filokartystyka (zbieranie 
pocztówek) jest powszechnie zna-
nym i uprawianym hobby na ca-
łym świecie. Jeżeli jednak przyj-
rzeć się profilom zainteresowań, 
które dominują w poszczegól-
nych krajach, można zauważyć 
ciekawe różnice. Polski filokarty-
sta ceni sobie „historię” w szero-
kim tego słowa znaczeniu – zbiera 
się widoki miast i wsi, tematykę 
militarną i patriotyczną. W Wiel-
kiej Brytanii oraz innych krajach 
o ustroju monarchicznym można 
zaobserwować większe niż gdzie 
indziej zainteresowanie kartkami 
„royalty” czyli przedstawieniami 
głów panujących i ich rodzin. Tam 
gdzie był lub jest nadal silnie roz-
winięty przemysł filmowy, kolek-
cjonerzy chętniej się skupiają na 
pocztówkach z wizerunkami ak-
torów – USA, Francja, Niemcy 
etc. Cała Zachodnia Europa i USA 
kochają piękne pocztówki arty-

Tematyka starych pocztówek

styczne, Ameryka, chociaż nie tylko, 
zbiera Halloween. Jest to oczywiście 
pewne uproszczenie. Nie da się przy-
pisać kolekcjonerom w danym kraju 
jakiejś jednej łatki.

Grzebiąc w pocztówkach francu-
skich można nabrać przekonania, że 
tamtejsi zbieracze lubują się w roz-
maitych tematach dokumentalnych i 
obyczajowo-społecznych. Wiele jest 
tam pocztówek pokazujących rozma-
ite uroczystości, wydarzenia, a nawet 
drobne zdarzenia codzienne jak wy-
padki drogowe, kolejowe, egzekucje, 
pojmania przestępców, pożary, po-
wodzie i wiele innych. Na pewno nie 
bez znaczenia jest fakt, że Francuzi 
mają ogromną ilość materiału na ten 
temat, czego się nie da porównać np. 
z tym, co można znaleźć w Polsce. 
Wszelakie pocztówki typu „dawne 
zawody” to jeden z ciekawszych ob-
szarów zainteresowań filokartysty 
we Francji. Wśród nich znajdziemy 
jeden, który cieszy się szczególną 

popularnością (lub innymi słowy, na 
który jest obecnie moda). Chodzi tu 
o pocztówki ilustrujące uwaga… wę-
drownych demonstratorów niedźwie-
dzi (po francusku „montreur d’ours” 
= „ten co pokazuje niedźwiedzie„). 
Demonstratorzy niedźwiedzi to za-
wód znany od czasów średniowie-
cza.  Osoby trudniące się tym fa-
chem, wędrowały od miasteczka do 
miasteczka, od wsi do wsi, przemie-
rzając często wielosetkilometrowe 
odcinki pomiędzy państwami  pie-
szo oraz dając pod gołym niebem pu-
bliczne pokazy sztuczek z udziałem 
wcześniej przygotowanych do tego 
celu niedźwiedzi.  Zawód ten szcze-
gólnie rozwinął się w Europie w XIX 
wieku, zwłaszcza w biedniejszych, 
górzystych regionach, jak francu-
ski l’Ariège, Abruzzo we Włoszech, 
czy niektóre rejony Bałkanów. Daw-
niej widok wędrowca z niedźwie-
dziem nie był czymś rzadkim, dzisiaj 
jednak zawód ten praktycznie znik-

nął. Demonstratorów niedźwie-
dzi można jeszcze spotkać w 
czasie festynów lub pokazów 
cyrkowych.

My prezentujemy wido-
kówkę, która wcześniej w tek-
ście została by zaliczona do 
grupy: „z drobnych zdarzeń”, 
bynajmniej przedstawiana sytu-
acja do drobnych raczej nie na-
leżała. To pocztówka, która do-
kumentuje pożar lipiańskiego 
kościoła z dnia 26.11.1911 r. 
Świątynia spłonęła niemal 
doszczętnie. 

Pocztówka została nadana 
28.07.1913 r., czyli blisko po 
dwóch latach od tych tragicz-
nych wydarzeń, na poczcie w Li-
pianach. Wydawca: W. Schwa-
rzenberg z Lippehne (Lipiany).
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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

Kupię poroże jelenia. 
tel. 729 234 076

Doświadczony murarz,
tynkarz podejmie pracę. 
nr tel. 789 157 673

SRZEDAM  - VW Polo 1997 1.0 + LPG - doinwestowany 
Pojemność silnika to 1.0, rok 1997r. wraz z sekwencyjnym gazem. 
Spalanie gazu to około 7 l / 100 km, gaz wbity w dowód, butla w kole 

zapasowym. Wspomaganie kierownicy, ABS, AirBag, radio (USB, Karta pa-
mięci) + 2 głośniki Hertz DCX 100.3, podgrzewana tylna szyba. Posiadam 
wszystkie dokumenty, wraz z kartą pojazdu. Przegląd ważny do listopada 
2016r, ubezpieczenie styczeń 2017.

Cena do uzgodnienia. Kontakt – 720 839 682

Zakończyły się prace remontowe w budynku Remizy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Mielęcinie polegające na wymianie pokrycia dachowego. Wyko-
nawcą prac była firma BUD-SERVIS z siedzibą w Pyrzycach przy ul. Szcze-
cińskiej 2. Zadanie realizowane ze środków gminnych przy udziale funduszu 
sołeckiego. Całkowity koszt zadania to 45.646,00 zł .

8 lipca br. Gmina Pyrzyce otrzymała informację z Banku Gospodarstwa 
Krajowego o pozytywnej ocenie złożonego wniosku oraz udzieleniu finan-
sowego wsparcia na realizacje przedsięwzięcia polegającego na zmianie spo-
sobu użytkowania budynku dworca kolejowego przy  ul. Dworcowej na cele 
mieszkaniowe w wysokości. 795.730,96. Planowany koszt całkowity zada-
nia to 1.772.811,12 zł.  W wyniku powyższego przedsięwzięcia powstanie 
kolejnych 12 lokali socjalnych, realizacja zadania rozłożona jest na dwa lata 
2016/2017. W tym roku w Obojnie w wyremontowanym, przejętym od Agen-
cji Nieruchomości Rolnych budynku oddano już do użytku  7 lokali socjal-
nych i świetlicę dla miejscowości. 

Będą kolejne mieszkania socjalne
Zakończyły się prace remontowe chodników stanowiących dojście do 

Cmentarza Komunalnego przy ulicy Mickiewicza. Koszt zadania to 16.010,00 
zł. Wykonawcą prac była firma “ Pol-Bud” Andrzej Kowalski  z siedzibą w 
Żabowie. Powyższe prace wykonane były z uwagi na bardzo zły stan chodni-
ków, utrudniał on poruszanie się po nim w szczególności osobom niepełno-
sprawnym i starszym. 

NOWA NAWIERZCHNIA 
CHODNIKÓW PRZY CMENTARZU

Nowy dach na budynku 
strażnicy OSP w Mielęcin

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Pyrzycach padł  pomysł,  by soł-
tysom z gminy Pyrzyce przyznać 
prawo do korzystania z delegacji 
służbowych i pokrywania ich kosz-
tów z budżetu gminy Pyrzyce tak, jak 
zawodowym urzędnikom. W para-
grafie 3 proponowanej uchwały czy-
tamy - „Sołtysowi uczestniczącemu 
w podróży służbowej poza granicami 
gminy Pyrzyce przysługuje zwrot 
kosztów podróży według zasad okre-
ślonych w rozporządzeniu Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
w sprawie sposobu ustalenia należ-
ności z tytułu zwrotu kosztów podróży 
służbowych radnych gminy (Dz. U. z 
2000 r., Nr 66 poz. 600 ze zmianami) 
i według stawek określonych w roz-

porządzeniu Ministra Infrastruk-
tury w sprawie warunków ustalenia 
oraz sposobu dokonywania zwrotu 
kosztów używania do celów służbo-
wych samochodów, motocykli nie-
będących własnością pracodawcy”. 
Uchwała, o ile zostanie przyjęta, pod-
niesie status sołtysa do poziomu rad-
nego gminy. Sołtys, jak radny będzie 
miał prawo do diety i zwrotu kosz-
tów podróży poza granice gminy. 
Radni uznali pomysł za zbyt ogólni-
kowy i przenieśli dyskusję na w/w te-
mat na sesję jesienną, ponadto pomy-
słodawcy delegacji sołtysa nie wska-
zali, komu zabrać kasę w tegorocz-
nym budżecie, by dać sołtysom, bo 
przecież budżet na 2016 rok jest już 
uchwalony.

PP

Pyrzycki sołtys 
na zagranicznej delegacji
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„Godne polecenia” 

Polecam turystom do obejrzenia 
mury obronne i zwiedzenie pięknej 
katedry, bo nasze tężnie, to raczej 
się nie nadają do oglądania.

Nasze miasto ma już 750 lat  
i trochę zabytków, które warto zo-
baczyć. Najsłynniejsza w Pyrzy-
cach jest studzienka, gdzie św. Ot-
ton chrzcił pierwszych chrześcijan 
na tych terenach.

Nie polecam murów obronnych, 
bo chociaż są bardzo stare, ale bar-
dzo zniszczone, warto zobaczyć 
stare miasto, mały kościółek i stu-
dzienkę św. Ottona.

W naszym mieście warto zoba-
czyć mury obronne, katedrę i zabyt-
kowy budynek biblioteki.

Baszta Sowia, Baszta Bańska, 
dwa kościoły i zabytkowe mury 
obronne, to warto obejrzeć w na-
szym mieście.

15 lipca Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Pyrzycach 
podjął decyzję o o braku przydatno-
ści do spożycia wody z hydroforni 
w Obojnie. W decyzji inspektora 
czytamy między innymi – „…Prze-
prowadzone analizy wody pobranej 
w dniu 11.07.2016 r. i 13.07.2016 
r. z wodociągu w Obojnie wyka-
zały obecność bakterii grupy coli w 
ilości 4 jkt w 100 ml ... . W związku  
z tym woda z wodociągu w Obojnie 
nie odpowiada wymaganiom sanitar-
nym dla wody do spożycia …”

Za hydrofonię w Obojnie odpo-
wiadają „Wodociągi Zachodniopo-
morskie” Sp. z o.o. w Goleniowie, 

Tym  razem 
COLA  w Obojnie

które w tej samej decyzji zostały zo-
bowiązane do: 

a) skutecznego poinformowania 
odbiorców wody z ww. wodociągu o 
braku przydatności wody do spoży-
cia i możliwości korzystania z wody 
wodociągowej wyłącznie do celów 
sanitarnych; 

b) zapewnienia odbiorcom wody 
z ww. wodociągu zastępczego źródła 
wody odpowiadającej wymaganiom 
dla wody do spożycia przez ludzi; 

c) przeprowadzenia skutecznej 
dezynfekcji wodociągu w Obojnie i 
zapewnienie, nie później niż od dnia 
18.07.2016 r., wody odpowiadającej 
pod względem mikrobiologicznym 

wymaganiom dla wody do spożycia 
przez ludzi.

Na razie powód skażenia nie jest 
znany, będzie to zadanie do wyja-
śnienia dla Wodociągów Zachod-
niopomorskich po w miarę szybkim 
przywróceniu zdatności wody z tej 
hydroforni do spożycia. Do dziś nie 
wyjaśniono, kto był sprawcą zatru-
cia wody w Pyrzycach, w tej spra-
wie prowadzone jest postępowanie 
prokuratorskie, które mamy nadzieję 
wskaże winnego skażenia wody w 
mieście. 

PP

Zadanie polega na „Oczyszcze-
niu Wałów Piastowskich” – fosy zlo-
kalizowanej przy murach obronnych 
w Pyrzycach. Wykonawcą prac jest 
firma GRUT Leszek Rogalewicz z 
siedzibą w Pyrzycach, umowę z firmą 
na wykonanie w/w prace podpisano 7 
lipca, a całkowity koszt realizacji za-
dania to 17.835,00 zł. Kwotę tę na 
wniosek burmistrz Pyrzyc radni za-
bezpieczyli w budżecie na sesji  w 
kwietniu. Planowany termin zakoń-
czenia prac 27.07.2016 r. 

Oczyszczanie Wałów PiastowskichPo kilkumiesięcznych staraniach 
i przygotowywaniu niezbędnej doku-
mentacji oraz zezwoleń, ruszył ko-
lejny etap prac na terenie pozyska-
nym w roku 2015 roku od ogrodów 
działkowych w Pyrzycach.

Następnym etapem zagospodarowania terenu będzie wykonanie „Rewita-
lizacji terenu przy murach obronnych”. Zadanie  to będzie realizowane przy 
udziale środków zewnętrznych w latach 2017-2020.

7 lipca Gmina Pyrzyce podpisała umowę na realizacje prac 
polegających na „Remoncie nawierzchni drogi z płyt drogo-
wych betonowych wraz z utwardzeniem ciągu pieszego płytami 
betonowymi  ul. Sikorskiego w Pyrzycach” oraz „Częściowym 
remoncie  nawierzchni drogi z płyt drogowych betonowych- ul. 
Podgrodzie  w Pyrzycach ”. Całkowity koszt zadania 27.736,50 
zł. Wykonawcą prac jest firma Usługi Sprzętem Budowlanym 
Usługi Transportowe Jan Ksel z siedzibą w Pyrzycach.

Kolejne remonty dróg
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W drugim tygodniu wakacji, tj. w 
czwartek dnia 5 lipca 2016 r. 45 dzieci  
z terenu gminy Przelewice wyjechało 
na jednodniową wycieczkę nad mo-
rze. Wyjazd został zorganizowany 
przez Przelewickie Stowarzyszenie 
Edukacyjne ,,Wyrównajmy Szanse”.

Po przyjeździe do Niechorza cała 
grupa ruszyła na latarnię morską, 
gdzie obserwowano panoramę na-
szego morza, a następnie przejecha-
liśmy do Trzęsacza.

Wyprawa rozpoczęła się space-
rem brzegiem klifu z Trzęsacza do 
Rewala. Ponieważ robiło się coraz 
cieplej, wszystkie dzieci z niecier-
pliwością oczekiwały na pierwszą 
w tym roku morską kąpiel. Najważ-
niejsze pytanie brzmiało: „Czy bę-
dzie się można kąpać?”. Woda była 
co prawda zimna, ale w niczym to 
nie przeszkadzało. Gdy tylko zostały 
uzgodnione zasady kąpieli z ratowni-
kami na plaży, dzieci rzuciły się do 

wody. Nie było osoby, która nie za-
moczyłaby chociażby stopy. Czas po-
między kolejnymi wejściami do mo-
rza wykorzystany był na kąpiel sło-
neczną i objadanie się plażowymi 
smakołykami.

Pogoda i humory dopisały! 
Wszyscy nieco zmęczeni, ale zado-
woleni, wrócili wieczorem do domu. 
W drodze powrotnej był obiad i lody. 

W czasie wyjazdu dziećmi cały 
czas opiekowały się: p. Agnieszka 
Wielgosz, p. T. Kaczmarek,  p. D. 
Zielińska i p. J. Osipowicz. Wyjazd 
zorganizował i nad wszystkim czu-
wał p. L. Kowalczyk.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim darczyńcom oraz p. wójtowi 
Mieczysławowi Mularczykowi za 
wsparcie finansowe, rzeczowe i orga-
nizacyjne, dzięki którym można było 
podarować odrobinę radości i uśmie-
chu naszym dzieciom.

Lucjan Kowalczyk

Wyjazd dzieci nad morze



 9                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 9                                               



 10                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr  9                                         20.07.2016

§ PRAWO  I  GOSPODARKA
13 lipca zakończyła się pro-

cedura przyjmowania ofert od 
kandydatów na stanowisko dy-
rektora Szpitala Powiatowego w 
Pyrzycach. 

Tym razem komisja konkursowa, 
by nie być posądzona o jakąś stron-
niczość, postanowiła przyjmować 
oferty poprzez notariusza, który do 
Starostwa w odpowiednim terminie 
przekazał 6 ofert, złożyli je: Ryszard 
Grzesiak (były dyrektor szpitala), Ur-
szula Głod van de Sanden (była se-
kretarz gminy Pyrzyce), Sławomir 
Jankowski, Andrzej Sznajda, Elż-
bieta Haraszczuk, Iwona Zibrowska 
Osuch (obecnie pełniąca obowiązki 
dyrektora szpitala). Najpóźniej w 
ciągu  miesiąca powinna zebrać się 
komisja konkursowa i dokonać wy-
boru najlepszego kandydata na sta-
nowisko dyrektora. Może oczywiście 
rozbić ocenę na kilka etapów, na spo-
tkania, na rozmowy, na przesłucha-
nie, a oceny złożonych ofert dokona 
komisja w składzie:  
1) Ryszard Berdzik  - przewodniczący, 
2) Bogusław Czerny - członek, 
3) Mieczysław Jurek - członek, 
4) Marek Makowski - członek, 
5) Mariusz Marek Przybylski 
- sekretarz.  
6) Przedstawiciel Rady Społecz-
nej działającej przy Szpitalu Powia-
towym w Pyrzycach - Aleksandra 
Hawryluk”.

I znowu pojawia się problem, 
który już się pojawiał, a chodzi o po-
sądzenie któregoś z członków komi-
sji o ewentualna stronniczość, które 
padały jeszcze w kwietniu podczas 
sesji Rady Powiatu. Dziś porównu-
jąc skład komisji i złożone oferty wi-
dzimy, że zarzut o stronniczość już 
stawiany może pojawić się ponow-
nie. Wśród kandydatów na dyrek-
tora Szpitala Powiatowego w Pyrzy-
cach widzimy Urszulę Głod van de 
Sanden, byłą sekretarz gminy Py-
rzyce, oprócz tej funkcji była ona 
także przewodniczącą Związku Za-
wodowego Solidarność w urzędzie 
miejskim. Kiedy to z powodu zwol-
nienia jej z pracy przez obecną bur-
mistrz weszła z nią w spór prawny  
i przebywała na długotrwałych zwol-
nieniach, w jej obronie we wrześniu 
2015 pikietę przed Urzędem Miej-
skim w Pyrzycach zorganizował sam 
przewodniczący zarządu regionu 
NZZS Solidarność Mieczysław Ju-
rek. Skoro Mieczysław Jurek uznał, 
że Urszula Głod van de Sanden jest 
dla związku tak ważna, by organi-
zować w jej obronie pikietę, to czy 
może być obiektywny przy ocenie in-
nych kandydatów?

Według mnie tak mocne, emo-
cjonalne „zespawanie” kandydata 
z członkiem komisji konkursowej 

Była 
sekretarz
gminy
Pyrzyce 
powraca?
może rodzić podejrzenie i wątpliwo-
ści. Kolejne skojarzenie kandyda-
tury Urszuli Głod van de Sanden, to 
skojarzenie z Polskim Stronnictwem 
Ludowym, z którym jest związana, 
a przewodniczący komisji konkur-
sowej Ryszard Berdzik był szefem 
powiatowym PSL i jest nadal człon-
kiem tej partii. Zaskoczeniem tego 
konkursu jest na pewno brak kan-
dydatury Daniela Zahorenko, który 
mocno kontestował działania po-
przedniej i obecnej komisji konkur-
sowej. „Nie złożyłem oferty w kon-
kursie, ponieważ całą dotychcza-
sową procedurę uważam za pełną 
błędów. Po decyzji komisji konkurso-
wej unieważniającej pierwszy nabór 
kandydatów na stanowisko dyrek-
tora Szpitala Powiatowego w Pyrzy-
cach zwróciłem się do komisji o wy-
jaśnienie mi powodów takiego postę-
powania, może Pan to przeczytać w 
piśmie, które Panu przekazałem wraz 
z lakoniczna i niezrozumiałą dla mnie 
odpowiedzią” – powiedział Daniel 
Zahorenko

W przekazanym nam piśmie do 
Zahorenki od komisji konkurso-
wej czytamy, że komisja konkur-
sowa unieważniła wcześniejsze po-
stępowanie, ponieważ wprowadziła 
zmiany w regulaminie konkursu oraz 
w projekcie ogłoszenia konkursu. 

Te zmiany polegają na tym,  że 
oferty kandydatów składane są u no-
tariusza, a nie w sekretariacie i w 
ogłoszeniu konkursu podano warunki 

wynagrodzenia dla przyszłego dyrek-
tora, komisja proponuje: 
a) umowa cywilnoprawna zawarta  
na okres 6 lat, 
b) proponowane wynagrodzenie mie-
sięczne w wysokości 8000 zł brutto, 
płatne w terminie wypłaty wyna-
grodzeń pracowników szpitala,  
c) proponowane dodatkowe wyna-
grodzenie miesięczne w wysokości 
do 5000 zł brutto przyznawane każ-
dorazowo przez Zarząd Powiatu na 
podstawie pozytywnej oceny spra-
wozdania rzeczowo-finansowego  
z działalności szpitala za dany mie-
siąc i po uzyskaniu wcześniejszej opi-
nii Pełnomocnika Starosty ds. Zdro-
wia Starostwa Powiatowego w Py-
rzycach - płatne w terminie wypłaty 
wynagrodzeń za miesiąc następny. 

Wychodzi na to, że nowy dyrek-
tor będzie zarabiał niewiele mniej 
od byłego dyrektora Ryszarda Grze-
siaka, zwolnionego przez byłego też 
starostę Kazimierza Lipińskiego. 
Zwolnienie Grzesiaka uważam za 
jeden z największych błędów Lipiń-
skiego, można Grzesiaka nie lubić, 
ale nie można zarzucać mu, że na 
szpitalu się nie znał, jeśli były jakieś 
kwestie sporne, to można było je wy-
jaśnić jak mężczyzna z mężczyzną,  
a tak dzisiejsze władze powiatu mają 
temat zastępczy zamiast myśleć do 
przodu. 

RT

Pośród osób pokrzywdzonych 
przez PGT S.A. – Telefonię Razem 
było wiele osób z powiatu pyrzyc-
kiego. Część z nich zgłaszała się do 
Powiatowego Rzecznika Konsumen-
tów w Pyrzycach. Dotychczas postę-
powania karne były umarzane przez 
lokalne organa ścigania. Obecnie, 
dzięki nieustępliwości poszkodo-
wanych, udało się doprowadzić do 
wszczęcia śledztwa przez Prokura-
turę Okręgową w Warszawie, która 
być może podejmie skuteczniejsze 
działania w tej sprawie. Również pre-
zes UKE wszczął z urzędu postępo-
wanie administracyjne. Chce nałoże-
nia kary pieniężnej na PGT. Od lu-
tego b.r. także UOKiK zajmuje się 
PGT. Urzędnicy podejrzewają naru-
szenie praw konsumentów.

Treść komunikat UKE: 
https://www.uke.gov.pl/prezes-

-uke-do-konsumentow-zostales-po-
krzywdzony-przez-pgt-sa-zglos-sie-
-do-nas-20092#

Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów 

w Pyrzycach

ŚLEDZTWO 
W SPRAWIE 
DZIAŁAŃ 
PGT S.A.
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Zachodniopomorski Wydział Za-
miejscowy Departamentu do Spraw 
Przestępczości Zorganizowanej i 
Korupcji Prokuratury Krajowej w 
Szczecinie udzielił nam informacji, 
na jakim etapie są obecnie prowa-
dzone postępowania, ilu osób one 
dotyczą i jakie zarzuty są im posta-
wione. Zarzuty ogłoszono dotych-
czas 24 podejrzanym, wobec 7 skie-
rowano akt oskarżenia do Sądu Rejo-
nowego w Stargardzie Szczecińskim 
VII Wydział Zamiejscowy w Py-
rzycach, sygnatura VII K 2/16, wo-
bec pięciu osób zapadł wyrok skazu-
jący w trybie art. 343 § 6 kpk, czyli 
uwzględniono wniosek o skazanie 
bez przeprowadzenia rozprawy. 

Postępowanie jest obecnie pro-
wadzone przeciwko 17 podejrzanym, 

- 5 podejrzanym ogłoszono za-
rzuty o czyny z art. 250 a § 2 kk, czyli 
-  „Kto, będąc uprawniony do głoso-
wania, przyjmuje korzyść majątkową 
lub osobistą, albo takiej korzyści 
żąda za głosowanie w określony spo-
sób, podlega karze pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do lat 5. § 2. Tej 
samej karze podlega, kto udziela ko-
rzyści majątkowej lub osobistej oso-
bie uprawnionej do głosowania, aby 
skłonić ją do głosowania w określony 

Już 24
podejrzanych 
pyrzyczan 

sposób lub za głosowanie w okre-
ślony sposób”.

- 2 osobom podejrzanym o czyny 
z art. 250 a § 2 kk oraz z art. 18 § 2 
kk w zw. z art. 231 § 2 kk i art. 231 
§ 2 kk, czyli - „Art. 18. § 1. Odpo-
wiada za sprawstwo nie tylko ten, kto 
wykonuje czyn zabroniony sam albo 
wspólnie i w porozumieniu z inną 
osobą, ale także ten, kto kieruje wy-
konaniem czynu zabronionego przez 
inną osobę lub wykorzystując uzależ-
nienie innej osoby od siebie, poleca 
jej wykonanie takiego czynu.§ 2. Od-
powiada za podżeganie, kto chcąc, 
aby inna osoba dokonała czynu za-
bronionego, nakłania ją do tego.” a 
także - „231 § 2 kk § 1. Funkcjona-
riusz publiczny, który, przekraczając 
swoje uprawnienia lub nie dopełnia-
jąc obowiązków, działa na szkodę in-
teresu publicznego lub prywatnego, 
podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3. § 2. Jeżeli sprawca dopusz-
cza się czynu określonego w § 1 w 
celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
lub osobistej, podlega karze pozba-
wienia wolności od roku do lat 10”.

- 5 podejrzanym o czyny z art. 
273 kk co literalnie brzmi - „Prze-
stępstwa przeciwko wiarygodności 
dokumentów Art. 273. Kto używa do-
kumentu określonego w art. 271 lub 
272, podlega grzywnie, karze ogra-
niczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2”.

 - 2 podejrzanym o czyny z art. 
270 § 1 kk, to jest - Art. 270. Fałszer-
stwo dokumentu

§ 1. Kto, w celu użycia za auten-
tyczny, podrabia lub przerabia doku-
ment lub takiego dokumentu jako au-
tentycznego używa, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5. § 2. Tej samej karze 
podlega, kto wypełnia blankiet, opa-
trzony cudzym podpisem, niezgodnie 
z wolą podpisanego i na jego szkodę 
albo takiego dokumentu używa.  w zb. 
z art. 273 kk w zw. z art. 11 § 2 kk. Ko-
lejnym 2 podejrzanym o czyny z art. 
231 § 2 kk.

- 1 podejrzanej o czyny z art. 
231 § 1 i 2 kk w zw. zb. z art. 271 § 
1 i 3 kk w zw. z art.11 § 2 kk, czyli 
- „Rozdział I zasady odpowiedzialno-
ści karnej Art. 11. § 1. Ten sam czyn 

dokończenie ze str.1

może stanowić tylko jedno przestęp-
stwo. § 2. Jeżeli czyn wyczerpuje zna-
miona określone w dwóch albo wię-
cej przepisach ustawy karnej, sąd 
skazuje za jedno przestępstwo na 
podstawie wszystkich zbiegających 
się przepisów”.

Opisane występki są zagrożone 
następującymi karami: 

art. 231 § 1 kk - kara pozbawienia 
wolności do lat 3,

art. 231 § 2 kk- kara pozbawienia 
wolności od roku do lat 10, 

art. 250 a § 2 kk- kara pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy do lat 5, 

270 § 1 kk- kara grzywny, ogra-
niczenia wolności albo pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5, 

273 kara grzywny, ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2, 

Z informacji jakie posiadamy 
wiemy, że śledztwo jest obecnie prze-
dłużone do dnia 24 września 2016 
roku i prowadzone są  postępowanie 
przygotowawcze.

Czy kolejni pyrzyczanie usłyszą 
jeszcze zarzuty prokuratura, nie po-
twierdza, ani nie zaprzecza. Teraz py-
rzycki sąd będzie wyznaczał kolejne 
terminy rozpraw.

PP
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 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 8, nr 9, nr 10/2016,  
nr 11/2016, nr 12/2016, nr 13/2016, nr 14/2016 przeznaczonych do 
sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzier-
żawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości z dnia 14 września 2004 r. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

Już od 1 września 2016 w War-
nicach będzie jeden organizm oświa-
towy, będzie to Zespół Szkół, w skład 
którego wejdą: Szkoła Podstawowa 
w Warnicach, Szkoła Podstawowa 
w Starym Przylepie, Gimnazjum 
w Warnicach, punkty przedszkolne 
w Warnicach i Starym Przylepie i, 
co chyba najważniejsze dla wnio-
skodawców uchwały, będzie jedna 
dyrekcja. 

Jak zwykle ze zmianami w oświa-
cie pomysł połączenia szkół nie miał 
lekko, konsultowany był od początku 
roku i napotykał na różne opory i pro-
blemy. Już dziś, w związku z podję-
ciem uchwały, wójt Warnic Anna 
Hackiewicz Gębska ogłosiła konkurs 
na dyrektora utworzonego Zespołu 
Szkół. 

We fragmentach uzasadnienia 
dołączonego do uchwały o połącze-
niu szkół czytamy - „….... Obecnie 
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów 
Orderu Uśmiechu w Warnicach z Od-
działami Przedszkolnymi i Punktem 
Przedszkolnym oraz Gimnazjum im. 
Noblistów Polskich mają siedzibę w 
jednym budynku. Zajęcia lekcyjne 
odbywają się w salach na zasadzie 
dobrowolnej umowy dyrektorów tych 
szkół i korzystają z jednej hali gim-
nastycznej i świetlicy. Mają wspólną 
instalację centralnego ogrzewania, 
wody i energii. W opisanym stanie 
rzeczy jest dwóch gospodarzy - dy-
rektor szkoły podstawowej i dyrek-
tor gimnazjum. Planowane zmiany 
zakładają wprowadzenie czytelnych 
zasad odpowiedzialności racjonal-
nego administrowania. Po połącze-
niu placówek nastąpi jednoosobowe, 
sprawniejsze zarządzanie, co umoż-
liwi: w równym stopniu, bez wymu-
szanych ustępstw i ograniczeń orga-
nizacyjnych, efektywniejsze użytko-
wanie przez wszystkie oddziały Ze-
społu tej samej bazy i wyposażenia 
w celu zapewnienia lepszej jakości 
pracy; efektywniejsze wykorzystanie 
potencjału nauczycieli i pracowni-
ków niepedagogicznych. 

Stworzenie funkcji wicedyrek-
tora, który współuczestnicząc w za-
rządzaniu szkołą, usprawnia reali-
zację zadań statutowych szkoły; pod-
czas nieobecności dyrektora wice-
dyrektor odpowiadać będzie za ca-
łokształt pracy szkoły; obecnie brak 
zastępcy dyrektora w obu szkołach 
stanowi duży problem organizacyjny, 
szczególne w sytuacji, gdy dyrektor 
zachoruje lub przebywa w podróży 
służbowej;  organizację pracy jed-

nego pracodawcy dla pracowników 
niepedagogicznych i nauczycieli za-
trudnionych w szkole podstawowej i 
gimnazjum, która umożliwi efektywne 
wykorzystanie kwalifikacji kadry. 
Utworzenie Zespołu stwarza możli-
wości sprawniejszego organizowania 
doraźnych zastępstw przez nauczy-
cieli z wymaganymi kwalifikacjami, 
co nie powoduje przerw w realiza-
cji podstawy programowej, czy ko-
nieczności poszukiwania dodatkowej 
kadry na zastępstwo podczas dłuż-
szej nieobecności nauczyciela, na 
przykład matematyka czy polonisty, 
często w roku szkolnego. Utworze-
nie Zespołu pozwoli na efektywniej-
sze kształtowanie długofalowej poli-
tyki kadrowej, co nie jest bez znacze-
nia dla wyników pracy dydaktyczno 
-wychowawczej, w zespole łatwiej 
prowadzić politykę kadrową pracow-
ników obsługi i administracji......”  
dalej czytamy to, co chyba najważ-
niejsze z punktu widzenia kadry obu 
istniejących dotychczas szkół   „.....
Utworzenie Zespołu w Warnicach 
nie spowoduje większych zmian dla 
uczniów i ich nauczycieli. W placów-
kach pozostaną ci sami nauczyciele, 
uczniowie pozostaną w tym samym 
budynku, zostanie zachowany rów-
nież dotychczasowy podział korzysta-
nia z sal lekcyjnych. Racjonalne wy-

W Warnicach 
konsolidacja oświaty

korzystanie bazy szkoły przyczyni się 
do takiego finansowania Zespołu, by 
zaoszczędzone środki zagospodaro-
wać na poprawę infrastruktury szkol-
nej i jakości kształcenia. 

W związku z planowanym utwo-
rzeniem zespołu nie przewiduje się 
zwolnień nauczycieli, zatrudnionych 
obecnie w szkołach, z których zespół 
szkół zostanie utworzony”. 

Przed nową szkołą w Warnicach, 
a także innymi w Polsce stoi jesz-
cze problem likwidacji gimnazjów 
i tworzenia nowej struktury oświa-
towej zgodnej z decyzjami minister 
oświaty i rządu.

PP
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Tegoroczne matury, jak mo-
gliśmy dowiedzieć się z mediów 
ogólnopolskich, były średnio 
udane. 

Najgorzej tegoroczny egza-
min wypadł z matematyki. 

W powiecie pyrzyckim zda-
walność z tego przedmiotu była o 
7,63% niższa od średniej okręgu, 
najlepszą zdawalność w skali po-
wiatu mieli tegoroczni maturzyści 
z języka niemieckiego, była wyż-
sza od średniej okręgu o 0,22 %.   
„W roku szkolnym 2015/2016 w 
Zespole Szkół Nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Pyrzycach do egza-
minu maturalnego przystąpiło 
93 uczniów. 5 lipca świadectwo 
dojrzałości uzyskało 62 uczniów. 
Nie zdało matury 10 uczniów; 
jedna uczennica nie przystąpiła 
do wszystkich egzaminów z nie-
znanych powodów. Do egzaminu 
poprawkowego w sierpniu może 
przystąpić 20 uczniów (matema-
tyka i język angielski). Na uwagę 
zasługuje to, że pomimo iż 8 
uczniów nie zdało matury z ma-
tematyki i 18 ma prawo do po-
prawki, średni wynik egzaminu z 
tego przedmiotu w naszej szkole 
jest wyższy niż w województwie 
i równy średniemu wynikowi w 
okręgu” - skomentował tego-
roczne matury dyrektor Robert 
Sójka. 

„Wśród przystępujących do 
egzaminu maturalnego w Tech-
nikum Zawodowym 62,5% zdało 
ten egzamin i uzyskało świadec-
two dojrzałości. W Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa wynik 
ten jest jeszcze wyższy - egza-
min maturalny zdało 66,6%. Ab-
solwenci, którzy przystąpili do 
wszystkich obowiązkowych eg-
zaminów oraz jednego przed-
miotu dodatkowego na pozio-
mie rozszerzonym i nie zdali 
jednego z nich, mają możliwość 
podejścia do egzaminu popraw-
kowego w części pisemnej 23 
sierpnia 2016 roku. Szanse na 
poprawę w Zespole Szkół Nr 2 
CKU w Pyrzycach ma 90% tego-
rocznych absolwentów. Najtrud-
niejsza dla maturzystów oka-
zała się „królowa nauk” – ma-
tematyka. Szkołę ukończyło 62 
uczniów i każdy z absolwentów 
miał prawo przystąpić do ma-
tury.” - powiedziała Jolanta Ko-
canowska – Hajduła. 

Obok prezentujemy dane  
z Okręgowej Komisji Egzami-
nacyjnej w Poznaniu, dotyczą 
one poszczególnych szkół po-
nadgimnazjalnych w powiecie 
pyrzyckim z wynikami z trzech 
podstawowych przedmiotów.
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SPORT

9 lipca 2016 w Krotoszynie od-
były się Międzynarodowe Mi-
strzostwa Polski seniorek w sumo. 
       W silnie obsadzonym turnieju 
uczestniczyły reprezentacje Azerbej-
dżanu, Niemiec, Gruzji, Węgier, Li-
twy i Polski. Był to ostatni spraw-
dzian aktualnej formy przed wy-
stępami na Mistrzostwach Świata 
w Ułan Bator /Mongolia/, które od-
będą się w dniach 30-31.07.2016. 
      Zawodniczka LKS Spartakus - 
Wiktoria MAĆKOWIAK /na zdję-
ciu/ wystąpiła w kat. wagowej 80 kg 
seniorek i zdobyła brązowy medal. 

Wiktorię czeka jeszcze zgrupowa-
nie kadry w dniach 18-23.07.2016 w 
Krotoszynie i wyjazd na wspomniane 
MŚ, gdzie będzie reprezentować Pol-
skę w grupie juniorek w kat. wagowej 
+70 kg oraz w walkach drużynowych. 
    Wyjazd zawodniczki dojdzie do 
skutku dzięki ofiarności sponso-
rów, którym serdecznie dziękujemy. 
   Sympatycznej Wiktorii życzymy 
udanego występu na MŚ i po-
większenia zdobyczy medalowej. 
 
                 Ze  sportowym  pozdrowieniem

 
                                                                    Prezes LKS Spartakus 
                            Bolesław Kowalski

Podobnie jak najmłodsi, star-
sza grupa dzieci oraz młodzicy mieli 
udany występ w Otwartych Mistrzo-
stwach Województwa, które odbyły 
się 28.05.2016r. w Karlinie. Wiele 
pięknych walk,  które stoczyli naj-
młodsi pozwoliły przywieźć do Py-
rzyc 3 złote, 1 srebrny oraz 5 brązo-
wych medali.

      I miejsce
 Jakub Matusiak 
Filip Matusiak 
 Jakub Pełka 

     II miejsce
 Adrian Orlikowski 

   III miejsce
 Natalia Sarnat 
 Amelia Sarnat 
 Weronika Dyszkiewicz 
 Klaudia Dyszkiewicz 
Filip Plizga 
 
  

Dalszy ciąg  udanych występów 
młodych zapaśników na matach 
naszego województwa.

Bardzo dobrze zaprezentowali się najmłodsi za-
paśnicy z grupy przedszkolnej i SP w Pyrzycach oraz 
SP w Okunicy, którzy w Wojewódzkim Turnieju za-
paśniczym odbywającym się 14.05.2016r.  w Star-
gardzie zdobyli 11 medali, w tym 3 złote, 5 srebr-
nych i 3 brązowe.

    I miejsce
Marcelina Johna         
Oliwier Marszałek
 Igor Gawera 
   

   Ostatnim turniejem przed waka-
cjami, w jakim uczestniczyli młodzi 
zapaśnicy ze SPARTAKUSA to Mię-
dzynarodowy Turniej Dzieci, który 
odbywał się 25.06.2016 r. w Wolinie. 
Uczestniczyli w nim najmłodsi nasi 
zapaśnicy. Do domów wszyscy wró-
cili z medalami, a trenerzy z pucha-
rem. Oprócz zaciętych walk dzieci 
uczestniczyli w wielu zabawach  
i kąpielach wodnych na trawie, a do-
pingował im we wszystkich walkach 
i zabawach wicemistrz olimpijski, 
wielokrotny medalista mistrzostw 
świata i Europy Andrzej Suproń.

 

II miejsce
Mateusz Pełka 
Natan Szram 
Nikodem Karpiński 
Paulina Dyszkiewicz 
Filip Wilkowski 

   III miejsce:  Szymon Krawczyk,  Tomasz Rajewski,
    Wojciech Borzym 
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