
 1                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                              

Czytaj na str.6

Czytaj na str.10

Czytaj na str.2

Likwidacja 
powiatowego
zakładu
pracy

12 października prokuratura py-
rzycka poinformowała Gminę Py-
rzyce, że postanowieniem prokura-
tura z dnia 11 października uwzględ-
niono zażalenie na decyzję proku-
ratury w sprawie umorzenia docho-
dzenia w sprawie znęcania się nad 
końmi i bydłem na terenie Uczniow-
skiego Klubu Sportowego JAKOS. 
W efekcie takiej decyzji dochodze-

Konie wracają 
do prokuratury

nie w sprawie odebranych przez 
Gminę Pyrzyce zwierząt będzie kon-
tynuowane. Obecnie zwierzęta na-
dal utrzymywane są na koszt gminy, 
11 koni w Ludowym Klubie Sporto-
wym Hubal w Łobzie, 3 sztuki bydła 
w gospodarstwie rolnym w Mielęci-
nie, jedna klacz źrebna zakładzie we-
terynaryjnym w Bezrzeczu, jeden pies  
w schronisku w Trzciance.

PP

Krany w Lipianach 
nie wyschną

Wyrodkowi się beknęło

Choroba 
wyborcza

Sądy mają sądzić czy rządzić? 



 2                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr  14                                         9.11.2016

21 października 2016 r. obchodzi-
liśmy potrójną uroczystość: jubileusz 
15 – lecia funkcjonowania Młodzie-
żowej Rady w Pyrzycach, zakończe-
nie VI kadencji Młodzieżowej Rady 
w Pyrzycach i I inauguracyjną sesję 
VII kadencji Młodzieżowej Rady w 
Pyrzycach.

 Burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska w swoim wystąpieniu pod-
kreśliła, że Młodzieżowa Rada  jako 
jedyna w powiecie,  funkcjonuje na 
terenie naszej gminy  już od 15 lat. 
Z okazji jubileuszu złożyła serdeczne 
podziękowania  radnym VI kadencji 
za współpracę, za poświęcony wolny 
czas, społeczne zaangażowanie  oraz  
uczestnictwo w pracach Młodzieżo-
wej Rady.

Głos zabrał również obecny 
przewodniczący Rady Miejskiej Pa-
weł Chyt, życząc  owocnej pracy, 
przekazał również gratulacje z oka-
zji 15-lecia Młodzieżowej Rady, 
które zostały przesłane z Sekreta-
riatu ds. Młodzieży Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Następnie Adam Fiszer, prze-
wodniczący ustępującej Młodzie-
żowej Rady przedstawił  prezenta-
cję, zarys działalności Młodzieżowej 
Rady, podejmowane inicjatywy. Przy 

15 – lecie
Młodzieżowej Rady w Pyrzycach

jubileuszowym torcie zaproszeni go-
ście mogli powspominać i wymienić 
się doświadczeniami zdobytymi pod-
czas prac  w Młodzieżowych Radach.

 Podczas I inauguracyjnej se-
sji Młodzieżowej Rady VII kaden-
cji, nowo wybrani radni otrzymali z 
rąk pani burmistrz i przewodniczą-
cego RM zaświadczenia o wybo-
rze na radnych i  złożyli ślubowanie 
oraz wybrali prezydium w składzie: 
przewodnicząca  Rady - Karolina 
Wasilewska, wiceprzewodnicząca  – 
Katarzyna Dalke i sekretarz Denis 
Kaczyński.

W skład Młodzieżowej Rady w 
Pyrzycach VII kadencji na lata 2016 
– 2019 wchodzą uczniowie  z Ze-
społu Szkół Nr 1: Konrad Muszyń-
ski, Alicja Matyjaszek, Karolina Wa-
silewska,  z Zespołu Szkół Nr 2 :Ka-
rolina Olejniczak, Nikola Nowakow-
ska, Daria Przerada, z Publicznego 
Gimnazjum: Kacper Małolepszy, 
Patrycja Dyszkiewicz, Emilia Bu-
dynek, ze Społecznego Gimnazjum: 
Katarzyna Dalke, Denis Kaczyński, 
z Gimnazjum Mistrzostwa Sporto-
wego: Wiktor Majda, Maja Mala-
nowska i ze  Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego: Edyta 
Marszałek i Agata Zduńczyk.

Krany 
w Lipianach 
nie wyschną

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

Już w ubiegłym tygodniu na te-
renie zakładu wodociągów w Lipia-
nach rozpoczęły się prace remon-
towe instalacji uzdatniania wody dla 
miasta. 

Obok stojących już instalacji bu-
dowana jest stacja uzdatniania, która 
będzie filtrować wodę dla miasta 
prze okres trwania prac. – „Niestety, 
musimy remontować wieże filtrów,  
w kilku miejscach przecieka, utrzymy-
wanie takiego stanu mogłoby dopro-
wadzić do poważnej awarii i braku 
wody dla miasta. Awaria jest dla nas 
niezrozumiała, ponieważ wieża filtra-
cyjna była budowana zaledwie 20 lat 
temu, a dziś musimy ją remontować. 
Zdecydowaliśmy się razem z wła-
dzami miasta na wynajęcie filtrów  
i na czas remontu puszczenie wody do 
uzdatniania awaryjnym obiegiem. 

W związku z tym, mieszkańcy Li-
pian praktycznie nie odczują dolegli-
wości związanych z remontem. Prze-
łączenie filtrów nastąpi około 14 li-

stopada, będzie to przerwa w dosta-
wie wody na godzinę, może dwie, po 
czym przystąpimy do remontu filtra. 
Dodam, że woda dostarczana do od-
biorców nie zmieni swoich parame-
trów, będzie pod taką samą kontrolą 
sanepidu jak dotychczas. 

Po zakończeniu prac, które po-
trwają najpóźniej do 10 grudnia, 
będą wykonane badania biologiczne, 
ciśnieniowe i po ich wykonaniu do-
konamy ponownego przełączenia fil-
trów” – poinformował nas Jan Jur-
kiewicz kierownik Gminnego Za-
kładu Komunalnego w Lipianach. 
Jak usłyszeliśmy, remontu nie dało 
się uniknąć i musi być wykonany. 
Koszt całości, czyli wypożyczenia 
filtra rezerwowego oraz wykonania 
remontu wyniesie około 150 tysięcy 
złotych.

PP
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25 października br. w sali ban-
kietowej Pyrzyckiego Domu Kultury 
odbyło się uroczyste spotkanie z oka-
zji Międzynarodowego Święta Osób 
Niewidomych i Niedowidzących, 
zorganizowane przez Zarząd Pol-
skiego Związku Niewidomych Koło 
w Pyrzycach.

W spotkaniu udział wzięli człon-
kowie  koła w Pyrzycach, przedsta-
wiciele PZN Okręgu Zachodniopo-
morskiego, kół w Myśliborzu i Gry-
finie oraz przedstawiciele instytucji 
i jednostek samorządowych z terenu 
powiatu pyrzyckiego. Wśród zapro-
szonych była również  pani Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc.

Dzień Białej Laski
Pani burmistrz  złożyła najser-

deczniejsze życzenia członkom py-
rzyckiego koła Polskiego Związku 
Niewidomych, by ograniczenia wy-
nikające z dysfunkcji wzroku nie  
wpływały na  radość życia   i po-
znawanie świata, a bariery dnia co-
dziennego niknęły każdego dnia. 
Członkom Koła zamieszkałym na 
terenie naszej gminy wręczyła upo-
minki, a Zarządowi podziękowała 
za aktywność i działania podejmo-
wane na rzecz osób niewidomych  
i niedowidzących.

Spotkanie okraszone było poezją 
pani Krystyny Nawój w wykonaniu 
samej autorki.

    

27 października w Domu Stra-
żaka w Warnicach odbyła się uro-
czystość jubileuszowa. 5 par z naszej 
gminy świętuje w tym roku 50-lecie 
pożycia małżeńskiego, za co Posta-
nowieniem z dnia 28 lipca 2016 roku 

JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW
odznaczeni zostali medalami od Pre-
zydenta RP. Są to Państwo: Elżbieta i 
Zdzisław Harmoza, Anna i Zbigniew 
Demiańczuk, Danuta i Stefan Cy-
tryna, Zdzisława i Tadeusz Bogusz, 
Kazimiera i Roman Turko. Pod-

czas uroczystości wójt gminy War-
nice Anna Hackiewicz-Gębska za-
cytowała K. I. Gałczyńskiego: „Nie 
wystarczy pokochać; trzeba jeszcze 
umieć tę miłość wziąć w ręce i prze-
nieść ją przez całe życie”. Ten wzru-

szający fragment rozpoczął przemó-
wienie pełne podziwu, szacunku dla 
jubilatów, podziękowania za taki 
przykład wytrwałości i mądrości ży-
ciowej oraz życzeń dalszej realiza-
cji wspólnych planów. Następnie 
wójt wraz z kierownik USC p. Ireną 
Michno wręczyła małżonkom medale 
i legitymacje. 

Jubilaci obdarowani zostali 
również bukietami kwiatów oraz 
upominkami od wójt Anny Hackie-
wicz-Gębskiej. W podniosłej uro-
czystości towarzyszyli im bliscy,  
a oprawę muzyczną przygotował Ze-
spół BIESIADA. Gromkim Sto lat 
oraz toastem lampką szampana do-
pełniono uroczystości. 

Ze specjalnym upominkiem i ży-
czeniami do państwa Turko wystąpiła 
delegacja Biesiady; życzyli swoim 
członkom śpiewającej miłości i har-
monijnej zgody oraz wspólnej melo-
dii małżeńskiej. 

W dalszej części spotkania mał-
żonkowie wspominali lata młodo-
ści; czas zapoznania, zabaw, wesela, 
dzieci i wnuki... 

Gratulujemy państwu i życzymy 
dalszych udanych wspólnych szczę-
śliwych lat razem. W uroczystości nie 
mogli uczestniczyć państwo Demiań-
czuk – wszystkie upominki zostały 
im dostarczone w tym samym dniu.

Okres Święta Zmarłych jak co 
roku był dla policjantów czasem 
intensywnej pracy przy zapewnie-
niu bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym oraz bezpieczeństwa osób 
i mienia na samych cmentarzach. 
Wszelkie wysiłki i starania spowo-
dowały, że powiat pyrzycki bez-
piecznie zakończył tegoroczną ak-
cję „Znicz”. 

 Przez ostatnie dni kieru-
jący pojazdami napotykali na drodze 
zwiększoną liczbę policyjnych patroli. 
Policjanci wspierani przez funkcjona-
riuszy Straży Miejskiej i Gminnej czu-
wali nad bezpieczeństwem tych, któ-
rzy wyruszyli w niekiedy bardzo da-
leką drogę, by zapalić światełko na 
grobach swoich bliskich. Głównym 
zadaniem policjantów w tych dniach 
była przede wszystkim kontrola pręd-
kości, z jaką poruszają się pojazdy 
oraz stanu trzeźwości kierujących, 
a także bezpieczeństwo pieszych 
uczestników ruchu drogowego w re-
jonach cmentarzy. Mundurowi patro-
lując rejony cmentarzy dbali też, aby 
z grobów naszych bliskich nie zni-
kały znicze i stroiki. Wszystkie podej-
mowane w tym okresie działania po-
licjantów połączone z odpowiedzial-
nością kierowców spowodowały, że 
dzisiaj możemy z satysfakcją poinfor-
mować o tym, że nie odnotowano tym 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
 „ZNICZ”

czasie na drogach powiatu pyrzyc-
kiego żadnego poważnego zdarzenia 
drogowego, w którym ktoś ucierpiał.                            

W ciągu 6 dni trwającej akcji 
„ZNICZ” na terenie powiatu pyrzyc-
kiego doszło do 5 niegroźnych zda-
rzeń drogowych. 

W pierwszym dniu tj. 28 paź-
dziernika doszło do dwóch zda-
rzeń drogowych i zatrzymano jedną 
osobę, która kierowała pojazdem bę-
dąc w stanie nietrzeźwości. 

W dzień przed Świętem Zmar-
łych, 31 października odnotowano 
jedną kolizję drogową. W kulmina-
cyjnym dniu Święta Zmarłych tj. 1 li-
stopada na terenie powiatu doszło do 
dwóch zdarzeń drogowych. Pomimo 
zaistniałych zdarzeń drogowych ruch 
odbywał się bez większych utrud-
nień. Nie odnotowano żadnego zda-
rzenia o charakterze kryminalnym w 
rejonie nekropolii. 

Podsumowując długi listo-
padowy weekend wypada jedy-
nie stwierdzić, że za sprawą przede 
wszystkim zachowania zdrowego 
rozsądku przez samych mieszkań-
ców przy udziale pyrzyckich stróżów 
prawa, na terenie powiatu pyrzyc-
kiego był on wyjątkowo bezpieczny.

st. sierż. 
Marcelina Pałaszewska

KPP w Pyrzycach
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27 października w chłodne, je-
sienne przedpołudnie na stołówce 
Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzy-
cach odbył się kolejny Dzień Euro-
pejski, tym razem portugalski.

Stanowił on podsumowanie pro-
jektu „Mobilność drogą do zawo-
dowej przyszłości”, finansowanego 
ze środków Unii Europejskiej, Pro-
gramu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój. W pierwszym spotkaniu 
uczestniczyli zaproszeni goście – wi-
cestarosta pyrzycki Bartłomiej Króli-
kowski, członkowie Rady Rodziców 
- pani Izabella Morka oraz pan Paweł 
Wilczyński, dyrekcja, nauczyciele 
oraz uczniowie naszej szkoły.

W drugim – gimnazjaliści z py-
rzyckich szkół wraz z opieku-
nami. Uczniowie, którzy w zeszłym  
i obecnym roku odbyli zagraniczne 
praktyki zawodowe w hotelach, warsz-
tatach samochodowych, restauracjach i 
firmach komputerowych w  słonecznej 
Portugalii, mieli okazję pochwalić się, 
czego nauczyli się podczas praktyk, ja-

Dzień Portugalski 
w ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach

kie zdobyli umiejętności – zawodowe  
i językowe.

Uczennice 
Technikum Hote-
larskiego zapre-
zentowały scenki 
dotyczace funkcjo-
nowania hotelu – 
przyjmowanie za-
mówień w recep-
cji, ścielenie i de-
korowanie łóżka 
oraz nakrywanie  
stołu. Informatycy 
zaprosili na krótki 
film prezentujący 
nabyte w portugal-
skich firmach kom-
puterowych kom-
petencje. Technicy 
pojazdów samo-
chodowych dali 
pokaz umiejętno-
ści niezbędnych 
podczas napraw 
usterek w moto-

W piątek 4 listopada 2016 r. Sala  Miejsko-Gmin-
nego Ośrodka Kultury  w Lipianach pękała w szwach. 
Organizatorzy donosili krzesła, szukali miejsc dla wciąż 
przybywających gości.  Bo też okazja była nie lada. Ist-
niejący MGOK zespół śpiewaczy „Swojaki” obcho-
dził 15-lecie swego istnienia. Były kwiaty, życzenia od 
władz miasta i powiatu, od mieszkańców Lipian i Py-
rzyc,  którzy także zaszczycili nas swoją obecnością. 
Było huczne „Sto lat” i wielki tort. Zespół „Swojaki” 
prowadzony przez Elżbietę Cichacką wrósł w społecz-
ność  miasteczka i gminy, ma swoją publiczność, która 
niejako stanowi integralną część zespołu m.in. dzięki 
cyklicznym spotkaniom  zwanym „Biesiadą ze Swoja-
kami”.  Biesiada to wspólne śpiewanie popularnych pie-
śni i piosenek o rozmaitej tematyce, to biesiadowanie 
przy kawie, herbacie i cieście pieczonym przez panie, to 
wspólne radowanie się, opowiadanie dowcipów, to ra-
dość dawana sobie nawzajem.  Ale „Swojaki” to także 
uświetnianie imprez okolicznościowych poprzez skecz, 
kabaret, inscenizację, to wciąż na nowo odkrywane 
talenty aktorskie pań i panów, to 15 lat wciąż czegoś 
nowego, odkrywczego. „Swojaki” to przykład na to, że 
nigdy na nic nie jest za późno, a „Sto lat” to dla nich 
stanowczo za mało, bo już dziś mają łącznie1330 lat. 
Czego więc im życzyć ? Życzymy im zdrowia, olimpij-
skiej kondycji, nowych pomysłów, wigoru, uśmiechu na 
co dzień i od święta. A sobie życzymy, aby nas jak naj-
dłużej bawili.

rze, a uczennice Technikum Żywie-
nia opowiedziały o przygodach i wy-
cieczkach podczas pobytu w Bradze, 
o egzotycznych kulinariach, z którymi 
zetknęły się w portugalskich restaura-
cjach oraz o wrażeniach z wyjazdu.

Prezentacje zwieńczył wspaniały, 
portugalski poczęstunek przygoto-
wany przez uczennice i nauczycielki 
przedmiotów zawodowych.

Na zakończenie dyrektor Paweł 
Palczyński oraz wicedyrektor i ko-
ordynator projektu Ewa Cywińska 
wręczyli uczestnikom praktyk certy-
fikaty Europass Mobilność, potwier-
dzające odbycie praktyk zawodo-
wych w Portugalii.

Europejskie spotkanie jednych 
rozmarzyło – zatęsknili za ciepłymi 
krajami i zapierającymi dech kra-
jobrazami, innym dało dużo słońca  
i energii do działania w pochmurne 
dni, jeszcze innych zmotywowało do 
nauki i starań, by wziąć udział w ko-
lejnym projekcie. 
W przyszłym roku
kierunek – H I S Z P A N I A !!!

Organizatorzy: Wicedyrektor Ewa 
Cywińska, Łukasz Fornalczyk, Ilona 

Puzerewska, Justyna Migdalska, 
Aleksandra Pietrzykowska, Aneta 

Masternak, Joanna Pniewska, 
Łukasz Budynek

Zatrudnię kierowcę kat. C+E na chłodnię i plandeki. 
Stałe trasy. Transport krajowy. Kontakt 601445965.
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Pozostając jeszcze w atmos-
ferze Wszystkich Świętych posta-
nowiliśmy zaprezentować kartę 
pocztową z widokiem pyrzyc-
kiego cmentarza. Pomimo że same 
w sobie cmentarze są urokliwe, 
to rzadko były one motywem 
widokówek.  

Do tych najbardziej uznanych, 
pod względem architektonicznym, 
zaliczany jest cmentarz szczeciń-
ski. Otwarty został w 1901 roku 
i wzorowany był na założeniach 
cmentarnych Hamburga i Wied-
nia. Stanowi również najpiękniej-
szy park miasta – znajdziemy tam 
obok zabytkowych (i nie tylko) 
nagrobków i wielu symbolicz-
nych pomników,  żywopłoty, zie-
leńce, zbiorniki wodne, drewniane 

Pyrzycki cmentarz na starej widokówce

mostki. Na uwagę zasługuje również 
brama główna prowadząca na cmen-
tarz (ma 77 metrów) i charaktery-
styczna kaplica cmentarna.

Również i Pyrzyce posiadały 
swoje cmentarze. W XVIII wieku 
główny cmentarz zlokalizowany był 
zaułku opodal zbiegu Wielkiej Tkac-
kiej (ob. ul. Szkolnej) i św. Ducha 
(ob. Zabytkowej). Do 1810 r. cmen-
tarz przeniesiono poza mury. Inny 
cmentarz kościoła św. Maurycego był 
do  1877 r. na Winnej Górze (obecnie 
ul. Ogrodowa i Wojska Polskiego). 
W 1852 r. wytyczono nowy cmen-
tarz przed Bramą Bańską, w miejscu 
obecnego. Na jego obecnym terenie 
znajdował się również stary cmentarz 
żydowski w Pyrzycach – kirkut. Zo-
stał założony około 1735 roku. Nie są 

znane losy kirkutu w czasie II wojny 
światowej. Po 1969 cmentarz został 
zlikwidowany. Obecnie na jego miej-
scu nic się nie znajduje oprócz rosną-
cych krzewów i drzew. W zaroślach 
można jeszcze znaleźć fragmenty 
nagrobków (macew). Obok byłego 
cmentarza żydowskiego mieści się 
najnowsza część polskiego cmenta-
rza (na terenie byłego niemieckiego 
cmentarza).

Istniał jeszcze inny cmentarz na 
wzgórzu przy ul. Staromiejskiej w 
Pyrzycach. Cmentarz założony na 
wyniesieniu (Wzgórze Chramowe), 
prawdopodobnie w 1. poł. XIX 
w. Posiadał nieregularny, owalny 
kształt. Teren cmentarza ograniczony 
był skarpami wzgórza, jednoalejowy. 
Słabo czytelne ślady nagrobków z 2. 

poł. XIX w. i sprzed 1945 r. Te-
ren przecięty jest w osi długiej 
aleją, mocno porośnięty drze-
wami, zakrzewiony, występują 
tam pojedyncze egzemplarze 
starodrzewu lipowego.

Prezentowana widokówka 
przedstawia główną aleję py-
rzyckiego cmentarza. Wydawcą 
był Fritz Mitreiter (Pyritz). 
Rok produkcji i data nadania są 
nieznane.  
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W naszym małym, przepięknie położonym 
miasteczku, na skraju ulic Mostowej i Sikorskiego 
28 października 2016 r.  miała miejsce niezwykła 
uroczystość.

 O godz.15.00 ksiądz proboszcz  parafii pw. WNMP w Li-
pianach Andrzej Stolarski w asyście księdza wikarego Krzysz-
tofa Żuka, po powierzeniu naszego miasteczka i jego miesz-
kańców opiece Boga i wspólnym odmówieniu Koronki do 
Miłosierdzia Bożego, poświęcił pierwszy w Lipianach krzyż 
przydrożny. Następnie nasz duchowy przewodnik powiedział 
kilka ciepłych słów o jego roli i symbolice w życiu narodu,  
a także  odczytał wymowny napis znajdujący się na pamiąt-
kowej tablicy: „Otoczę to miasto opieką i  ocalę je” (Iz.37,35) 
„W 1050. rocznicę Chrztu Polski na pamiątkę przynależności 
naszej Ojczyzny do cywilizacji  chrześcijańskiej i europejskiej 
stawiamy ten krzyż przydrożny. Słowa niniejsze umieszczamy 
na obelisku pochodzącym z ruin kościoła nieistniejącej, pod-
lipiańskiej wsi Krepkin. Mieszkańcy Ziemi Lipiańskiej”.

Uroczystość, choć trwała pół godziny, miała bardzo emo-
cjonalną wymowę. Świadkami tego niecodziennego wy-
darzenia byli mieszkańcy Lipian i zaproszeni goście – Sta-
rosta Pyrzyc Stanisław Stępień i Wicestarosta Bartłomiej 
Królikowski.

Bardzo dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, którzy 
pomogli nam w postawieniu tego wspaniałego symbolu naszej 
tożsamości i tym, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczy-
stości. Należą do nich przede wszystkim: Starosta Pyrzyc Sta-
nisław Stępień, Wicestarosta Pyrzyc  Bartłomiej Królikowski,  
Tomasz Krężel, Czesław Krężel, Piotr Kołodziej oraz Bur-
mistrz Lipian Krzysztof Boguszewski, pp.Cioch, Zygmunt 
Siepracki, Michał Zimirski, Bronisław Cecerski, Jerzy Ku-
kiel,  Zbigniew Przeździak, Tomasz Królikowski, Wiesław 
Potocki, Marek Samoćko, Grzegorz Sakowski, Tadeusz Nie-
wiadomski, pracownicy firmy Pro-Trailer, pracownicy Gmin-
nego Zakładu Komunalnego w Lipianach, pracownicy Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lipianach, pracownicy 
Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. A. Osieckiej 
w Lipianach.

Szczególne wyrazy szacunku i wdzięczności kierujemy 
do anonimowychdarczyńców oraz ks. proboszcza Andrzeja 
Stolarskiego i ks. wikarego Krzysztofa Żuka. Bez nich nie 
byłoby naszego przydrożnego krzyża.

Bożena Kryśków

Mimo że kolejne wybory samo-
rządowe dopiero za dwa lata, już 
dziś docierają do nas klimaty kam-
panii. Już dziś zapobiegliwi i nie-
cierpliwi próbują stanąć w blokach 
startowych jakby wybory miały od-
być  się za dwa miesiące. 

Czytamy na portalach, kto na 
kandydata się nadaje a kto nie, nie-
które lokalne media robią sondaże 
na temat ewentualnych kandyda-
tów. Trochę to tak,  jak ze świę-
tami Bożego Narodzenia w hiper-
marketach, gdzie ozdoby choin-
kowe i atrybuty tych świąt można 
nabyć razem ze zniczami na Święto 
Zamarłych. 

Choroba wyborcza to według 
mnie nieodparta chęć do sprawo-
wania władzy, jakiejkolwiek aby 
władzy. Dlatego niektórzy nie wy-
trzymują ciśnienia i w obawie, by 
ktoś nie wyprzedził ich w wyścigu 
do jakiegoś fotela decydują się na 
rozpoczęcie hipermarketowej kam-
panii, przypominając o sobie wy-
borcom, że są i są gotowi choćby 
dziś stanąć do walki o fotel. 

Puszczenie informacji o tym, 
czy innym kandydacie jest pew-
nego rodzaju badaniem opinii pu-
blicznej, ludzie są z natury wredni 
i złośliwi więc szybko wywalą, co 
im się w danym kandydacie nie 

Choroba wyborcza
podoba, czasami fałszywie po-
chwalą, potencjalny kandydat jak 
zacznie kampanię dziś, to ma wię-
cej czasu na myślenie, jak wybor-
ców przekonać. 

Moda na rozpoczynanie wybo-
rów, tuż po zakończeniu wyborów 
przyszła do samorządów z góry, 
nasi parlamentarzyści są nieusta-
jąco w trakcie procesu wyborczego, 
po zakończeniu jednej kampanii 
rozpoczynają kolejną, by zapewnić 
sobie reelekcję. 

Niedawno czytałem wywiad 
z prezydentem Szczecina Pio-
trem Krzystkiem, który na pytanie 
dziennikarza o plany wyborcze za 

dwa lata stwierdził, że dziś o tym 
nie myśli, bo ma za dużo roboty.  
I to jest chyba odpowiedź na pyta-
nie, dlaczego niektórzy na dwa lata 
przed wyborami myślą już dziś o 
wyborach i zdobyciu jakiegoś fo-
tela, chyba nie mają nic innego do 
roboty.

RT
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„Święta narodowe”

Powinniśmy pamiętać o świę-
tach narodowych i w miarę możli-
wości uczestniczyć w obchodach, 
ale bez rozrób, jak to obserwujemy 
w ostatnich latach. 

Uważam, że tak powinno być, 
aby każdy obywatel pamiętał  
o świętach narodowych i w szcze-
gólny sposób to okazywał, ja oczy-
wiście świętuję uroczyście wszyst-
kie święta narodowe.

Dla nas Polaków święta naro-
dowe mają jakiś szczególny charak-
ter i powinniśmy w godny sposób 
je obchodzić, chociażby najbliż-
sze święto przypadające 11 listo-
pada. Zawsze szczególnie traktuję 
ten dzień.

Święta narodowe staram się 
uczcić oglądaniem transmisji w te-
lewizji, uważam, że nie powinni-
śmy zapominać o naszej historii  
i takie dni odpowiednio szanować.

Święta narodowe to nasza hi-
storia, obok której nie możemy 
przechodzić obojętnie i powinni-
śmy, jako patrioci, pamiętać o nich  
w sposób szczególny i obchodzić je 
w miarę możliwości.

Kilka ostatnich sesji Rady Miej-
skiej w Pyrzycach i posiedzeń komi-
sji odbyło się pod nieobecność rad-
nego Mirosław Wyrodka. Nie, żeby 
ktoś go w zaproszeniach pomijał, po 
prostu miał inne sprawy i nie uczest-
niczył w posiedzeniach. Dodać na-
leży, że materiały, o których radni 
mieli dyskutować i projekty uchwał 
za każdym razem Wyrodek dostawał. 
Na sesji, która odbyła się 29 września 
radni gminy Pyrzyce, przegłosowali 
uchwałę o sprzedaży dla Sławęciń-
skiego Stowarzyszenia Inicjatyw Lo-
kalnych budynku byłej szkoły w Ry-
szewku, w której obecnie znajduje 
się Młodzieżowe Centrum Edukacji  
i Readaptacji Społecznej, a stowarzy-
szenie dzierżawi na ten cel obiekt od 
gminy. 

Radni, w głosowaniu jawnym, 
przed kamerami Aury, poprzedzo-
nym posiedzeniami komisji, wyja-
śnieniami burmistrz i prezes stowa-
rzyszenia Beaty Skubiak przegło-
sowali uchwałę. 9 radnych było za 
sprzedażą, 4 radnych wstrzymało się 
od głosu i nikt nie był przeciwny. 

Jak się okazało na kolejnej se-
sji, która odbyła się 27 października, 
radnemu Wyrodkowi po czasie, jak 
dziecku się beknęło. W miesiąc od 
uchwalenia sprzedaży, zleceniu wy-
ceny nieruchomości, poniesionych 
kosztach, rozpoczęciu procedury za-
ciągnięcia kredytu przez stowarzy-
szenie, Wyrodek doznał olśnienia  
i uznał, że on lepiej wie, z jakich 
środków unijnych stowarzyszenie 
chce przeprowadzić termomoderni-
zację, że uchwałę należy uchylić, a w 
ogóle po co sprzedawać. 

No i na tę okoliczność złożył 
wniosek z prośbą o przegłosowanie 
jego pomysłów. Jak widać, albo ma-
ile do Okunicy dochodzą po miesiącu 
i radny nie zapoznał się z uchwałą  
o sprzedaży, albo z premedytacją ze-
chciał zamieszać, wiedząc, jakie to 
może rodzić skutki. Przypomnijmy, 
że Sławęcińskie Stowarzyszenie Ini-
cjatyw Lokalnych z siedzibą w Sła-
węcinie dzierżawi nieruchomość po 

byłej szkole w Ryszewku od Gminy 
Pyrzyce od 2013 roku, okres dzier-
żawy który uchwaliła rada poprzed-
niej kadencji wynosi 15 lat, stowa-
rzyszenie zostało zobowiązane do za-
inwestowania w nieruchomość 500 
tysięcy zł. Według rzeczoznawcy 
obecna wartość nieruchomości to 
około 680 tysięcy złotych,  ponie-
sione od początku dzierżawy nakłady 
remontowo-budowlane jakie ponio-
sło stowarzyszenie, wycenione zo-
stały przez rzeczoznawcę na kwotę 
ponad 280 tysięcy złotych. Jeżeli doj-
dzie do sprzedaży, budżet Gminy Py-
rzyce zasilony zostanie kwotą około 
390 tysięcy złotych. Sławęcińskie 
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 
zainteresowane jest kupnem przed-
miotowej nieruchomości, ponieważ 
będąc właścicielem ma większe moż-
liwości związane z pozyskiwanie 
środków zewnętrznych zarówno na 
działalność stowarzyszenia jak i na 
dalszą modernizację obiektu. 

Dziś, gdyby radni uchylili 
uchwałę o sprzedaży, stowarzyszenie 
mogłoby domagać się zwrotu ponie-
sionych nakładów za rozpoczęte pro-
cedury, ale tego Wyrodek nie widzi, 
albo nie chce widzieć. Pomijam fakt, 
że sama instytucja i obiekt Młodzie-
żowego Centrum Edukacji i Reada-
ptacji Społecznej zatrzymałyby się w 
rozwoju. Na koniec przypomnę, że w 
sesjach się uczestniczy, zabiera głos i 
głosuje, a jak się nie uczestniczy, to 
się nie dyskutuje i nie głosuje, tej ro-
boty nie ma na wynos do domu.

RT  

Wyrodkowi się beknęło

NISKIE TEMPERATURY 
SĄ NIEBEZPIECZNE
DLA CZŁOWIEKA

Ta pora roku jest szczególnie 
trudnym czasem dla osób bezdom-
nych, samotnych czy w podeszłym 
wieku. Kiedy na dworze panują ni-
skie temperatury, wiele osób na-
rażonych jest na utratę życia lub 
zdrowia na skutek wychłodzenia 
organizmu. Zagrożenie takie doty-
czy także osób będących pod wpły-
wem alkoholu. 

Niskie temperatury zwłaszcza 
w nocy o tej porze roku to zagroże-
nie dla osób bezdomnych, starszych 
i samotnie mieszkających. Zagroże-
nie to dotyczy także osób będących 
pod wpływem alkoholu. W tym okre-
sie policjanci systematycznie kontro-
lują miejsca, w których mogą prze-
bywać osoby bezdomne. Udzielają 

potrzebującym informacji, w jakich 
placówkach mogą znaleźć schronie-
nie i bezpiecznie przetrwać zimę. Pa-
miętajmy, że naszym wspólnym obo-
wiązkiem jest dbałość o życie i zdro-
wie drugiego człowieka. Dlatego 
każdy śpiący na ławce, osłabiony czy 
nietrzeźwy człowiek to sygnał dzia-
łania dla mundurowych.

    Zwracamy się także z apelem 
by nikt z nas nie był obojętny na po-
trzeby drugiego człowieka. Zwróćmy 
uwagę na osoby bezdomne, samotne, 
bezradne czy nietrzeźwe. Infor-
mujmy o każdej zauważonej osobie 
leżącej lub siedzącej na ziemi, ław-
kach, przystankach, bądź przebywa-
jącej w altankach ogrodowych, czy 
pomieszczeniach opuszczonych i 
nieogrzewanych, która mogłaby być 

narażona na wyziębienie. Zgłoszenia 
można przekazywać pod numerami 
telefonów 997, 112 lub pogotowia ra-
tunkowego. Nasze zainteresowanie, 
być może przyczyni się do tego, że 
uratujemy komuś życie. Sami rów-
nież starajmy się okazać życzliwe 
serce i wyciągnąć pomocną dłoń w 
kierunku tych, którzy tej pomocy po-
trzebują. Nie przechodźmy obok ta-
kich osób obojętnie. 

Pamiętajmy, jeden telefon może 
uratować czyjeś życie.

W każdej jednostce policji w wo-
jewództwie zachodniopomorskim, w 
tym również do Pyrzycach, znajduje 
się aktualny informator o placów-
kach świadczących pomoc osobom 
bezdomnym opracowany przez za-
chodniopomorski Urząd Wojewódzki 
w Szczecinie. Wszystko po to, by 
osoby, które będą chciały zimę spę-
dzić w bezpiecznym i przede wszyst-
kim ciepłym miejscu, mogły uzy-
skać niezbędne informacje, gdzie i do 
kogo o taką pomoc się zwrócić.

st. sierż. Marcelina Pałaszewska 
KPP w Pyrzycach
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28 października br. odbyła się 
wyjątkowa uroczystość, która na 
długo pozostanie w pamięci dzieci 
uczęszczających do punktu przed-
szkolnego w Warnicach. 

Uroczystość rozpoczęła się od 
powitania wszystkich gości i przed-
stawienia krótkiej części artystycz-
nej, po której ks. proboszcz Piotr Sas-
-Ilnicki poświęcił niedawno otwarty 
Punkt Przedszkolny. Następnie dzieci 
zaprezentowały swoje umiejętno-
ści, były wiersze i piosenki. Później 
przyszedł moment na ślubowanie, 
podczas którego dzieci obiecały być 
dzielnymi przedszkolakami. 

Dyrektor Ewa Rebeko dokonała 
uroczystego pasowania na przed-
szkolaka i starszaka, a nauczycielka 
Ewelina Swat wręczyła pamiątkowe 
dyplomy. 

Przedszkolaki zostały obdarowane 
upominkami a wójt Anna Hackie-
wicz-Gębska przekazała prezent dla 
całej grupy na ręce wychowawczyni. 

Oczywiście w tej niezwykłej uro-
czystości uczniom towarzyszyli ro-
dzice, którzy z wielkim zaangażowa-
niem dokumentowali chwile pasowa-
nia swoich pociech.

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
 którym w powiecie pyrzyckim jest

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach

 poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Jest wiele dzieci, które zostały okrutnie doświadczone przez los.  
Pomóżmy stworzyć im normalne dzieciństwo.

Jeśli chcesz przjąć je do siebie, obdarzyć ciepłem rodzinnym, zapew-
nić opiekę i wsparcie, rozważ możliwość utworzenia rodziny zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Organizator Rodzinnej Pieczy 
Zastępczej udzieli kandydatom na rodziców zastępczych wsparcia i wszel-
kich informacji w tym zakresie.

Więcej informacji zostanie podanych w trakcie inndywidualnej roz-
mowy z pracownikiem PCPR w Pyrzycach.

PCPR w Pyrzycach
ul. Młodych Techników 7
tel. 91 88 74 120

Pyrzyce, dnia 24 października 2016 r.       Dyrektor Powiatowe Centrum
          Pomocy Rodzinie w Pyrzycach
                                                   Barbara Sykucka
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We wrześniu i październiku wójt gminy Mieczysław Mular-
czyk wraz z panią kierownik USC Małgorzatą Kędziorą odwie-
dzili kolejnych jubilatów, którzy obchodzili urodziny. Wśród 
nich byli: pani Helena Lachowska (90 lat), p. Edmund Mrocz-
kowski (90 lat), MariannaJonasik (92) i p. Henryk Szagański 
(91). Nasi drodzy jubilaci cieszą się dobrym zdrowiem i  oto-
czeni są serdeczną opieką najbliższych członków rodziny.

Z okazji tak pięknej rocznicy, wójt wręczając listy gratula-
cyjne  życzył jubilatom „pogody ducha, pomyślności, dni peł-
nych słońca oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w 
życiu”. Spotkania u wszystkich dostojnych jubilatów upływały 
w miłej i serdecznej atmosferze.

Anna Garzyńska
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Już 5 października zarząd po-
wołał likwidatora Zarządu Dróg Po-
wiatowych, został nim dotychcza-
sowy dyrektor Andrzej Drabczyk. 

W uchwale powołującej likwida-
tora zarząd określił jego zadania i czas 
ich realizacji. Do końca roku Drab-
czyk musi dokonać między innymi in-
wentaryzacji majątku i przekazać go 
do starostwa, musi zmienić wpisy w 
księgach wieczystych, poinformować 
kontrahentów i spłacić należności. 

Co najważniejsze, musi poin-
formować pracowników o tym, 
że albo będą mieli nowego praco-
dawcę, albo będą zwolnieni. 

Z informacji, jakie posiadamy, 
mimo wcześniejszych zapowie-
dzi, że pracę w wyniku likwida-
cji straci kilka osób z biura i dróż-
nicy, dziś słyszymy nieoficjalnie, 
że każdy kto pozostał w likwido-
wanej firmie otrzyma ofertę pracy. 
Czyli 13,5 etatu z obecnego składu 
osobowego Zarządu Dróg Powia-
towych zostanie wchłoniętych 
na etaty do Starostwa Powiato-
wego w Pyrzycach. Rodzi się py-
tanie, na czym w takim razie wła-
dze powiatu chcą zaoszczędzić, 
bo przecież ograniczenie kadry  
w drogówce miało takie oszczędno-
ści dać. 

Według programu naprawczego 
przygotowanego na zlecenie staro-
stwa przez firmę Curulis,„….po-
wiat każdego roku wydaje na utrzy-
manie dróg powiatowych 2,5 mi-
liona złotych, pomimo że na terenie 
powiatu istnieje jednostka budże-
towa jaką jest Zarząd Dróg Powia-
towych to i tak zadania z zakresu 
utrzymania czystości i odśnieża-
nia realizowane są przez firmy ze-
wnętrzne wybierane w przetargach. 
Zarząd Dróg Powiatowych zatrud-
nia obecnie 15 osób. Utrzymanie 
jednostki jest w obecnym kształ-
cie nieefektywne kosztowo i funk-
cjonalnie. Zadania realizowane 
przez ZDP ograniczają się jedynie 
do drobnych napraw, a duże i kosz-
towne zadania z zakresu utrzyma-
nia dróg powiatowych realizowane 
są przez podmioty zewnętrzne. Wy-
soki koszt obsługi zadań z zakresu 
utrzymania dróg powiatowych oraz 
niska funkcjonalność jednostki bu-
dżetowej stanowi przesłankę do li-
kwidacji ZDP i wcielenie części 
pracowników do realizacji w/w 
zadań w ramach wydziału w sta-
rostwie.. Likwidacja jednostki po-
zwoli ograniczyć zatrudnienie 
wśród pracowników administracyj-

28 września Rada Powiatu Pyrzyckiego, na wniosek zarządu powiatu, 
podjęła decyzję o likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych.

nych (min. dyrektor, główny księ-
gowy, specjalisty ds. planowania i 
zamówień publicznych) jak i pra-
cowników gospodarczych (sprzą-
taczki oraz dróżników). W ramach 
nowego wydziału w starostwie 
utworzonych zostanie 7 stanowisk 
pracy. Szacuje się, że w ramach 
optymalizacji zatrudnienia oraz 
zmiany formy realizowanych zadań 
z zakresu zarządzania drogami po-
wiatowymi wygeneruje oszczędno-
ści na poziomie 250 tysięcy złotych 
rocznie. W latach 2017 – 2018 z ty-
tułu likwidacji Zarządu Dróg Po-
wiatowych firma Curulis przewi-
duje, że powiat zaoszczędzi około 
400 tysięcy złotych……” 

Jeśli więc nie zwalniamy pra-
cowników to gdzie oszczędności  
i po co likwidacja, ale może pro-
gram naprawczy poszedł do kosza 
i jest nowy plan likwidacji z gwa-
rancją miejsc pracy i wykonania tej 
samej roboty. 

Także nieoficjalnie wiemy, że 
zarząd powiatu ma w pierwszej 
połowie listopada zaproponować 
wszystkim 13,5 pracownikom li-
kwidowanej firmy nowe oferty 
pracy. W historii Starostwa Powia-
towego w Pyrzycach jest to drugi 
likwidowany zakład, pierwszym 
był szpital powiatowy, zlikwido-
wany w 2003 roku, miał wtedy na 

koncie 11 milionów zadłużenia. 
Co do spraw kadrowych filozo-
fia przed laty była podobna, część  
z pracowników zlikwidowanej pla-
cówki przeszła do nowego szpitala, 
część zasiliła rzeszę bezrobotnych. 
Jakie proporcje, oszczędności  
i efekty będą teraz, zobaczymy 
jeszcze w listopadzie.

RT
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Dziękuję Panu Redaktorowi za 
opublikowanie mojej informacji do-
tyczącej odniesienia się do uzasad-
nienia i okoliczności z nim zwią-
zanych, w sprawie rozstrzygnięcia 
przez Naczelny Sąd Administracyjny 
(NSA) mojej skargi w przedmiocie 
odwołania starosty.

Wówczas odniosłem się do prze-
strzeni prawnej i wg mnie, ale rów-
nież wg wielu znakomitości praw-
nych i adwokackich, zostały naru-
szone standardy prawne. Dzisiaj chcę 
zakończyć moją informację wraz  
z komentarzem, skupiając się na stan-
dardach etyczno-politycznych tj. ich 
naruszeniu i częściowo wrócić do 
standardów natury prawnej. 

NSA zauważa, że jest wymóg za-
opiniowania wniosku o odwołanie 
starosty  przez komisję rewizyjną, ale 
NSA pisze również, cyt. 

„W ocenie NSA zaakceptowanie 
stanowiska, zgodnie z którym dla sku-
teczności wydanej opinii konieczne 
byłoby uzyskanie jednoznacznego 
stanowiska, prowadziłoby do sytu-
acji, w której na skutek takiego roz-
kładu głosów jaki miał miejsce w ni-
niejszej sprawie, doszłoby do zablo-
kowania procedury odwołania staro-
sty”. Niebywałe, tutaj przytoczę sta-
nowisko Trybunału Konstytucyjnego 
cyt. „...przepis kompetencyjny  pod-
lega zawsze ścisłej wykładni literal-
nej, domniemanie objęcia upoważ-
nień materii w nim nie wymienionych 
w drodze np. wykładni celowościowej 
nie może wchodzić w rachubę...”. 

Poprzednio pisałem, że sądy pogu-
biły się, na potwierdzenie z uzasadnie-
nia NSA, cyt. „należy odczytywać jako 
brak zajęcia pozytywnego stanowiska 
odnośnie wniosku o odwołanie staro-
sty, a nie jako brak wydania opinii”.  
I tutaj Trybunał Konstytucyjny po-
wiedział wyraźnie, cyt. „...Gdy normy 
prawne nie przewidują wyraźnie kom-
petencji organu państwowego, kom-
petencji nie wolno domniemywać...”. 

To samo stanowisko Trybunału 
Konstytucyjnego można przypisać 
NSA w uzasadnieniu, cyt. „Skoro 
opinia komisji rewizyjnej nie ma cha-

Sądy mają sądzić
czy rządzić? 

rakteru wiążącego, to należy uznać, 
że uzyskanie stanowiska...było wy-
starczające dla dalszego procedowa-
nia nad wnioskiem”. 

Nie daj Bóg, gdyby student III 
roku wydziału prawa, na egzaminie 
tak odpowiedział. Szanowni Pań-
stwo, czy mamy sytuację z powro-
tem tzw. „falandyzacji prawa”  i czy 
mamy do czynienia z sytuacją psu-
cia mechanizmów państwa prawa  
i praworządności?

Jeszcze kilka zdań z posiedzenia 
komisji rewizyjnej w dniu 9 grudnia 
2015 r. przewodniczący komisji re-
wizyjnej pan Artur Pniewski zapy-
tał cyt. „czy któryś z wnioskujących 
chciałby się wypowiedzieć na temat 
uzasadnienia i na temat postawienia 
zarzutów staroście Kazimierzowi Li-
pińskiemu?”. Nikt nie zabrał głosu. 
Następnie po moim dosyć obszer-
nym wystąpieniu, NIKT z członków 
komisji rewizyjnej nie zadał pytania 
oraz NIKT nie potwierdził w żaden 
sposób, że zarzuty są zasadne, bądź 
ma inne zdanie. Zadaniem komisji 
rewizyjnej jest zbadanie rzetelności, 
prawdziwości zarzutów podanych 
we wniosku o odwołanie starosty, 
oraz wyjaśnienie rozbieżności poglą-
dów w tym zakresie. Na tej podsta-
wie komisja rewizyjna wydaje opinię 
w sprawie wniosku. Nic z tych rze-
czy nie było, sądowi nie przeszkadza, 
że komisja rewizyjna nie dokonała 
oceny wniosku. 

W dniu 22 czerwca 2016 roku 
podczas XXII sesji Rady Powiatu 
Pyrzyckiego: 

- zatwierdzono sprawozdanie fi-
nansowe oraz sprawozdanie z wyko-
nania budżetu powiatu  pyrzyckiego 
na rok 2015, głosując: 15 głosów za, 
0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzy-
mujących - udzielono Zarządowi Po-
wiatu (starosta jest przewodniczącym 
zarządu) absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu na rok 2015, głosu-
jąc: 15 głosów za, 0 głosów przeciw,  
0 głosów wstrzymujących. Jak wi-
dać, koalicja na rzecz odwołania sta-
rosty czyniąc niezadowolenie z jego 

(mojej) pracy w roku 2015, kwituje 
pracę za rok 2015, głosami jak wyżej. 

W polityce ważna jest wiarygod-
ność i zapewniam, że będąc w opozy-
cji chcę solidnie budować naszą wspól-
notę. Na sesjach dużo pytam, wnoszę 
o istotną zaniedbaną przestrzeń obywa-
telską. ”Bizancjum” nie będzie, powiat 
(sześć gmin) potrzebuje odważnych, 
dynamicznych, współczesnych działań 
i decyzji. 

Jesteśmy małym powiatem, ale 
silną ziemią pyrzycką, wszyscy do-
brze się znamy i wiemy dlaczego od-
wołano Starostę Pyrzyckiego Kazi-
mierza Lipińskiego wraz z Zarządem. 

                     Kazimierz  Lipiński 
    Radny Powiatu Pyrzyckiego
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Kilka tygodni temu zakończony 
został remont ulicy Okrzei w Li-
pianach. Nie jest to ulica w pełnym 
tego słowa znaczeniu, a raczej pie-
szo-jezdnia, której remont na jed-
nym z odcinków rozpoczął były 
starosta Władysław Dusza. 

Na końcu lub początku, jak kto 
woli, wyremontowanego w tym 
roku odcinka ul. Okrzei, przy Basz-
cie Myśliborskiej władze powia-
towe postawiły tablicę, która za-
wiera informację, że jest to ulica 
powiatu pyrzyckiego i ile koszto-
wał jej remont w 2015 i 2016. 

Nie wiemy, dlaczego zapo-
mniano o wcześniejszych etapach  
i ich kosztach, jakiś brak politycz-
nej konsekwencji. Wielu mieszkań-
ców Lipian zadawało sobie pyta-
nie i pytało innych, po co taka ta-
blica. Jak mówili, wszystko im 
jedno po czyjej ulicy chodzą, aby 
była w należytym stanie technicz-
nym i czysta. By zgłębić tajemnicę 
tablicy zadaliśmy pytanie do Staro-
sty Pyrzyckiego.

W związku przygotowywa-
nym materiałem w Dwutygodniku 
PULS POWIATU zwracam się z 
prośbą o przekazanie naszej redak-
cji następujących informacji:

1. Jaki był cel umieszczania po 
zakończonym remoncie u zbiegu ulic 
Okrzei (drogi powiatowej) i Mosto-
wej w Lipianach tablicy informują-
cej, kto dokonał remontu i za jakie 
kwoty?

2. Jaki był koszt wykonania i po-
stawienia w/w tablicy?

Odpowiedział nam sekretarz 
starostwa Mariusz Majak: „W 
związku z Pańskim wnioskiem o 
udzielenie informacji z dnia 18 paź-
dziernika 2016 r. informuję:

I. Droga powiatowa zdefinio-
wana została w Ustawie o Drogach 
Publicznych jako droga „stano-
wiąca połączenie miast będących 
siedzibami powiatów z siedzibami 
gmin i siedzib gmin między sobą” 
(art. 6a ust. 1 tejże Ustawy). Wą-
ska uliczka, jaką jest ul. Okrzei, w 
opinii wielu zainteresowanych nie 
kojarzona była jako droga powia-
towa. Otrzymywaliśmy sygnały, że 
mieszkańcy, właściciele sąsiednich 
posesji, a także użytkownicy są-
siednich ogrodów działkowych nie 
wiedzieli do jakiej instytucji należy 
zwracać się w sprawach dotyczą-
cych zakresu i kształtu inwestycji, 
zjazdów a także późniejszej organi-
zacji ruchu na tejże drodze. Celem 
umieszczenia tablicy informacyjnej 
po zakończonym remoncie ulicy S. 
Okrzei w Lipianach było poinfor-
mowanie wszelkich zainteresowa-

nych tego typu sprawami o inwesto-
rze i zarządcy drogi — jako o pod-
miotach właściwych do rozpatry-
wania tychże spraw, jednocześnie 
informując o źródłach finansowa-
nia zadania oraz o wydatkowanych 
środkach na tę inwestycję.

2. Całkowity koszt wykonania 
tablicy wraz z montażem to 581 zł,

3. Podobne tablice znajdują się 
na niektórych innych odcinkach 
dróg nie tylko stanowiących inwe-
stycję powiatu pyrzyckiego. Aby w 
pełni poinformować naszych miesz-
kańców o innych inwestycjach dro-
gowych,  Zarząd Powiatu również 
zamierza umieszczać tablice infor-
macyjne przy innych ważnych in-
westycjach drogowych finansowa-
nych z budżetu powiatu. Wpłynie to 
na lepszy dostęp do informacji na-
szych mieszkańców do sposobu wy-
datkowania środków publicznych 
oraz wskaże instytucję odpowie-
dzialną za zarząd danym odcinkiem 
drogi.

By uzupełnić odpowiedź, dopy-
taliśmy sekretarza Majaka: „W dro-
dze dopytania do udzielonej odpo-
wiedzi, proszę precyzyjnie wskazać 
miejsca, gdzie poza Lipianami takie 
tablice zostały umieszczone?”

Odpowiedź sekretarza powiatu 
Majaka: - Takie tablice umiesz-
czane były m. in.:

- u zbiegu ulic Jana Pawła II 
i Niepodległości w Pyrzycach po 
przebudowie drogi i zmianie or-
ganizacji ruchu w poprzedniej 
kadencji,

- przy ul. Poznańskiej w Pyrzy-
cach po wykonaniu remontu chod-
nika w kadencji 2006-2010,

- przy ul. Cmentarnej w Pyrzy-
cach po wykonaniu remontu mo-
stu na rzece Sicinie w poprzedniej 
kadencji. Nadmieniam, że przebu-
dowa ul. Okrzei w Lipianach jest 
pierwszą tego typu inwestycją wy-
konaną "od początku do końca" 
przez obecny Zarząd Powiatu, 
który przyjął politykę informowa-
nia o wykonanych inwestycjach na 
drogach powiatowych m. in. za po-
mocą tablic. Podobne informacje 
znajdą się przy innych zrealizowa-
nych inwestycjach, którymi w naj-
bliższej przyszłości będą: przebu-
dowa drogi w miejscowości Żuków 
na terenie gminy Przelewice oraz 
remont mostu na rzece Płoni mię-
dzy miejscowościami Płońsko i 
Warszyn.

Tyle wyjaśnień Mariusza Ma-
jaka, sekretarza powiatu pyrzyc-
kiego, którego wyjaśnienia nie 
przekonują.  Według mnie i tych 
którzy dzwonili do redakcji, ta-
blice służą przede wszystkim do 
pokazywania mieszkańcom, że w 
tej powiatowej inwestycyjnej za-
paści coś jeszcze udaje się zrobić i 
żeby każdy mieszkaniec o tym się 
dowiedział, bo może gdzieś mu to 
umknęło. 

Szkoda na takie tablice publicz-
nych pieniędzy, które można by-
łoby przeznaczyć na kolejne ko-
sze na śmieci, czy ławki przy ulicy 
Okrzei lub innych drogach powia-
towych, albo na dodatkowe sprzą-

 Oznakujemy wszystkie drogi

tanie powiatowych ulic, choćby Ki-
lińskiego w Pyrzycach, na której 
śmieci fruwają codziennie. Nie pro-
testuje oczywiście przeciwko tabli-
com informującym, że dana inwe-
stycja realizowana była ze środków 
unijnych, bo taki jest wymóg, ale 
ul. Okrzei była robiona za podatki, 
a nie za kasę z Unii. 

Kolejne powiatowe tablice, 
o ile będą stawiane, będziemy pre-
zentować na łamach Pulsu i przeli-
czać na kosze na śmieci lub ławki. 
Ale gdyby uznać, że koncepcja za-
prezentowana przez Majaka jest 
słuszna, to władze gminy Pyrzyce, 
Lipiany i władze wojewódzkie 
także biorąc przykład, powinny z 
przodu i z końca swoich ulic posta-
wić takie tablice, bo nie może być 
tak, że jedna władza spełnia, jak pi-
sze Majak prośby mieszkańców o 
informacje o tym, czyja to ulica, a 
inne nie, więc może stawiajmy ta-
blice wszędzie, przy każdej drodze 
takie tablice jak na zdjęciu obok. A 
ja bym jeszcze uzupełnił informa-
cje na tablicy o aktualny skład za-
rządu powiatu i skład rady powiatu, 
tak żebyśmy wszyscy wiedzieli 
komu ten, czy inny remont lub in-
westycję zawdzięczamy, czy wszy-
scy radni będa z takiej promocji za-
dowoleni to inna bajka.

RT 
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SPORT

W kategorii juniorów młodszych najlepszymi okazali się: 

1. Berliński Grzegorz  9,0 pkt Lasker Barlinek 
2. Kowalik Bartosz   7,5 pkt Skoczek Choszczno
3. Dziechciarewicz Maciej 5,5 pkt Skoczek Choszczno

W kategorii juniorów starszych najlepszymi okazali się:

1. Kostrakiewicz Szymon 6,5 pkt Lasker Barlinek 
2. Hertel Jagoda   5,0 pkt Skoczek Choszczno
3. Kubejko Jan   4,5 pkt Lasker Barlinek

III Międzyszkolny Turniej Szachowy 2016 

Udział w turnieju wzięło 22 za-
wodników i zawodniczek szkół pod-
stawowych i gimnazjów wojewódz-
twa zachodniopomorskiego: Gim-
nazjum im. OZP w Przelewicach, 
Szkoła Podstawowa nr 3 z Choszczna 
oraz kluby sportowe: Lasker Barlinek  
i Skoczek Choszczno. 

Rozgrywki prowadzone były sys-
temem szwajcarskim na dystansie 
9 rund, tempo gry P-15. Wyniki tur-
nieju okazały się bardzo korzystne dla 
szachistów Lasker Barlinek. Zwycię-
żył samodzielnie Grzegorz Berliński 
z kompletem 9 pkt. i w żadnej par-

tii jego dominująca pozycja nie byłą 
zagrożona. Drugie miejsce z 7.5 pkt. 
zdobył Bartosz Kowalik. Ta dwójka 
zdecydowania przewyższała pozio-
mem gry wszystkich zawodników, 
chociaż inni zawodnicy starali się 
dzielnie przeciwstawić opór. Trzeci 
na finiszu był Szymon Kostrakiewicz  
z 6.5 pkt. Najlepsi nasi zawodnicy  to: 
Jakub Mazur, który w kategorii junio-
rów młodszych zajął VII miejsce i Ja-
kub i Kacper Zaborowscy, którzy w 
kategorii juniorów starszych zajęli od-
powiednio IV i V miejsce.

22 października 2016r. odbył się trzeci z czterech zaplanowanych turnie-
jów szachowych projektu pn. „Szachowe zmagania”, który realizowany jest 
w  ramach zadania publicznego Gminy Przelewice „Wspieranie aktywno-
ści szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych oraz stworzenie dzieciom i 
młodzieży oferty spędzania czasu wolnego”, realizowanego przez Przele-
wickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse”.

Trzech najlepszych zawodników 
turnieju otrzymało okolicznościowe 
medale, najlepsi w swoich katego-
riach wiekowych dyplomy i nagrody 
rzeczowe, a wszyscy - na zakończe-
nie imprezy – „coś słodkiego”. Re-
alizowany projekt cieszy się  dużym 
zainteresowaniem, a rozgrywane tur-
nieje mają coraz silniejszą obsadę. 
Zajęcia szachowe dla uczniów gminy 
Przelewice odbywają się w każdą 
środę od godz. 1500  w  Gimnazjum 

w Przelewicach. Projekt potrwa do 
końca grudnia 2016r. 

Wszystkim zaangażowanym w re-
alizację projektu szachowego składam 
serdeczne podziękowania, a zainte-
resowanych udziałem zapraszam na 
zajęcia.

Koordynator projektu
   

	 Bogusław	Pecuch

W wyniku zmagań pyrzyccy zawodnicy wywalczyli 10 medali ME.
 DZIECI /do lat 12/:
 1m. kat. 50 kg - Weronika DYSZKIEWICZ ucz. SP Pyrzyce  2m. kat. 

40 kg - Wiktor PIWONI ucz. SP Okunica  2m. kat. 55 kg - Aleksandra SA-
MULAK ucz. SP Pyrzyce  3m. kat. 50 kg - Jakub ŻÓŁTAŃSKI ucz. SP 
Okunica  3m. kat.+60 kg - Wiktoria MOMOT ucz. SP Okunica 

MŁODZICY /do lat 14/:
 2m. kat.+65 kg - Karolina PĘDZIWIATR ucz. ZS Bielice  3m. 

kat.  50 kg - Amelia SARNAT ucz. PG Pyrzyce 
KADECI /do lat 16/:
1m. drużynowo - Oskar KOZANKA-LIPKA ucz. ZS Nr2 CKU 

Pyrzyce 3m. kat. wag. 65 kg - Patrycja DYSZKIEWICZ ucz. PG 
Pyrzyce 3m. drużynowo - Patrycja DYSZKIEWICZ

Bardzo ciekawie przebiegały walki drużynowe w grupie kade-
tek i kadetów, w których wystąpili pyrzyczanie. Patrycja DYSZKIE-
WICZ w drużynie żeńskiej, wygrywając wszystkie walki, przyczy-
niła się do zdobycia brązowego medalu przez Polskę.

Ostatnim akordem ME był mecz o złoty medal w walkach druży-
nowych pomiędzy ekipami Polski i Rosji. Przy stanie 1:1 w ostatniej 
walce wystąpił Oskar KOZANKA-LIPKA, a wygrywając rywaliza-
cję przechylił szalę i Polska ekipa zdobyła złoto.

Serdecznie gratulujemy zawodnikom za tak znaczący sukces, 
który oczywiście nie miałby miejsca bez zaangażowania finanso-
wego rodziców i sponsorów.

Swój poważny wkład mają oczywiście trenerzy w osobach: Anna 
PIWONI, Izabela BURDA, Grzegorz JASEK, Romuald PEŁKA, 
Henryk PEŁKA, Leszek DOMSZY oraz trener-koordynator Euge-
niusz KLIMCZAK.

   Jeszcze raz - serdeczne gratulacje.
																																																						Ze	sportowym	pozdrowieniem
																																																																			Prezes	LKS	Spartakus
																																																																								Bolesław	Kowalski

MAZUREK DĄBROWSKIEGO DLA ZAWODNIKÓW
 LKS SPARTAKUS PYRZYCE  NA MISTRZOSTWACH EUROPY  W SUMO

W dniach 14-16.10.2016 r. w Brandenburgu /Niemcy/ odbyły się 
ME w sumo w trzech kategoriach wiekowych /dzieci, młodzicy i ka-
deci/. W reprezentacji narodowej Polski wystąpiło aż 10 sportowców 
LKS Spartakus.
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SPORT

Wyniki:
Klasa pierwsza dziewczęta:
miejsce Amelia Augustynowicz
miejsce Lena Augustynowicz
miejsce Wiktoria Duk
miejsce Marcelina Szlingier
miejsce Dominika Paliwoda

Klasa pierwsza chłopcy:
miejsce Jacek Pietrzycki
miejsce Oskar Duk
miejsce Michał Zgierski
miejsce Robert Musiał
miejsce Wiktor Rys

Klasa druga dziewczęta:
miejsce Kornelia Paliwoda
miejsce Patrycja Lewandowska
miejsce Joanna Radzynińska
miejsce Łucja Konecka
miejsce Olimpia Kustosz

Jesienne  biegi przełajowe
28. 10. 2016 r . w Ogrodzie Dendrologicznym  w Przelewicach od-

były się jesienne biegi przełajowe dla uczniów przelewickiego gimnaz-
jum. Organizatorem biegów był Uczniowski Klub Sportowy  Olimpi-
jczyk w ramach zadania publicznego w zakresie wspierania aktywn-
ości szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych oraz stworzenie dzie-
ciom i młodzieży oferty spędzania czasu wolnego dofinasowanego ze 
środków z budżetu Gminy Przelewice.

Klasa druga chłopcy:
miejsce Dawid Adamczyk
miejsce Kacper Sobstyl
miejsce Marcel Krzysztofik
miejsce Jakub Sitkowski
miejsce Grzegorz Kwiatkowski

Klasa trzecia dziewczęta:
miejsce Małgorzata Stankiewicz
miejsce Julia Kupisz
miejsce Wiktoria Hus – Kuś
miejsce Klaudia Jaskulska
miejsce Patrycja Jałkiewicz

Klasa trzecia chłopcy:
miejsce Bartosz Lubecki
miejsce Błażej Mrówczyński
miejsce Gabriel Romanowski
miejsce Maciej Stasiaczyk
miejsce Adrian Pikulski

Wyniki: 
Szkoły gimnazjalne 

Dziewczęta: 
 1 m OSW Pyrzyce  op. Arkadiusz Odachowski 
 (Ewa  Zielińska, Agata Pitura)
 2 m G im. OZP Przelewice 
 3 m PG Pyrzyce 
 4 m IV m GMS Pyrzyce 
 5  - 6 m ZS Kozielice 
                        G Warnice 
Chłopcy:
 1 m OSW Pyrzyce  op. Arkadiusz Odachowski 
 (Dominika Zapołowski, Piotr Przeździecki, Filip Jurecki) 
 2 m G im. OZP Przelewice 
 3 m PG Pyrzyce 
 4 m GMS Pyrzyce 
 5 – 6 m ZSP Bielice 
 ZS Kozielice 
 7 m G Warnice

Szkoły ponadgimnazjalne 
 1 m OSW Pyrzyce op. Arkadiusz Odachowski 
 (Patrycja Górka, Weronika Masłowska)
 2 m ZS nr 1 Pyrzyce
 3 m ZS Lipiany 
 4 m ZS nr 2 CKU Pyrzyce 
Chłopcy:
 1 m OSW Pyrzyce  op. Jerzy Albrewczyński 
 (Damian Stefański, Paweł Stawniak) 
 2 m ZS nr 2 CKU Pyrzyce 
 3 m ZS nr 1 Pyrzyce
 4 m ZS Lipiany 
      Piotr Olech 

DWA DNI Z TENISEM
        24 i 25 października br. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek 

Sportowy w Pyrzycach wyznaczył jako dni powiatowego finału w te-
nisie stołowym w ramach Gimnazjady i Licealiady. 

Najpierw w Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym grali uczniowie 
szkół ponadgimnazjalnych. Odpo-
wiedzialnym za tę imprezę z ramie-
nia PMOS był Arkadiusz Odachow-
ski, pełniący jednocześnie funkcję sę-
dziego głównego.  W mistrzostwach 
wzięły udział wszystkie szkoły po-
nadgimnazjalne powiatu pyrzyc-
kiego. Zarówno w kategorii dziew-
cząt jak i chłopców najlepsi okazali 
się uczniowie OSW przygotowani 
przez Jerzego Albrewczyńskiego 
(chłopcy) i Arkadiusza Odachow-
skiego (dziewczęta). Obie drużyny 
wywalczyły prawo startu w zawo-

dach regionalnych, w których udział 
biorą mistrzowie pięciu powiatów. 
Ozdobą turnieju był pojedynek mię-
dzy gospodarzami a tenisistami ZS nr 
2 CKU w Pyrzycach. Z obu stron nie 
brakowało długich, obfitujących w 
techniczne zagrania wymian. 

Gimnazjaliści zaś swoje mistrzo-
stwa mieli 25 października w hali 
sportowej Gimnazjum im. Olimpij-
czyków Ziemi Przelewickiej w Prze-
lewicach. Do zawodów zgłosiło się 6 
reprezentacji dziewcząt i 7 chłopców. 
Przelewickie gimnazjum jest wypo-
sażone w profesjonalny sprzęt do te-
nisa stołowego, dlatego granie w te-

nisa w tej hali to prawdziwa przyjem-
ność. Krzysztof Kędziora odpowie-
dzialny za przebieg zawodów, któ-
remu pomagał Łukasz Mularczyk, 
przygotował 6 stołów, na których to-
czono liczne pojedynki. Dodatkowo 
udostępniony był stół, przy którym 
można było treningowo poodbijać pi-
łeczkę tenisową. Podobnie jak w Li-
cealiadzie tak i w Gimnazjadzie naj-

lepsi tenisiści to uczniowie Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Pyrzy-
cach.  Dominacja tej szkoły to efekt 
dobrej pracy nauczycieli: Arkadiusza 
Odachowskiego i Jerzego Albrew-
czyńskiego. Przed nami mistrzo-
stwa powiatu szkół podstawowych. 
Czy uczniom OSW uda się zwycię-
żyć również w tej kategorii wiekowej 
okaże się 3 grudnia br.?
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