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Czytaj na str.10

Minister 
sprawiedliwości 
Zbigniew Ziobro
interweniuje
w Pyrzycach

Uroki zakupów Kto zarobił na upadku PPK?
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23.11.2016 r. w Urzędzie Miej-
skim w Pyrzycach odbyło się spotka-
nie żołnierzy Kanadyjskich Sił Zbroj-
nych stacjonujących w Drawsku Po-
morskim z Burmistrz Pyrzyc Ma-
rzeną Podzińską, dyrektorem Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Pyrzycach Aliną Janił i 
dyrektorem Pyrzyckiego Domu Kul-
tury Tomaszem Lewandowskim. 

Celem spotkania było ustale-
nie wspólnych działań, które przy-

Współpraca 
z Kanadyjczykami

bliżą mieszkańcom wizerunek Ar-
mii Kanadyjskiej i cele jej  misji w 
Polsce.  Zaplanowano wizyty żołnie-
rzy w SPzOI i w Publicznym Gimna-
zjum oraz udział  w Wielkiej Orkie-
strze Świątecznej Pomocy. Liczymy, 
że w ramach nawiązanej współ-
pracy, wspólnych inicjatyw i przed-
sięwzięć  żołnierze Kanadyjskich Sił 
Zbrojnych wpiszą się w obraz  gminy 
Pyrzyce.

Zakończyły się prace przy prze-
budowie części ul. Krótkiej w Py-
rzycach. Wykonawcą prac była 
firma Usługi Sprzętem Budow-
lanym,  Usługi Transportowe Jan 
Ksel wyłoniona w drodze prze-
targu nieograniczonego. W ra-
mach niniejszego zadania utwo-

Przebudowa części
ul. Krótkiej

TRZY MIESIĄCE ARESZTU ZA POSIADANIE PONAD
150 GRAMÓW ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH

Policjanci z wydziału kryminalnego pyrzyckiej 
komendy, zajmujący się przestępczością narko-
tykową, w jednym z mieszkań na terenie Pyrzyc 
ujawnili znaczne ilości środków odurzających. 

W wyniku podjętych czynno-
ści policjanci ustalili, że w jednym 
z mieszkań  przechowywane są nar-
kotyki. Po ustaleniu dokładnego ad-
resu, kryminalni pojechali do wy-
typowanego  mieszkania,  gdzie za-
stali 43-letniego mężczyznę. Po wej-
ściu do pomieszczeń zajmowanych 
przez mężczyznę  funkcjonariusze 
wyczuli wyraźną woń marihuany. 
43-latek  nie potrafił racjonalnie wy-
tłumaczyć, skąd bierze się unoszący 
się w mieszkaniu  zapach, zaprze-
czał, jakoby miał posiadać jakiekol-
wiek narkotyki. 

Jak się okazało, nie mówił 
prawdy. Podczas przeszukania kry-
minalni znaleźli i zabezpieczyli w 
jednym z pomieszczeń słoik i wo-
reczki foliowe z zawartością bia-
łego proszku. Ponadto ujawnili 
także „zawiniątko”, w którym, jak 
się okazało, znajdował się susz ro-
ślinny koloru brunatnego. Krymi-
nalni zabezpieczyli również blistry 
tabletek oraz gotówkę  w walucie 
polskiej i euro na kwotę prawie 10 
tys. złotych. 

Mężczyzna został zatrzymany i 
przewieziony do jednostki Policji. 

W komendzie zabezpieczony 
susz roślinny,  jak i proszek zwa-
żono i poddano badaniu testerem 
narkotykowym. Okazało się, że jest 
to niemal 100 gramów marihuany 
oraz ponad 50 gramów amfetaminy. 

43-latek trafił do policyjnego 
aresztu, a następnie  usłyszał zarzut 
posiadania znacznej ilości środków 
odurzających.

 Decyzją sądu najbliższe trzy 
miesiące  podejrzany spędzi za 
kratkami. 

Za popełnione przestępstwo 
może mu grozić, zgodnie z Ustawą  
o przeciwdziałaniu narkomanii,   na-
wet  do 10 lat pozbawienia wolności. 

 
  

st. sierż. 
Marcelina Pałaszewska 

rzone zostały miejsca postojowe 
oraz przebudowana droga na od-
cinku wzdłuż budynku byłego Sło-
wianina. Nadzór nad inwestycją  
z ramienia zamawiającego pełniła 
firma PROIVEST Projektowanie, 
Nadzór, Inwestycje Łukasz Żar-
nowski ze Stargardu.
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W ostatnich dniach miałem przyjemność robienia 
zakupów w naszych sklepach, a ponieważ spotkałem 
się z różnym traktowaniem klienta przez personel, stąd 
moja refleksja. 

Otóż w Biedronce przy ul. Dworcowej jest promo-
cja na cukinię, cena rewelacyjna 2.99zł, dokonuję za-
kupu, na drugi dzień powtarzam zakupy cena nad towa-
rem ta sama, ale w kasie muszę zapłacić jeszcze raz tyle. 
Z paragonem i ceną cukinii udaję się do pani kierownik, 
która tłumaczy mi, że system generuje cenę i nie zawsze 
zdążą zmienić ją na towarze. Przeprasza mnie, z parago-
nem idzie do swojego biura i wraca z różnicą pieniędzy 
jeszcze raz przepraszając i oddając mi paragon. A więc 
pełna kultura. I tak trzymać. 

W poniedziałek 7.11.br  przechodząc obok nowo  
otwartego sklepu Żabki postanowiłem też dokonać za-
kupów: jabłka, pomidory malinówki, które właśnie 
wykładała pani sprzedająca i takie tam. Podchodząc 
do kasy zauważam, że  na regale  na haczykach wiszą 
opakowania kabanosików. Rozumiem, że promocja, bo 
przekreślona cena 7,99 a wyeksponowana 4,99./patrz 
fotki/ biorę. Kasujemy się. W domu przeglądając para-
gon widzę, że pomidory są nabite 2 razy, a kabanosy 
mają cenę 7,99zł. Wracam do sklepu, aby wyjaśnić nie-
porozumienie. Pan, który kasował, próbuje mi wmówić, 
że były 2 opakowania pomidorów malinówki i zwykłe, 
a jego koleżanka poucza mnie, że powinienem poczy-
tać opakowania kabanosów, bo jedne są po 4.99 zł a 
drugie już po 7,99 zł nie przyjmuje do wiadomości, że 
wszystko wisi razem /Kabanos Tarczyński/ i jest jedna 
cena. Biorą paragon dostaję zwrot za pomidory, a jeśli 
chodzi o kabanosy, to widziałem co brałem. Proszę o pa-
ragon, nie otrzymuję go pani tłumaczy, że skoro wydano 
pieniążki, to zostaje w rozliczeniu. 

Szanowny właścicielu Żabki ja bardzo przepraszam, 
że śmiem poruszać takie sytuacje, przepraszam, że w 
ogóle o tym piszę ale proszę, aby umieszczono w wi-
docznym miejscu napis dużymi literami, aby klient czy-
tał etykiety na towarze i porównywał z cenami na towa-
rze. Jeszcze raz przepraszam, że mam jakieś uwagi do 
obsługi klienta.

Pozdrawiam Dziadek Józek   
Dane autora artykułu do wiadomości redakcji 

 Dotyczy zakupów w Biedronce ul. Dworcowa i nowo otwartej Żabce na 1-go Maja

 14 listopada podpisano umowę z firmą SANIT 
Sp. z o.o. na realizację zadania  „Zmiana sposobu użyt-
kowania budynku dworca kolejowego na cele miesz-
kalne na działkach  nr 16/46, 180/2, 159/1 obręb 6 miasta 
Pyrzyce”. 

Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017 
przy udziale środków zewnętrznych – Banku Gospodar-
stwa Krajowego. Po zakończeniu przebudowy budynku 
dawnego dworca, planowane jest to na wrzesień 2017 
r., gmina Pyrzyce wzbogaci się o kolejnych 12 nowych 
mieszkań socjalnych, w roku ubiegłym oddano do użytku 
7 w Obojnie. 

Mieszkania 
socjalne 
- Dworcowa
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Od ponad 20 lat, dzięki panu Bronisławowi 
Wójcikowi, w naszej gminie organizowane jest 
spotkanie z okazji święta patronki chórzystów.

Tradycyjnie po uroczystej mszy świętej od-
prawionej w intencji chórzystek, wszyscy ze-
brani udali się do świetlicy  wiejskiej w Bieli-
cach, w której czekał przygotowany poczęstu-
nek. Na spotkanie , oprócz byłych i obecnych 
chórzystek, przybyli również dostojni goście: 
wójt Gminy Zdzisław Twardowski z małżonką, 
sekretarz Gminy Kamela Wilczyńska, ksiądz 
proboszcz Jan Faron, ksiądz Marek Kawa, dia-
kon Robert Marszałek z małżonką oraz rodzice  
i dziadkowie chórzystek. Wójt Gminy podzię-
kował panu Bronkowi za wkład i zaangażo-
wanie włożone w pracę z dziećmi i młodzieżą. 
Drobne upominki wręczył młodym śpiewacz-
kom radny z Bielic, pan Andrzej Kołobycz.  
Uroczystość uświetniły występy dzieci  z terenu 
naszej gminy, ale również ze Szczecina przy-
gotowane przez nauczycielkę muzyki z Lipian, 
panią Małgorzatę Śliwińską. Na scenie wystąpił 
również pan Wiesław Tumasz.

Warto przypomnieć, że pierwszy chórek 
pod przewodnictwem pana Bronisława powstał 
w 1979 roku. Od tego czasu na terenie gminy 
stale działa chórek kościelny. W ciągu tych 
lat zawiązały się grupy śpiewacze pn. Małgo-
śki, Gwiazdeczki, Perełki i Stokrotki. Ostatnia  
z nich działa obecnie.

Pan Bronisław Wójcik bardzo serdecznie 
dziękuje wszystkim zaangażowanym w przy-
gotowanie Cecyliady oraz wsparcie przede 
wszystkim rodzicom dzieci z chórku Stokrotki, 
księdzu proboszczowi, Wiesławowi Tuma-
szowi, wójtowi i sekretarzowi Gminy Bielice.

W minioną niedzielę kościół parafialny w Bielicach wypełnił się wiernymi.  
Stało się to za sprawą świętej Cecylii, dnia obchodzonego w kościele katolickim co roku  
w listopadzie. 

Potwierdzeniem uprawnień osób do korzystania z ulg jest „Pyrzycka 
Karta Seniora” wydawana na wniosek osoby, która ukończyła 65 lat i za-
mieszkuje w gminie Pyrzyce.

WNIOSEK O WYDANIE „PYRZYCKIEJ KARTY SENIORA” BĘ-
DZIE WYDAWANY OD  2 STYCZNIA 2017 ROKU W OŚRODKU PO-
MOCY SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH, PLAC RATUSZOWY 1, 74-
200 PYRZYCE POK. NR 8 ORAZ W PUNKCIE INFORMACYJNYM 
URZĘDU MIEJSKIEGO W PYRZYCACH.

ABY OTRZYMAĆ KARTĘ należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Pyrzycach z dowodem osobistym i wypełnić wniosek. Po 
wypełnieniu wniosku oraz okazaniu dowodu osobistego „Pyrzycka Karta 
Seniora” zostanie wydana do 30 dni od jego złożenia.

Wyrobienie Pyrzyckiej Karty seniora jest bezpłatne.
Dodatkowe informacje udzielą:
pani Agnieszka Gajewska Kuca tel. 91 5 611-165 pok. 9
pani Anna Kostanowicz tel. 91 5 611-165 pok.6

Pyrzycka karta 65+
Od stycznia 2017 r. będzie funkcjonował program „Aktywny Senior 

65+”, który jest skierowany do osób w wieku powyżej 65 lat zamieszka-
łych w gminie Pyrzyce. Seniorzy uczestniczący w programie będą mogli 
korzystać z promocji i ofert przygotowanych przez podmioty działające 
na terenie naszej gminy (sklepy, firmy usługowe, instytucje rekreacyjno-
-kulturalne OSiR, PDK, jak również Urząd Miejski w Pyrzycach), które 
będą opatrzone znakiem programu „Aktywny Senior”.

Jednostką odpowiedzialną za program „Aktywny Senior 65+” jest:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach

Plac Ratuszowy I 74-200 Pyrzyce www.opspyrzyce.pl tel. 91 5 611-150

UWAGI:
- Karta jest ważna na czas trwania programu;
W Ośrodku Pomocy Społecznej będzie można odbierać aktualną listę  

z ofertami ulg i zniżek. Internautów odsyłamy na stronę www.opspyrzyce.
pl;

Sklepy i firmy usługowe przyznające zniżki będą opatrzone znakiem 
programu „Aktywny Senior 65+”.

Firmy i instytucje, które posiadają ofertę dla osób 65+ zapraszamy 
do włączenia się w program „Aktywny Senior 65+”. Warunkiem przy-
stąpienia do programu jest wyrażenie woli współpracy na rzecz seniorów  
i przedstawienie oferty z atrakcyjnymi dla seniorów zniżkami, promo-
cjami lub usługami adresowanymi do tej grupy wiekowej.
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W 1892 roku  na terenie powiatu pyrzyckiego funkcjono-
wało 105 majątków ziemskich. W niektórych miejscowościach 
było ich nawet kilka. Niektóre posiadały statut Rittergut, czyli 
dóbr rycerskich. Ich właściciele zobowiązani byli pełnić służbę 
rycerską lub płacić specjalny podatek w przypadku wojny. Z po-
siadaniem majątku rycerskiego związane były pewne uprawnie-
nia (nobilitas realis): posiadacze byli zwolnieni ze zwykłych 
podatków, z obowiązku zakwaterowania żołnierzy i zabierania 
chłopów z majątku do przymusowej pracy w czasie wojny. 

Przeciętna wielkość majątku wynosiła ok. 540 hektarów 
użytków rolnych i wód. Połowa z tych gospodarstw miała po-
wierzchnię większą od 430 hektarów, a największe w Przele-
wicach (kiedyś Prillwitz) zajmowało 2139 hektarów, z tego 
1654 ha gruntów ornych. Łąk i użytków rolnych najwięcej 
posiadały gospodarstwa w Krępcewie (Kremzow) – 390 ha  
i Pomietowie (Pumptow) – 288 ha. Największe gospodarstwa 
rybackie znane były w Klukach (Klücken): 131 ha., Żukowie 
(Succow): 148 ha. i Oćwiece (Woitfick): 121 ha.  

Uprawa takiej powierzchni gruntów wymagała wówczas 
użycia odpowiedniej liczby koni. W największym majątku (Prze-
lewice) używano ich 175 sztuk. Blisko setki tych zwierząt posia-
dali właściciele Swochowa (Schwochow), Krępcewa oraz Linii 
(Leine), odpowiednio 98,91 i 77. Bardzo popularna w tamtym 
czasie była również hodowla owiec. Największe tego typu stada 
posiadały: Kosin (Cossin): 3200 sztuk, Brzezina (Falkenberg): 
3500 sztuk, Przelewice: 3200 sztuk, Radaczewo (Reichenbach): 
3830 sztuk, oraz Ziemomyśl A (Schönwerder A). 

W hodowli krów liderem były majątki w Żalęcinie (Sallen-
tin): 110 sztuk oraz w Swochowie: 100 sztuk. Największe stada 
świń posiadały: Krępcewo: 311 sztuk, Kluczewo (Klützow): 194 
sztuk, Linie: 191 sztuk i Jesionowo (Schönow): 194 sztuki. Za 
najbardziej dochodowe uważane były gospodarstwa w Prze-
lewicach, Burzykowie (nie istniejąca dziś osada w okolicach 
Kluczewa- niegdyś Buslar), Kosinie, Kłodzinie (Kloxin) oraz  
w Żalęcinie.  

Prezentowana widokówka przedstawia zabudowania miej-
scowości Kosin (Cossin). Majątek w Kosinie był stosunkowo 
duży i obejmował 1011 ha, a właściciele (Wilhelm Schlange) 
posiadali również młyn.  Jak wspomniano wcześniej, gospo-
darstwo specjalizowało się również w hodowli owiec i było  
w owym czasie bardzo dochodowe. 

Widokówka pochodzi z okresu nieco późniejszego przed-
stawiająca wiejską ulicę z kościołem oraz punkt pocztowy  
i piekarnię von Kohnke, została nadana na poczcie w Przele-
wicach, a jej producentem była firma F.Kasper Photogr Stettin. 

Majątki ziemskie 
w powiecie
pyrzyckim 
na przełomie
XIX i XX wieku

Wykorzystano: Pommersches Güter – Adressbuch, Stettin 1892 (Verlag von Friedrich Nagel).
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17 listopada br. w godzinach 
przedpołudniowych do Pyrzyc przy-
jechała siedmioosobowa grupa z nie-
mieckiego miasta Ueckermünde.  
To już druga wizyta w sprawie na-
wiązania partnerstwa z naszym mia-
stem. Gości w Ratuszu przywitała 
Burmistrz Pyrzyc Marzena Podziń-
ska wraz z Iwoną Ksel – wiceprze-
wodniczącą Rady Miejskiej, Małgo-
rzatą Piotrowską – przewodniczącą 
komisji rewizyjnej oraz Waldema-
rem Lemieszem – przewodniczącym 
komisji edukacji, bezpieczeństwa  
i spraw społecznych.

Pani burmistrz przedstawiła 
przedstawicieli Rady Miejskiej  
w Pyrzycach. To samo uczynił Bur-
mistrz Ueckermünde Gerd Wal-
ther, któremu towarzyszyło  dwóch  
zastępców oraz czterech przedstawi-
cieli frakcji rządzących w mieście. 

Następnie pani burmistrz opowie-
działa gościom ze szczegółami o wa-
lorach gminy Pyrzyce, wymieniła 
jednostki organizacyjne znajdujące 
się na terenie gminy, stowarzyszenia, 
jak również większe przedsiębior-
stwa produkcyjne.

Uwagę niemieckiej delegacji 
przyciągnęła Pyrzycka Geotermia, 
dopytywali  o szczegóły, jak rów-
nież plany związane z zabezpiecze-
niem mieszkańców w ogrzewanie 
geotermalne. 

Kolejnym punktem wizyty była 
wycieczka po gminie Pyrzyce. Po-
mimo deszczowej pogody goście 
mieli okazję zobaczyć Studzienkę 
św. Ottona, Sanktuarium Maryjne                         
w Brzesku oraz Geotermię Pyrzyce  
i Pyrzycki Dom Kultury.

19 i 20 listopada w Lipianach odbyły się już po raz 
kolejny Polsko-Niemieckie Spotkania Taneczne o Kwiat 
Lipy. Impreza zorganizowana przez Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury dzięki znaczącemu wsparciu ze środ-
ków Interreg IV A – Funduszy Małych projektów. 

W chłodne i deszczowe już dni w hali Sportowo- Re-
kreacyjnej na niskie temperatury nie można było narze-
kać. W prezentacjach tanecznych, w różnych stylach i jak 
zwykle z wdziękiem zaprezentowały się pary z kilkunastu 
miast Polski i Niemiec, bo w imprezie, warsztatach uczest-
niczyły pary z Klubu Tańca TANZCLUB TOLLENSETAL 
2012 eV. z Neubrandenburga. Dwudniowa impreza, jak 
zwykle, składała się z dwóch elementów: części warsztato-
wej, w której uczestniczyli goście z Niemiec oraz tancerze 
z Klubu Tańca działającego w domu kultury w Lipianach. 
Organizatorzy z zadowoleniem stwierdzają fakt, że do Li-
pian przyjeżdżają pary z dość odległych miast Polski – Au-
gustowa, Kołobrzegu, Jeleniej Góry, Zielonej Góry, Pozna-
nia, Szczecina, Gorzowa, Myśliborza, Świnoujścia, Nowo-
gardu itd.   

Jak widać, z roku na rok impreza budzi coraz większe 
zainteresowanie publiczności, już dziś miłośników tańca 
towarzyskiego możemy zapewnić, że kolejne spotkania 
polsko -niemieckie w 2017 roku odbędą się na pewno. Pa-
tronat medialny nad imprezą po raz kolejny objął Dwuty-
godnik Puls Powiatu, TVK Aura, Radio Plus Lipiany.
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„Czy wierzymy we wróżby”

Nie, nie wierzę we wróżby, 
kiedyś w andrzejki wosk przelewa-
łem, ale to tak tylko dla zabawy.

Nie wierzyłem nigdy i nie wie-
rzę teraz we wróżby, to raczej za-
bobon taki.

Kiedyś za młodych lat, to się 
bawiłam we wróżby andrzejkowe, 
wosk przelewałam, była też wróżba 
z butami, oczywiście to wszystko 
w formie zabawi traktowaliśmy.

Uważam, że wszelakie wróżby 
to grzech i jako wierzący nie po-
winniśmy się zajmować takimi 
rzeczami.

Wierzę we wróżby, kiedyś so-
bie wróżyłam i muszę przyznać, 
że to nie jakiś zabobon, bo moja 
wróżba się spełniła.

 Policjanci zajmujący się 
przestępczością narkotykową wery-
fikują i sprawdzają każdą infor-
mację dotycząca środków odurzają-
cych. W ostatnich dniach kolejny już 
raz w wyniku intensywnej i wnikli-
wej pracy ujawnili na terenie Pyrzyc 
znaczne ilości narkotyków. Pyrzyccy 
kryminalni realizując kolejna sprawę 
na terenie miasta, na początku tygo-
dnia wykonali czynności w mieszka-
niu, gdzie z posiadanych informacji 
miały znajdować się znaczne ilości 
marihuany. 

 W mieszkaniu w wyniku 
czynności procesowych policjanci 
ujawnili prawie 4 kilogramy suszu 
roślinnego w kolorze brunatnym oraz 
ponad półtora kilograma mieszanki 
masła z suszem roślinnym.      

Do sprawy kryminalni zatrzy-
mali młodego mężczyznę w wieku 
19 lat, który przyznał, że zabezpie-
czony susz należy do niego. Mężczy-
zna przyznał również, że marihuanę 
uzyskał z samodzielnie wyhodowa-
nych konopi indyjskich, które posiał 
na nieużytku rolnym na terenie po-
wiatu pyrzyckiego. 

 Teraz za popełnione prze-
stępstwo 19-latek odpowie przed są-
dem, nim jednak to się stanie najbliż-
sze trzy miesiące spędzi w areszcie. 
Sprawa ma charakter rozwojowy. 

 Za posiadanie znacznych 
ilości środków odurzających nasto-
latkowi grozi kara  nawet do 10 lat 
pozbawienia wolności. 

st. sierż. Marcelina Pałaszewska 
KPP w Pyrzycach

19-LATEK ARESZTOWANY ZA POSIADANIE
PONAD PIĘCIU KILOGRAMÓW 
NARKOTYKÓW
Kryminalni pyrzyckiej komendy w mieszkaniu na 
terenie Pyrzyc zabezpieczyli prawie pięć kilogramów 
narkotyków. W związku z posiadaniem znacznych 
środków odurzających zatrzymany został młody 
mężczyzna. 19 - latek najbliższe trzy miesiące spędzi 
w areszcie.

O tym, że pani Krystyna Nawój 
z Przelewic pisze, wie bardzo wielu, 
ale o tym, że z jej twórczość mo-
żemy od niedawna odnaleźć w inter-
necie to chyba wie niewielu - „Zde-
cydowałam się na założenie kanału 
YouTube i nagrywanie moich wierszy 
po namowie przyjaciół. Informacja o 
tym, że piszę była dotychczas prze-
kazywana z ust do ust dobrych ludzi. 
Dzięki tym ludziom dotarłam do stu-
dia nagrań w Stargardzie, gdzie na-
wiązałam współpracę z panem Ad-
rianem Cwylem. W tym studiu na-
grywam też bajki i wiersze dla dzieci. 
W moim dorobku są też wiersze o te-
matyce miłosnej, na które jest coraz 
większe zapotrzebowanie. Wierzę, 

że dzięki temu kanałowi będę mogła 
zdecydowanie poszerzyć grono mo-
ich odbiorców i jest to tym samym 
okazja do promocji mojego regionu, 
bowiem wiele moich wierszy napi-
sałam czerpiąc inspirację w Ogro-
dzie Dendrologicznym i w Pałacu w 
Przelewicach. Opublikowane tomiki 
poezji czy płyty CD z nagraniami 
mogłam do tej pory przekazać jedy-
nie osobiście, a dzięki mojemu kana-
łowi oraz mediom społecznościowym 
mogę dzielić się swoją twórczością 
ze wszystkimi nawet na odległość. 
Moje wiersze mogą być również udo-
stępniane przez wszystkich zatacza-
jąc coraz większy krąg. W ostatnim 
czasie moja twórczość została po-

szerzona o tematykę wojskową i pa-
triotyczną. Wiersz, o którego napisa-
nie poprosił mnie pan chorąży Leszek 
Biliński budzi duże zainteresowanie 
wśród żołnierzy i ich rodzin, ponie-
waż opisuje misje, na które żołnie-
rze wyjeżdżali i nie wszyscy wrócili 
z nich żywi. Link do mojego kanału 
„Poetka Michalina”- https://www.
youtube.com/channel/UCHWVAvDv-
9-cWcCmS1D3Dkog, można też wpi-
sać w wyszukiwarkę YouTube tytuł 
wiersza lub mój pseudonim „Poetka 
Michalina” by wyświetliły się opu-
blikowane pozycje (w chwili obecnej 
46 publikacji - wierszy i fragmentów 
książki). – zaprasza Krystyna Nawój. 

PP

Krysia zaprasza na YouTube
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Dyrektor Maciej Szymczak

5 MILIONÓW 
METRÓW 
KWADRATOWYCH 
ROCZNIE
  Firma Prignitz Meble Pomor-

skie Sp. z o.o., największy dziś  
w kraju producent formatek z okleiny 
do produkcji mebli, powstała w 1999 
roku. Zakład pod taką nazwą otwarto 
w jednej z nieczynnych hal Zakładów 
Urządzeń Okrętowych Bomet. Decy-
dujące znaczenie, mające wpływ na 
lokalizację nowej firmy, miała bli-
skość  Firmy Barlinek SA, dostawcy 
oklein.  

Na wynajętej hali magazynowej 
zainstalowano kilka maszyn, a nie-
wielkie pomieszczenie było biurem  
i jednocześnie pomieszczeniem so-
cjalnym dla pracowników. Zatrud-
nienie w tym okresie wahało się na 
poziomie zaledwie 20 pracowników. 

W kolejnych latach firma stale 
zwiększała zatrudnienie i produkcję 
poprzez kolejne inwestycje w park 
maszynowy. W pewnym momen-
cie wynajmowana hala stała się zbyt 
mała, a i warunki pracy pozostawiały 
wiele do życzenia. Lokalizacja firmy 
w tym czasie nie dawała możliwo-
ści rozwoju, wzrostu produkcji i po-
prawy warunków pracy. 

W 2004 roku podjęta została de-
cyzja o wybudowaniu nowego, no-
woczesnego zakładu w Lipianach, 
gdzie inwestycja otrzymała znaczne 
wsparcie władz gminy zaintereso-
wanych nowymi miejscami pracy. 
Nowy zakład Prignitz Meble Pomor-
skie Sp. z o.o w Lipianach otwarto  
w 2005 roku, w nowej hali i w niepo-
równywanych z barlineckimi warun-
kami socjalnymi rozpoczęto produk-
cję formatek z okleiny, a już w 2006 
roku rozpoczyna produkcję mebli dla 
IKEA. Sp. z o.o. 

Od początku istnienia firmy, nie 
bezpośrednio ale finalnie produkty 
Prignitz Meble Pomorskie trafiały do 
sklepów IKEA. 

„W tym okresie zatrudnialiśmy 
już 150 osób, oprócz linii meblar-
skiej, zaczęliśmy wprowadzać nowo-
czesne rozwiązania technologiczne 
i maszynowe. W 2008 roku, zlikwi-
dowaliśmy natryskowe lakierowa-
nie obrzeży meblowych, zastąpiliśmy 
tę dość uciążliwą dla pracowników 
czynność obrzeżami lakierowanymi. 
Zapewne dla czytającego brzmi to 
dość skomplikowanie, ale dla nas  
i naszych pracowników taka zmiana 
znaczyła bardzo dużo.  Najnowszym 
naszym nabytkiem jest maszyna FLI 
1000 drugiej generacji do produkcji 
formatek z okleiny metodą stykową, 
maszynę do produkcji w tej technolo-
gii  kupiliśmy jako pierwszy egzem-
plarz na targach FURNICA-DREMA 
w Poznaniu2016. Dziś udoskonalamy 

produkcję w tej technologii, szkolimy 
pracowników. W bieżącym roku zain-
westowaliśmy również w nakładarkę 
kleju, rozkładarkę do okleiny, które to 
przygotowują okleinę do spajania na 
również nowo kupionej spajarce po-
przecznej ACR. Myślę jednak, że naj-
ważniejsi są ludzie, nasi pracownicy, 
70% z nich pracuje u nas powyżej  
3 lat, Zapewniamy transport do pracy 
z Barlinka i okolic tj. około 10 miej-
scowości, ale nasi pracownicy dojeż-
dżają również z innych miejscowości 
w promieniu 30 km od zakładu. Wra-
cając do technologii i maszyn, w tym 
roku zamontowaliśmy na wydziale 
produkcji mebli nową linię pakującą, 
dzięki temu zwiększyliśmy efektyw-
ność procesu. Jeżeli chodzi o plany 
na przyszłość- o które pan pytał -  to 

planujemy rozbudowę zakładu, bu-
dowę hali o powierzchni ponad 2500 
metrów kwadratowych, mamy już 
projekty i niezbędne pozwolenia. Już 
dziś myślimy o nowoczesnych techno-
logiach i rozwiązaniach opartych na 
robotyce”  - powiedział nam dyrektor 
Maciej Szymczak. 

    Największy producent forma-
tek w Polsce, producent mebli i kom-
ponentów meblarskich dla koncernu 
IKEA, które sprzedawane są na ca-
łym świecie jest obok nas. Firma 
Prignitz to systematycznie wprowa-
dzane nowe technologie, nowoczesne 
maszyny i, co nie jest bez znaczenia 
dla lokalnej społeczności, za każdym 
takim posunięciem szansa na kolejne 
miejsca pracy.  

Ryszard Tański



 9                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 15                                              



 10                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr  15                                         30.11.2016

§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Minister sprawiedliwości Zbi-
gniew Ziobro odwołał ze stanowiska 
prokurator rejonową w Pyrzycach. 
Prokurator Generalny podjął taką de-
cyzję po analizie sprawy związanej 
ze śledztwem w sprawie pobicia, do 
jakiego doszło17 czerwca 2016 roku, 
na pograniczu stacji paliw Faraon  
i bazy firmy transportowej Grut przy 
ulicy Szczecińskiej w Pyrzycach. 

Z relacji świadków i pokazanego 
przez TVN 24 materiału z monito-
ringu stacji paliw Faraon wynika, że 
doszło tam do bijatyki z użyciem klu-
cza francuskiego, pięści i próby prze-
jechania jednego z uczestników zaj-
ścia. Ziobro odwołał prokurator za 
brak prawidłowego nadzoru nad pro-
wadzonym postępowaniem, w uza-
sadnieniu czytamy – „Pomimo tego, 
że w zdarzeniu uczestniczyło wiele 
osób, prokurator nie zakwalifikował 
go jako udział w bójce lub pobiciu 
(art. 158 kodeksu karnego). Uznał, że 
było to zwykłe uszkodzenie ciała jed-
nego z pokrzywdzonych, skutkujące 
naruszeniem prawidłowych czynno-
ści narządów ciała na okres poniżej 
7 dni (art. 157 par. 2 kodeksu kar-
nego)” Prokuratura Krajowa podaje, 
iż analiza akt sprawy przeprowa-
dzona przez Prokuraturę Okręgową 
w Szczecinie wykazała, że podjęta 
przez prokuratora decyzja o umorze-
niu dochodzenia była błędna. 

Ponadto analiza ta wykazała, że 
Prokurator Rejonowa w Pyrzycach 

Minister 
sprawiedliwości 
Zbigniew Ziobro
interweniuje
w Pyrzycach

błędnie rejestrowała również zawia-
domienia o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, które wpływały do pro-
kuratury. Na bazie takich informacji 
minister sprawiedliwości uznał, że 
prokurator z Pyrzyc należy natych-
miast odwołać. O biznesowym kon-
flikcie pisaliśmy w artykule „Bitwa 
o płot” w ósmym numerze Pulsu Po-
wiatu, na starym zdjęciu  widać płot, 

którego rozbiórka, zgodnie z decy-
zją sądu, była pretekstem do bija-
tyki słynnej dzięki telewizji na cały 
kraj. Co może budzić takie emocje? 
Oczywiście pieniądze, nieoficjalnie 
wiemy, że są to nieuregulowane roz-
liczenia biznesowe stron. Nienawiść 
jest dziś tak duża, że raczej nie można 
liczyć na to, że  mimo nagłośnienia 
konfliktu i tym, że sam Ziobro zajął 

się sprawą, dojdzie do złagodzenia 
konfliktu. Niebezpieczne jest to, że 
w trakcie takiej bijatyki jak ta, którą 
obserwowaliśmy w TVN 24 na stacji 
paliw może znaleźć się klient, który 
oberwie, bo znalazł się w niewłaści-
wym miejscu i niewłaściwym czasie.

PP
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Pyrzycach podczas dyskusji 
o sytuacji w Pyrzyckim Przedsiębior-
stwie Komunalnym  radny Mariusz 
Majak powiedział - „PPM to troszkę 
inna bajka jest i nie można porów-
nywać do Pyrzyckiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego, poza tym nie-
które osoby zarobiły na upadku PPM, 
nie będę tutaj mówił, pewnie wszyscy 
wiedzą, nie wszyscy stracili”.  
Na twarzach wielu obecnych na sali 
rysowało się pytanie, co autor wypo-
wiedzi miał na myśli, bo przecież nie 
jest tajemnicą, że do dziś nie zostały 
zaspokojone roszczenia tych, którym 
upadłe Pyrzyckie Przedsiębiorstwo 
Mieszkaniowe było dłużne. Ponadto 
wypowiedź radnego Majaka mogła 
sugerować, że ktoś zarobił na upadku 
przedsiębiorstwa, a upadek gmin-
nej spółki mógł być spowodowany 
czymś więcej niż tylko nieudolnym 
zarządzaniem. Co autor miał na my-
śli, zapytaliśmy u źródła.

R.T. - Co miałeś na myśli mówiąc 
podczas sesji że niektóre osoby zaro-
biły na upadku PPM. Czy mógłbyś 
się podzielić informacją, kto się do-
robił na likwidacji, na upadku PPM?

Mariusz Majak - Nie, to co po-
wiedziałem, to już jest wszystko. Wię-
cej nic nie powiem.

R.T. – Rozumiem,  że posiadasz 
wiedzę o czymś niegodnym, może  
o przestępstwie, wygłosiłeś ją ofi-
cjalnie przed kamerami przed ludźmi 
na sesji i nie chcesz podzielić się tą 
informacją?

M.M –Nie, źle interpretujesz, ja 
nie mam wiedzy żadnej o przestęp-
stwie, to jest moja jakaś ocena,  że 
ktoś skorzystał na tym.

R.T. - Jeżeli ktoś się dorobił na 
upadku firmy, to chyba nie jest czymś 
pozytywnym?

M.M. - Ja mam jakąś tam ocenę, 
że ktoś na tym skorzystał.

R.T. - Skorzystał zgodnie z pra-
wem, czy niezgodnie z prawem?

M.M. - Mam ocenę, że ktoś na 
tym skorzystał, nie mam informacji, 
że ktoś popełnił przestępstwo.

R.T. - Czy na upadku PPM ktoś 
skorzystał? Byłeś radnym w tym 

Kto zarobił na upadku
Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa
Komunalnego?

okresie i wiesz, że brakowało  pienię-
dzy na opłacenie wszystkich wierzy-
telności i wszyscy tracili, więc dla-
tego moje pytanie, kto według ciebie 
mógł na upadku skorzystać?

M.M. - Jak pomyślisz to wywnio-
skujesz, kto  mógł skorzystać?

R.T.- Ja takiej wiedzy nie mam, 
gdybym wiedział tobym pewnie nie 
dzwonił?

M.M. - W przyrodzie jest tak, że 
jak ktoś traci, to drugi zyskuje, tzn. 
nie wiem, ja więcej nic nie powiem,  
oceniam to jak człowiek pewne zjawi-
ska. Nic więcej nie powiem, nie mam 
wiedzy o żadnym przestępstwie.

 R.T. - Chodzi mi nawet o to, że 
jeśli to nawet nie jest to przestępstwo, 
to interesuje mnie, co miałeś na my-
śli, że ktoś na tym skorzystał. Jest to 
pewnie także bardzo ważne w poczu-
ciu sprawiedliwości mieszkańców 
Pyrzyc, bo zlikwidowano ich przed-
siębiorstwo, a niektórzy stracili duże 
pieniądze i dlatego ciebie o to pytam.

M.M. – Oczywiście, że nic więcej 
nie powiem ponadto, co powiedzia-
łem, bo jeżeli więcej powiem, będzie 
to użyte przeciwko mnie.

R.T. - To czemu wczoraj to po-
wiedziałeś, ale nie chcesz teraz po-
wiedzieć, to trochę tak - wiem kto 
ukradł, ale nie powiem.

M.M. - No to oceniaj to jak 
chcesz. Rozumiem, że ocena będzie 
surowa i  adekwatna.

R.T. - Nie możesz mieć preten-
sji, że pytam, sam wywołujesz temat 
na sesji, a teraz się denerwujesz że 
dociekam.

M.M. - Dla mnie to żaden temat, 
mimochodem coś powiedziałem.

R.T. - Nie można mimochodem 
kogoś oskarżać.

M.M. - Ja nikogo nie oskarżam.
R.T. - Powiedziałeś przed kame-

rami, że ktoś zarobił na likwidowa-
nym majątku gminnym.

M.M. - Nikogo nie oskarżam, 
żeby było jasne, ani nie podejrzewam 
nikogo, nie oskarżam o działania nie-
zgodne z prawem, a że ktoś zarobił, to 
może ktoś zarobił.

R.T. – Rozumiem, że nie dowiem 
się od ciebie kto zarobił?

M.M. - Jak pomyślisz to będziesz 
wiedział.

R.T. - I nie powiesz kto?
M.M. - No nie.
I nie dowiedzieliśmy się, kto za-

robił na upadku Pyrzyckiego Przed-
siębiorstwa Mieszkaniowego. Pyta-
łem innych radnych z minionej ka-
dencji, kiedy likwidowany był PPM 

i nikt z nich nie potrafił mi odpowie-
dzieć, kto według Majaka miał doro-
bić się na upadku komunalnej firmy. 
Pozostaje teza, że Majak wie, ale  
z jakichś przyczyn nie powie, albo  
w ferworze dyskusji chlapnął coś, aby 
chlapnąć nie licząc się z tym, że ko-
muś przyjdzie do głowy o to zapytać.

RT

Radny Mariusz Majak
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 16/2016,  
nr 17/2016, nr 18/2016, nr 19/2016, nr 20/2016, nr 
17/2016, przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania 
w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zby-
cie nieruchomości z dnia 14 września 2004 r. 

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

SPRZEDAM 
ODPADY TARTACZNE

NA OPAŁ POCIĘTE
W KLOCKI DĄB,  BUK 

TEL. 514 -740 - 538

Zgodnie z przyjętym harmono-
gramem likwidacji Zarządu Dróg 
Powiatowych do 30 listopada 2016 
pracownicy likwidowanej jednostki 
powinni zostać poinformowani o 
terminie likwidacji jednostki, jego 
przyczynach oraz skutkach praw-
nych i ekonomicznych. Przygoto-
wanie nowych umów i zakresów 
obowiązków.  

Na dzień składania gazety, pra-
cownicy ZDP w Likwidacji otrzy-
mali pismo następującej treści: 

W związku z likwidacją Zarządu 
Dróg Powiatowych w Pyrzycach, 
w wykonaniu obowiązku wynika-
jącego z art. 231 S 3 kodeksu pracy 
zawiadamiamy, że z dniem 1 stycz-

O tym, że radni rezygnują z pracy 
w Radzie Gminy Przelewice i or-
ganizowane są co pewien czas wy-
bory uzupełniające, już pisaliśmy. 
Dziś kilka słów o tym, że z rad so-
łeckich w gminie Przelewice także 
ludzie uciekają. Z jakiś powodów nie 
chcą w nich pracować i rezygnują. 
W okresie kilkunastu miesięcy wy-

Dlaczego w gminie 
Przelewice 
uciekają od władzy?

bory uzupełniające odbywały się  
w sołectwach Lucin, Żuków, Topoli-
nek dwa razy, Jesionowo, Laskowo   
i ostatnie w Kłodzinie. A to jesz-
cze nie koniec kadencji i jeżeli taka 
tendencja uciekania od władzy się 
utrzyma, to przez kolejny rok odbędą 
się kolejne wybory uzupełniające 
władzę sołecką.

PP

nia 2017 r. nastąpi przejście za-
kładu pracy, w którym Pan/i do-
tychczas pracuje na innego pra-
codawcę, którym będzie Starostwo 
Powiatowe w Pyrzycach.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku 
stanie się Pan/i z mocy prawa pra-
cownikiem Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach.

Powyższe przejęcie oznacza dla 
pracowników następujące skutki.

W sferze prawnej:
Przejmujący stanie się stroną w 

istniejących stosunkach pracy i za-
stąpi dotychczasowego pracodawcę.

W sferze ekonomicznej:
Za zobowiązania wynikające 

ze stosunku pracy powstałe przed 
dniem przejścia zakładu pracy od-
powiada nowy pracodawca.

W sferze socjalnej:
Nowy pracodawca zobowią-

zany jest do tworzenia zakładowego 
funduszu socjalnego. Nowy praco-
dawca przejmuje środki pieniężne, 
należności i zobowiązania funduszu 
socjalnego pracodawcy dotychcza-
sowego. Ponadto fundusz socjalny 
nowego pracodawcy zwiększa się 
o równowartość funduszu praco-
dawcy dotychczasowego.

Niniejsze zdarzenie nie powo-
duje zmian w dotychczasowych wa-

runkach pracy i płacy zawartych 
w Pana/i umowie o pracę na dzień 
przejęcia.

Po dniu przejęcia nowy praco-
dawca zaproponuje Panu/i stano-
wisko przewidziane w strukturze 
organizacyjnej Starostwa Powiato-
wego w Pyrzycach.

Po raz kolejny powraca pyta-
nie, po co jest ta likwidacja, skoro 
wszyscy pracownicy mają mieć za-
gwarantowane miejsca pracy w sta-
rostwie i na tych samych warun-
kach? Z czego będą wynikać przy-
szłe oszczędności?

RT

Plaża    bez     gastronomii?

Z dniem 12 października 2016r. 
rozwiązano umowę w trybie poro-
zumienia stron z firmą Tropicana 
Sp. z o.o. z Myśliborza, dotyczącą 
dzierżawy części nieruchomości  
o powierzchni 1.600 m2 oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako działka Nr 
489, położona w obrębie Wierzbno, 
gm. Warnice. Jest to grunt na terenie 
plaży gminnej nad jeziorem Miedwie.  

Wniosek o rozwiązanie w/w 
umowy motywowany był brakiem 
opłacalności prowadzonej na tym te-
renie działalności gastronomicznej ze 

względu na wysokość ponoszonych 
kosztów w formie czynszu najmu te-
renu, bieżących opłat oraz brakiem 
możliwości posadowienia obiektu 
gastronomicznego na czas dłuższy 
niż 120 dni w bezpośrednim sąsiedz-
twie jeziora Miedwie. Gmina War-
nice w najbliższych dniach zorgani-
zuje kolejny przetarg na dzierżawę 
gruntu nad jeziorem, oczywiście  
z myślą o działalności gastronomicz-
nej tak, by w sezonie letnim 2017 tu-
ryści na plaży mieli co zjeść i wypić.

PP
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Od kilku miesięcy mieszkańcy No-
wielina i sołtys tej miejscowości poiry-
towani dotychczasowym wieloletnim 
brakiem działań związanych z remon-
tem głównej drogi przebiegającej przez 
miejscowość, postanowili przestać cze-
kać i zaczęli lobbować na rzecz inwesty-
cji drogowej.

 A że droga powiatowa, to przyszli 
na sesję Rady Powiatu, później zorgani-
zowali spotkanie u siebie, o czym już pi-
saliśmy. Efekt spotkań jest taki, że czło-
nek zarządu Miłosz Łuszczyk w imie-
niu starosty zobowiązał się, że droga  
w przyszłym roku w jakimś zakresie bę-
dzie robiona. Zakres  planowanego re-
montu uzależniony był o tego, czy sta-
rostwo otrzyma wsparcie środków ze-
wnętrznych na ten cel. Niestety, nie 
udało się i co teraz z tą inwestycją? By 

to wyjaśnić przesłaliśmy do starosty na-
stępujące pytania:  

Z informacji, jakie posiadamy 
wiemy, że wniosek złożony przez Sta-
rostwo Powiatowe w Pyrzycach do 
Wojewody Zachodniopomorskiego na 
remont drogi w miejscowości Nowie-
lin został odrzucony. Proszę o nastę-
pujące informacje:
- na jaką kwotę został złożony wnio-
sek, jaki udział własny, jaka dotacja,
- z jakich przyczyn wniosek zo-
stał odrzucony, formalnych czy 
merytorycznych, 
- czy złożone zostało odwołanie, jeżeli 
tak,  to czym uzasadnione, 
- czy w przypadku niepozyskania środ-
ków zewnętrznych zadanie będzie re-
alizowane ze środków własnych i w ja-
kim zakresie.

Zakończył się remont Baszty My-
śliborskiej w Lipianach. Jak można 
było zauważyć, robotnicy w trakcie 
prowadzonych prac usunęli ze ściany 
baszty jeden z jej ważnych elemen-
tów, jest to murowana miara o dłu-
gości 3,74 metra wykorzystywana 
według naszych informacji w XVI 
– XVII wieku w komorze celnej do 
mierzenia długości wozów wjeżdża-
jących do miasteczka. 

Po interwencji jednego z miesz-
kańców Lipian, miara powróciła na 
swoje miejsce.

PP

23 września 2016 roku nasza re-
dakcja zwróciła się do Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach z wnio-
skiem w sprawie udostępnienia nam 
kopii protokołu komisji konkurso-
wej powołanej do wyboru dyrektora 
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.  
4 października 2016 otrzymujemy 
decyzję odmowną, w przesłanym do 
nas piśmie streszczając czytamy, że 
protokół komisji zawiera dane oso-
bowe uczestników konkursu, a oni 
mogliby sobie nie życzyć upublicz-
nienia protokołu z konkursu. 

Prawnik PULSU nie podzielił 
stanowiska starosty, jego prawników 
i złożyliśmy odwołanie do Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego w 
Szczecinie. 4 listopada 2016 roku Sa-
morządowe Kolegium Odwoławcze 
w Szczecinie w składzie: przewod-
niczący: Krzysztof Szydłowski, czło-
nek: Dorota Kaczorkiewicz, członek: 
Włodzimierz Marzec na podstawie 
art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania admi-
nistracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 
23.) w zw. z art. 16 i art. 6 ust. 1 pkt 
3 lit g ustawy z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 z późn. 
zm.) po rozpatrzeniu odwołania pana 
Ryszarda Tańskiego od decyzji Sta-
rosty Pyrzyckiego z 4 października 
2016 roku znak P/ZPS.2111.37.2016.
MP o odmowie udostępnienia 
informacji publicznej orzeka o uchy-
leniu zaskarżonej decyzji w całości i 
przekazaniu wniosku do ponownego 
rozpatrzenia przez organ I instancji.

W kilkustronicowym uzasadnie-
niu Kolegium czytamy między in-
nymi „…Jak wynika z przywoła-
nej przez organ I instancji podstawy 
prawnej, skarżona decyzja została 
wydana na podstawie ustawy o do-
stępie do informacji publicznej. Jed-
nakże uwadze organu umknęło, że 
zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie 
do informacji publicznej (u.d.p.), de-

 
W imieniu starosty Stanisława 

Stępnia odpowiedzi udzielił członek 
zarządu Miłosz Łuszczyk: 

„Odpowiadając na Pańskie py-
tanie z dnia 15 listopada 2016 roku 
w sprawie wniosku o dofinansowanie 
na przebudowę drogi powiatowej nr 
1583Z w Nowielinie informuję że: 
- wniosek został złożony na kwotę 
348.773,59 zł., tj. na połowę wartości 
inwestycji.  Udział własny stanowić 
miały środki własne powiatu w kwocie 
oraz deklarowane wsparcie ze strony 
gminy Pyrzyce. 
- wniosek został odrzucony z powodów 
formalnych
- zostało złożone pismo do Wojewody 
Zachodniopomorskiego wskazujące 
na okoliczności, które powinny być 
wzięte pod uwagę przez komisję przy 
formalnej ocenie wniosku, które nie zy-
skało akceptacji ze strony Zachodnio-
pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 
(nie przewidziano trybu odwołania  
w postępowaniu)

- pomimo nieuzyskania dofinansowa-
nia, inwestycja będzie realizowana  
w przyszłym roku, jednakże w mniej-
szym zakresie niż planowano przy dofi-
nansowaniu. Szczegółowy zakres prac  
i ich wartość będzie mogła być podana 
po ostatecznej analizie finansowej za-
kresu przedsięwzięcia oraz zakresu de-
klarowanego wsparcia ze strony gminy 
Pyrzyce. Zarząd Powiatu Pyrzyc-
kiego współpracuje w tej sprawie z pa-
nią Burmistrz Pyrzyc oraz bierze pod 
uwagę uwagi mieszkańców przekazy-
wane na spotkaniach sołeckich. 

Jak widać, w tym przypadku  
w starostwie słowo droższe od pie-
niędzy, mieszkańcy Nowielina mogą 
czuć się uspokojeni, teraz martwić 
mogą się tylko, że zakres prac może 
być dla nich niesatysfakcjonujący.

RT

cyzja taka, oprócz obligatoryjnych 
elementów typowej decyzji admini-
stracyjnej wynikających z art. 107 
kpa, musi zawierać imiona, nazwiska 
i funkcje osób, które zajęły stanowi-
sko w toku postępowania o udostęp-
nienie informacji. W skarżonej decy-
zji takich elementów niewątpliwie nie 
zawarto. Nie jest przy tym możliwe 
sanowanie powyższego uchybienia 
w toku postępowania odwoławczego 
albowiem jedynie organowi I instan-
cji jest znany pełny krąg osób mają-
cych wpływ na ostateczny kształt roz-
strzygnięcia. Ponadto do akt sprawy 
nie włączono metryki sprawy, o której 
mowa w art. 66a kpa a dokumenty 
wewnętrzne organu zawarte w aktach 
nie dają podstaw do przyjęcia, iż w 
toku wydawania decyzji stanowiska 
nie zajmowały inne osoby. Już 
samo powyższe nakazuje uchylenie 
decyzji, która w aktualnym kształcie 
w oczywisty sposób nie spełnia wy-
mogów postawionych przez ustawo-
dawcę. Przechodząc natomiast do 
merytorycznej oceny skarżonej decy-
zji należy stwierdzić, iż podstawowe 
reguły wykładni prawa do informacji 
publicznej wyznacza przepis art. 61 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, 
zgodnie z którym każdy ma prawo do 
uzyskiwania informacji o działalno-
ści organów władzy publicznej oraz 
osób pełniących funkcje publiczne. 
Prawo to obejmuje również uzyski-
wanie informacji o działalności or-
ganów samorządu gospodarczego 

i zawodowego, a także innych osób 
oraz jednostek organizacyjnych w za-
kresie, w jakim wykonują one zada-
nia władzy publicznej i gospodarują 
mieniem komunalnym lub majątkiem 
Skarbu Państwa.…”

Po takim orzeczeniu Samorzą-
dowego Kolegium Odwoławczego 
w Szczecinie Starosta Pyrzycki miał 
do wyboru, albo jeszcze raz odmówić 
przekazania naszej redakcji proto-
kołu komisji konkursowej uzupełnia-
jąc odmowę o uchybienia wykazane 

przez SKO, albo dać nam protokół. 
W dniu 25 listopada zadzwoniłem 
do członka zarządu powiatu Miłosza 
Łuszczyka z zapytaniem, jaka jest 
decyzja starosty w tej sprawie, otrzy-
małem odpowiedź, że zarząd powiatu 
zdecydował, że protokół zostanie 
nam przekazany i nie będziemy się 
już ciągać po kolegiach. Ze względu 
na skład kolejnej gazety poprosi-
łem, żeby przesłać nam skan proto-
kołu jeszcze tego samego dnia, czyli  
w piątek 25 listopada, mimo obietnicy 
członka zarządu Miłosza Łuszczyka 
nadal protokołu nie otrzymaliśmy. 

Nie rozumiem, o co teraz cho-
dzi, jest orzeczenie SKO z 4 listo-
pada 2016, jest zgoda zarządu, to 
czemu nadal nie otrzymujemy pro-
tokołu komisji konkursowej powoła-
nej do wyłonienia dyrektora szpitala.  
Na razie odbieramy to jako celowe  
utrudnianie nam roboty.

Ryszard Tański
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SPORT

Tradycyjnie już grudzień to ważny miesiąc dla miłośników i hodowców 
gołębi, drobiu ozdobnego i królików, dlatego też wychodząc naprzeciw ocze-
kiwaniom hodowców, władz gminy Pyrzyce, mieszkańców Pyrzyc i powiatu, 
Zarząd Oddziału postanowił wystąpić do Zarządu Okręgu Szczecin o powie-
rzenie Oddziałowi Pyrzyce organizacji Okręgowej Wystawy Gołębi Poczto-
wych w Pyrzycach. Władze wojewódzkie związku przychyliły się do wniosku 
i w związku z taką decyzją tegoroczna Okręgowa Wystawa Gołębi poczto-
wych, pod patronatem Burmistrz Pyrzyc – Marzeny Podzińskiej odbędzie się 
w dniach 9-11.12.2016 r. w hali współorganizatora - Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Pyrzycach. Jest to okazja do zaprezentowania dorobku hodowlanego, 
poznania nietypowych okazów, wymiany doświadczeń,a dodatkową atrakcją 
wystawy będzie stoisko specjalistycznych artykułów.

Mistrzowskie
gołębie 
przyfruną
do Pyrzyc

15 listopada 2016 r. część naszej drużyny 
z Akademii Piłkarskiej Fair Play Pyrzyce 
rozpoczęła swoją przygodę w rozgrywkach 
„Z podwórka na stadion - o Puchar Tym-
barku” w kategorii U-10. 

Był to pierwszy etap turnieju na szczeblu po-
wiatowym. Zgodnie z zasadami tychże rozgrywek, 
wygrana drużyna przechodzi do kolejnego etapu. 
Nasi chłopcy rozegrali mecz z drużyną ze SP Sta-
rego Przylepu pokonując rywala 11:0, tym samym 
dając sobie szansę na dalsze uczestnictwo w tur-
nieju Tymbarku. Było to wspaniałe widowisko,  
a poziom gry naszej drużyny plasował się na naj-
wyższym poziomie!!!

Zdobywcami bramek byli: Marcel Kowalski 4 
bramki, Aleksander Kacprzak 3 bramki, Jakub Ku-
lis 2 bramki, Michał Juda 1bramka, Szymon Petry-
szak 1 bramka. 

W kategorii U-12 nasi chłopcy bezpośred-
nio awansowali do rozgrywek na szczeblu 
wojewódzkim.

Gratulujemy drużynie oraz trenerowi! Trzy-
mamy kciuki za obydwie drużyny na dalszych eta-
pach rozgrywek!

„Z podwórka na stadion – o Puchar Tymbarku”

Już po raz jedenasty 
hala Ośrodka Sportu 
i Rekreacji 
w Pyrzycach
gościła młodych 
adeptów 
sportów walki. 

   8 listopada 2016 roku do Py-
rzyc przyjechały reprezentacje 9 
szkół podstawowych, aby walczyć 
o tytuł „Króla Maty”. Jak co roku, 
głównym organizatorem był LKS 
Spartakus, któremu pomagał Powia-
towy Międzyszkolny Ośrodek Spor-
towy i Ośrodek Sportu i Rekreacji w 
Pyrzycach. 

Patronat nad zawodami objął 
Marszałek Województwa Zachod-
niopomorskiego Olgierd Geblewicz 
– fundator pucharów, medali i dy-
plomów. Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska również dołożyła swoją 
cegiełkę. 222 uczniów ważących od 
18  do 100 kg walczyło w 8 katego-
riach wagowych na dwóch matach 
zwanych fachowo dōjō. Zawody sę-
dziowali zawodnicy LKS Spartakus, 
medaliści mistrzostw Europy i Polski 
w sumo: Paulina Zygmunt, Weronika 
Tarka, Oskar Kozanka – Lipka, Da-
niel Kozakiewicz. Nad całością czu-
wał sędzia główny Eugeniusz Klim-
czak. Oficjalnego otwarcia dokonali 
zastępca burmistrza Pyrzyc Robert 
Betyna  i członek Zarządu Powiatu 
Pyrzyckiego Miłosz Łuszczyk oraz 
prezes klubu Bolesław Kowalski.  

Na trybunach oprócz uczniów 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi zasiedli rodzice i 
dziadkowie zawodników. Przebieg 
walk był różny. Jedne kończyły się 
po kilku sekundach wypchnięciem 
przeciwnika za dōjō, inne trwały na-
wet po 2-3 minuty. Wielu uczniów 
po raz pierwszy dostąpiło zaszczytu 
reprezentowania swojej szkoły, nie 
mając predyspozycji np. do gier ze-
społowych czy lekkoatletyki, a sumo 
dało im taką możliwość. Organiza-
torzy dziękują uczniom, ich nauczy-
cielom, dyrektorom szkół za duże za-
angażowanie  w przebieg imprezy, 
która co roku cieszy się ogromną po-
pularnością, o czym świadczy duża 
frekwencja. Warto przypomnieć, że 
sekcja sumo LKS Spartakus już drugi 
raz z rzędu wygrała rywalizację ogól-
nopolską zostawiając w pokonanym 
polu wiele utytułowanych klubów. 
Powiększyła w 2016 roku  swój do-
robek o kolejne medale mistrzostw 
świata i Europy. 

Za rok kolejna edycja „Króla 
Maty”, namiastki sumo. To wła-
śnie na tej imprezie swoje pierwsze 
kroki stawiali reprezentanci ziemi 
pyrzyckiej. 

Piotr Olech
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