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Czytaj na str. 12

.

Czytaj na str. 10

Będziecie mogli dzieci kąpać

Czy Olech 
może
kierować 
samochodem?

Ekipa 
Kazimierza 
Odnowiciela

Tytuł Kazimierza Odnowiciela  nadali nie-
dawno internauci obecnemu staroście Kazimie-
rzowi Lipińskiemu. Pozornie brzmi to sympatycz-
nie, ale w podtekstach da się wyczuć ironię. 

Kolejne dziwne
stanowisko 
w starostwie

Prawie na początku kadencji Januszowi Bu-
dynkowi, członkowi zarządu powiatu starosta 
Kazimierz Lipiński powierzył zadanie zajmowa-
nia się odnową wsi na terenie powiatu. Dziś, po 
6 miesiącach odnawiania wsi przez członka za-
rządu nie wiemy dalej, o co chodzi.

Dokończenie  na str. 4

Wyrok jest, trzeba płacić

W ostatnich dniach kwietnia do naszej redakcji 
wpłynął mail od czytelnika z zapytaniem, czy ktoś 
taki jak były burmistrz Pyrzyc Jerzy Marek Olech 
prowadząc samochód ulicami Pyrzyc nie stwarza 
zagrożenia dla innych pyrzyczan. Czytelnik swoją 

wątpliwość powiązał z długotrwałym le-
czeniem się Olecha i przebywaniem pra-
wie pół roku na zwolnieniu lekarskim i to 
od lekarza specjalisty.

Za samowolę
42 tysiące w plecy

Dokończenie  na str. 11
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Sonda Lipiany

Każdy ma obowiązki domowe. 
Ja chodzę po zakupy rano i wynoszę 
śmieci. W sumie to wszystko robię 
po trochę.

Obowiązki domowe jakieś tam 
są. Ale chodzić dużo nie mogę, więc 
robić też nie.

W domu codziennie jest coś do 
robienia. I wszystkie obowiązki ro-
bię bardzo chętnie.

Bardzo mało mam obowiązków, 
zdrowie mi nie pozwala. Troszkę 
robię ale bardzo mało, syn prak-
tycznie wszystko robi.

W  domu  robię wszystko. Nie 
lubię prasować. Jak jest mąż, to 
chętnie mi pomaga we wszystkim.

„Co należy do naszych 
obowiązków w domu?”

Jeden z naszych czytelników 
uważa, że starosta pyrzycki od kilku 
lat używa niewłaściwej pieczęci do 
stemplowania dokumentów. Ów czy-
telnik posiada dokument, który za-
miast pieczęcią „STAROSTA PY-
RZYCKI”, ostemplowany jest pie-
częcią o treści „STAROSTWO PO-
WIATOWE W PYRZYCACH”, co 
jest niezgodne z prawem i może być 
potraktowane jako fałszowanie do-
kumentów poprzez użycie niewłaści-
wych pieczęci . O swoim podejrzeniu 
czytelnik poinformował już prokura-
turę. Według niego, podobne doku-
menty jak ten, który posiada, z nie-
właściwą pieczęcią, były wydawane 
przez okres około 5 lat i są to doku-
menty bezwartościowe. Nasz czytel-
nik ma szereg dokumentów, ich ko-
pii, sprawiających wrażenie, że coś 
na rzeczy jest. By wyjaśnić powyższe 
wątpliwości pytamy obecnego staro-
stę Kazimierza Lipińskiego.

1. Czy może pan potwierdzić 
lub zaprzeczyć, że w starostwie 
pyrzyckim zagubiona została me-
talowa pieczątka okrągła o treści 
„STAROSTA PYRZYCKI” z or-
łem w koronie, czy ten fakt został 
zgłoszony na policję?

AD. 1 - W Starostwie Powiato-
wym w Pyrzycach nie została zagu-
biona metalowa pieczątka okrągła  
o treści „Starosta Pyrzycki”, w 
związku z czym nie zgłaszano żad-
nego zawiadomienia o zaginięciu, 
czy kradzieży pieczęci na policję.

2. Czy w poprzedniej lub obec-
nej kadencji wyrabiano pieczątkę 
o treści jak powyżej i z jakiego 
materiału wykonana jest obec-
nie pieczątka z treścią „STARO-
STWO POWIATOWE W PYRZY-
CACH”,  a z jakiego „STAROSTA 
PYRZYCKI”

Ad 2 - Tak, wykonano pieczątki 
okrągłe o treści: „Starosta Pyrzycki” 
w 2010 i 2011 roku.

Pieczątka z treścią: „Starostwo 
Powiatowe w Pyrzycach” wykonana 
jest z metalu, natomiast pieczątka 
„Starosta Pyrzycki” wykonana jest z 
plastiku i gumy,

3. Dlaczego decyzje starosty py-
rzyckiego przez kilka lat były pie-
czętowane niezgodnie z prawem 
pieczątką „STAROSTWO POWIA-
TOWE W PYRZYCACH”,  a nie pie-
czątką „STAROSTA PYRZYCKI”

Zaginiona
pieczęć
z orłem

Ad. 3 - Nie odnotowano żad-
nego przypadku, aby decyzja Staro-
sty Pyrzyckiego opatrzona była nie-
właściwą pieczęcią, natomiast od-
notowano jedną sytuację, gdzie 
nie na decyzji, lecz na egzekucyj-
nym tytule wykonawczym w lutym 
2010 r. opatrzono tytuł wykonaw-
czy pieczęcią: „Starostwo Powiatowe  
w Pyrzycach”,

4. Jaki skutek prawny ma sytu-
acja opisana w punkcie 5 na waż-
ność opieczętowanych w ten sposób 
dokumentów, czy są one w tej sytu-
acji ważne?

Ad 4 - W przypadku jak wyżej or-
gan egzekucyjny obowiązany jest ba-
dać dopuszczalność egzekucji admi-
nistracyjnej w szczególności spełnie-
nie wymogów formalnych tytułu wy-
konawczego określonych w art. 27 
ustawy o postępowaniu egzekucyj-
nym w administracji. Jeżeli w ocenie 
organu egzekucyjnego tytuł wyko-
nawczy nie spełnia wymogów art. 27 
§ 1 pkt. 7 wyżej wskazanej ustawy (w 
brzmieniu sprzed 21 listopada 2013 
r.) może być to podstawą do umorze-
nia postępowania.

5. Kto według pana jest odpo-
wiedzialny za w/w sytuację i jakie 
konsekwencje zamierza pan pod-
jąć w tej sprawie?

Ad 5 - Wyżej opisana sytuacja 
powstała w wyniku omyłki pracow-
nika ponad pięć lat temu w lutym 
2010 r., w związku z czym trudno 
jest wszczynać jakiekolwiek postę-
powanie zmierzające do ustalenia 
odpowiedzialności odszkodowaw-
czej pracownika wobec pracodawcy 
ze względu na okres przedawnienia 
roszczeń ze stosunku pracy, które 
stosownie do art. 291 § 1 Kodeksu 
pracy, co do zasady, przedawniają się 
z upływem 3 lat.

Nasz czytelnik przekazał nam 
zeskanowane kopie obu pieczątek 
używanych w starostwie pyrzyc-
kim i jak się dobrze przyjrzeć, to w 
dwóch stemplach pieczątki „STARO-
STA PYRZYCKI” widać różnice, w 
gwiazdkach i czcionce. Według na-
szego czytelnika jest to dowód, że 
zaginiona pieczątka była kiedyś wy-
konana z metalu, a obecna „pod-
łożona” jest wykonana z plastiku. 
Skoro sfałszowanym dokumentem  
i niewłaściwą pieczątką na nim inte-
resują się obecnie organa ścigania, to 
pewnie niebawem dowiemy się, czy 
pieczątka metalowa z napisem „STA-
ROSTA PYRZYCKI” zaginęła i czy 
felernych dokumentów wystawio-
nych przez Starostę Pyrzyckiego 
było więcej niż opisywany powyżej. 

RT  
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Sonda Przelewice

Moim obowiązkiem w domu 
jest robienie porządków. W domu 
musi być czysto, lubię sprzątać.

Wszystkie obowiązki domowe 
spadają na mnie. Robię wszystko 
sam, ponieważ mieszkam sam.

Nawet męskie  rzeczy robię. 
Drzewo rąbię, ogródek kopię ostat-
nio to nawet kury kupiłam. A po-
rządki to jak każdy, trzeba robić.

Jestem na emeryturze, więc ro-
bię wszystko w domu, oprócz my-
cia naczyń, robi to za mnie zmy-
warka do naczyń.

Jesteśmy  tylko z mężem, więc 
wszystko robimy sami. Codzienne 
obowiązki, jak w każdym domu.

„Co należy do naszych 
obowiązków w domu?”

Z inicjatywy pani sołtys oraz 
Rady Sołeckiej w Jesionowie w 
marcu br. chętne panie spotykały 
się popołudniami w świetlicy szkol-
nej, by lepić pierogi, które z wielkim 
smakiem degustowano podczas VIII 
Przelewickich Dni Folwarku w Prze-
lewicach. Muszę przyznać, że zo-
staliśmy miło zaskoczeni zaangażo-
waniem i współpracą z naszymi pa-
niami, które w  perfekcyjny sposób 
podołały wyzwaniu i nalepiły ponad 
1000 pierożków o czterech różnych 
smakach. 

Jesteśmy bardzo dumni z tak 
dużej frekwencji zadowolonych 
klientów na naszym stoisku na 
Przelewickim Folwarku – Dzięku-
jemy i polecamy się na przyszłość!

Sołtys Michalina Sokołowska

Takie słowa usłyszał Grzegorz 
Sawka, rolnik z miejscowości Tu-
rze, kiedy sprzeciwił się prowadzo-
nej przez Zarząd Dróg Powiato-
wych inwestycji związanej odwo-
nieniem drogi naprzeciwko jego po-
sesji. Kilka dni temu pracownicy 
dróg powiatowych zabrali się za ko-
panie rowu odwadniającego wzdłuż 
drogi powiatowej. Jak się okazało, 
sposób odwodnienia nie był uzgod-
niony z zainteresowanymi mieszkań-
cami. „O planowanych pracach do-
wiedziałem się, jak przyjechali pra-
cownicy Zarządu Dróg i zaczęli fre-
zować pobocze, później zaczęto ko-

Będziecie 
mogli 
dzieci 
kąpać

pać rów, który, gdyby został ukoń-
czony, uniemożliwiłby mi dojazd do 
własnej posesji. Ponadto do tego 
miejsca spływa tyle wody, że i tak to, 
co planuje się tutaj zrobić, nie dałoby 
efektu. Złożyłem skargę do starosty, 
który był tu na miejscu z panią kie-
rownik z Zarządu Dróg i zamiast kon-
kretnej rozmowy, co dalej, to usłysza-
łem, że mogę sobie w tym rowie dzieci 
kąpać. Nigdy nie zgodzę się na takie 

traktowanie i to, co oni tutaj robią” 
– powiedział Grzegorz Sawka. Spró-
bowaliśmy dowiedzieć się czegoś na 
temat inwestycji w Zarządzie Dróg 
Powiatowych, niestety, pod nieobec-
ność dyrektora Drabczyka, nikt nie 
chciał udzielić nam informacji, a jak 
na razie część rowu wykopano, prace 
wstrzymano, a co dalej, okaże się w 
przyszłym tygodniu.

PP  

Aktywne panie z Jesionowa 
na folwarku

8 maja 2015 r. w Szkole Pod-
stawowej w Warnicach obchodzili-
śmy święto patrona szkoły, a wła-
ściwie patronów, bo mamy ich po-

nad 900. Właśnie tylu otrzymało je-
dyne odznaczenie na świecie nada-
wane przez dzieci - Order Uśmie-
chu.  Na początku odbył się krótki 

apel przypominający ideę działal-
ności Kawalerów Orderu Uśmie-
chu oraz symbolikę sztandaru na-
szej szkoły. Następnie obejrzeli-
śmy prezentację multimedialną, 
podczas której uczniowie wspomi-
nali dzień nadania imienia oraz póź-
niejsze wydarzenia z życia szkoły. 
 W dalszej części uroczystości 
uczniowie każdej klasy śpiewali 
piosenki wykonywane przez Ka-
walerów Orderu Uśmiechu m.in. 
M. Jeżowskiej, G. Świtały,  P. Ku-
kiza. Następnie drużyny składające 
się z przedstawicieli poszczegól-
nych klas rywalizowali w zawodach 
sportowych oraz zadaniach dotyczą-
cych wiedzy o Kawalerach Orderu 
Uśmiechu. Na koniec wszyscy za-
śpiewali piosenkę „Słoneczny Or-
der Uśmiechu” tworząc wielkie koło. 
     Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy za wspaniałą zabawę.

H. Sikorska, A. Chełstowska

Dzień patrona
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Sonda Kozielice

Mam 94 lata. W swoim życiu 
już się bardzo dużo narobiłam. W 
obozie nawet byłam. Teraz zdrowie 
jest już słabe, więc nic nie robię.

Pranie, sprzątanie, gotowanie. 
Wszystko co trzeba to robię.

Wszystko  sama robię, bo 
sama mieszkam. Od gotowania po 
porządki.

Lata już nie takie, żeby w polu 
robić. Ale porządki i resztę obo-
wiązków domowych trzeba robić, 
bo kto to inny zrobi.

Moim obowiązkiem jest opie-
kowanie się żoną. Pomagam jej w 
codziennych czynnościach domo-
wych i robię to bardzo chętnie.

„Co należy do naszych 
obowiązków w domu?”

dokończenie ze str.1

Na stronie www. pyrzyckiego 
starostwa też na ten temat nic nie 
ma. Nawet gdy wpisałem w wy-
szukiwarkę hasło „odnowa wsi” ni-
czego nie znalazłem, czyli mamy 
stanowisko do czegoś. Niedawno 
na stronie starostwa zawisło po-
wiadomienie o tym, że Starosta Py-
rzycki ogłasza otwarty i konkuren-
cyjny nabór na wolne stanowisko 
urzędnicze o nie mniej skompliko-
wanej nazwie – „Specjalista ds. ko-
munikacji społecznej w Starostwie 
Powiatowym w Pyrzycach”.

W zakresie zadań wykonywa-
nych na tym stanowisku czytamy:

- organizowanie spotkań, narad 
i konsultacji wewnątrz urzędu jak i 
na zewnątrz,

Po udanej rywalizacji szkół pod-
stawowych z bezpiecznej jazdy na 
rowerze nadszedł czas na gimnazjali-
stów, którzy w poniedziałek 25 maja 
br. w siedzibie Zachodniopomor-

- współpraca z wydziałami sta-
rostwa oraz jednostkami podle-
głymi w zakresie pozyskiwania in-
formacji niezbędnych do realizacji 
polityki informacyjnej,

- opracowywanie oraz koordy-
nowanie działań z zakresu komu-
nikacji społecznej, uczestniczenie 
w ważnych wydarzeniach lokalnej 
społeczności,

- prowadzenie polityki informa-
cyjnej, przygotowywanie i przeka-
zywanie informacji w celu kształ-
towania wiedzy, postaw i zachowań 
szerokiego grona odbiorców.

I znowu nie wiadomo, o co cho-
dzi w tej decyzji starosty, który  

Kolejny sukces naszych uczniów w BRD
skiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Koszalinie zmagali się w elimina-
cjach wojewódzkich.

Na 22 startujące drużyny, przele-
wickie gimnazjum, które reprezento-

wało równocześnie powiat pyrzycki, 
wywalczyło zaszczytne drugie miej-
sce. W kategorii indywidualnej na-
szym najlepszym zawodnikiem był 
Jakub Skawiński (5. miejsce), po-

zostali Błażej Mrów-
czyński (7. miejsce) 
i Maciej Biskup (9. 
miejsce) na 65 zawod-
ników. Serdecznie 
gratulujemy!

Wywalczone wi-
cemistrzostwo woje-
wództwa zachodnio-
pomorskiego przez 
uczniów Gimnazjum 
im. OZP w Przelewi-
cach oraz PSP Jesio-
nowo (PSP Żuków 
- 3. miejsce) to dla 
nas WIELKI SUK-
CES! Był on możliwy 
do osiągnięcia dzięki 
ogromnemu zaanga-
żowaniu opiekuna 
pana Waldemara 
Klemenskiego, któ-
remu również gratu-
lujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Joanna 
Smolak-Benka 

niby to realizuje hasło „TANI PO-
WIAT”, a chce zatrudnić (przecież 
nie za Bóg zapłać) niby to rzecz-
nika prasowego, niby KO-wca, 
kogoś, kto zabierze robotę sekre-
tarzowi, albo pracownikowi wy-
działu oświaty odpowiedzialnemu 
za promocję. No nijak nie mogę 
zrozumieć sprzecznych ze sobą de-
cyzji nowego włodarza powiatu. 
Jakoś poprzednicy radzili sobie bez 
specjalisty do komunikacji społecz-
nej. Chociaż???? Istotnie, może 
władzy potrzeba właśnie wspar-
cia w komunikacji ze społeczeń-
stwem, tylko, czy władza będzie 
tego społeczeństwa słuchać? Mam 
wątpliwości.

PP 

K o l e j n e
d z i w n e
s t a n o w i s k o 
w  s t a r o s t w i e
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Sonda Warnice

Ja jestem bardzo obowiązkowa, 
dlatego wszystko robię w domu. 
Mąż jest bardzo pomocny. Dzieci 
kiedyś pomagały, ale wyprowadziły 
się do miasta.

W domku wszystko robię. 
Mieszkam z siostrą i dzielimy 
się obowiązkami. Lubię, jak jest 
porządek.

Wszystkie obowiązki należą do 
mnie. Jestem kawalerem i dlatego 
wszystko muszę robić sam. Samo 
się nie zrobi.

Oczywiście że pomagam żo-
nie. Moim zadaniem jest robić 
rzeczy które są cięższe do pracy. 
Resztę robi żona:  obiadki, pranie , 
porządki.

Nic w domu nie robię, bo nie 
mam domu.

„Co należy do naszych 
obowiązków w domu?”

25 maja 2015 r. delegacja z 
gminy Przelewice złożyła wizytę 
partnerską w mieście Woldegk w 
związku z zaproszeniem przez bur-
mistrza dr. Ernstena Jurgena Lode na  
Niemieckie Dni Młynów oraz jubi-
leuszem 10-tej  rocznicy współpracy 
Gminy Przelewice i Miasta Woldegk. 
W wizycie udział wzięli:  Mieczy-
sław Mularczyk, wójt gminy, Henryk 
Nawój, radny Rady Gminy - prezes  
O G Z OSP RP, Janusz Wójtowicz, 
sekretarz gminy - komendant gminny 
Z OSP RP, Przemysław Mrowiński 
– tłumacz.

Pan wójt podczas otwarcia uro-
czystości podziękował za dotychcza-
sową współpracę partnerską Gminy 
Przelewice i miasta Woldegk. Wrę-
czył burmistrzowi Lode statuetkę  
i symboliczny upominek, życząc dal-
szej owocnej współpracy i wszel-
kiej pomyślności. Burmistrz Lode, 
okazując swą życzliwość i chęć dal-
szej współpracy, odwzajemnił się 
życzeniami.

Niemieckie Dni Młynów w Wol-
degk to okazja do wspólnego świę-
towania, nawiązywania kontaktów  
i nowych znajomości, a także do wy-

Wizyta partnerska 
w Woldegk

miany doświadczeń w różnych ob-
szarach życia społecznego i gospo-
darczego oraz do prezentacji produk-
tów regionalnych. Impreza tradycyj-
nie  cieszyła się  dużą frekwencją. 

Uczestniczyło w niej 
wiele osób wraz z ro-
dzinami, w tym także 
spoza miasta Wol-
degk. Atrakcją świę-
towania była wy-
stawa dawnych mo-
tocykli, samochodów, 
ciągników produ-
kowanych w  DDR. 
Ciekawym doświad-
czeniem były też loty 
śmigłowcem.

W trakcie po-
bytu naszej delega-
cji w Woldegk od-
było się spotkanie  
z burmistrzem Lode 
i zastępcą Conradem, 
podczas którego do-
konano podsumo-
wania dotychczaso-

wej współpracy i dyskutowano nad 
planem przyszłych wspólnych dzia-
łań gmin partnerskich, wójt Mular-
czyk wyraził swe zadowolenie z po-
dejmowanych wspólnie inicjatyw 
i zapewnił ze swej strony o dalszej 
współpracy.

W końcowym etapie wizyty pan 
wójt wraz z delegacją odwiedził sie-
dzibę strażaków, gdzie obejrzał ich 
sprzęt i wyposażenie, a  na zakończe-
nie wspólnie z prezesem i komendan-
tem wręczyli drobne upominki dla 
wyróżniających się strażaków.

                             Henryk Nawój

23 maja w Starym Chrapowie od-
była się „Majówka” dla dzieci i mło-
dzieży z gminy Bielice. Impreza zo-
stała zorganizowana przez Gminę 
Bielice we współpracy z GK ds. 
RPA oraz panem Bronisławem Wój-
cikiem i nauczycielkami z ZSP im. 
Jana Pawła II w Bielicach Iwoną 
Kochel, Marzeną Zięcina oraz Mo-
niką Jóźwiak pod hasłem „Bawmy 

się wesoło bezalkoholowo”. Podczas 
wspólnej zabawy mogliśmy zoba-
czyć pokazy taneczne, przedstawie-
nie teatralne pt. „Królewna Śnieżka”, 
pokazy psów policyjnych oraz po-
kazy strażackie. Zainteresowani mo-
gli wziąć udział w pogadance z po-
licjantem na temat bezpieczeństwa 
podczas wakacji. Zorganizowano 
również turniej piłki nożnej oraz 

wiele innych atrakcji, wśród których 
znalazły się dmuchane zamki, malo-
wanie dzieciom twarzy, kącik fryzur, 
warsztaty malarskie i stoisko z ręko-
dziełem. W przedsięwzięcie włączyli 
się członkowie Rady Rodziców, któ-
rzy przygotowali stoisko z popcor-
nem, watą cukrową, kiełbaskami 
i napojami. W „Majówce” wziął 
udział również wójt Gminy Bielice 

Zdzisław Lech Twar-
dowski, który ser-
decznie podziękował 
m.in.  paniom: Iwo-
nie Kochel, Marze-
nie Zięcina i Monice 
Jóźwiak, panu Bro-
nisławowi Wójci-
kowi, pracownikom 
Komendy Powiato-
wej Policji w Pyrzy-
cach, pani Agnieszce 
Szymańskiej, panu 
Danielowi Skrzyp-
czakowi i panu 
Mariuszowi Roj-
kowi, strażakom z 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Bielicach 
oraz wszystkim oso-
bom zaangażowa-
nym w organizację. 
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Sonda Bielice

Ogród to moje oczko w głowie. 
Bardzo lubię to robić. Właśnie tam te-
raz sobie działam. Nie znoszę  za to 
myć naczyń.

„Co należy do naszych 
obowiązków w domu?”

W domu to ja prawie nic nie robię. 
Siostra robi wszystko. Jestem osobą 
niepełnosprawną,  dlatego. Trochę w 
ogródku tylko pomagam.

Właśnie wracam z pracy z 
ogródka. Jestem wdową, więc wszyst-
kie obowiązki należą do mnie.

Jestem młodym kawalerem, sa-
motnym. Wszystko z chęcią robię 
sam, bo nikt tego za mnie nie zrobi.

Oczywiście, że mam obowiązki 
domowe. Pomagam mamie we 
wszystkim po trochę i w sumie to lu-
bię to robić.

Dodaj
ogłoszenie
za darmo!

• kupno
• sprzedaż
• wynajem
• praca
• zamiana

- redakcja przyjmuje bez-
płatne, drobne ogłoszenia
- redakcja nie ponosi od-
powiedzialności za treść 
ogłoszeń
- treść ogłoszenia nie po-
winna zawierać więcej niż 
120 znaków 
- ogłoszenie należy przesłać 
na adres redakcja@pulspo-
wiatu.pl

redakcja@pulspowiatu.pl

W trzech szkołach gminy Py-
rzyce może nastąpić zmiana na stano-
wisku dyrektora, ogłoszono konkursy 
dla Szkoły Podstawowej w Okunicy, 
SP w Mielęcinie i SP w Żabowie. 
W ostatniej z wymienionych placó-
wek komisja konkursowa wybrała w 
ubiegłym tygodniu nowego dyrek-
tora, jest to wieloletni nauczyciel ję-
zyka polskiego z pyrzyckiego gimna-
zjum Mirosław Staciwa, zastąpi on 
odwołaną 18 marca Bożenę Master-
nak. Jeżeli chodzi o Okunicę to nie 
widać i nie słychać o jakiś emocjach, 
normalny konkurs, ale już w Mielę-
cinie normalnie nie jest, należy przy-
pomnieć list mieszkańców i sympaty-
ków Szkoły Podstawowej w tej miej-
scowości odczytany na jednej z sesji 
rady miasta  przez radną Magdalenę 
Wodzińską. Radna próbowała, nie 
znając prawa, przeforsować głoso-
wanie, w którym burmistrz zmuszona 
byłaby do pozostawienia na stanowi-
sku obecnej dyrektor Beaty Kurow-
skiej, choć to pod jej dyrekcją doszło 
do fałszowania testów egzamina-
cyjnych, a sprawą zajmuje się nadal 
prokuratura. Radna Wodzińska opi-
sując zasługi, sukcesy i niezbędność 
Kurowskiej w szkole zapomniała 
oczywiście przez przypadek dodać, 
że przez prawie dwa lata Kurowska 
była w szkole nieobecna, bo była naj-
pierw sekretarzem, a później doradcą 
Olecha Urzędzie Miejskim i byłaby 
tam do końca kadencji, gdyby nie 
upór radnych. Wtedy nie było pro-
testów i listów do Olecha, żeby Ku-
rowskiej nie zabierał do ratusza, dla-
czego, skoro była tak niezbędna? Pod 
nieobecność Kurowskiej szkołą w 

Radna Magdalena Wodzińska

Trzy oświatowe konkursy

Mielęcinie kierowała Małgorzata Ja-
sion, dyrektorka Szkoły Podstawowej 
w Brzesku. W tym czasie kierowała 
dwoma placówkami i trochę, albo  
i więcej niż trochę jej zasługi w suk-
cesach placówki oświatowej w Mie-
lęcinie za ostatni okres. 

PP
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Sonda Pyrzyce

.
„Co należy do naszych 
obowiązków w domu?”

Moim obowiązkiem teraz jest 
wychowywanie małego dziecka. 
Poza tym, jak w każdym domu, 
sprzątanie, pranie, gotowanie. Chęt-
nie pomaga mi mąż.

Oczywiście, że mam obowiązki 
domowe. Lubię się krzątać po 
domku i robić porządki. Jest to miłe 
zajęcie.

Sprzątam w domu i lubię to ro-
bić. Jak tego nie zrobię, to samo się 
nie zrobi.

Mam trochę tych obowiązków. 
Muszę w sezonie w kominku roz-
palać,  prace w ogrodzie, wynosić 
śmieci i sprzątać swój pokój. Pokój 
swój wolę sprzątać sam, niż mama 
ma to robić po swojemu. 

Mam obowiązki w domu ty-
powo męskie: hydraulika, remonty. 
A jak żona wróci z pracy bar-
dzo zmęczona, to nawet naczynia 
umyję.

Wprawdzie na co dzień nie 
spotyka się już mieszkańców 
ziemi pyrzyckiej w ich trady-
cyjnych strojach, to jednak 
warto przybliżyć ich wygląd, 
tym bardziej, że coraz częściej 
pyrzyczanie podkreślają swoje 
przywiązanie do dawnej kul-
tury. Objawia się ona zwłasz-
cza w muzyce i ubiorze, a tra-
dycyjny pyrzycki strój będzie 
okazja zobaczyć podczas Py-
rzyckich Spotkań z Folklorem.

Nakładanie się na sie-
bie cech kultury wendyjskiej 
(słowiańskiej), której miesz-
kańcy Pyrzyc nigdy się nie 
wyparli oraz kultury niemiec-
kiej doprowadziło do powsta-
nia unikalnego stylu, określa-
nego jako pyrzycki. Styl ten 
objawiał się w architekturze 
(charakterystyczne pyrzyckie 
domy podcieniowe), muzyce, 

rękodzielnictwie oraz szerokiej ga-
mie strojów okazjonalnych. 

Typowy pyrzycki ubiór był 
niezwykle bogaty w zdobnictwie, 
które odróżniało go od strojów pol-
skich i niemieckich. Kobiety no-
siły wspaniale haftowane chusty, 
a spódnice charakteryzowały mo-
tywy kwiatów, drobnych gałązek 
gwiazdek oraz cekinów. Bogato ha-
ftowane były również skarpety i rę-
kawice, a dominującymi kolorami 
były czerwień, biel i błękit. Pod-
kreśleniem tradycji i zamożności 
właścicielki stroju była obecność  
wstążek, jakie przywiązywano do 
chusty lub gorsetu. 

Odrębny strój mieli również 
mężczyźni. Typowy był niebie-
ski surdut oraz futrzana czapa lub 
kapelusz. Często pojawiały się do 
tego spodnie, które ubierano naj-
częściej podczas wielkich uroczy-
stości lub niedziel. W pozostałym 

okresie dominowały spodnie nie-
bieskie lub czarne.

Pyrzyczanie często podkreślali 
swoją odrębność kulturową. Pa-
radowali w tradycyjnych strojach 
nie tylko przy okazji wesel czy po-
grzebów. Popularne było ubieranie 
się także przy okazji uroczystości 
rodzinnych, świąt państwowych i 
kościelnych, a nawet w niedzielę. 
Dziś tego typu ubiór można zoba-
czyć wśród członków ludowej ka-
peli Pyrzyczanie, którzy z dumą 
reaktywują nieco zapomniane 
już tradycje mieszkańców ziemi 
pyrzyckiej. 

Opracowano na podstawie: To-
masz Duda, Zeszyt krajoznawczo – 
metodyczny: powiat pyrzycki 

Na fotografii: męski i damski 
strój ludowy mieszkańców ziemi 
pyrzyckiej.
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Nasza szkoła jest międzynaro-
dowym koordynatorem tego pro-
jektu i dlatego podsumowujące 
spotkanie zorganizowane zostało 
tutaj, w naszym małym, lecz pięk-
nym mieście. W tym wydarzeniu 
wzięli udział uczniowie i nauczy-
ciele ze szkół partnerskich z Bułga-
rii, Chorwacji, Francji (Reunion), 
Włoch, Rumunii i Turcji – w su-
mie 48 osób. Spotkanie to miało na 
celu pokazanie rezultatów projektu, 
który koncentrował się na kształ-
towaniu umiejętności niezbędnych 
młodym ludziom wkraczającym na 
lokalny i międzynarodowy rynek 
pracy. Działania projektowe po-
zwoliły uczestnikom na poznanie 
właściwych zachowań  w miejscu 
pracy, rozwijanie umiejętności ję-
zykowych i interpersonalnych oraz 
poznanie obcych kultur. Kolejnym 
celem wizyty było promowanie na-
szej szkoły, miasta i regionu oraz 
rozpowszechnianie idei projektu 
wśród społeczności lokalnej. Pod-
czas spotkania odbyły się warsz-
taty, w trakcie których uczniowie 
przygotowali scenki prezentujące 
rożne sytuacje zawodowe. 

Burmistrz miasta, pan Krzysz-
tof Boguszewski ugościł uczestni-
ków pysznymi pierogami, a w trak-
cie poczęstunku odbyła się kurtu-
azyjna wymiana prezentów. Goście 
poznali również różne aspekty pol-
skiej kultury, sztuki i historii po-
przez wycieczki krajoznawcze do 
Szczecina, Świnoujścia, Między-
zdrojów i Poznania. Jeden dzień 
został poświęcony zajęciom spor-
towym, rekreacyjnym i integra-
cyjnym. Ta część wizyty od-
była się na boisku Orlik oraz 
na Przystani Żeglarskiej „Wą-
dół”. Wielki finał zaplanowano 
na 20 maja w Miejsko - Gmin-
nym Ośrodku Kultury. To nie-
samowite wydarzenie składało 
się z dwóch części – prezentacji 

Comenius

kulturowych krajów partnerskich  
i przedstawienia na temat komu-
nikacji pozawerbalnej w miej-
scu pracy. Goście spróbowali też 
dań kuchni polskiej przygotowa-
nych przez nauczycieli Zespołu 
Szkół. Szkolnym i międzynaro-
dowym koordynatorem projektu 
jest Magdalena Dębecka, w ze-
spole nauczycielskim kierującym 
tym przedsięwzięciem są: Marta 
Szpakowska, Marta Malanow-
ska, Beata Kaniewska, Anna Czak 
i Aleksandra Kowalska. Plano-
waniem budżetu i kontrolą księ-
gową zajmuje się Katarzyna Ziół-
kowska. Uczniowie, którzy przez 
dwa lata pracowali w projekcie, 
a podczas ostatniego spotkania go-
ścili uczestników w swoich do-
mach to: Ignacy Sulżyc, Wojciech 
Wereśniak, Jacqueline Woroniec, 
Przemysław Krężel, Natalia Dem-
nyk, Ewa Sajewska, Paulina Dym-
kowska, Kamil Żarów, Dżesika 
Gieniec, Alicja Polaszczyk, Klau-
dia Bukowiec, Jakub Duda, Jagoda 
Skrzypczak, Daniel Silicki i Bar-
tosz Szondelmajer. 

Spotkanie robocze w Lipianach 
było stuprocentowym sukcesem,  
a jego najważniejszym osiągnię-
ciem jest to, że uczestnicy z krajów 
partnerskich w pełni docenili nasze 
lipiańskie i polskie atuty – piękne 
krajobrazy, wysoki poziom eduka-
cji oraz gościnność. Dziękujemy 
mieszkańcom Lipian za ciepłe  
i przyjazne przyjęcie naszych gości.

Magdalena Dębecka

Projekt Comenius ACTIVE realizowany w Liceum Ogól-
nokształcącym w Lipianach dobiegł końca i w związku z tym  
w dniach 15-21 maja odbyła się ostatnia wizyta robocza. 
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16 i 17 maja w Lipianach odbyły 
się już po raz kolejny Polsko-Nie-
mieckie Spotkania Taneczne o Kwiat 
Lipy, impreza zorganizowana przez 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
dzięki znaczącemu wsparciu ze środ-
ków Interreg IV A – Funduszy Ma-
łych projektów. W imprezie, oprócz 
30 par z Klubu Tańca Towarzyskiego 

ze Stralsund, uczestniczyło ponad 
200 tancerzy z kilkunastu klubów ta-
necznych z całej Polski. Turniej roz-
począł się w sobotę warsztatami ta-
necznymi, które poprowadził Miko-
łaj Kubiak wraz ze współpracowni-
kami ze Szkoły Tańca Flesz; w nie-
dzielę już od 9.30 najmłodsi tance-
rze wyszli na parkiet, cztery bloki ta-

neczne oceniane przez profesjonalne 
jury zakończyły się galą taneczną, 
spotkania zakończyły się około go-
dziny 20.00. Z roku na rok impreza 
budzi coraz większe zainteresowanie 
publiczności, już dziś miłośników 
tańca towarzyskiego możemy zapew-

nić, że kolejne spotkania polsko-nie-
mieckie w 2016 roku odbędą się na 
pewno. Patronat medialny nad im-
preza po raz kolejny objął Dwutygo-
dnik Puls Powiatu, TVK Aura, Radio 
Plus Lipiany.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Po objęciu władzy w powiecie 
przez nową koalicję PSL i inni wy-
dawało się, że panowie ogarną się raz 
dwa i zabiorą do powiatowej roboty. 
Jak widać,  ani starosta, ani zarząd 
powiatu do dziś nie wie czego chce, 
co zamierza robić i z kim współpra-
cować na stanowiskach kierowni-
czych. Od początku kadencji nie ma 
dyrektora wydziału oświaty, nie po-
wiodła się próba Lipińskiego zatrud-
nienia na tym stanowisku Waldemara 
Gredki, którego zatrudnienie zablo-
kowali członkowie zarządu, dziś 
pewnie Gredka spoglądając na to, 
co się dzieje w starostwie dziękuje 
Panu Bogu, że nie dał się tam wcią-
gnąć. Dodam, że po nieudanej próbie 
transferu do starostwa pyrzyckiego, 
Gredka wystartował w konkursie  
i jest obecnie dyrektorem biura woje-
wody lubuskiego. Gratulujemy!! Do 
dziś też aż pięcioosobowy zarząd po-
wiatu nie może podjęć decyzji, komu 
powierzyć na stałe kierowanie wy-
działem komunikacji, tam nadal jest 
prowizorka i tzw. pełnienie obowiąz-
ków. Kolejny temat z minionego ty-
godnia to próba wywalenia z roboty 
dyrektora szpitala Ryszarda Grze-
siaka. Od początku kadencji zarząd, 
który w większości ma uraz osobisty 
i polityczny do obecnego dyrektora 
szpitala, szuka podstaw do pozbawie-
nia go roboty. W związku z tym, że 
nie udało się znaleźć podstaw mery-
torycznych ani na sesji, ani w komisji 
rewizyjnej podczas kontroli, posłu-
żono się fortelem, zarząd postanowił 
pod pretekstem sloganu o oszczęd-
nym powiecie obniżyć Grzesiakowi 
wynagrodzenie o 50% tak, by ten 
sam zrezygnował, dlaczego o 50%,  
a nie 70% tego nikt nie wie. 

Ekipa Kazimierza Odnowiciela

„Nowa władza dokonuje mniej 
lub więcej zmian personalnych, to 
konsekwencja wyboru i nic innego, 
tak się dzieje na całym świecie. Pre-
zydent pan Andrzej Duda też formuje 
swoją nową ekipę, aby zrealizować 
deklaracje wyborcze, dlatego też sta-
rosta, zarząd powiatu, nic nie robił 
pochopnie natomiast mamy główny 
cel, by była jakość obsługi intere-
santów na wysokim poziomie, roz-
wój szpitala powiatowego. Staro-
sta zaproponował panu dyrektorowi 
zmianę kontraktu, polegającą na ob-
niżeniu poborów, dyrektor tej pro-
pozycji nie przyjął, ale jednocześnie 
nie zaproponował swojej propozycji, 
mógł, ale tego nie uczynił. To ozna-
cza, że stoi przy swoim, będzie praco-
wał tylko za takie pobory, jakie wyni-
kają z dotychczasowych regulacji” – 
powiedział Kazimierz Lipiński. 

R.T. – Konkretnie, czy w decy-
zji zarządu chodzi o tani powiat, 
czy o to, że obecny dyrektor nie 
gwarantuje rozwoju szpitala?

K.L. – Chodzi o tani powiat  
i rozwój szpitala. Będziemy potrzebo-
wali ok. 8-12 mln złotych po to, aby 
przygotować szpital do standardów 
Unii Europejskiej. Tą obniżką pobo-
rów dyrektora, którą zaproponowa-
liśmy się nie załatwi. Jedną z form 
ograniczenia kosztów jest rozwój. 
Jestem na dobrej drodze w rozmo-
wie na ten temat, myślę, że za niecały 
miesiąc mógłbym powiedzieć więcej 
szczegółów.

Ryszard Tański – Ale wynagro-
dzenie dyrektora szpitala to nie są 
pieniądze ze starostwa, tylko z kon-
traktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia.

K.L. – Oczywiście, utrzymuje się 
z kontraktu, ale społecznie nie bardzo 
akceptowalny taki wysoki komin, jak 
na warunki pyrzyckie.

R.T. – Gdyby Grzesiak przy-
jął postawione przez pana nowe 
warunki wynagrodzenia, to zara-
białby mniej od swoich najbliż-
szych współpracowników? 

K.L. – A to nie jest paradoks, je-
żeli starosta zarabia dużo mniej od 
dyrektora szpitala?

R.T. – Ale to pan chciał sobie 
obniżyć wynagrodzenie, a Grzesiak 
nie, on przyjął propozycję pracy od 
byłego starosty Władysława Duszy 
na konkretnych warunkach, może 
gdyby warunki Duszy były takie, 
jak dziś proponuje zarząd, to on w 
2004 roku nie zgodziłby się być dy-
rektorem szpitala?

K.L. – W pewnym sensie tak, ale 
my czujemy odpowiedzialność za po-
wiat, natomiast dyrektor nie może 
mówić, że go powiat nie interesuje. 
Nieelegancko.

R.T. Z tego, co pamiętam za-
rząd obniżył sobie wynagrodze-
nie nie więcej niż 20%, to dla-
czego podwładnemu chce obniżać 
o 50%?

K.L. – Kiedy rozmawialiśmy, 
dyrektor mógł się odezwać i powie-
dzieć, nam, że może to nieprzemy-
ślana decyzja, może porozmawiamy? 
Takiej dyskusji nie było.

R.T. – Czy filozofia oszczęd-
nego powiatu będzie miała także 
zastosowanie do pozostałych dy-
rektorów wydziałów w starostwie, 
Urzędu Pracy, dyrektorów szkół, 
Zarządu Dróg, Domu Pomocy Spo-
łecznej itd.? 

K.L. – Nie, ale dotyczy to tych 
stanowisk, na które zatrudnia staro-
sta, a co do zarządu to nie wypowia-
dam się.

Powyżej specjalnie podkreśli-
łem jedno zdanie i mam zamiar za-
pytać o nie Lipińskiego za niecały 
miesiąc. Nie rozumiem też, co to ma 
być za rozwój z ograniczaniem kosz-
tów, według mnie, jeżeli szpital, czy 
jakaś inna firma przynosi zysk za 
2014 ponad 360 tysięcy złotych, to 
szef, zarząd powinien siadać z dy-
rektorem do stołu i pytać, w czym 
mu pomóc, żeby było jeszcze lepiej,  
a nie zazdrościć pensji. PO raz pierw-
szy też słyszę, aby odebranie kasy 
dyrektorowi przełożyło się na lep-
szą jego robotę, no przyzna pa, pa-
nie starosto, że logiki w tym nie ma 
żadnej. Sprowokowanie przez za-
rząd powiatu publicznej dyskusji  
o wynagrodzeniu Grzesiaka oczywi-
ście nie służy dyrektorowi, bo więk-
szość z nas woli, żeby inni byli bied-
niejsi, brudni i bardziej osmarkani od 
nas, a ponadto wszyscy mamy równe 
brzuchy, bez względu na to, co kto 
robi i za co odpowiada, więc na przy-
chylność tak zwanej opinii publicz-
nej Grzesiak nie ma co liczyć i zarząd 
powiatu o tym dobrze wiedział. Jeżeli 
chodzi o Grzesiaka to klamka zapa-
dła, jeżeli nie dziś, to jutro go wy-
walą, nienawiść u niektórych człon-
ków zarządu do niego jest tak duża, 
że żadne argumenty mu nie pomogą, 
a on pewnie pójdzie do sądu.   
   

dokończenie ze str.1

cd. str.11
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Nasz czytelnik przysłał nam także odpowiedni do sytuacji tekst pisma, 
które powinniśmy jako redakcja przesłać do Starosty Pyrzyckiego, któremu 
podlega Wydział Komunikacji, by wyjaśnić wątpliwość. Po krótkiej redakcyj-
nej dyskusji, w imię drogowego bezpieczeństwa prośbę czytelnika spełnili-
śmy. Po kilkunastu dniach Kazimierz Lipiński przesłał do naszej wiadomości 
zawiadomienie jak poniżej. 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego

Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 oraz 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
- Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 267, ze 
zmianami)

Zawiadamiam
Pana Jerzego Marka Olecha / zam. 74-200 Pyrzyce ul. Rolna 6 A/7,  

o wszczęciu z urzędu w dniu 27 kwietnia 2015 r. postępowania administracyj-
nego w przedmiocie skierowania Pana na badanie lekarskie w celu ustalenia 
istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami 
zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierują-
cych pojazdami (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 155).

W związku z powyższym wzywa się Pana do stawienia się w tutejszym 
urzędzie w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma celem złoże-
nia wyjaśnień w zakresie Pana stanu zdrowia w tym zaświadczeń lekarskich 
oraz informacji, czy aktualny stan zdrowotny nie ma wpływu na zdolność do 
prowadzenia pojazdów.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyj-
nego organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronie czynny 
udział w każdym stadium postępowania.

Wobec powyższego przysługuje stronie prawo wypowiedzenia się, co do 
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni 
od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Komu-
nikacji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach i zgodnie z art. 73 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego mogą być udostępnione stronie do wglądu, 
w poniedziałek 8.30-15.00 pozostałe dni 8.00-15.00.

Na zawiadomienie zażalenie nie przysługuje
Czy Olech, by nie stracić prawo jazdy, jest w stanie ozdrowieć?

RT

Obecny zarząd powiatu chyba już 
nie pamięta, w jakie tarapaty i 15- 
milionowe zadłużenie wpadł szpi-
tal obecny jeszcze dziś w likwida-
cji. Wiemy, że już do kilku osób za-
pytania o to, czy chcieliby zostać dy-
rektorem szpitala padły, na naszej li-
ście kandydatów pojawił się między 
innymi Daniel Zahorenko. Pytany 
przeze mnie najpierw zaprzeczył, ale 
po chwili stwierdził, że na rozmowy 
jest zawsze otwarty. Niektórzy człon-
kowie zarządu sondowali już kilku 
byłych pracowników szpitala i jak na 
razie bezskutecznie, jedno nas cie-
kawi, za ile następca Grzesiaka ze-
chce podjąć się misji odnowy pyrzyc-
kiego szpitala? 

A tak na marginesie politycznej 
zemsty, czy porachunków podykto-
wanych osobistymi antypatiami. Ja-
koś poprzednik obecnego starosty, 
choć miłością do SLD  też nie pałał, 
nie dokonał w ekipie byłego starosty 
Władysława Duszy żadnych znaczą-
cych zmian kadrowych. I nie chciał-
bym być odczytany jako bezgra-
niczny zwolennik rządów Tołoczki, 
bo jak pewnie czytelnicy pamiętają, 
nie głaskałem go, gdy błędy dostrze-
gałem. W tym jednak względzie spra-
wiedliwie oceniam jego postawę wo-
bec swoich politycznych przeciw-
ników i z całą odpowiedzialnością 
stwierdzam, że dintojry nie uprawiał.  

Kolejny temat kadrowy z ostat-
niego tygodnia w starostwie to 
ciuciubabka z dyrektorką Powiato-
wego Urzędu Pracy. Po ogłoszeniu 
konkursu na stanowisko dyrektora,  
a następnie po jego odwołaniu, sta-
rosta odwołał też z pełnienia funk-
cji dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy Elżbietę Gabruch. Zarząd w 
trybie pilnym, ściągając ją ze szko-
lenia zabierając dotychczas pełnioną 
funkcję, powierzył jej funkcję za-
stępcy PUP na okres od 1 czerwca 
2015 do końca sierpnia 2015. Po 
tym okresie Gabruch nie ma żadnych 
gwarancji pracy w PUP. 

Na jej miejsce najprawdopodob-
niej powołana zostanie Teresa Wroń-
ska dotychczasowa zastępczyni Ga-
bruch. Podstawowym atutem Wroń-
skiej jest bliskość jej i jej męża Je-
rzego Wrońskiego z PSL. Na tym ob-
razku widać, jak przenikają się dwa 
światy, ten Gminy Pyrzyce, gdzie lu-
dzie Olecha i PSL w Radzie Miej-
skiej tworzą razem klub i ten po-
wiatowy, gdzie dzieli się stołki. Czy 
Wrońska zrewanżuje się pani Ga-
bruch za to, że onegdaj powołała ją 
na stanowisko zastępcy, zobaczymy 
za kilka miesięcy. Według mojej 
oceny największą krzywdę Elżbiecie 
Gabruch zrobił były starosta Wiktor 
Tołoczko, to on, kiedy przegrał wy-

bory myślał tylko o swojej sytuacji  
i zabezpieczeniu się choćby na chwilę 
na etacie w PUP, a wystarczyło tuż 
przed odejściem powołać Gabruch 
na stanowisko dyrektora, dziś zarząd 
powiatu miałby większy problem z 
pozbawieniem jej stanowiska. Ko-
lejne miejsce, które zamierza przejąć 
PSL po Platformie Obywatelskiej to 
Dom Pomocy Społecznej. Tam PSL 
rękoma zarządu powiatu widziałby 
na stanowisku dyrektora Bożenę Rol-
biecką wiceprezesa zarządu Miej-
sko-Gminnego PSL w Pyrzycach. 
Działania zarządu powiatu sprawiają 
wrażenie jakiejś chaotycznej wen-
dety i próby odreagowania dawnych 
urazów. Brak zdecydowania w spra-
wach kadrowych, próby powoła-
nia przez Lipińskiego pracowników,  
a później wycofywania się z tych 
ustaleń to jakiś chocholi taniec. Nie 
za bardzo rozumiem, o co chodziło 
Lipińskiemu, gdy powiedział, że 
Grzesiak mógłby targować się o wy-
nagrodzenie, odnosi się wrażenie, że 
zarząd powiatu nie jest nawet w sta-
nie wycenić pracy swojego podwład-
nego. Zabiera mu się kasę i czeka się 
na targowanie? Przecież to upokarza-
jące, czy właśnie o to chodzi zarzą-
dowi powiatu, by upokorzyć pracow-
nika? To jest elegancko?

Zarząd ogłasza konkursy na sta-
nowiska w starostwie, a po jakimś 
czasie je odwołuje z mglistymi wy-
jaśnieniami. O co tu chodzi? Człon-
kowie zarządu od początku kaden-
cji zajmują się bardziej personal-
nymi rozgrywkami, zamiast genero-
waniem pomysłów choćby w sferze 
Kontraktu Samorządowego, o któ-
rym starosta Lipiński bardzo dużo  
i kwieciście mówi, ale jak na razie 
jest on w powijakach i zawiera zlepek 
pobożnych według mnie nierealnych 
życzeń, które z założeń nie kwalifi-
kują się do kontraktu i będą musiały 
być poprawiane, kiedy dokument zo-
stanie zakończony, zaakceptowany 
przez biorące w nim udział gminy i 
oddany w ostatecznej wersji do mar-
szałka? Nie wiedzą tego nawet ci, 
którzy byli na bankiecie zorganizo-
wanym na temat kontraktu przez Li-
pińskiego w Winnicy Turnaua koło 
Bań tydzień temu. Minęło 6 miesięcy 
pracy nowego samorządu powiato-
wego i poza personalnymi przepy-
chankami, które nie mają końca, nic 
twórczego się nie dzieje. Na koniec 
zadam publicznie pytanie panu sta-
roście; Kiedy pan i zarząd skończy-
cie montować swoją ekipę, do której 
oczywiście macie prawo i weźmiecie 
się za porządną robotę, proszę o kon-
kretną datę, podamy ją czytelnikom.

RT  
 

dokończenie ze str.10

dokończenie ze str.1
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Na początku maja do Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach wpłynął 
protokół z kontroli przeprowadzonej 
przez pracowników Urzędu Marszał-
kowskiego dotyczącego projektu pod 
nazwą „Oznakowanie granic mia-
sta i gminy Pyrzyce wraz z promocją 
obszarów wiejskich objętych LSR” . 
Kontrolerzy ustalili, że 3 tablice po-
witalne i jedna tablica informacyjna 
znajdują się nie w tych miejscach, co 
planowano w projekcie. O odpowie-
dzialność za taki stan rzeczy i ewen-
tualne konsekwencje w stosunku do 
winowajców zapytał na ostatniej se-
sji radny Wyrodek. „Dziś nie da się 

Za samowolę
42 tysiące w plecy

jednoznacznie stwierdzić, kto odpo-
wiada za postawienie niezgodnie z 
projektem w/w tablic. Osobą, która 
w tamtym okresie bezpośrednio od-
powiadała za realizację projektu, 
był pracownik wydziału Pan Tadeusz 
Rajter” – odpowiedziała burmistrz 
Marzena Podzińska.

Wywołany do tablicy z interpe-
lacjami Rajter uzupełnił odpowiedź 
burmistrz – „Bezpośredni nadzór 
nad witaczami prowadzili wtedy pan 
Burmistrz Marek Olech oraz pani wi-
ceburmistrz Odachowska. Oni wska-
zywali miejsca, w których konkretnie 
ma stać witacz, ja osobiście jeździłem 

z panem burmistrzem i on wskazywał 
mi konkretne miejsca np. w tym miej-
scu od strony Lipian ma być, a w tym 
od Szczecina”.

Projekt unijny opiewał na kwotę 
ponad 72 tysiące złotych, plano-
wany zwrot ze środków unijnych 
to kwota ponad 49 tysięcy złotych, 
a po stwierdzeniu uchybień do bu-
dżetu gminy wróci tylko 7200 zł. Za-
okrąglając, przez czyjąś fantazję w 
urzędzie minionej kadencji, do kasy 
gminy Pyrzyce nie wróci prawie 42 
tysiące złotych.

PP

Wyrok jest, 
trzeba
płacić

Wielokrotnie opisywaliśmy 
proces z powództwa Anny Łusz-
czyk przeciwko byłemu burmi-
strzowi Markowi Olechowi za 
zwolnienie ze stanowiska dyrektora 
Pyrzyckiego Domu Kultury, sprawa 
ciągnęła się latami. Zmienił się bur-
mistrz, ale ciągłość władzy pozo-
stała, a skoro zapadł prawomocny 
wyrok, w którym sąd nakazał pra-
codawcy zapłacenie 14 tysięcy zło-
tych i sprostowanie świadectwa 
pracy trzeba płacić. Świadectwo to 
pewnie dla PDK żaden problem, ale 
14 tysięcy złotych tuż przed folklo-
rem wygrzebać to już co innego. W 
związku z tym, że to nie PDK za-
winiło w sprawie Anny Łuszczyk 
tylko burmistrz, tak więc mimo że 
Olecha już nie ma, to obecny bur-
mistrz musi znaleźć pieniądze na 
zasilenie PDK w/w kwotą i tak na 
ostatnie sesji się stało, w zmianach 
do budżetu zaplanowano kwotę 14 
tysięcy dla PDK na zwiększenie w 
związku z wyrokiem. Przypomnę, 
że Olech publicznie stwierdził, że 
jeżeli przegra z Anną Łuszczyk to 
kancelaria prawna zapłaci wszyst-
kie koszty, tak mu ponoć obiecali, 
ale zapytani o ten fakt mecenasi za-
przeczają by taka deklaracja miała 
miejsce, a pytany pisemnie przez 
nasza redakcję Olech listu nie od-
biera. W przypadku gminy Pyrzyce 
powinno się chyba wprowadzić coś 
na wzór odpowiedzialności konsty-
tucyjnej, czyli jeżeli ktoś na koszt 
samorządu, taki burmistrz, radni za 
dużo nabroi to stanie przed takim 
gminnym trybunałem stanu i on za 
wszelkie szkody wyrządzone gmi-
nie wymierzy mu karę.

PP      

SPRZEDAM LUB WYDZIERŻAWIĘ
lokal na imprezy okolicznościowe,

 znajdujący się w Pyrzycach 
przy ulicy Dworcowej 23 
(budynek Urzędu Pracy). 

Kontakt 603 375 709

SPRZEDAM LUB WYDZIERŻAWIĘ
cukiernio - kawiarnię

w Lipianach ul. Sienkiewicza 3. 
Kontakt 603 375 709

Po co czekać w kolejce na miesz-
kanie komunalne, jak można pójść, 
wejść i zamieszkać. W ostatnich 
dniach maja do jednego z mieszkań 
komunalnych przy ulicy Kilińskiego, 
wygospodarowanych na potrzeby 
oczekujących na przydział miesz-
kań weszli i zamieszkali „dzicy” lo-
katorzy. „W ten sam dzień powo-

Samowolka
 mieszkaniowa

łana przez burmistrz komisja zabez-
pieczyła lokal, założone zostały nowe 
zamki i ponownie oplombowano lo-
kal. Rzadko spotykamy się z takimi 
sytuacjami, ale jak widać i w naszym 
środowisku się zdarzają” – powie-
dział zastępca Burmistrza Pyrzyc Ro-
bert Betyna. 

PP   
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UROCZYSTE ODDANIE DO UŻYTKU ZMODERNIZOWANEJ 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PYRZYCACH

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

Fo t o ko m e n t a r z

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH
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SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ

Położoną w Pyrzycach 
przy ul Staromiejskiej, 

powierzchnia 1070 m2, uzbrojoną 
/woda, kanalizacja, energia elek-

tryczna, gaz/, ogrodzenie. 
Wraz z działką sprzedany 

 zostanie udział 1/3
 w drodze 

dojazdowej- wewnętrznej.
Na działkę zostały wydane  

warunki zabudowy 
na budynek mieszkalny parterowy 

 z użytkowym poddaszem. 
Telefon po godzinie 15.00 

   505 205 654

Radny nie powinien głosować we 
własnym interesie i tak w większo-
ści samorządów jest. Obserwując od 
kilkunastu lat posiedzenia samorzą-
dów w powiecie pyrzyckim i myśli-
borskim wielokrotnie byłem świad-
kiem, kiedy radni wstrzymywali się 
od głosu albo opuszczali salę ob-
rad, kiedy głosowana była uchwała 
w jakiś sposób związana z ich oso-
bistymi korzyściami. Takie zacho-
wanie można uznać za wzorcowe, 
radny zachowując się w ten spo-
sób pokazuje wyborcom, że w ża-
den sposób nie wykorzystuje danego 
mu mandatu do osiągnięcia korzy-
ści osobistych. Niestety, obyczajo-
wość taka nie jest znana Łukaszowi 
Michalskiemu, który na dwóch ko-
lejnych sesjach przy podejmowaniu 
decyzji o likwidacji Zakładu Usług 
Transportowych, gdzie jest zatrud-

Uchwała za 600 zł netto
niony i pobiera wynagrodzenie, gło-
sował raz za odrzuceniem uchwały, 
a na kolejnej sesji za niedopuszcze-
niem jej do porządku obrad i dysku-
sją. Radny Michalski został przeze 
mnie po pierwszej sesji z likwidacją 
ZUT opisany jako jeden z radnych 
mający prywatny interes w uwaleniu 
uchwały, bo gdyby uchwała przeszła 
i całe usługi transportowe wraz z pra-
cownikami przeszłyby do Urzędu, to 
radny Michalski musiałby zdecydo-
wać, czy chce być radnym, czy pra-
cownikiem gminnego transportu, po 
prostu ustawa o samorządzie zabra-
nia pracownikom urzędów być rad-
nymi. Nie znając wtedy dokładnego 
wynagrodzenia, jakie pobiera radny 
Michalski w ZUT (sam pewnie by 
nam go nie podał) podaliśmy przy-
puszczalną jego wysokość wraz z po-
datkami i ZUS-ami na poziomie 2 ty-

Już po raz szósty w Rzepnowie 
odbył się Festiwal Pieśni Maryjnych, 
w tym roku do pyrzyckiego sołec-
twa śpiewać przyjechało 6 zespołów 
i dwoje solistów. Tradycyjnie przed 
scenicznym śpiewaniem odprawione 
zostało nabożeństwo w rzepnowskim 
kościele, które w tym roku celebro-
wał  ksiądz Zbigniew Rakiej. Po na-
bożeństwie zabrzmiał śpiew zgroma-
dzonych przy figurce Maryi obok ko-
ścioła. Śpiewanie na scenie rozpoczął 
zespół Jaworek, a po nim wystąpiły 
zespoły Wrzos, Pyrzyczanka, Ze-
spół Dziecięcy Schola, Seniorita, Ja-
rzębina  i solistki Stanisława Rybka 
i Genowefa Tarnowska. Organiza-

siące złotych, licząc na to, 
że sam zainteresowany 
poprawi nas na najbliż-
szej sesji. I tak się stało, 
oburzony podaną przez 
nas kwotą radny poinfor-
mował wszystkich obec-
nych na sali, telewidzów 
TVAK AURA, internau-
tów, że zarabia w ZUT 
600 złotych netto. Wiemy 
już, ile warta jest dla rad-
nego w/w uchwała, jest 
to dokładnie 600 zło-
tych, uchwała o likwida-
cji ZUT, jak słyszałem 
po sesji, wróci na kolejną 
czerwcową sesję i pewnie 
radny Michalski znowu 
zagłosuje za 6 stówami. 

                              RT
Radny  Łukasz Michalski

torami Maryjnego śpiewania jest od 
początku Rada Sołecka Rzepnowa, 
Spółdzielnia Socjalna Pod Kasz-
tanami, zespół Jaworek, a imprezę 
wsparli Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska, Pyrzycki Dom Kultury  
i Ośrodek Sportu i Rekreacji. Orga-
nizatorzy kierują specjalne podzię-
kowania do strażaków ochotników  
z Żabowa, na których pomoc za-
wsze mogą liczyć. Tegoroczny festi-
wal wsparli materialnie Spółdzielnia 
Socjalna Pod Kasztanami, Burmistrz 
Pyrzyc Marzena Podzińska, Janusz 
Budynek i Walenty Darczuk.

PP
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SPORT

 
Wyniki indywidualne:
DZIEWCZĘTA
 1m Ewa Furmańska      ZS Kozielice
2 m Wiktoria Ogonowska    ZS Kozielice
3 m Kamila Zawadzka      ZS Lipiany
4 m Kamila Dydymska     ZSP Bielice
5 m Jowita Przybysz      ZS Lipiany
6 m Weronika Ossowicz    ZSP Bielice
 

Wyniki

ZSP nr 3 Myślibórz - ZS nr 2 CKU Pyrzyce        0 - 1

ZS nr 2 CKU Pyrzyce - XVIII LO Szczecin         3 - 2

ZSP Chojna - ZS nr 2 CKU Pyrzyce                 1 – 0

Piotr Olech 

Powiatowy Międzyszkolny Ośro-
dek Sportowy w Pyrzycach w swoim 
kalendarzu zaplanował imprezy spor-
towe również w soboty. 

Tak było i tym razem, gdy 23 maja 
b.r. w hali Zespołu Szkół w Kozieli-
cach  rozegrano  powiatową  Gimna-
zjadę w badmintonie. Piotr Klapenda 
– odpowiedzialny z ramienia PMOS 

za organizację imprezy – czuwał nad 
prawidłowym  jej  przebiegiem.  Do 
dyspozycji  grających  były  4  korty, 
co znacznie usprawniło imprezę. Re-
prezentanci 3 szkół gimnazjalnych z: 

Bielic, Lipian i Kozielic rozegrali gry 
singlowe, a suma punktów osiągnięta 
przez dziewczęta i chłopców pozwo-
liła wyłonić najlepszą drużynę.   

 CHŁOPCY
1 m Łukasz Grzebieniek   ZS Lipiany
2 m Adrian Marszałek      ZS Lipiany
3 m Piotr Nocoń      ZS Kozielice
4 m Patryk Spaczyński      ZS Kozielice

Klasyfikacja drużynowa
1 m ZS KOZIELICE    
2 m ZS LIPIANY        
3 m ZSP BIELICE      

Piotr Olech 

CENNY TRIUMF PIŁKARZY CKU Udany  występ  zaliczyli  ucznio-
wie ZS nr 2 CKU w Pyrzycach pod-
czas  regionalnej  Licealiady  w  piłce 
nożnej  chłopców.  Po  zdobyciu  ty-
tułu  mistrza  powiatu  pyrzyckiego 
podopieczni Ariela Ostolskiego  zro-
bili kolejny krok w drodze do finału 
wojewódzkiego.  15 maja  2015  roku 
w  Myśliborzu  nasi  uczniowie  wy-
grywając  2  pojedynki  zajęli  pierw-
sze  miejsce    premiowane  awansem 

do  ścisłego  finału. Drużyna w  skła-
dzie:  Stemplewski  Mateusz,  Mular-
czyk  Bartosz,  Malanowski  Paweł, 
Dzięgielewski  Krystian,  Karczew-
ski  Łukasz,  Mularczyk  Jacek,  Woj-
cieszek Tomasz, Wróbel Kamil, Pla-
skota  Adrian,  Wasilewski  Damian, 
Kotarski  Łukasz,  Piec  Adrian  wy-
grali rywalizację ze szkołami ponad-
gimnazjalnymi z Myśliborza, Chojny 
i Szczecina. 
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