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Sonda Lipiany
 Ulubiony środek lokomocji?

Tak na miejscu to rowerem.  
A jak trzeba gdzieś dalej to autobu-
sem. A czystość w autobusie to za-
leży od tego, jaką się linią jedzie. 

Najwygodniej dla mnie jest au-
tobusem, bo niestety nie mam innej 
możliwości.

Samolotem na pewno nie, bo się 
boję. Busami, jak trzeba. A kiedyś 
się jeździło do Gdańska pociągami.

Autobusem jak gdzieś dalej, a 
najlepszy środek komunikacji miej-
skiej to rower.

 Na co dzień to tylko rowerem. 
A dalej jak trzeba, to autobusem. 
Bilety są tanie, ale czystość jest 
taka sobie.

Sylwester Chruszcz, działacz Ru-
chu Narodowego i były europoseł Ligi 
Polskich Rodzin został „jedynką” listy 
ruchu Kukiz‚15 w najbliższych wybo-
rach do Sejmu w naszym regionie. Po 
zmianie lidera listy, dotychczasowy 
jej lider – pełnomocnik Ruchu Kukiza 
w regionie Jakub Kozieł zdecydował 
o wycofaniu się z kandydowania do 
sejmu z listy Ruchu Kukiz’15.  W prze-
słanym oświadczeniu do Pawła Ku-
kiza napisał, że rezygnuje, bo liczył na 
to, że projekt Kukiz’15 będzie szansą 
na zjednoczenie ruchów antysystemo-
wych i wprowadzenie do sejmu opo-
zycji do partii etatystycznych. Jednak - 
jak dodaje - okazało się, że praktycznie 
całe środowisko wolnościowe nie zna-
lazło uznania w oczach sztabu ruchu.

Na razie nie wiadomo, jaki jest po-
wód tej zmiany, wcześniej Paweł Ku-
kiz na swoim oficjalnym profilu na Fa-

cebooku informował, że „jedynką” ze 
Szczecina będzie Jakub Kozieł z Kon-
gresu Nowej Prawicy. Ze startu w wy-
borach do Sejmu z list Ruchu Kukiz’15 
zrezygnowali ostatnio inni członkowie 
Ruchu Narodowego, np. były kandydat 
na prezydenta - Marian Kowalski i wi-
ceprezes narodowców - Krzysztof Bo-
sak. To dlatego, że na tych samych li-
stach wyborczych znalazły się osoby o 
innych poglądach politycznych - napi-
sał w swoim oświadczeniu Bosak. Całe 
zamieszanie z liderami listy wybor-
czej Ruchu Kukiz’15 ma swoje odnie-
sienie do politycznego ryku w Pyrzy-
cach, z kandydowania z w/w listy, z 
identycznego powodu co Kozieł, zre-
zygnował Mariusz Szymkowicz, były 
pełnomocnik w wyborach samorzą-
dowych Jerzego Marka Olecha, dziś 
działacz na rzecz Jednomandatowych 
Okręgów Wyborczych, który zamie-

Czerwcowe spotkanie w sprawie JOW-ów
ścił na swoim profilu następujący ko-
munikat. „W związku z nieetycznym, 
nietransparentnym i partyjnym spo-
sobem ustalania list wyborczych w 
okręgu 41- min. przewiezieniem pana 
Chruszcza w teczce ze sztabu, przez 
pana Sanockiego - proszę o usunię-
cie mnie z listy kandydatów do sejmu 
z listy Kukiz’15. Jednocześnie chciał-
bym przypomnieć, że już w niedzielę 
referendum. Nie prześpijmy POLSKI! 
Wszystkich chętnych, którzy chcą 
działać w sposób transparentny dla 
dobra Ojczyzny zapraszam do pro-
jektu JOW Bezpartyjni. Mariusz 
Szymkowicz”.

Tyle Szymkowicz, który w mi-
nionych wyborach samorządowych 
popierał kandydaturę nietransparent-
nego Jerzego Marka Olecha, ale w 
polityce nie dziwi nic. 

PP

Dojenie plastikowej krowy było 
właśnie jedną z większych atrakcji do-
żynek gminnych na stadionie, gminą 
plastikową krowę wydoiło kilkudzie-
sięciu chętnych,  by zdobyć atrakcyjne 
nagrody. Była to jedna z wielu atrak-
cji przygotowanych przez organiza-
torów, były też występy artystyczne 
Imo Pectore, Biesiada z Warnic, Gim-
nazjaliści, zespół Baila, były gry i za-
bawy zręcznościowe przygotowane 

przez Fabrykę Dobrego Czasu,  warsz-
taty wikliniarskie i wiele innych. Do-
żynki, jak co roku, rozpoczęło uroczy-
ste nabożeństwo odprawione na życze-
nie pani wójt Anny Hackiewicz–Gęb-
skiej i starostów tegorocznych dożynek 
w Warnicach pani Teresy Suligi i Bo-
gusława Głowackiego. Nabożeństwo  
w intencji tegorocznych zbiorów odpra-
wił proboszcz parafii Warnice ks. kano-
nik Piotr Sas-Ilnicki. Dożynki były też 

okazją do podziękowań stałemu spon-
sorowi gminnych przedsięwzięć panu 
Laurance’owi M. Bari z firmy Exped 
Poland Sp. z o. o., podziękowała mu 
pani wójt, strażacy z OSP i sportowcy 
z Klubu Sportowego GLKS MECHA-
NIK WARNICE.  Podczas dożynek pro-
wadzona też była publiczna zbiórka pie-
niędzy na rzecz Konrada Kondriatiuka 
na zakup aparatu słuchowego,  którego 
wartość aktualnie wynosi 36.900 zł i już 
na samym początku sponsor, któremu 
na scenie dziękowano, okazał ponownie 
szczodry i przekazał na rzecz Konrada 8 
tysięcy złotych. Za pomoc w organiza-
cji tegorocznych dożynek organizatorzy 
dziękują szczególnie: Pyrzyckiemu Od-
działowi Spółdzielni Mleczarskiej MLE-
KOVITA – panu Krzysztofowi  Skow-
rońskiemu – kierownikowi, pani Miro-
sławie Kazimierczak,  Pyrzycko-Star-
gardzkiemu Bankowi Spółdzielczemu w 
Pyrzycach, dyrektorowi  Mirosławowi 
Skrobek, BARD S.C. Warnice – Kata-
rzynie Król, Pawłowi Król, Jarosławowi 
Grieger, Remondis Szczecin - Sławomi-
rowi Garstce - pełnomocnikowi ds. Ob-
sługi Regionu Kub-Farm Sp. z o.o. Bar-
nim - Karl Burhke, Wodociągom Za-
chodniopomorskim Sp. z o.o Goleniów 
– prezesowi Arturowi Krasińskiemu, pa-
niom z firmy AVON z Reńska, pani Ur-
szuli Chrząszcz, panu Ryszardowi Sta-
szewskiemu – radnemu Gminy Warnice. 

PP
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Sonda Przelewice

 Ulubiony środek lokomocji?

Pociągi minęły już jak Indianie. 
Wstyd, że nie ma pociągów, wielki 
wstyd. Towarowe pociągi powinny 
jednak być, nie byłyby tak bardzo 
zniszczone przez tiry drogi.

Pociagi to był kiedyś dobry 
środek lokomocji. I kiedyś to było 
fajnie.

Na pewno najlepiej to się jeździ 
autem. Mało jeżdżę PKS-em ,ceny 
biletów są raczej w miarę. Pociągi 
by się przydały.

Rowerem tylko jeżdżę. A jak 
gdzieś trzeba pojechać to zawsze 
kogoś poproszę ze znajomych.

Ja tylko swoim autem z kie-
rowcą. Mąż mnie wozi i to jest dla 
mnie najlepszy środek lokomocji.

Szczególne zainteresowanie rad-
nego Jana Wojtasika to uporządko-
wanie przestrzeni osiedla między 
ulicą Kilińskiego i Dąbrowskiego w 
Pyrzycach,. Już od strony Dąbrow-
skiego zmieniono organizację ruchu 
i wygospodarowano miejsca dla no-
cujących samochodów, nie stoją one 
jak dotychczas na krawężniku i czę-
ści chodnika. 

Radny Jan Wojtasik - Już mamy 
w tej chwili zrobioną większość prac, 
niedokończona jest jeszcze sprawa 
miejsc do parkowania wzdłuż bu-
dynków 14 a 16 przy ulicy Dąbrow-
skiego, chodzi o tzw. kopertę na pod-
jazd PPK do wywozu śmieci. Została 
ona opacznie, nie tak zrobiona, bę-
dzie poprawiona, obiecał mi to pan 
starosta i pan Drabczyk z Zarządu 
Dróg Powiatowych, zamiast tej ko-
perty zostaną dobudowane 4 pasy 
parkingowe, z tym, że PPK dostanie 
jeden pas o szerokości miejsca par-
kingowego z tablicą informacyjną, 
jak i kiedy będą  śmieci wywozić. Bo 
w tej chwili niepotrzebnie taki kawał 
drogi stoi pusty, gdyby tak miało zo-
stać, to lepiej było nie budować tych 
parkingów, bo to na to samo wycho-
dzi. Stały samochody do tej pory rów-

Będą nowe 4 pasy

nolegle do krawężnika i nikomu nie 
przeszkadzały przy wywozie śmieci. 
Pan Drabczyk obiecał, że w tygodniu 
to poprawi, zostanie zamazana ta ko-
perta i od nowa zostaną namalowane 
parkingi, tak jak powinno być. Na-
stępnie zależy mi bardzo na rozpo-
częciu i wybudowaniu parkingów od 
ulicy Bankowej tj. między blokiem 12 
a 9 i między 9 a 7. Tam jest naprawdę 
fatalne parkowanie w tej chwili, choć 
ludzie tam parkują, ale to jest poniżej 

krytyki. Jednocześnie zależy mi bar-
dzo, żeby między blokiem od strony 
Dąbrowskiego 14, między blokiem 
Kilińskiego 9 a 7 również dobudo-
wać tam parkingi. Projekty są, tylko 
ruszyć z pracami, pieniądze przez pa-
nią burmistrz są przeznaczone, przez 
Radę zatwierdzone, tak, że tylko brać 
się do roboty  i budować”.  

PP

W naszym kraju nie wystar-
czy coś zrobić dla innych, trzeba 
jeszcze zapewnić temu czemuś 
przetrwanie i ochronę przed psy-
cholami, a ich w naszym kraju nie 
brakuje, są w każdym mieście, 
miasteczku czy gminie. 

Z 28 na 29 sierpnia doszło 
do największej dewastacji kom-
pleksu wędkarskiego nad Siciną, 
wybudowanego 2 lata temu przez 
Polski Związek Wędkarski koło 
w Pyrzycach. Psychole, bo nie 
znajduję innego określenia na ta-
kie kreatury, spalili doszczętnie 
jeden z szałasów, w ognisku zna-
lazły się także ławki z wyposaże-
nia szałasu.

„To chyba,  jak pamiętam,  
czwarty albo piąty przypadek de-
wastacji naszego obiektu, ale na 
taka skalę to pierwszy. 

Straty to ponad 30 tysięcy zło-
tych, po rozmowach z policją, czy 
złapią sprawców by ich ukarać i 
żeby pokryli koszty chcemy przy-
stąpić do remontu. 

Akurat po spaleniu szałasu 
była u nas TVP Gdańsk, oglądali 
nasz obiekt, byli zachwyceni i nie-
stety obejrzeli też skutki działania 
wandali, spalony szałas, to przy-
kre, że nie ma szacunku dla czyjeś 
pracy” – powiedział szef PZW 
koła w Pyrzycach, a od niedawna 
szef wojewódzki PZW.

PP

Psychole
tu byli
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Sonda Kozielice

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

 Ulubiony środek lokomocji?

Rower to mój środek lokomo-
cji. Trochę dla zdrowia można po-
jeździć. Kiedyś się korzystało  
z pociągów.

Tramwajami i autobusami. 
Uważam, że komunikacja miejska 
jest zdecydowanie za droga.

Motorem, crossem. Którym 
uwielbiam jeździć. A jak muszę po-
jechać gdzieś dalej to busem i ceny 
biletów też są ok.

Ostatnio jeździłam autobusem, 
nawet czysto jest. Pociągami się 
kiedyś jeździło i było fajnie. 

 Mamy swój samochód. Mąż 
ma prawo jazdy więc robi za kie-
rowcę. Ja po prostu wsiadam i wy-
godnie jadę do celu.

Dorota Grzybowska - Urząd 
Statystyczny w Pyrzycach, 
Urząd Rejonowy, a po reformie 
samorządowej od 1998 w Urząd 
Miejski w Pyrzycach, łącznie 29 
lat kontaktu z samorządem od 1 
września 2015, na początek roku 
szkolnego nowe wyzwanie, po-
wołanie przez burmistrz Pyrzyc 
Marzenę Podzińską na stanowi-
sko sekretarza Gminy Pyrzyce. 

PP – Jeżeli chodzi o burmi-
strzów to pracowała pani z Kazi-
mierzem Lipińskim, Jerzym Mar-
kiem Olechem i teraz Marzeną Po-
dzińską, 3 burmistrzów, trudno się 
przyzwyczaić do zmian?

Dorota Grzybowska - Powiem 
panu że nie, ponieważ ja się bardziej 
skupiam na zadaniach, które mam do 
wykonania i tu jest dla mnie sedno 
sprawy. Prawidłowe funkcjonowa-
nie mojego stanowiska, a później w 
zależności od tego, jakie miałam po-
wierzone obowiązki, wykonanie tych 
obowiązków w sposób najlepszy.

PP – Teraz pani burmistrz za-
brała panią z jakiego stanowiska?

D.G. – Z kierownika Wydziału 
Nieruchomości i Rolnictwa i nie za-
brała mnie, tylko awansowała.

PP – W kadencji poprzedniej 
i na początku tej, same problemy 
z obsadą stanowiska sekretarza 
gminy Pyrzyce, taki gorący stołek, 
nie ma pani obaw z taką historią?

D.G. – Powiem panu  tak: ja wie-
rzę w moich kolegów i koleżanki, z 
którymi przepracowałam, z niektó-
rymi 10, 20 lat i więcej. Są to bli-
scy mi ludzie, z którymi tu współ-
pracuję. Wydaje mi się, że zostałam 
powołana, na tę funkcje z tego po-
wodu, żeby ta współpraca między 
pracownikami, która w tej chwili jest 
w Urzędzie była jeszcze lepsza niż do 
tej pory, jestem osobą z ich środowi-
ska, więc doskonale mnie znają, być 
może to pomysł pani burmistrz na to, 
żeby ta praca zupełnie inaczej, lepiej, 
efektywniej wyglądała i ja wierzę, że 
można to osiągnąć. Wierzę, że ludzie 

będą na tyle otwarci, że będą potrafili 
przyjść i poprosić o pomoc, jeśli taką 
potrzebują, po poradę, ewentualnie o 
wsparcie w pracy.

PP –Plusy albo minusy funkcjo-
nowania związków zawodowych w 
urzędzie, w pani pracy?

D.G. – Proszę pana, organizacja 
powstała, ona jest. Nie mnie oceniać, 
czy jej działalność jest plusem czy mi-
nusem, ja po prostu jeszcze nie znam 
zasad funkcjonowania tej organiza-
cji w odniesieniu do funkcjonowania 
Urzędu. Jestem raptem 3 dzień, tak 
naprawdę to nie wiem, kto należy do 
tych związków i nie od-
czuwam, jak na razie, 
ani nacisku na mnie, 
ani na pracowników z 
tego tytułu, że funkcjo-
nują tu związki. 

PP – Czy ma już 
pani jakieś przemy-
ślenia względem orga-
nizacji pracy Urzędu?

D.G. – Nie, jesz-
cze nie, bo to jest zbyt 
krótko, ponieważ w tej 
chwili dwoistość pracy, 
z jednej strony mam za 
sobą jeszcze Wydział 
Nieruchomości i Rolnic-
twa, gdzie chcę dopro-
wadzić pewne sprawy, 
które rozpoczęłam do 
końca. A z drugiej strony 
jest Wydział Organiza-
cyjny i Urząd jako cała 
instytucja, tak, że staram 

Nowa 
sekretarz 
Gminy 
Pyrzyce

się jak mogę dzielić ten czas, co nie jest 
zawsze łatwe. Ale mam wsparcie 
duże i w pani zastępcy kierownika 
wydziału i w dziewczynach, które 
tutaj pracują. 

Nowa sekretarz Dorota Grzy-
bowska już kilka dni na stanowisku, 
była sekretarz Urszula Urszula Głod 
van de Sanden do 31 sierpnia przeby-
wała na kolejnym zwolnieniu lekar-
skim, dziś nie wiadomo, czy będzie 
się procesować z byłym pracodawcą, 
czy też nie.

PP 
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Sonda Warnice
 Ulubiony środek lokomocji?

Busem. Jeżeli ceny biletów nie 
będą szły do góry, to jest ok. Połą-
czenie do Szczecina jest dobre.

 Ja to busami jeżdżę. Pociągów 
już nie ma, a szkoda.

 Przeważnie to busami. Ceny 
biletów są dobre i w sumie to mój 
ulubiony środek lokomocji.

 Kiedyś to jeździłem pociągami, 
ale na stację trzeba było daleko iść. 
Wolę busem, mam ulgowe bilety, to 
dla mnie nie jest drogo.

 Ja tylko swoim autem się poru-
szam. I uważam, że źle, iż pociągów 
już nie ma.

W Pyrzycach nie ma już fontanny 
są minitężnie, w Obojnie może fon-
tanna będzie. Kilka dni temu podczas 
prac porządkowych wokół adaptowa-
nego na mieszkania dla pogorzelców 
budynku odkryto fontannę, jest tam 
murek, są pozostałości po instala-
cji wodnej, czyli coś kiedyś działało, 
zapewne byli pracownicy gospodar-
stwa rolnego pamiętają ten czas. Czy 

fontanna przejdzie remont i kiedyś 
zadziała, jeszcze nie wiadomo. To co 
ważniejsze od wodnego znaleziska to 
rozbudowa, przebudowa oraz zmiana 
sposobu użytkowania budynku ad-
ministracyjno - biurowego na świe-
tlicę wiejską i 7 mieszkań socjalnych. 
Lokale w pełni zabezpieczą oczeki-
wania pogorzelców i jeszcze zosta-
nie się dla oczekujących na gmin-

nej liście 4 lokale. Wykonawca prac 
to Firma KRONEX Krzysztof Krup-
ski Sumiak 4, łączny koszt projektu, 
nadzoru i inwestycji to około 600 ty-
sięcy złotych. Za te pieniądze będzie 
7 mieszkań, świetlica dla Obojna, za-
gospodarowany teren wokół i może 
jeszcze starczy na fontannę.

PP

Prace obejmowały ułożenie pie-
szo-jezdni z kostki betonowej typu 
POLBUK o szerokości 2,50 m w 
obrzeżach betonowych 8x30x100 cm 
na 25 cm podbudowie zasadniczej z 
kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie oraz wykonanie zjaz-
dów do posesji zgodnie z projektem i 
uzyskanym pozwoleniem na budowę. 

Wykonawcą robót była firma 
STB Sp. z o.o. z siedzibą w Myślibo-
rzu wyłoniona w przetargu za kwotę 
120 709,13 zł. Łączna wartość robót 
to 131 437,07 zł. Prace zakończono 
jeszcze przed rokiem szkolnym, po-
nieważ droga powiatowa nr 1595Z 
stanowi ważny szlak pieszy w Lipia-
nach  prowadzący do Hali Sportowo 
– Rekreacyjnej do Zespołu Szkół 
w Lipianach oraz stanowi dojście 

 

do pięknie usytuowanych ogrodów 
działkowych nad jeziorem Kościel-
nym. Droga na odcinku od ul. Mosto-
wej do ul. Wodnej będzie ulicą jed-
nokierunkową z kierunkiem ruchu od 
ulicy Mostowej do ulicy Wodnej.

Prace zostały odebrane dnia 
21.08.2015 r. przez pana wicestarostę 
Bartłomieja Królikowskiego, pana 

burmistrza Lipian Krzysztofa Bogu-
szewskiego, przedstawicieli Zarządu 
Dróg Powiatowych oraz przedstawi-
ciela Gminy Lipiany. 

Na przyszłe lata zaplanowano 
przebudowę pozostałej części ulicy 
Okrzei o długości ok. 300 mb. 

W dniach 10.07.2015 – 
20.08.2015 r. w  Lipianach 
trwały prace nad przebu-
dową drogi powiatowej nr 
1595Z ul. Stefana Okrzei na 
odcinku od ulicy Wodnej do 
wjazdu do Zespołu Szkół w 
Lipianach - łącznie 315 mb. 
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Sonda Bielice
Ulubiony środek lokomocji? 

.Najlepiej to mi pasuje pie-
szo. U nas to już nawet torów nie 
ma, szkoda. Podróż pociągiem była 
fajna.

 Mam prawo jazdy wiec po-
dróżuje samochodem jak gdzieś 
trzeba pojechać.a tak na miejscu to 
rowerem.

 Na pewno autobusem. Pociągi 
kiedyś u nas były, ale wszystkie zo-
stały zlikwidowane.

Najczęściej to busem. I oczy-
wiście rowerem, ogólnie to jestem 
biegaczem.

Najwygodniej to jest bu-
sami. Do pracy busem dojeżdżam.  
A tak na codzień to oczywiście że 
rowerem.

W poprzednim wydaniu Pulsu prze-
drukowaliśmy z jednego z portali spo-
łecznościowych  informacje o szkodli-
wości elektrowni wiatrowych. Nie na-
mawiamy ani nie zniechęcamy do ta-
kich inwestycji w swojej okolicy, sta-
ramy się informować o tym, co dzieje 
się na naszym terenie.

Jak widać, na okolicznym 
niebie wiatraki pną się do góry 

w Bielicach i Kozielicach, czy 
w najbliższym czasie dołączą do 

tego duetu inne gminy powiatu py-
rzyckiego jeszcze nie wiadomo, ale 
pierwsze konkrety już są. Gmina Py-
rzyce po latach spotkań i dyskusjach 
nad zmianami uchwał, zrobiła krok 
w kierunku wiatraków.  31 sierpnia 
na stronie Urzędu Miejskiego w Py-
rzycach opublikowano: „Obwiesz-
czenie Burmistrza Pyrzyc o wyłoże-
niu do publicznego wglądu zmiany 
Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Pyrzyce w celu wyznaczenia 
terenów pod lokalizację elektrowni 
wiatrowych” następującej treści po-
mijając różnego rodzaju paragrafy:

„Zawiadamiam o wyłożeniu do 
publicznego wglądu

- projektu zmian Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Pyrzyce 
opracowanego w oparciu o uchwałę 
Nr XLI/360/09 Rady Miejskiej w Py-
rzycach z dnia 26 marca 2009 r., zmie-
nionej uchwałami Nr XII/156/11 Rady 
Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 paź-
dziernika 2011 r., Nr XXXI/337/12 
Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 
grudnia 2012 r.,

- prognozy oddziaływania na śro-
dowisko opracowanej w toku prowa-
dzenia strategicznej oceny oddziały-
wania na środowisko, której przed-
miotem jest ocena skutków rozwią-
zań przyjętych w ww. projekcie zmian 
Studium. 

    W dniach od 16 września 2015 
r. do dnia 27 października 2015 r. w 
siedzibie Urzędu Miejskiego w Py-
rzycach, pl. Ratuszowy 1, 74 - 240 
Pyrzyce w godz. od 8.00 do 15.00

Dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie zmian Studium roz-
wiązaniami odbędzie się w siedzi-
bie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, 
Pl. Ratuszowy 1, 74 - 240 Pyrzyce  
w dniu 22 października 2015 r.  
o godz. 16.00 w pok. Nr 282 (II 
piętro)

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 
ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, każdy 
kto kwestionuje ustalenia przy-
jęte w projekcie zmian Studium 
może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 42 pkt. 1 
ustawy z dnia 03 października 
2008 r. o udostępnianiu informa-
cji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko 
[t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 
z późniejszymi zmianami], orga-
nem właściwym do rozpatrzenia 
uwag do opracowanej prognozy 
oddziaływania na środowisko 
jest Burmistrz Pyrzyc.

Uwagi należy składać na pi-
śmie do Burmistrza Pyrzyc, ust-
nie do protokołu z podaniem 
imienia i nazwiska lub nazwy 
jednostki organizacyjnej i adresu 
oraz oznaczenia nieruchomości, 
której uwaga dotyczy w terminie 
do dnia 27 października 2015 r. 
Dopuszcza się również składa-
nie uwag za pomocą środków ko-
munikacji elektronicznej bez ko-
nieczności opatrywania ich bez-
piecznym podpisem elektronicz-
nym, o którym mowa w ustawie  
z dnia 18 września 2001 r. o pod-
pisie elektronicznym [Dz. u. Nr 
130 poz. 1450].

W przypadku posiadania ty-
tułu prawnego do nieruchomości, 
której dotyczy składana uwaga, 
należy podać tytuł prawny”.

 Teraz wrogowie wiatraków 
jak i ich zwolennicy będą mo-
gli wnosić swoje uwagi, które 
zostaną przeanalizowane i będą 
przedmiotem obrad Rady Miej-
skiej. Uchwalenie tego doku-
mentu pozwoli na kolejny krok, 
czyli przystąpienie do sporządze-
nia i uchwalenia planu zagospo-
darowania przestrzennego, a po 
jego zatwierdzeniu mogą rozpo-
cząć się wiatrakowe inwestycje.

PP

Wiatraki
bliżej
Pyrzyc
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Sonda Pyrzyce

.
Ulubiony środek lokomocji? 

Samochodem i ja prowadzę. 
Niestety nie ma już pociągów,  
a szkoda wielka szkoda.

Ja osobiście to rowerem jeżdżę. 
A jak jest potrzeba do miasta poje-
chać, to wiadomo wtedy, że rowe-
rem już nie, tylko busami.

 Najlepiej to było kiedyś, jak 
były połączenia pociągami. A te-
raz to poruszam się rowerem przede 
wszystkim.

Pracuje jako kierowca i robię ok 
700 km dziennie busem. Uważam, 
że auto jest najlepszym środkiem 
komunikacji.

 Jeżeli chodzi o lokalne prze-
mieszczenie się to najlepszym środ-
kiem lokomocji jest autobus. Tak mi 
się przynajmniej wydaje.

Rok szkolny dopiero się 
rozpoczął, dlatego młodzieży 
szkół powiatu pyrzyckiego 
w pierwszej kolejności ży-
czymy samych sukcesów 
dydaktycznych!

Prezentowana widokówka, 
po dokładnej analizie może 
jednak trochę dziwić. Nie 
przedstawia zapewne uroczy-
stości z okazji rozpoczęcia 
roku szkolnego, tylko nieco 
późniejszy okres „życia akade-
mickiego”, a mianowicie uro-
czystości Bergfest. 

Może teraz słów kilka 
o tym, co to jest Bergfest?  
Zwłaszcza, że „Berge” w bez-
pośrednim tłumaczeniu ozna-
cza „góry”, a w Pyrzycach (kie-
dyś Pyritz), czy nawet w oko-
licach o nie trudno. Otóż jest 
to takie nietypowe „święto” 
obchodzone dokładnie w po-
łowie pobytu gdzieś na… wy-

cieczce, wczasach, koloniach, 
feriach, itp., w tym przypadku 
w gimnazjum. Co to ma wspól-
nego z górą? Jesteśmy na szczy-
cie wydarzenia (tj. w połowie) i 
od tego momentu jest już tylko 
„z górki” do końca pobytu. Taki 
symbol góry można zaobserwo-
wać również na prezentowanej 
fotografii – Bergfest – 23 ma-
rzec 1909 r., czyli w ten sposób 
świętowano „połowinki” w py-
rzyckim gimnazjum (prawdopo-
dobnie gimnazjum Bismarcka) 
106 lat temu!

Dlaczego zdjęcie może dzi-
wić? A to dlatego, gdyż przed-
stawiona na fotografii młodzież 
wyraźnie próbuje spożywać ni-
skoprocentowe napoje! Nie-
koniecznie musi  to szokować 
zwłaszcza, że naukę w gimna-
zjum kończono po 12, 13 klasie, 
a gimnazja przygotowywały do 
podjęcia studiów.   

Bergfest były to często uro-
czystości komercyjne, z któ-
rych wpływy przeznaczano na 
sfinansowanie uroczystości  
w roku następnym – taka poko-
leniowa solidarność. 

Prezentowana widokówka, 
jak wcześniej wspomniano, po-
wstała w 1909 roku i została na-
dana na poczcie w Pyrzycach do 
odbiorcy w Berlinie. Na wido-
kówce brak jest informacji o jej 
autorze i wydawnictwie.

Przypomnijmy - pyrzyckie 
gimnazjum (zwane później im. 
Bismarcka) rozpoczęło działal-
ność w 1859 roku, a pierwszym 
jego dyrektorem był A.Zinzow, 
długoletni pedagog pracujący 
wcześniej m.in. w gimnazjum 
stargardzkim.  W 1945 roku ra-
dzieccy saperzy wysadzili mury 
na wysokości ul. Zabytkowej  
i Szkolnej. Budynek gimnazjum 
tam zlokalizowany niestety nie 
przetrwał prób wojennych.
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Już po raz drugi na żukow-
skiej plaży przy jeziorze Płoń 
odbył się Dzień Pirata. Przy 

pięknej pogodzie w sobotnie popo-
łudnie 22 sierpnia br.  można było w 
ciekawy i miły sposób spędzić czas 
wolny. Niektórzy pięknie się poprze-
bierali w strój pirata. Wszyscy piraci 
musieli złożyć przysięgę, a dopiero 
później mogli uczestniczyć w grach 
i zabawach. Organizatorem tego nie-
zwykłego wydarzenia była pani soł-
tys wraz z Radą Sołecką w Żukowie.

Gry i zabawy dla młodych kor-
sarzy prowadzone były przez ani-
matorki ze Szczecina przy wsparciu 
Anny Garzyńskiej. Obejmowały one 
m.in. gry na matach, zabawę z chustą 
klanza i malowanie twarzy. Dużo 
emocji i radości sprawiło dzieciom 
poszukiwanie skarbu. Zainteresowa-
niem cieszyły się też  „rejsy” łodzią 
piracką. Dzieci rozwiązywały też 
zagadki z mórz i oceanów, wykazy-
wały się sprytem i szybkością. Na ko-
niec wszyscy „piraci” zdobyli skarb 

i otrzymali dyplom piracki oraz dar-
mową watę cukrową.

W trakcie imprezy odwiedzili 
nas: radny Sejmiku WZ Olgierd Ku-
stosz, wicestarosta pyrzycki Bartło-
miej Królikowski, wójt gminy Mie-
czysław Mularczyk, przewodniczący 
Rady Gminy Jarosław Smyka oraz 
radni Ryszard Kaczmarek, Michał 
Sokół i Lech Halarewicz. Osoby, 
które zabrały głos podczas imprezy, 
w swych wystąpieniach wyrażały się 
bardzo ciepło o podjętej przez miesz-
kańców oddolnej inicjatywie, dzięki 
której powstała piękna plaża nad je-
ziorem Płoń w Żukowie.  

Warto przypomnieć, że pracę nad 
oczyszczaniem plaży rozpoczął Se-
weryn Urbaniak, a później stopniowo 
dołączały do niego inne osoby: Mar-
cin Szagański, Stanisław i Józef 
Benka, Anna Duk, Robert Wieczor-
kiewicz i śp. Sebastian Szagański.  

W prace te włączyła się również Rada 
Sołecka i firma „Karsko” Sp. z o.o. 
oraz wiele innych życzliwych osób. 
 W dalszym etapie imprezy 
dzieci uczyły się puszczać mega-
bańki mydlane i mogły też spraw-
dzić swoje umiejętności  i spryt 
przy kolejnych konkursach. 
Była również loteria fantowa, przy-
smaki z grilla, a panie ze Stowarzy-
szenia „Lubiatowo i My” zaangażo-
wały się  w sprzedaż pysznego cia-
sta na rzecz Konrada, aby dopomóc 
rodzicom w zakupie aparatu słucho-
wego. Rodzice wraz z dwojgiem 
dzieci przez całą imprezę nam towa-
rzyszyli. Całkowity zysk z imprezy  
w kwocie 1.888 zł i 20 euro przeka-
zany został rodzicom Konrada na po-
moc w zakupie dla niego aparatu słu-
chowego. Ponadto pan Kustosz prze-
kazał miód przelewicki dla Konrada, 
a Iwona Fesner pięknie wykonanego  
pirata z gipsu.

Organizatorzy bardzo dziękują 
wszystkim tym, którzy aktywnie włą-
czyli się w organizację imprezy, a w 
szczególności: strażakom z OSP Lu-
biatowo, Krzysztofowi Rutz, Sewery-
nowi Urbaniak, Robertowi Wieczor-
kiewiczowi, Eugeniuszowi Struzik, 
Zdzisławowi Połczyńskiemu, Mar-
tynie Szlinger, Patrycji Jałkiewicz, 
Wiesławowi Mirzejewskiemu, Józe-
fowi Bence i Michałowi Sokołowi. 
Dziękujemy również Stowarzysze-
niu „Lubiatowo i My” za współpracę 
przy akcji zbierania środków na za-
kup aparatu słuchowego dla Konrada 
Kondriatiuka i jego rodzicom za ak-
tywny udział w naszej imprezie.

Wszyscy na naszej plaży mile 
spędzili czas i dobrze się bawili,   
a zwłaszcza patrząc na roześmiane 
twarze dzieci uczestniczące w przy-
gotowanych dla nich atrakcjach, 
można stwierdzić, że była to bardzo 
udana integracyjna impreza.

Anna Garzyńska
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26 sierpnia sympatycy nor-
dic walking z Sołectwa Żuków 
odwiedzili skansen pszczelar-
ski  - ścieżkę tradycji pszcze-
larskich „Pszczelarstwo daw-
niej i dziś” w Płońsku. Okazało 
się, że o miejscu tym wiedzieli 
tylko nieliczni uczestnicy. Wy-
prawa ta była możliwa dzięki 
zapewnieniu przez pana wójta 
gminy Mieczysława Mular-
czyka transportu.

W skansenie mogliśmy po-
znać podstawowe prace wyko-
nywane w pasiekach, w tym 
jak odsklepiać ramki i wi-
rować miód oraz wysłuchać 
ciekawej prelekcji o pszcze-
larstwie p. Olgierda Kusto-

sza. Była to też okazja do zapozna-
nia się  z budową różnych typów uli,  
a także do zademonstrowania ubioru 
i osprzętu pszczelarskiego. Gospoda-
rzami ścieżki edukacyjnej są państwo  
Ewa i Olgierd Kustoszowie, którzy 
prowadzą rodzinne gospodarstwo pa-
sieczne i posiadają wieloletnie do-
świadczenie w dziedzinie pszczelar-
stwa. Odwiedziny przebiegały w bar-
dzo miłej atmosferze, a zakończyły 
się degustacją  różnych gatunków 
miodów i  pamiątkowym zdjęciem.

Kolejnym miejscem, które wraz 
z panem wójtem odwiedziliśmy był 
Ogród Dendrologiczny w Przelewi-
cach. Dla niektórych uczestników 
wyprawy była to pierwsza wizyta  
w Ogrodzie, a więc ich zachwyt tym 
miejscem był ogromny.  Zwiedzili-
śmy m.in. ogród japoński i główne 
aleje, gdzie mogliśmy podziwiać ro-
snącą tu różnorodną i piękną roślin-
ność.  Była to też okazja do  przejścia 
się  trasą nordic walking pn. „Tysiąca 
barw” (o długości 3,7 km). 

Następnie zwiedziliśmy niektóre 
pomieszczenia zabytkowego pałacu, 
a w kawiarni można było przy ka-
wie i herbacie podzielić się wraże-
niami z naszej wyprawy oraz zjeść 
lody ufundowane przez pana wójta  
i pyszne ciasto upieczone przez pa-
nie z Żukowa. Na zakończenie wi-
zyty odwiedziliśmy oranżerię z kolek-
cją roślin śródziemnomorskich, gdzie 
odbywają się  różnego typu wystawy  
i zajęcia warsztatowe. Pod szklanym 
dachem zgromadzono wiele cieka-
wostek botanicznych, takich jak: pi-
stacje, akanty, wawrzyny, zimozie-
lone dęby, a także  owocujące oliwki.

W drodze powrotnej dzieliliśmy 
się wrażeniami z tej wspaniałej wy-
prawy i pomysłami na kolejne tego 
typu przedsięwzięcia.  

Anna Garzyńska
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Kilka dni temu zadzwonił do naszej redakcji 
czytelnik z takim właśnie pytaniem, poinformo-
wał nas, że według jego wiedzy Artur Kurowski 
sołtys Pyrzyc sprzedał dom przy ulicy Lipińskiej 
i chyba się wyprowadził, a jak się wyprowadził, 
to nie może pełnić zaszczytnej funkcji sołtysa so-
łectwa Pyrzyce. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie 
sołtys ma swoje biuro, bo przecież na domu soł-
tysa powinna widnieć czerwono – biała tabliczka 
z napisem SOŁTYS, przecież mieszkańcy sołec-
twa muszą wiedzieć, gdzie płacić podatki, gdzie 
pójść po poradę, na zebranie, na skargę. I albo nie 
mieliśmy szczęścia, albo sołtys Artur Kurowski 
wstydzi się tego, że jest sołtysem, albo pracuje w 
ukryciu, bo tabliczki z napisem SOŁTYS w Py-
rzycach nie znaleźliśmy. Nieoficjalnie wiemy, że 
Kurowski jest zameldowany w budynku dawnego 
PPM przy ulicy Poznańskiej, który kupił jeszcze 
w minionej kadencji za Jerzego Marka Olecha. 
By rozstrzygnąć zagadkę siedziby sołtysa Pyrzyc, 
prosimy naszych czytelników o pomoc w odszu-
kaniu czerwono – białej tabliczki SOŁTYS w so-
łectwie Pyrzyce.

PP

Artur Kurowski

Czy 
Pyrzyce 
mają
jeszcze 
sołtysa? Już kilkakrotnie opisywaliśmy w gazecie pi-

semne i sądowe potyczki z powództwa pani Ma-
rioli Tyrka o zapłatę przeciwko Staroście Pyrzyc-
kiemu, w poprzednim wydaniu opublikowaliśmy 
pismo pani Tyrka do starosty, w którym pytała o 
szczegóły wykonywania audytu starostwa, które, 
według niej, zmierzają do przeciągnięcia w czasie 
sprawy z jej powództwa. Po ponagleniu otrzymała 
odpowiedź o następującej treści, dla pełniejszego 
zrozumienia odpowiedzi cytujemy zadane pytania:

„W odpowiedzi na zadane pytanie w piśmie z 
dnia 17 sierpnia 2015 r. informuję, iż podmiotowi 
zewnętrznemu zlecone zostało przygotowanie pro-
gramu postępowania naprawczego, nie zaś audytu, 
jak sugeruje pani w swoim piśmie. Odnosząc się 
zaś do poszczególnych kwestii zawartych w 10 py-
taniach wskazuję, co następuje:

1.  Czemu ma służyć audyt Powiatu Pyrzyc-
kiego po prawie roku urzędowania nowych władz.

Ad1. Firmie Curulis  Sp.z  o.o z siedzibą w Po-
znaniu zlecono przygotowanie programu postę-
powania naprawczego oraz wsparcie przy jego 
uchwaleniu. W związku z realizacją ww. zadania 
firma przeprowadzi następujące czynności:

- Analiza finansów Powiatu oraz określenie 
przyczyn zagrożenia realizacji zadań publicznych;

- Zaproponowanie indywidualnego programu 
działań naprawczych, wraz z harmonogramem ich 
wprowadzania

- Określenie przewidywanych efektów finanso-
wych zalecanych decyzji oraz wyjaśnienie metodo-
logii przeprowadzonych obliczeń;

- Przedstawienie obecnej sytuacji oraz kierun-
ków działań Zarządowi i / lub Radzie Powiatu;

- Opracowanie projektu uchwały w sprawie 
programu postępowania naprawczego wraz z uza-
sadnieniem i załącznikami;

- Konsultacje z Regionalną Izbą Obrachun-
kową w Szczecinie prowadzące do uzyskania po-
zytywnej opinii dla programu postępowania 
naprawczego.

2. Dlaczego audyt wykonuje się po zaistnieniu 
Uchwały Rady Powiatu o udzieleniu władzom Po-
wiatu Pyrzyckiego absolutorium za wykonanie bu-
dżetu za 2014 rok?

Ad2. Podjęcie uchwały nr X/50/15 Rady Po-
wiatu Pyrzyckiego w sprawie absolutorium dla za-
rządu Powiatu Pyrzyckiego z dnia24 czerwca 2015 
r., na mocy której rada udzieliła Zarządowi Po-
wiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 
rok 2014 – nie determinowało decyzji o zawarciu 

umowy w sprawie przygotowania programu na-
prawczego dla Powiatu Pyrzyckiego.

3. Czy Zarząd Powiatu Pyrzyckiego lub Staro-
sta Pyrzycki odwoływali się w jakikolwiek sposób 
od Uchwały Rady Powiatu o udzielaniu absoluto-
rium za wykonanie budżetu za 2014 roku, jeżeli 
tak, to w jaki sposób?

Ad3. Zarząd Powiatu Pyrzyckiego i Starosta 
Pyrzycki nie kwestionowali uchwały Rady Powiatu 
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Pyrzyckiego.

4. Czy ktoś oprotestował udzielenie absoluto-
rium przez Radę Powiatu Pyrzyckiego.

Ad4. Nie wpłynęła żadna skarga na uchwałę 
w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Pyrzyckiego.

5. Kto zgłosił wniosek o audyt Powiatu Py-
rzyckiego, jak go uzasadnił i kto i jakim trybem 
ten audyt wskazywał jej finansowanie?

Ad5. Wniosek dotyczy zawarcia umowy w spra-
wie przygotowania programu postępowania na-
prawczego pochodził od organu wykonawczego 
Powiatu tj. od Zarządu Powiatu Pyrzyckiego.

6. Bardzo dokładnie: jaki był tryb powoływa-
nia firmy audytorskiej – czyją decyzją, na czyj 
wniosek, kto i jak wskazywał jej finansowanie.

Ad 6.Wybór wykonawcy, który ma opracować 
program postępowania naprawczego nastąpił na 
podstawie zasad udzielania zamówień publicz-
nych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 
30 000 tys.euro w Starostwie Powiatowym w Py-
rzycach określonych w regulaminie, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia Nr 16/OP/2014 Starosty 
Pyrzyckiego z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie 
wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Pyrzy-
cach regulaminu udzielania zamówień publicznych, 
której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości 30 000 euro.

7. Czy były przeprowadzone negocjacje z firmą 
audytorską, jak długo trwały, czy uzyskano jakieś 
znaczące obniżenie ceny.

Ad 7. Były prowadzone negocjacje z firmą  
i uzyskane znaczące obniżenie ceny.

8. Jaka jest faktyczna i dokładna cena audytu, 
z czego zostanie sfinansowana. Czy zostanie opu-
blikowany rachunek. Wskazanie zarezerwowanych 
pieniędzy na audyt.

Będzie program 
naprawczy 
starostwa?

cd. str.12
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Po ostatnim podejściu konkursowym, starosta 
Kazimierz Lipiński wypuścił w świat dwa komu-
nikaty. Pierwszy z nich brzmi: „Informuję, że na-
bór na stanowisko dyrektora Wydziału Oświaty, 
Kultury,  Sportu i Promocji w Starostwie Powia-
towym w Pyrzycach została przerwany z uwagi na 
rezygnację z prac w komisji rekrutacyjnej trzech 
członków komisji, w tym przewodniczącego komi-
sji, co spowodowało podjęcie przeze mnie decyzji 
o unieważnieniu procedury naboru na w/w stano-
wisko. Jednocześnie przepraszam wszystkich Pań-
stwa biorących udział w niniejszym postępowaniu 
rekrutacyjnym za zaistniałą sytuację”. Pytanie, jak 
mogli zrezygnować z udziału w komisji członko-
wie zarządu Walenty Darczuk, Mirosław Bitenc  
i wicestarosta Bartłomiej Królikowski, czyżby pa-
nowie nie dogadali się z Lipińskim, kto ma zostać 
w/w dyrektorem? Ja nie pamiętam takiego przy-
padku, by członkowie komisji zabierali zabawki, 
bo coś im się nie spodobało, a przecież zgłosili się 
kandydaci i można było wybierać. 

Druga wypowiedź starosty Lipińskiego o po-
wodach odgwizdania konkursu brzmi: „Infor-
muję, że nabór na stanowisko dyrektora Wydziału 
Oświaty, Kultury,  Sportu i Promocji w Starostwie 
Powiatowym w Pyrzycach została przerwany. Ko-
misja w obecnej formule nie gwarantuje, że dobra 
osobiste i dane osobowe uczestników konkursu nie 
zostaną naruszone”, ten powód powala mnie na 
kolana, świadczy o tym, że pan starosta Kazimierz 
Lipiński i jego prawnicy nie znają prawa.

Art. 13. 1. USTAWY z dnia 21 listopada 2008 
r. o pracownikach samorządowych mówi: „Infor-
macje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, 
stanowią informację publiczną w zakresie objętym 
wymaganiami związanymi ze stanowiskiem okre-
ślonym w ogłoszeniu o naborze”, dalej ustawa 
mówi: Art. 15. 1. Niezwłocznie po przeprowadzo-

Lipiński 
wzoruje 
się 
na 
Olechu?

Od kilku dni w mediach 
poruszany jest temat zarzutów 
postawionych szefowi 
Najwyższej Izby Kontroli  
Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, 
któremu zarzuca się ustawianie 
konkursów w centrali i 
delegaturach Najwyższej Izby 
Kontroli. Podobne zarzuty 
prokuratorzy stawiają szefowi 
Klubu PSL w Sejmie RP Janowi 
Buremu, prokuratura chce 
uchylenia obu immunitetów.
    Akurat w zbliżonym czasie, 
po raz trzeci, starosta Kazimierz 
Lipiński odwołuje, przerywa, 
zawiesza, rozwiązuje konkurs 
na dyrektora Wydziału Oświaty, 
Kultury,  Sportu i Promocji. 
Podajemy kilka wersji, bo tak 
naprawdę do dziś nikt nie wie, co 
jest z w/w konkursem, w jakim 
on jest stanie. 

nym naborze informacja o wyniku naboru jest upo-
wszechniana przez umieszczenie na tablicy infor-
macyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony 
nabór, oraz opublikowanie w Biuletynie przez 
okres co najmniej 3 miesięcy. Na dodatek każdy z 
kandydatów podpisał zgodę na przetwarzanie swo-
ich danych osobowych, więc o jakie dobra osobiste 
i dane uczestników konkursu chodzi panie starosto, 
bo nic nie wiemy?

O wyjaśnienie moich wątpliwości  zwróciłem 
się pisemnie 29 sierpnia do starosty Kazimierza Li-
pińskiego z następującymi pytaniami: „W związku 
przygotowywanym materiałem w Dwutygodniku 
PULS POWIATU zwracam się z prośbą o przesła-
nie do naszej redakcji następujących informacji:

1. Ile razy w obecnej kadencji ogłaszał pan  
i odwoływał konkurs na stanowisko dyrektora wy-
działu oświaty, proszę o podanie powodów odwo-
łania konkursu w każdym przypadku.

2. Który z powodów odwołania ostatniego kon-
kursu jest prawdziwy: podany na BIP-ie starostwa 
o treści „Informuję, że nabór na stanowisko dyrek-
tora Wydziału Oświaty, Kultury,  Sportu i Promo-
cji w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach została 
przerwany. Komisja w Obecnej formule nie gwa-
rantuje, że dobra osobiste i dane osobowe uczest-
ników konkursu nie zostaną naruszone”, czy drugi 
podany do mediów - „Informuję, że nabór na sta-
nowisko dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury,  
Sportu i Promocji w Starostwie Powiatowym w Py-
rzycach została przerwany z uwagi na rezygnację 
z prac w komisji rekrutacyjnej trzech członków ko-
misji, w tym przewodniczącego komisji, co spowo-
dowało podjecie przeze mnie decyzji o unieważnie-
niu procedury naboru na w/w stanowisko. Jedno-
cześnie przepraszam wszystkich Państwa biorą-

cych udział w niniejszym postępowaniu re-
krutacyjnym za zaistniałą sytuację”.

3. Jakie dobra i dane osobowe zostały 
naruszone podczas konkursu i były powo-
dem pana decyzji?

4. Proszę podać, czy ostatni konkurs na 
dyrektora wydziału był prowadzony wedle 
innych reguł niż zapisane w ustawie, czy 
miał jakieś zapisy o tajności?

5.W związku z tym, że podjął pan de-
cyzję o przerwaniu konkursu na dyrektora 
wydziału oświaty, rozumiem, że złamano 
prawo, proszę o odpowiedź czy wszczął 
pan procedury wyjaśniające całą sytuację 
i czy powiadomił pan w związku organa 
ścigania?

6. Jaki jest stan obecnego konkursu, 
czy jest zawieszony, przerwany zakończony 
odwołany, czy inny?

6. Kiedy ogłosi pan kolejny konkurs na 
stanowisko dyrektora wydziału oświaty?

W/w informacje proszę przesłać e-mail 
naczelny@pulspowiatu.pl. 

Ze względu na ograniczony czas przy-
gotowania publikacji, dane prosimy prze-
słać do naszej redakcji najpóźniej do 3 
września 2015 roku. 

Niestety, pan starosta Kazimierz Lipiński nie 
znalazł czasu na odpowiedź i mimo prób połącze-
nia się z nim w miniony piątek i wysłanych SMS-
-ów z prośbą o odpowiedź, na powyższe pytania 
nie odpowiedział. Telefon jego się włączał i po 
chwili wyłączał zanim zdążyliśmy wykręcić po 
raz kolejny jego numer, ale SMS-y trafiały do ad-
resata. W tym momencie muszę wspomnieć po-
dobny incydent z byłym już burmistrzem Jerzym 
Markiem Olechem, który także postanowił kiedyś 
ignorować zapytanie z naszej redakcji, stosować 
urzędowy tryb odpowiedzi na maksa, uciekać od 
trudnych pytań, a dziś mamy powtórkę z jawności 
w wydaniu Kazimierza Lipińskiego.

Na koniec jeszcze jedno pytanie do starosty: 
Czy uważa pan, że słowo przepraszam zadowoli  
pięcioro kandydatów, którzy zgłosili się do na-
boru? Ich zmarnowany czas, wysiłek i emocje  za-
służyły na takie potraktowanie, więc niech pan nie 
mówi o dbałości o ich dobro, które właśnie przez 
fochy członków komisji i pana zostały naruszone. 
Do tematu powrócimy na pewno.

Ryszard Tański 
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Ad 8. Łączne wynagrodzenie 
należne wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy, tj. za przygoto-
wanie programu postępowania na-
prawczego oraz wsparcie przy jego 
uchwaleniu opiewa na kwotę 15.375 
zł brutto. Pieniądze na wskazany wy-
datek finansowy pochodzą z budżetu 
Powiatu Pyrzyckiego – konta wy-
datków Starostwa Powiatowego w 
Pyrzycach. 

9. Dlaczego została wybrana aku-
rat taka firma audytorska, czy anali-
zowano inne firmy i ich cennik oraz 
czy ta firma w przeszłości wykony-
wała jakieś prace na rzecz Powiatu 
Pyrzyckiego lub Starostwa Pyrzyc-
kiego lub Zarządu Powiatu, i czy ktoś 
z Zarządu Powiatu, Starostwa Py-
rzyckiego zna się z tą firmą lub ma 
inne przyczyny służące do wybrania 
tej firmy.

dokończenie ze str.10
Będzie program naprawczy starostwa? Ad 9. Została wybrana firma, 

która w roku 2013, zrealizowała 
umowę, której treścią było sporzą-
dzanie analizy zdolności kredyto-
wej Powiatu Pyrzyckiego wraz z pla-
nem restrukturyzacji zadłużenia oraz 
przeprowadzenie procesu restruktu-
ryzacji zadłużenia. Przed podpisa-
niem w/w umowy nikt nie znał się z 
tą firmą.

10. Co da Powiatowi Pyrzyc-
kiemu, ewentualnie jakie korzyści 
i wykonanie audytu, i czy zapłata 
za audyt nie naruszy finansów Po-
wiatu Pyrzyckiego. Oczekuję infor-
macji wyczerpujących i dokładnych. 
Wszelkie odstępstwa od zadawanych 
pytań, i wykonywanie działań tak-
tycznych mających na celu uniknię-
cia udzielenia odpowiedzi na zadane 
tematy spowoduje dalsze czynności 
prawne.

Ad 10. Przygotowanie programu 
postępowania naprawczego w opar-
ciu o przeprowadzona analizę finan-
sów Powiatu oraz wsparcie przy jego 
uchwaleniu jest niezbędne, aby speł-
nione były warunki dotyczące wskaź-
nika spłaty zobowiązań, określone w 
art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 roku o finansach publicznych”

        Starosta i Zarząd Powiatu wy-
daje kasę na coś, co według mnie po-
winien sam wykonać, bo skoro mając 
wszelkie dane, nie jest w stanie za-
planować w kolejnych latach budże-
tów oszczędnościowych, no to po co 
taka władza. Przecież starostwo już 
żadnego kredytu nie dostanie i żad-
nych obligacji nie zroluje dopóki nie 
poprawi się sytuacja finansowa, a ona 
może poprawić się tylko w wyniku 
oszczędności. Problem w tym, że sta-
rosta i zarząd oszczędzając bez opi-
nii firmy specjalistycznej narażają się 
opinii wyborczej, dokument za 15 ty-
sięcy ma być tarczą ochronną i zabez-
pieczeniem na wszelkie zło, gdyby 
się do końca kadencji wydarzyło i 
gniew zawiedzionych wyborców, bo 
program naprawczy będzie dotyczył 
minionej kadencji, dzięki temu bę-
dzie można wskazać winnych. Pani 
Mariola Tyrka, niestety, poczeka do 
końca kadencji na załatwienie swo-
jej sprawy, bo bez programu napraw-
czego załatwić sprawę starostwo nie 
da rady. 

Na koniec pytanie, po co brać 
władzę jak się nie ma wiedzy i pomy-
słu na to, co z nią zrobić? 

RT

Wrzesień w gminie Pyrzyce 
rozpoczął się corocznym 

świętem rolników – dożynkami 
gminnymi z udziałem sołectw gminy 
Pyrzyce oraz zaproszonych gości.

Ceremonia rozpoczęła się  prze-
marszem barwnego korowodu, który 
poprowadziła Kapela „Pyrzyczanie” 
pod przewodnictwem pani Agnieszki 
Urbańskiej w asyście Zespołu Pieśni 
i Tańca Pyrzyce.

Na placu dożynkowym prowa-
dzący przypomnieli, jak ważne jest 
święto plonów, a następnie powi-
tali gospodarza dożynek, Burmistrza 
Pyrzyc Marzenę Podzińską, staro-
stów dożynek Sylwię Wyrodek i Zbi-
gniewa Jakubowskiego, sołtysów, 
Rady Sołeckie oraz zaproszonych 
gości i mieszkańców gminy Pyrzyce.

Po powitaniu poszczególnych de-
legacji i prezentacji misternie uple-
cionych wieńców, starostowie doży-
nek przekazali bochen chleba na ręce 
gospodarza dożynek burmistrz Ma-
rzeny Podzińskiej. O godzinie 14:00 
rozpoczęła się msza święta celebro-
wana przez księdza dziekana Grze-
gorza Harasimiaka, proboszcza para-
fii pw. NMP Bolesnej w Pyrzycach. 
Podczas mszy świętej poświęcono 
symbol dożynek - chleb upieczony z 
tegorocznego ziarna. Pani Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc w oko-
licznościowym wystąpieniu podzię-
kowała rolnikom za codzienny trud 
i wytrwałość w pracy. Podkreśliła 
również, iż dożynki to jeden z naj-

piękniejszych obrzędów polskiej wsi, 
symbolizujący zwieńczenie trudu 
pracy rolnika, dzięki której codzien-
nie na nasze stoły trafia chleb, głos 
zabrał również Starosta Pyrzycki Ka-
zimierz Lipiński. Ważnym punktem 
uroczystości był obrzęd dzielenia się 
chlebem.

Ta przepiękna polska tradycja to 
wyraz braterstwa, przyjaźni i chęci 
pomocy drugiemu człowiekowi. 
Część artystyczną, w tym oprawę 
muzyczną uroczystości, przygotował 
Pyrzycki Dom Kultury. Po raz pierw-
szy podczas obrzędu dożynkowego 
zaprezentowano inscenizację frag-
mentu „Lalki” Bolesława Prusa w ra-
mach IV edycji akcji Narodowe Czy-
tanie „Cała Polska czyta dzieciom”, 
w wykonaniu sekcji literatury Uni-
wersytetu III Wieku wraz z burmi-
strzem Marzeną Podzińską.

Po części oficjalnej rozpoczęła 
się część artystyczna, w wykonaniu 
m.in. Zespołów „Seniorita”, „Jawo-
rek”, „Wrzos” i „Pyrzyczanka” oraz 
Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce.

Tradycyjnie na dożynkach nie za-
brakło strawy dla ciała, dzięki nieoce-
nionej hojności sponsorów. Uczest-
nicy uroczystości skosztowali regio-
nalnych wyrobów, a po poczęstunku 
rozpoczęły się konkursy i zabawy 
sportowe z udziałem dzieci i doro-
słych zorganizowane przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

Dożynki gminne zakończyły się 
zabawą taneczną.

PP
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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

29-letni mieszkaniec powiatu py-
rzyckiego zgłosił, że  z terenu po-
dwórza posesji sąsiad zgłaszającego 
dokonał kradzieży wału do uprawy 
roli wartości 1500 zł, czym działał 
na jego szkodę. Odzyskano utracone 
mienie. 

Policjanci ZPI KPP w Pyrzy-
cach zatrzymali na gorącym uczynku 
31-letniego mieszkańca Pyrzyc, 
który kierował na drodze publicznej 
samochodem  osobowym pomimo 
orzeczonego przez Sąd Rejonowy w 
Stargardzie VII Zamiejscowy Wy-
dział Karny w Pyrzycach zakazu 
kierowania pojazdami mechanicz-
nymi. Postępowanie prowadzi KPP 
w Pyrzycach.

Mieszkaniec Pyrzyc zawiado-
mił, że na jednym z portali aukcyj-
nych przy zakupie wentylatora został 
oszukany przez sprzedającego. Po-
mimo uiszczonej zapłaty sprzedający 
nie przesłał zakupionego towaru. Po-
stępowanie prowadzi KPP Pyrzyce.

40-letnia mieszkanka powiatu 
pyrzyckiego zawiadomiła, że w okre-
sie kilku dni sierpnia w jej mieszka-
niu, znany jej osobiście 53-letni męż-
czyzna poprzez podłączenie się niele-
galnie do zabezpieczenia przedliczni-
kowego na ścianie budynku nielegal-
nie pobierał prąd. Postępowanie pro-
wadzi KPP.

57-letni mieszkaniec powiatu py-
rzyckiego w miejscowości Bielice 
kierował po drodze publicznej sa-
mochodem osobowym będąc w sta-
nie nietrzeźwości tj. posiadając nie-
mal 2 promile alkoholu w organi-
zmie. Mężczyźnie zatrzymano prawo 
jazdy. Postępowanie prowadzi KPP 
w Pyrzycach.

41-letni mieszkaniec powiatu py-
rzyckiego zgłosił, że znany mu oso-
biście 22-letni mężczyzna  umyślnie 
dokonał uszkodzenia ciała zgłasza-
jącego w ten sposób, że kilkakrotnie 
uderzył go szklaną butelką w głowę, 
czym spowodował u niego obrażenia 
w postaci wstrząśnienia mózgu. 

     

Zarząd Akademii Piłkarskiej „Sokół” Pyrzyce uprzejmie informuje, iż po dwóch latach współ-
pracy z funkcji trenera grup 2004, 2005, 2006/2007 zrezygnował Pan Łukasz Michalski.. 

Dziękujemy za współpracę i życzymy powodzenia w dalszej karierze.
Nowym trenerem grup 2004, 2005, 2006/2007  został znany wszystkim dzieciom  w naszej 

Akademii Pan Bartek Urbanowicz.
Ponadto pragniemy poinformować, iż od nowego sezonu do trenerów Akademii Piłkarskiej 

„Sokół” Pyrzyce dołączył Pan Piotr Czekaj, który będzie prowadził grupę rocznika 2009 i młodsi 
oraz w zastępstwie kontuzjowanego trenera Łukasza Świątka będzie prowadził grupę rocznika 
2001-2003 (trampkarze). 

Pan Piotr Czekaj ma 27 lat. Ukończył Gorzowską placówkę AWF, która jest filią Wyższej 
Szkoły Wychowania Fizycznego w Poznaniu, o specjalizacji II Klasy trenerskiej. Pan Piotr Czekaj 
posiada licencję trenerską PZPN – A oraz odbył staże trenerskie w klubach piłkarskich występują-
cych w ekstraklasie m.in.: Pogoni Szczecin, Lech Poznań oraz Arka Gdynia.

Wszystkim naszym trenerom życzymy samych sukcesów oraz radości z prowadzenia zajęć. 
                        Ze sportowym pozdrowieniem

Hubert Łuszczyk
Prezes AP Sokół Pyrzyce

30 SIERPNIA 2015 ROKU ODBYŁY SIĘ  DOŻYNKI DIECEZJALNE 
W PYRZYCACH. BYŁO WIELE ZAPROSZONYCH LUDZI. PAN  MI-
ROSŁAW  RABIEGA KOMENDANT PAŃSTWOWEJ STRAŻY PO-
ŻARNEJ W PYRZYCACH.  MÓJ DOBRY  KOLEGA ROBERT  DĘB-
CZAK KAPITAN Z PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PYRZY-
CACH,  WÓJT KOZIELIC PAN PIOTR  RYBKOWSKI.  PAN GABRIEL 
GAPIŃSKI, PAN DAWID CHRZANOWSKI, POLICJA  Z PYRZYC.  DO-
ŻYNKI SIĘ ZACZĘŁY O  GODZINIE 13.30. O GODZINIE 15.00 OD-
BYŁA SIĘ MSZA  ŚW. NA PLACU PRZED KOŚCIOŁEM PRZY OŁTA-
RZU POLOWYM, A O 16.45  ODBYŁ SIĘ  PROGRAM ARTYSTYCZNY 
I WSPÓLNE BIESIADOWANIE. 

SERDECZNIE POZDRAWIAM ZNAJOMEGO PANA GRZEGORZA 
ROGALEWICZA WLAŚCICIEL FIRMY GRUT. I PANA PIOTRA TOMA-
SZEWICZA, WŁAŚCICIEL FIRMY BUDOWLANEJ TOMASZEWICZ.

PIOTR SZYMAŃSKI

     Nauczyciele nie tylko oceniają, ale przecież  sami 
podlegają ocenom, nie tylko uczą innych, ale i sami 
podnoszą kwalifikacje. 18 sierpnia w Urzędzie Miej-
skim w Lipianach Burmistrz Lipian Krzysztof Bogu-
szewski wręczył akt nadania stopnia awansu zawodo-
wego nauczyciela mianowanego. Awans zawodowy na 
stopień nauczyciela mianowanego, po zdaniu egzaminu 
w dniu 18.08.2015 r. otrzymała pani Marta Malanow-
ska. Nauczycielka złożyła ślubowanie potwierdzając je 
podpisem: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność na-
uczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do 
pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i 
wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Oj-
czyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej”. W uroczystości wręczenia 
awansu uczestniczyła również dyrektor Zespołu Szkół 
w Lipianach pani Dorota Chrobrowska.

PP
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23 sierpnia na Stadionie Miejskim w Lipianach 
odbyła się uroczystość z okazji nadania stadionowi 
im. Jana Roli połączona z zakończeniem XXIV 
Wakacyjnego Turnieju Piłkarskiego organizowa-
nego przez Jana Rolę. Pomysłodawcą, wniosko-
dawcą oraz fundatorem tablicy pamiątkowej był 
pan Les Gondor. Podczas uroczystości Wicemar-
szałek Województwa Zachodniopomorskiego Ja-
rosław Rzepa w imieniu Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego w uznaniu zasług dla roz-
woju Pomorza Zachodniego, wręczył panu Janowi 
Rola złotą Odznakę Honorową Gryfa Zachodnio-
pomorskiego. Oprócz władz gminy udział w uro-
czystości wzięli: Wicemarszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa, radny 
Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego 
Olgierd Kustosz, Starosta Pyrzycki Kazimierz Li-
piński, wicestarosta Bartłomiej Królikowski, wój-
towie i burmistrzowie sąsiednich gmin, Prezes 
ZZPN Jan Bednarek, prezes TPD Zygmunt Pysz-
kowski, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olim-
pijskiej Stanisław Kopeć, dawni piłkarze i wycho-
wankowie pana Jana Roli, radni Rady Miejskiej w 
Lipianach, sołtysi, kierownicy jednostek, przedsta-
wiciele organizacji pozarządowych i społecznych, 
władze Klubu Sportowego Stal Lipiany, przedsię-
biorcy z terenu gminy Lipiany. W uroczystości 
licznie udział wzięli mieszkańcy gminy Lipiany. 
Uroczystość tę uświetnił występ państwa Małgo-
rzaty i Bartosza Michalczyk, którzy zaśpiewali 
piosenkę zespołu Queen „We Are the Champions” 
podczas odsłaniania tablicy przez pana Jana oraz 
pokaz sztuki panowania nad piłką zaprezentowany 
przez Michała Siemaszko. Na zakończenie mło-
dzi piłkarze otrzymali pamiątkowe statuetki oraz 
medale z okazji zakończenia turnieju, a wszyscy 
uczestniczący w uroczystości mogli skosztować 
tortu upieczonego przez Uczniowski Klub Spor-
towy Lipiany. Decyzję o nadaniu imienia stadio-
nowi podjęła Rada Miejska w Lipianach, wyraża-
jąc ją w uchwale Nr VI/40/2015 z 26 maja 2015 
r. Pan Jan Rola związał swoje 
losy z Lipianami w 1954 roku, 
kiedy to po ukończeniu Wyższej 
Szkoły Pedagogicznej w Łodzi 
rozpoczął pracę w szkole w Lipia-
nach. Uczył biologii i chemii. Peł-
nił funkcję z-cy dyrektora szkoły. 
Był także radnym gminy. Od sa-
mego początku związany z piłką 
nożną. Najpierw jako piłkarz 
„Dunajca” Nowy Sącz, następnie 
„ŁKS” Łódź, od 1954 roku zwią-
zany   z lipiańskim klubem spor-
towym „Stal”. W swoim dorobku 
zawodowym był wychowawcą 
wielu wybitnych osób. Trener 
i społecznik. Honorowy czło-
nek zarządu klubu sportowego 
„Stal” Lipiany. Za swoją działal-
ność otrzymał wiele wyróżnień  
i odznaczeń m.in.: Odznakę Stu-
lecia Polskiego Sportu, Srebrną 
Odznakę Związku Piłki Nożnej, 

Odznakę Gryfa Pomorskiego, Srebrny Krzyż Za-
sługi, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski, złoty medal „Za zasługi 
dla polskiego ruchu olimpijskiego”, brązowy me-
dal za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej 
(PZPN). Od roku 1998 również Honorowy Oby-
watel Lipian. Aktywna wieloletnia działalność 
Jana Roli na rzecz sportu w Lipianach stała się 

przyczynkiem do tego, aby właśnie jego imieniem 
nazwać obiekt sportowy przy ulicy Lipowej w Li-
pianach. Działalność na rzecz lokalnej społecz-
ności oraz zaangażowanie w rozwój sportu czyni  
z Jana Roli wielki autorytet i cenioną osobowość.                   
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