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Sonda Lipiany
 Na grzyby, na grzyby

Jak pozwala mi zdrowie, to tak, 
zbieram tylko te, które znam, suszę, 
a te małe w ocet, lub zamrażam.

Raz chodzę na grzyby, raz nie, 
a zawsze gdy  już idę, to zbieram 
tylko te, co znam.

Tak, chodzę na grzyby i po-
trafię odróżniać trujące od jadal-
nych, mam swoje miejsce w naszej 
okolicy.

Zdarza się, że z rodzicami wy-
biorę się na grzyby, potrafię je roz-
różniać, a jak mam wątpliwości, to 
pytam rodziców.

Kiedyś chodziłam na grzyby, 
teraz już nie, zdarzyło mi się, że 
kiedyś się zatrułam muchomorem 
sromotnikowym.

11 września 2015 r. był uroczy-
stym wydarzeniem w naszej szkole. 
Uroczystości jubileuszowe rozpo-
częły się mszą św. w kościele p.w. 
Najświętszej Marii Panny w Li-
pianach, na którą cała społeczność 
uczniowska udała się na czele ze 
sztandarem szkoły.

O godz. 10.00. rozpoczął się uro-
czysty apel, w którym uczestniczyli 
znamienici goście, przedstawiciele 
władz powiatu pyrzyckiego, przed-
stawiciele Urzędu Miejskiego w Li-
pianach, dyrektorzy szkół powiatu 
pyrzyckiego, pierwsi uczniowie 
sprzed 70-ciu lat, którzy rozpoczy-
nali naukę w 1945 r., obecni i emery-
towani nauczyciele, rodzice i ucznio-
wie oraz przyjaciele naszej szkoły. 
Dyrektor szkoły, Dorota Chrobrow-
ska powitała przybyłych na uroczy-
stość byłych dyrekorów placówki tj. 
Stanisława Chrobrowskiego, Kry-
styna Brulińskiego, Janinę Polasz-
czyk, Walentego Siemaszkę i Ry-
szarda Podgórskiego.  Jak cennym  
darem jest krew nie trzeba nikogo 
przekonywać. 

Z okazji Jubileuszu  wolontariat 
akcyjny wraz z opiekunem panią Be-
atą Kaniewską zorganizował akcję 
społeczną 70 litrów krwi na 70 – le-
cie szkoły. W ciągu 4 godzin miesz-
kańcy Lipian, nauczyciele, pracow-
nicy szkoły i pełnoletni uczniowie 
oddali 18 litrów krwi. Łącznie zare-
jestrowano 48 osób. Wkrótce tę ak-
cję powtórzymy. W tym dniu by-
liśmy również świadkami niezwy-
kłego wydarzenia. Pamięć bywa 
ulotna, ale my postanowiliśmy ją za-
mknąć i przechować dla przyszłych 
pokoleń w specjalnie przygotowanej 
kapsule czasu. Zostały do niej scho-
wane przedmioty i informacje o nas- 
uczniach i nauczycielach oraz dzia-

łalności naszej szkoły, tak, aby za 30 
lat, z okazji setnej rocznicy obecni 
wówczas goście i uczniowie mogli 
wspomnieć dzisiejsze czasy, a przy-
szłe pokolenia miały możliwość do-
wiedzieć się czegoś o nas. Z oka-
zji jubileuszu został zorganizowany 
konkurs plastyczny, pt. „ Moja szkoła 
za 100 lat”, zwycięzcą konkursu zo-
stał uczeń kl. 2b Dominik Ciołek, 
który swoją zwycięską pracę złożył 
w kapsule czasu.

Kapsuła czasu została stworzona 
dzięki przyjaciołom, którzy zawsze 
chętnie i bezinteresownie wspierają 
naszą szkołę, ufundowali 
ją: pani Grażyna Biernacka, 
pani Iwona Drozdowska, 
pan Kamil Nowakowski, 
pani Małgorzata Janik, pani 
Marianna Stachowicz, pan 
Tomasz Cichocki, pan Ma-
rek Polaszczyk, pan Szy-
mon Staniszewski, Gminny 
Zakład Komunalny, któ-
rego kierownikiem jest pan 
Jan Jurkiewicz, Dwutygo-
dnik „Puls Powiatu”, re-
daktor naczelny pan Ry-
szard Tański oraz starosta 
powiatu pyrzyckiego pan 
Kazimierz Lipiński. Po czę-
ści oficjalnej zaproszeni go-
ście wraz z dyrekcją i na-
uczycielami spotkali się w 
sali gimnastycznej na słod-
kim poczęstunku przygoto-
wanym przez nauczycieli 
ZS, gdzie odbyła się część 
artystyczna w wykonaniu 
uczniów naszej szkoły. Go-
ście mieli okazję do wspo-
mnień, rozmów, przedsta-
wiono prezentację multime-
dialną, przygotowany był 
również kącik, w którym 

 

można było obejrzeć stare kroniki i 
wpisać się do Księgi pamiątkowej. 
Rocznica 70-lecia stała się wspaniałą 
lekcją historii dla najmłodszego po-
kolenia uczniów, a dla obecnego i by-
łego grona pedagogicznego świętem 
wspomnień. Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom uroczystości jubileuszo-
wych za przybycie, za szczere życze-
nia i pamięć o naszej szkole nie tylko 
z okazji jubileuszu.

PP

JUBILEUSZ 70-LECIA SZKOŁY 
W LIPIANACH
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Sonda Przelewice

 Na grzyby, na grzyby

Chodzę na grzyby, ale zbieram 
tylko te, które znam, prawdziwki, 
podgrzybki, innych nie zbieram, 
najczęściej je suszę.

Rzadko chodzę do lasu, ale jak 
już nazbieram grzybów, to do octu 
kładę i suszę na święta, na pierogi 
i do bigosu.

Nie, nie chodzę, bo się nie 
znam, żona za to się zna, ma swoje 
miejsce. Trochę suszy i marynuje.

Nie, nie chodzę do lasu na 
grzyby, bo nie lubię jeść grzybów.

Dawno nie byłam na grzybach, 
jeżeli chodzi o rozpoznawanie ja-
dalnych, to po prostu, tych co nie 
znam, to nie zbieram.

Nieoficjalnie udało się nam do-
wiedzieć, że Szpital Powiatowy w 
Pyrzycach ma coraz trudniejsza sy-
tuację finansową. Według naszego 
rozmówcy oddziały szpitalne wy-
konują usługi ponadlimitowe, czyli 
takie, na które nie ma kontraktu z 
Narodowym Funduszem Zdrowia, 
czyli nie ma zagwarantowanej kasy 
w NFZ. Wykonując takie usługi  
każda placówka służby zdrowia 
musi liczyć się z ryzykiem, że NFZ 
nie zwróci kasy za poniesione po-
nadlimitowe koszty. Dodatkowa 
informacja, jaką otrzymaliśmy to 
taka, że szpital nie płaci faktur za 
dostarczane usługi i towary na bie-
żąco. O aktualną finansową sytu-
ację w szpitalu zapytałem wicesta-
rostę Bartłomieja Królikowskiego, 
który zorganizował nam odpowie-
dzi na dwa pytania dość szybko, za 
co dziękujemy. Postawione pytania 
to: 

1. Z naszych informacji wy-
nika, że Szpital Powiatowy w Py-
rzycach w ostatnim okresie wyko-
nał nadmierną ilość usług nadlimi-
towych na kwotę ponad 1 milion 

złotych niezapisanych do kontraktu 
z NFZ, jaka jest oficjalna wysokość 
nadlimitów? 

2. Także nieoficjalnie wiemy, że 
szpital obecnie nie płaci na bieżąco 
zobowiązań, co powoduje narasta-
nie zobowiązań - długu wobec do-
stawców usług, towarów itd., jaka 
jest ich wysokość aktualnie ?

W odpowiedzi otrzymujemy:

„Szanowny Panie Redakto-
rze, odpowiadając na przesłane 
przez Pana zapytania przedsta-
wiam następujące informacje: 
Ad 1. Szpital Powiatowy w Pyrzy-
cach świadczy usługi lecznicze  pa-
cjentom, którzy wybrali naszą jed-
nostkę. W przypadku braku możli-
wości przyjęcia do szpitala w dniu 
zgłoszenia na planowane świad-
czenie pacjent zostaje wpisany na 
listę oczekujących. W stanach na-
głych i zagrożenia życia świadcze-
nia te udzielane są niezwłocznie. 
W roku 2014 Szpital wykonał w 
okresie od stycznia do końca sierp-

nia usługi ponadlimitowe na kwotę 
708 412,94 zł, a w roku 2015 w tym 
samym przedziale czasowym na 
kwotę 712 237,08 zł. Zachodniopo-
morski Oddział Narodowego Fun-
duszu Zdrowia zapłacił w 2014 r.  
znaczącą większość nadwykonań. 
Ad 2.Na dzień 25 września 2015 r. 
szpital nie posiada zobowiązań wy-
magalnych, a faktury płacone są na 
bieżąco”.

Z poważaniem,
Iwona Zibrowska - Osóch

p.o. dyrektora
Szpitala Powiato-

wego w Pyrzycach

   Dziś mieszkańcy powiatu 
czekają, kiedy ogłoszony zostanie 
konkurs na stanowisko dyrektora , 
kiedy w szpitalu skończy się okres 
prowizorki i niepewności pracow-
ników i pacjentów, kiedy przyj-
dzie nowy dyrektor i będzie wia-
domo, w jakim kierunki szpital bę-
dzie się rozwijał, bo obiecał nam to 
zarząd powiatu. Nieoczekiwanym 

problemem dla py-
rzyckiego konkursu 
może być fakt ogło-
szenia identycz-
nych konkursów 
dla szpitala w Dęb-
nie, Sławnie. No, 
ale może zarząd po-
wiatu zwalniając 
Ryszarda Grzesiaka 
miał może już ja-
kiegoś zdolnego asa 
w rękawie i kon-
kurs będzie tylko 
formalnością. 

RT 

Szpital powiatowy
w długach
ponadlimitowych? 
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Sonda Kozielice
 Na grzyby, na grzyby

Oczywiście, że znam się na 
grzybach, ale ja do lasu nie jeżdżę, 
mąż jeździ, ja na grzybach nie by-
łam już 15 lat.

Lubię zbierać grzyby i potrafię 
rozróżnić trujące od jadalnych, naj-
częściej do lasu na Mielno jeżdżę.

Jak mam czas, to chętnie chodzę 
na grzyby do Mielna, albo Przydar-
łowa, lubię marynowane, ale też 
suszone.

Chodzę na grzyby do Przydar-
łowa, lubię jeść z cebulką i ze śmie-
tanką, ale też marynuję i suszę.

Znam się na grzybach i co na-
zbieram, to sam wszystko przyrzą-
dzam, marynuję i suszę.

       12.09.2015 r. na placu przy MGOK odbył się festyn z okazji jubile-
uszu 70-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach. Druhowie z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Lipianach obchodzili 70-lecie powstania swojej jed-
nostki. W związku z tą rocznicą w sobotę 12 września 2015 roku zorganizo-
wano uroczyste obchody, które zainaugurowała msza św. w intencji straża-
ków. Podczas festynu strażackiego przybliżono historię jednostki oraz wrę-
czono odznaczenia dla zasłużonych strażaków, byli to: Paweł Matul, Paweł 
Malinowski, Krzysztof Raj i Tomasz Brejczak za wzorową postawę. Jarosław 
Ciepłuch, Krzysztof Szmagliński, Mateusz Filipowicz oraz Paweł Hapter za 
wieloletnią wysługę. Pan Marek Pietruszkiewicz i Mirosław Świderski zostali 
odznaczeni za wkład we współpracę.

Podczas festynu nie mogło zabraknąć strażackich atrakcji oraz poczę-
stunku dla mieszkańców Lipian przepyszną grochówką oraz pieczonym 
dzikiem.

Z ziemi włoskiej do Polski

Miasteczko położone nad brze-
giem rzeki Carpino (pstrąg) w odle-
głości 213 kilometrów na północ od 
Rzymu i 113 kilometrów na południe 
od Neapolu, położone w Apeninach 
południowych na wysokości 657 m 
n.p.m. Pierwszy dokument, który for-
malnie wspomina miasto Carpinone 
sięga 1064 roku i wiąże się z założe-
niem w mieście klasztoru San Marco, 
który został przekazany opactwu be-
nedyktyńskiego w Monte Cassino. 
Historia miasta sięga co najmniej 
czasów rzymskich. Historie miasta 
wskazują, że jego główna ulica była 
częścią „Drogi konsularnej w kie-
runku Rzymu”, wybudowanej około 
52 lub 53 AD. Rzymskie Początki 
miasta wydają się być potwierdzone 
przez niedawne odkrycie rzymskiego 
standardu wojskowego (w postaci 
kamienia milowego), która określa 
odległość między ówczesnym Car-
pinone i Rzymem. Od ponad 20 lat 
Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce współ-
pracuje ze swoim włoskim odpo-

wiednikiem w Carpinone zespołem 
folklorystycznym Ru Maccature, 
który gościł wielokrotnie w Pyrzy-
cach podczas Pyrzyckich Spotkań  
z Folklorem. Zespół Folklorystyczny, 
zespół „Ru Maccature” Carpinone 
(Is) został założony w 1971 roku z 
oryginalną nazwą „Słowiki z Pen-
tria”. W ubiegłym tygodniu z kilko-
dniową wizytą do Pyrzyc przyjechał 
szef zespołu Michele Castrilli i bur-
mistrz Pasquale Di Nardo, zasadni-
czy cel wizyty, to podpisanie umowy 
partnerskiej, na której podpisanie wy-
magana jest zgoda Rady Miejskiej, 
której posiedzenie zwołano na wnio-
sek burmistrz Marzeny Podzińskiej 
w dniu 25 września, radni wcześniej 
otrzymali uzasadnienie do propono-
wanej uchwały następującej treści: - 
„Podczas wizyty delegacji Carpinone 
w Pyrzycach w dniu 29 sierpnia 2011 
r. został podpisany „LIST INTEN-
CYJNY-POROZUMIENIE” o na-
wiązaniu współpracy pomiędzy mia-
stami Carpinone (Włochy) i Pyrzyce 

(Polska). Zawarty w porozumieniu 
zapis proponuję rozszerzyć o współ-
pracę na szczeblu gminnym, by nie 
ograniczać nawiązanej współpracy 
do mieszkańców i instytucji, stowa-
rzyszeń itp. działających tylko na ob-
szarze miasta Pyrzyce. Proponowana 
uchwała pozwoli na rozwijanie wie-
lopłaszczyznowej współpracy po-
między lokalnymi społecznościami 
Włoch i Polski. Gmina Pyrzyce i jej 
mieszkańcy będą mogli wymieniać 
doświadczenia i informacje w intere-
sujących ich obszarach życia. Współ-
praca  z nowymi partnerami to nowa 
sieć kontaktów wewnątrz wielokul-
turowej społeczności Europy. Pod-
pisanie umowy partnerskiej o współ-
pracy Pyrzyc i Carpinone wzmocni  
i poszerzy dotychczasową współ-
pracę międzynarodową Pyrzyc, po-
zwoli na nawiązanie oficjalnej 
współpracy w dziedzinach m.in.: kul-
tury, oświaty, sportu, gospodarki, tu-
rystyki, służby zdrowia, tworzenia 
wspólnych projektów.”

PP
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Sonda Warnice
 Na grzyby, na grzyby

Jeżdżę do lasu rekreacyjnie, nie 
sama, bo można się zgubić, a grzy-
bów to raczej nie zbieram, bo u 
mnie nikt nie lubi ich jeść.

Do lasu nigdy sama nie jeżdżę, 
a grzyby zbieram tylko te, co znam, 
do suszenia i marynowania.

Pierwszy raz do lasu to mnie 
tata zabrał, czasem chodzę na 
grzyby, nigdy nie zdarzyło mi 
się przynieść do domu trującego 
grzyba.

Lubię chodzić do lasu na 
grzyby, zbieram tylko te pospolite, 
które znam na pewno i wiem, że nie 
są trujące.

Nie, nie za bardzo lubię chodzić 
na grzyby i nie przepadam też za ich 
jedzeniem, czasami tylko.

„Szanowni Państwo, decydując 
się na organizację „Ponadregional-
nego Kongresu Kultury Ludowej”  
u nas, w Pyrzycach, wiedziałem, że 
potrzebna jest debata na ten temat. 
Po pierwsze chciałem dotrzeć do jak 
największej ilości odbiorców wie-
dząc, że jest potrzeba przypomnie-
nia starszemu pokoleniu dziedzic-
twa kulturowego naszych przodków, 
a młodzieży uświadomienia warto-
ści tkwiących w tradycji ludowej. Po 
drugie, chciałem zasygnalizować mo-
gące wystąpić niebezpieczeństwo po-
mniejszenia wartości – dziedzictwa 
kulturowego, wartości i znaczenia 
dorobku tworzonego i pielęgnowa-
nego przez tysiące lat”.

Taki wstęp do artykułu podsumo-
wującego „Ponadregionalnego Kon-
gresu Kultury Ludowej” znajdziemy 
na stronie Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach i pewnie, jeżeli ktoś na 
kongresie nie był, albo nie obejrzał 
go w telewizji, mógłby pomyśleć, że 
na kongresie była mowa o przyszło-
ści i o tym, jak zrobić, żeby przy-
szłość kultury ludowej  pisano tylko 
wielkimi literami, to był w błędzie. 
Na kongresie było smutno, więk-
szość wypowiedzi dotyczyła histo-
rii Pyrzyckich Spotkań z Folklorem, 
większość mówiła o sobie i swoich 
osiągnięciach, a nie o tym, co robić, 
by młode pokolenie z kulturą ludową 
było za pan brat.

Usłyszeliśmy, o braku pieniędzy 
na instruktorów, o traktowaniu kul-
tury ludowej w kategorii wstydu i zo-

bojętnienia, wielokrotnie cofano się o 
36, 20, 15  lat i zadawano retoryczne 
pytanie co robić? Słowem ponury 
obraz regionalnej kultury ludowej.  
I wreszcie po godzinie imprezy prze-
mówił były starosta Wiktor Tołoczko 
– „Powiem trochę pod włos, moja re-
fleksja po zobaczeniu, co dzisiaj jest 
tematem i wysłuchaniu przedmów-
ców jest taka: nie jest tak źle panie 
profesorze, bo przecież  tu jesteśmy 
i tu rozmawiamy o tym, nie jest tak 
źle panie starosto, bo ja widzę pana 
w stroju ludowym. Widzę także osoby, 
które angażują się w śpiew……..”

Ale to był ledwie orzeźwiający 
TIC TAC, bo nikt z wywołanych do 
tablicy nie odpowiedział Tołoczce, 
z którym ja akurat w pełni się zga-
dzam. Nie można mówić w kategorii 
jakiegoś kryzysu kulturowego o tym, 
co dzieje się w dziedzinie kultury lu-
dowej na ziemi pyrzyckiej, a dokład-
nie w gminie Pyrzyce. 

Istnieje tu i koncertuje 7 zespo-
łów folklorystycznych – Zespół Pie-
śni i Tańca Pyrzyce, Kresowianka, 
Jaworek, Pyrzyczanka, Seniorita, 
Kapela Ludowa Pyrzyczanie, Wrzos, 
romski zespół Cierchaj jak udało mi 
się ich szybko policzyć to prawie 150 
osób bezpośrednio zaangażowanych 
w kulturę ludową. W Pyrzycach or-
ganizowana jest największa w regio-
nie impreza folklorystyczna, która 
może w ostatnich latach trochę pod-
upadła, ale dziś pokazuje nowocze-
śniejsze oblicze. Działają w gmi-
nie Pyrzyce dwie spółdzielnie so-

cjalne, które oprócz działalności za-
robkowej zajmują się potrawami re-
gionalnymi i są z kulturą ludową na 
co dzień. Nikt z zebranych nie na-
wiązał, a obecny dyrektor PDK To-
masz Lewandowski się nie pochwalił 
nową formułą na tegoroczne Pyrzyc-
kie Spotkania z Folklorem i pomy-
słami na przyszłość, dzięki którym 
tegoroczny folklor mogli strawić na-
wet olewający wszystko gimnazja-
liści. Starosta Kazimierz Lipiński w 
trakcie kongresu powiedział – „..źe-
byśmy zebrali solidny rozsądny, bar-
dzo dokładny materiał..” i według 
mnie żeśmy nie zebrali, bo nie było 
czego zbierać, może dlatego że nie-
którzy lubią mówić a inni, tak jak te 
150 osób powyżej działać. 

Na początku kongresu staro-
sta Kazimierz Lipiński powiedział – 
„Media zawsze witamy na końcu, dziś 
uczynię inaczej i powitam wszystkich 
obecnych przedstawicieli mediów 
serdecznie witam, my możemy mieć 
ciekawe pomysły, projekty, ale jeżeli 
wy nie przekażecie tego do odbior-
ców, to niewiele z tego będzie”.

Myślę, ze starosta nie miał na my-
śli tego, co napisałem powyżej, więc 
za karę przy następnych tego typu 
okazjach znów przy powitaniach po-
wędruję na koniec.

RT
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Sonda Bielice
 Na grzyby, na grzyby

Pierwszy raz na grzyby zabrali 
mnie rodzice, teraz z mężem cho-
dzę, najczęściej robię marynowane, 
ale też suszę.

Kiedyś chodziłem, teraz już nie, 
ale grzyby  lubię jeść, gdy  ktoś mi 
da czasem słoiczek marynowanych.

Nie chodzę do lasu na grzyby, 
ale lubię je jeść.

Znam się na grzybach bardzo 
dobrze, zbieram podgrzybki i żona 
w domu przyrządza, robi maryno-
wane, mrożone i suszone.

Znam się na grzybach, ale do 
lasu już nie chodzę, bo zdrowie nie 
pozwala.

O przerwanym konkursie na sta-
nowisko dyrektora wydziału oświaty, 
kultury, sportu i promocji już pisałem.  
O  tym, że na postawione na ten temat 
staroście pytania nie dostałem odpo-
wiedzi przed wydaniem poprzedniego 
numeru PULSU także wspomniałem. 
Odpowiedzi te dostałem  kilka dni po 
wydaniu i dziś je publikujemy.

1. Ile razy w obecnej kadencji ogła-
szał pan i odwoływał konkurs na sta-
nowisko dyrektora wydziału oświaty, 
proszę o podanie powodów odwołania 
konkursu w każdym przypadku.

Ad 1. W obecnej kadencji dwu-
krotnie zarządzałem nabór na stano-
wisko dyrektora wydziału oświaty, 
kultury, sportu, turystyki i promocji  
w Starostwie Powiatowym w Pyrzy-
cach, zaś trzykrotnie nie została zatrud-
niona żadna osoba spośród zakwalifi-
kowanych kandydatów. 

W pierwszym przypadku w ogło-
szeniu o naborze zorganizowanym 
przez poprzedniego starostę ustalone 
zostały kryteria, które należało uznać 
za nieadekwatne do zadań realizowa-
nych na w/w stanowisku, co nie gwa-
rantowało wyboru najlepszych kan-
dydatów. W ogłoszeniu o naborze nie 
zostało sformułowane m.in. kryte-
rium dotyczące wymogu posiadania 
stażu pracy na stanowiskach kierowni-
czych. W związku z powyższym tylko 
dwoje kandydatów, którzy przystąpili 
do drugiego etapu procedury spełniło 
ten wymóg, zaś w ocenie Starosty Py-
rzyckiego była to liczba niewystarcza-
jąca dla zachowania konkurencyjności 
naboru. W drugim wypadku otwarty  
i konkurencyjny nabór na wolne kie-
rownicze stanowisko urzędnicze dyrek-
tora wydziału oświaty w Starostwie Po-
wiatowym w Pyrzycach nie został roz-
strzygnięty w związku z wycofaniem 
dokumentów złożonych na w/w proce-
durę naboru przez jedynego kandydata, 
zakwalifikowanego do drugiego etapu 
procedury. W trzecim zaś wypadku na-
bór na stanowisko dyrektora wydziału 
oświaty  został przerwany. Wiązało się 
to z rezygnacją z pracy w komisji re-
krutacyjnej trzech członków komisji, 
w tym przewodniczącego, co spowo-
dowało podjęcie przeze mnie decyzji 
o unieważnieniu procedury naboru na 
w/w stanowisko;

2. Który z powodów odwołania 
konkursu jest prawdziwy podany na 

BIP-ie starostwa o treści „Informuję, 
że nabór na stanowisko dyrektora wy-
działu oświaty, kultury,  sportu i pro-
mocji w Starostwie Powiatowym w Py-
rzycach została przerwany. Komisja w 
obecnej formule nie gwarantuje, że do-
bra osobiste i dane osobowe uczestni-
ków konkursu nie zostaną naruszone”, 
czy drugi podany do mediów:

 „Informuję, że nabór na stanowi-
sko dyrektora wydziału oświaty, kul-
tury,  sportu i promocji w Starostwie 
Powiatowym w Pyrzycach została prze-
rwany z uwagi na rezygnację z prac  
w komisji rekrutacyjnej trzech człon-
ków komisji, w tym przewodniczącego 
komisji, co spowodowało podjęcie 
przeze mnie decyzji o unieważnieniu 
procedury naboru na w/w stanowisko. 
Jednocześnie przepraszam wszystkich 
państwa biorących udział w niniejszym 
postępowaniu rekrutacyjnym za zaist-
niałą sytuację”.

Ad 2. Powodem odwołania naboru 
na wolne stanowisko dyrektora wy-
działu oświaty w Starostwie Powia-
towym w Pyrzycach wprowadzonego 
Zarządzeniem Nr 27/OP/2015 Starosty 
Pyrzyckiego z dnia 4 sierpnia 2015 r. 
była rezygnację z pracy w komisji re-
krutacyjnej trzech członków komisji, w 
tym przewodniczącego komisji, co spo-
wodowało podjęcie przeze mnie decy-
zji o unieważnieniu procedury naboru 
na w/w stanowisko;

3. Jakie dobra i dane osobowe zo-
stały naruszone podczas konkursu  
i były powodem pana decyzji?

Ad 3. Żadne dobra i dane osobowe 
nie zostały naruszone podczas przepro-
wadzania naboru na wolne stanowisko 
dyrektora wydziału oświaty, kultury, 
sportu, turystyki i promocji w Staro-
stwie Powiatowym w Pyrzycach;

4. Proszę podać, czy ostatni kon-
kurs na dyrektora wydziału był pro-
wadzony wedle innych reguł niż zapi-
sane w ustawie, czy miał jakieś zapisy 
o tajności?

Ad 4. Ostatni nabór na wolne sta-
nowisko dyrektora wydziału oświaty 
w Starostwie Powiatowym w Pyrzy-
cach był prowadzony według reguł 
ustawowych;

5. W związku z tym, że podjął pan 
decyzję o przerwaniu konkursu na dy-
rektora wydziału oświaty, rozumiem, 
że złamano prawo, proszę o odpowiedź 
czy wszczął pan procedury wyjaśnia-

jące całą sytuacje i czy powiadomił pan 
w związku organy ścigania?

Ad 5. Jak wskazano w informa-
cji, którą wywieszono na tablicy ogło-
szeń w Starostwie Powiatowym w Py-
rzycach oraz podano mediom, przy-
czyną odwołania ostatniego naboru na 
wolne stanowisko dyrektora wydziału 
oświaty, kultury, sportu, turystyki i pro-
mocji w Starostwie Powiatowym w Py-
rzycach był fakt rezygnacji z pracy w 
komisji rekrutacyjnej trzech członków 
komisji, w tym przewodniczącego ko-
misji, co spowodowało podjęcie de-
cyzji o unieważnieniu procedury na-
boru na w/w stanowisko. W związku 
z powyższym nie zachodziła potrzeba 
wszczynania procedury wyjaśniającej 
i powiadamiania organów ścigania, al-
bowiem nie doszło do naruszenia prze-
pisów prawa;

6. Jaki jest stan obecnego kon-
kursu, czy jest zawieszony, przerwany 
zakończony odwołany, czy inny?

Ad 6. W chwili obecnej nabór na 
wolne stanowisko dyrektora wydziału 
oświaty w Starostwie Powiatowym w 
Pyrzycach został przerwany;

7. Kiedy ogłosi pan kolejny kon-
kurs na stanowisko dyrektora wydziału 
oświaty?

Ad 7. Na chwilę obecną nie jestem 
panu w stanie wskazać, kiedy zosta-
nie przeprowadzony kolejny nabór na 
wolne stanowisko dyrektora wydziału 
oświaty w Starostwie Powiatowym w 
Pyrzycach.

Tyle odpowiedzi starosty Kazimie-
rza Lipińskiego, do których należy do-
dać, że do dziś dyrektora oświaty w sta-
rostwie jak nie było tak nie ma, dyrek-
tora wydziału komunikacji jak nie było 
tak nie ma, nie ma też dyrektora szpi-
tala. Skoro niedługo minie rok od po-
czątku kadencji nowej powiatowej wła-
dzy i wydział oświaty funkcjonuje bez 
dyrektora, to po co tam dyrektor, w ko-
munikacji też wszystko gra, więc tam 
też nie ma sensu powoływać dyrektora. 

Rodzi się pytanie, czy ktoś w staro-
stwie powiatowym rządzi i ma pomysł 
na funkcjonowanie tej jednostki, orga-
nizację pracy, pomysły na przyszłość 
powiatu? O braku zainteresowania za-
rządu sprawami powiatu może świad-
czyć chociażby ponad trzymiesięczna 
przerwa w pracy Rady Powiatu, ostat-
nie posiedzenie odbyło się 24 czerwca 
2015,  a kolejne odbędzie się 30 wrze-
śnia.  Niepokój budzi dodatkowo fakt, 
że ani przewodniczący Rady Ryszard 
Berdzik, ani Zarząd Powiatu nie re-
agują na propozycje radnych dotyczące 
zwołania sesji. Takiej nadzwyczajnej 
sesji domagał się np. radny Stanisław  
Stępień  na temat zadłużenia powiatu. 
Co prawda dramatyczny obraz zadłu-
żeń w sposób spektakularny został 
przedstawiony przez wicestarostę na 
jednej z ostatnich sesji, ale radni pozba-
wieni zostali prawa głosu, więc słusz-
nie domagali się oddzielnej debaty na 
ten temat. Niestety, przewodniczący 
Rady wraz z zarządem robią uniki. Sy-
tuacja jak w czeskim filmie, nikt nic nie 
wie.

RT

Czy w 
starostwie 
potrzebny jest 
dyrektor 
oświaty?
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Sonda Pyrzyce

.
 Na grzyby, na grzyby 

Nie chodzę do lasu, bo w tam-
tym roku szwagier mój się zatruł po 
zjedzeniu grzybów, są do siebie tak 
podobne, a jednak  wśród nich są 
też trujące.

Kiedyś chodziłam z mężem na 
grzyby i to mąż mnie nauczył roz-
poznawać te jadalne, teraz już nie 
chodzę do lasu.

Bardzo lubię zbierać grzyby, je-
żeli czas pozwala, to chętnie jeżdżę 
do lasu, jak tylko jestem w kraju, 
bo jestem marynarzem i jeszcze 
pływam.

Ja nie jeżdżę do lasu na grzyby, 
ale moi rodzice tak.

Moja ciocia bardzo lubi zbie-
rać grzyby, ma swoje miejsca, ja nie 
zbieram grzybów w ogóle. 

W swej historii pocztówki czę-
sto stawały się przedmiotem cen-
zury. Miało to już miej sce m.in. 
w Polsce pod zaborem rosyj-
skim po powstaniu listopa dowym.  
Co prawda nie znano wtedy pocz-
tówek z obecnych jej form, ale ist-
niała już korespondencja.  Doszło 
wtedy do utworzenia specjalnej ku 
temu instytucji - Ko mitetu Cen-
zury. Cenzura obejmowała swym 
zasięgiem wszystkie dzieła literac-
kie i na ukowe, a także dzieła sztuki, 
jakie miały się ukazywać. Wkrótce 
dołączyła do nich również wido-
kówka. Do ich wy dawania nie-
zbędna była koncesja, którą udzie-
lało – za pośred nictwem Zarządu 
Głównego do spraw druku – Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych. O 
taką koncesję starało się m.in. pol-
skie wydawnictwo Listek. 

  19 października 1894 roku 
wydano rozporządzenie Minister-
stwa Spraw We wnętrznych Ce-
sarstwa Rosyjskiego w sprawie 
poczty. Zgodnie z nią na pocztów-
kach nie mógł znajdo wać się herb 
państwa, natomiast zezwalało na 
umieszczanie na nich reklam i wi-
niet. Organy cenzury wydawały za-
kazy, obejmujące swym za sięgiem 
także pocztówki. Najstarszy za-
kaz, pochodzący z 18 lu tego 1899 
roku odnosił się do aforyzmów na 

pocztówkach prze stawiających pol-
skich pisarzy. Dnia 06 września 1867 
roku wy dany został przez komisarza 
policji ogólnik. Adresatami byli wła-
ściciele domów. Był to spis zakaza-
nych przed miotów, obejmujący: ob-
razy historyczne; pamiętniki, widoki 
i plany; portrety. 

Znajdowały się wśród nich ob-
razy znanych Polaków, pre zentujące 
wydarzenia hi storyczne. Aparaty 
państwowe, takie jak policja, miały 
za zadanie pilnować, aby przestrze-
gano zakazów. Dążono do tego, aby 
wszystkie zakazane przedmioty były 
odda wane do odpowiednich orga-
nów. Policja szukała i konfiskowała 
to, czego nie oddano. W 1905 roku do 
obiegu nie dopuszczono pocztówek o 
cha rakterze religijnym, a także prze-
stawiające znanych Polaków. Kilka 
miesięcy później zakaz złagodzono 
i jedynie odnosił się do wizerunków 
Kościuszki. 

Zdarzały się przypadki konfiskat. 
Informacje na ten temat znajdowano 
w miejskich gazetach. Można wy-
mienić wiele przy padków, takie jak: 

- w 1906 roku skonfiskowano 
100 pocztówek wydanych  przez W. 
Wierzbickiego. Prze stawiały one po-
wstanie z 1867 roku 4 sierpnia tego 
roku wszczęto postępowanie sądowe 
wobec Wierzbickiego, a same pocz-
tówki zostały zniszczone, 

- w 1908 roku w wielu księ-
garniach w Wilnie znaleziono  
pocztówki o tematyce patrio-
tycznej, a ich właścicieli karano,

- z powodu wystawie-
nia pocztówek o charakte-
rze  politycz nym, zamknięto 
sklep Bolesława Paszkowskiego  
w Krako wie,

Prezentowana widokówka 
dotyczy Pyrzyc z okresu sprzed 
II wojny światowej. Tymcza-
sowa kaplica katolicka w Pyri-
cach na Pomorzu” – taki zapis 
istniał na jej awersie przedsta-
wiającym plebanię i świątynię 
katolicką. Widokówka była  nie-
typową, bowiem rozpowszech-
nianą w Pyrzycach wśród sa-
mych Polaków (w państwie nie-
mieckim). Przedwojenna nazwa 
ówczesnych Pyritz, została prze-
tłumaczona jako - Pyrice. Napis 
istniał, bowiem widać u dołu wi-
dokówki, że został dość skutecz-
nie ukryty – należy domniemy-
wać, że wysłanie takiej kore-
spondencji, z polską transkryp-
cją było niegodne dla nadawcy 
lub jej odbiorcy.    

Wykorzystano materiały Na-
tional Geographic Polska.

Niecenzuralne pocztówki
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50 lat razem – tak pięknym sta-
żem w tym roku może pochwalić się 
6 par małżeńskich z terenu gminy 
Warnice: państwo Helena i Józef Ko-
walczykowie z Janowa, państwo Da-
nuta i Andrzej Mońka z Warnic, pań-
stwo Felicja i Władysław Pietrza-
kowie z Grędźca, państwo Jadwiga  
i Wiktor Sawiccy z Cieszysławia, 
państwo Marianna i Jacenty Szczer-
bińscy z Kłębów oraz państwo Char-
lotta i Stanisław Szymikowie ze Sta-
rego Przylepu. Uroczyste wręcze-
nie medali od Prezydenta RP odbyło 
się w czwartek 17 września w Domu 
Strażaka w Warnicach.

Wójt gminy Warnice Anna Hac-
kiewicz-Gębska pogratulowała 
wszystkim jubilatom tak pięknych 
rocznic, wyraziła troskę o rolę ro-
dziny w dzisiejszych czasach oraz za-
pewniła o stałej pamięci o seniorach 
w gminie. 

Następnie wraz z p. kierownik 
USC Ireną Michno wręczyła wszyst-
kim parom medale, legitymacje, 
kwiaty i upominki. Po wspólnym 
zdjęciu pamiątkowym wzniesiono to-
ast lampką szampana - za zdrowie ju-
bilatów. W tym uroczystym momen-
cie towarzyszyli im bliscy, członko-
wie rodzin i przyjaciele. 

Po skosztowaniu jubileuszowego 
tortu przyszedł czas na koncert miej-
scowego zespołu Biesiada, który w 
swoim repertuarze przygotował rów-
nież piosenki z czasów młodości  do-
stojnych jubilatów.

   

BUDYNEK „A” (administra-
cja) parter (pomieszczenia poradni 
ginekologicznej)

Szpital Barlinek sp. z o.o. 
ul. Szpitalna 10 
74-320 Barlinek

Poradnia czynna jest:
wtorek od godziny 15.30 (spe-

cjalista chirurgii onkologicznej) 
środy od godziny 15.30 (specjalista 
onkologii klinicznej)

 
Rejestracja do poradni :
Osobista w dniach pracy po-

radni w godzinach 14.30 - 15.30 
Telefoniczna wtorki i czwartki w 
godzinach 12.00 - 14.00

pod nr tel. 605 637 799
 
Lekarze:
Krzysztof Marzewski - spe-

cjalista onkologii klinicznej 
Piotr Bielecki - specjalista chirurgii 
onkologicznej

 
Pielęgniarka:
Lucyna Ouaddi

PORADNIA

ONKOLOGICZNA
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Ochotnicza Straż Pożarna w Przelewicach  
została laureatem konkursu grantowego „BEZ-
PIECZNIE TU I TAM.  Do konkursu zgłosiło się 
ponad 100 organizacji pozarządowych z całej Pol-
ski. 14 września br., pośród sześciu zwycięskich 
organizacji pozarządowych OSP Przelewice, od 
Polskiej Spółki Gazownictwa, otrzymało 10000 zł 
na realizację projektu dotyczącego poprawy bez-
pieczeństwa. Dodatkowo siedmiu projektom przy-
znano wyróżnienia.

W trakcie uroczystej gali podsumowującej 
ogólnopolski konkurs, objęty honorowym patrona-
tem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, nagrody 
wręczył wiceprezes Zarządu PSG, Mieczysław Le-
wandowski. OSP Przelewice reprezentował prezes 
Henryk Nawój w asyście dyrektora PSG Zakładu 
w Szczecinie Wiesława Gurdaka.

Po uroczystym wręczeniu nagród przeprowa-
dzone zostało szkolenie pt. „W jaki sposób mie-
rzyć efekty działań społecznych?”.

Celem naszego projektu jest poprawa bezpie-
czeństwa w gminie Przelewice m.in. poprzez ak-
tywizację mieszkańców do podejmowania działań 
na rzecz bezpieczeństwa, a także zmniejszanie nie-
bezpiecznych zdarzeń i występujących na terenie 
gminy patologii społecznych. Uczestnicy projektu 
będą mogli m.in. zwiedzić remizę i poznać bliżej 
pracę strażaków, wspólnie opracowywać mapę za-
grożeń najbardziej niebezpiecznych miejsc na tere-
nie gminy, a także brać udział w symulacjach za-
grożeń i  uczyć się udzielania pierwszej pomocy. 
Natomiast dzieci i młodzież szkolna wezmą udział 
w prelekcjach i konkursie wiedzy o bezpieczeń-
stwie, ratownictwie i obronie cywilnej. Działania 

projektu obejmują również spotkania integracyjne 
dla mieszkańców gminy.

Jesteśmy dumni z faktu, że nasz projekt został 
bardzo wysoko oceniony i co ważne, zakwalifiko-
wał się jako jedyny z województwa zachodniopo-
morskiego.  Mamy nadzieję, że poprzez jego  re-

OSP Przelewice 
– laureatem konkursowego grantowego 

alizację osiągniemy zamierzone cele i wspólnie 
zwiększymy skuteczność współdziałania wszyst-
kich służb odpowiedzialnych  za utrzymanie bez-
pieczeństwa i porządku publicznego na terenie na-
szej gminy.

Anna Garzyńska

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach 17 września na wnio-
sek Burmistrz Pyrzyc zostały przyjęte i wprowadzone zmiany do budżetu 
gminy na zadania inwestycyjne w roku 2015.   

1. Przebudowa ul. Rolnej w Pyrzycach. Droga jest ciągiem komunikacyj-
nym dla dzieci uczęszczających do szkoły i hali sportowej w związku z po-
wyższym zasadnym jest wykonanie tego zadania.

2.Wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy Urzę-
dzie Miejskim  w Pyrzycach. Budynek ten wykorzystywany jest jako archi-
wum Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

3. Prace remontowe budynku Szkoły Podstawowej w Żabowie. Zakres 
prac obejmuje: remont ścian wewnętrznych i osłonowych budynków, podpar-
cie płyt stropowych przyściennych, wykonanie właściwych obróbek blachar-
skich, właściwe połączenie rynien na budynku, wymiana uszkodzonych po-
kryw studzienek oraz osuszenie zawilgoconych ścian.

4. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowielin. Zakres prac re-
montowych obejmuje: osuszenie zawilgoconej ściany oraz położenie odpo-
wiednich powłok zabezpieczających je przed zagrzybieniem.

5. Dotacja dla  Powiatu Pyrzyckiego na zadanie  „Przebudowa drogi po-
wiatowej nr.1604Z  ul. Bankowa w miejscowości Pyrzyce, polegająca na 
przebudowie parkingu dla aut osobowych w ilości 6 i 8 miejsc”.

PP

Przyjęte 
i wprowadzone 
kolejne 
zadania inwestycyjne 
na rok 2015 
w gminie Pyrzyce
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dowany materiał służący nawożeniu 
powinien być zabezpieczony (przy-
kryty folią, lub w inny sposób zabez-
pieczony), a nie składowany na pry-
zmie, bez żadnego przykrycia, jak 
ma to miejsce w pobliżu Nowielina, 
gdzie obornik zalega na pryzmie od 
miesiąca. Sytuacja ta stała się bardzo 
uciążliwa i nie do zniesienia, dlatego 
też domagamy się pozytywnego roz-
patrzenia naszej sytuacji w przeciw-
nym razie będziemy szukać pomocy 
w Ministerstwie Ochrony Środowiska  
lub u Prezydenta RP. Zwracamy się z 
prośbą do pani burmistrz o przedsta-
wienie problemu na najbliższej sesji 
Rady Miejskiej w Pyrzycach, oraz o 
pomoc w podjęciu działań zmierzają-
cych do rozwiązania ww. problemu. 
Bardzo liczymy na pozytywne rozpa-
trzenie naszego wniosku”

    Z informacji otrzymanych z 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 
wiemy, że do Gospodarstwa Archi-
diecezjalnego skierowano już pismo 
z prośbą o wyjaśnienie zarzutów po-
stawionych przez 200 mieszkańców 
gminy Pyrzyce. W Lipianach po-
dobne „zapachy” i mail, który wpły-
nął do naszej redakcji: „To już nie 
pierwszy raz całe Lipiany cuchną, 
nie można otworzyć okna. Ponoć po-
bliskie norki miały nie smrodzić, a 
nie można wytrzymać przy wietrz-
nej pogodzie. Nie przyjmuję do wia-

PRAWO  I  GOSPODARKA§

Do Rady Miejskiej w Pyrzy-
cach wpłynęło pismo podpisane 
przez ponad 200 mieszkańców o 
następującej treści

 - „My, mieszkańcy gminy Py-
rzyce zwracamy się z prośbą o po-
moc w rozwiązaniu problemu skła-
dowania i nawożenia obornikiem 
(a nawet czymś znacznie gorszym) 
ziem będących własnością Gospo-
darstwa Archidiecezji Szczecińsko 
- Kamieńskiej. Mieszkańcom oko-
licznych miejscowości gminy Py-
rzyce fetor składowanego obor-
nika przeszkadza w codziennym 
życiu: nie można otworzyć okien, 
wyjść na zewnątrz, wywiesić pra-
nia itp. Firmy prywatne prowa-
dzące działalność agroturystyczną 
i hotelarską ponoszą straty finan-
sowe z tytułu utraty potencjal-
nych klientów. Problem „smrodu” 
wpływa negatywnie na wypoczy-
nek rodzin z dziećmi nad jeziorem 
zlokalizowanym w pobliżu stacji 
paliw „Dall”. Chcielibyśmy za-
znaczyć, że sytuacja powtarza się, 
co roku w porze letniej. Jesienią 
natomiast duży sprzęt wykonujący 
prace polowe nanosi dużo błota 
na drogę gminną Nr 000003 oraz 
drogę powiatową prowadzącą do 
miejscowości Nowielin. Z infor-
macji otrzymanych z Wydziału 
Ochrony Środowiska Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach skła-

Śmierdzący problem 
mieszkańców 
Pyrzyc i Lipian

domości, że to oczyszczalnia, gdyż 
do momentu pojawienia się no-
rek nie było tego typu śmierdzących 
„wydarzeń”…………..”

W odpowiedzi z Urzędu Gminy 
w Lipianach czytamy 

– „Odpowiadając na niepokój 
mieszkańca Lipian wyrażony w in-
formacji przesłanej pocztą elektro-
niczną do redakcji Pulsu Powiatu, a 
dotyczący nieprzyjemnych zapachów, 
jakie ostatnio pojawiły się w Lipia-
nach informuję, że w wyniku usta-
leń dokonanych przez pracowników 
tut. Urzędu Miejskiego w Lipianach 
stwierdzono, co następuje: uprzejmie 
wyjaśniam, że źródłem „zapachów” 
są nawozy naturalne oraz ustabili-
zowane komunalne osady ściekowe, 
stosowane przez rolników na grun-
tach ornych. Rolnicy, z uwagi na 
szczególne właściwości nawozów 
naturalnych i osadów, coraz chęt-
niej wykorzystują je, zamiast nawo-
zów mineralnych. W chwili obecnej 
na gruntach położonych w obrębie 
geodezyjnym Dębiec, należących do 
gospodarstwa rolnego w Mironowie 
do użyźnienia gleby stosowany jest 
obornik i osady. Obornik pochodzi 
z hodowli bydła oraz z ferm drobiu, 
natomiast komunalne osady ściekowe 
z Browaru Szczecin. Bezpośrednio 
po nawożeniu grunty są zaorywane. 
Podkreślić należy, że odczuwalność 
zapachów z oczywistych względów 

uzależniona pozostaje od kierunku 
wiatru. Zauważyć należy, że pro-
wadzone zabiegi agrotechniczne, 
chociaż sprawiają chwilowe nie-
dogodności, są zgodne z obowią-
zującymi przepisami prawa. Do 
nawozów naturalnych zalicza się: 
obornik, gnojówkę, gnojowicę, gu-
ano oraz pochodzące od zwierząt 
gospodarskich odchody, z wyjąt-
kiem odchodów pszczół i zwierząt 
futerkowych, bez dodatków innych 
substancji. Stosowanie nawozów 
reguluje ustawa z 10 lipca 2007r. 
o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 
2015r. poz.625). Stosowanie ko-
munalnych osadów ściekowych 
natomiast reguluje art.96 ustawy z 
dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach 
(Dz.U. z 2013r. poz.21) oraz roz-
porządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych 
(Dz.U z 2015r. poz.257).”

Dziś już na w/w polach obor-
nika nie widać, został zaorany, a 
czy śmierdzący problem powróci, 
okaże się za rok?

PP
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Nadmierna prędkość, brawura  i al-
kohol to najczęstsze przyczyny zdarzeń 
drogowych. Pamiętajmy o dostosowa-
niu prędkości do warunków panują-
cych na drodze, tak aby do domu wró-
cić bezpiecznie. 

Na drogach naszego powiatu tylko 
w ciągu ostatnich trzech miesięcy do-
szło do kilku tragicznych wypadków. 
W sumie w trzech wypadkach zginęło, 
aż pięć osób. Policjanci wraz z Proku-
raturą Rejonową wyjaśniają okolicz-
ności  zdarzeń i apelują o rozwagę za 
kierownicą. 

W  lipcu śmierć wskutek wypadku 
poniósł 21-letni mężczyzna, który w 
jednej z miejscowości powiatu py-
rzyckiego kierując samochodem oso-
bowym marki Mercedes przy dobrych 
warunkach atmosferycznych w wyniku 
niedostosowania prędkości uderzył w 
drzewo. 

W wyniku wypadku, który miał 
miejsce 8 sierpnia w godzinach noc-
nych pomiędzy miejscowościami 
Obryta – Wierzbno śmierć ponio-
sły dwie osoby a dwie zostały ranne. 
32-letni kierujący samochodem BMW 
również nie dostosował prędkości i na 
łuku drogi uderzył w drzewo. 

Ostatni tragiczny wypadek jaki zda-
rzył się w ubiegłą niedzielę 20 września 
miał miejsce na drodze W 122 pomię-
dzy miejscowościami Żuków – Ukier-
nica. W wyniku tego zdarzenia śmierć 
na miejscu poniósł 21-letni kierowca 
BMW oraz 17-letnia pasażerka.  Z nie-
wyjaśnionych przyczyn samochód oso-
bowy na prostym odcinku drogi zjechał 
z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. 
Policjanci na miejscu zdarzenia pod 
nadzorem prokuratora zabezpieczyli 
ślady oraz przeprowadzili czynno-
ści dochodzeniowo-śledcze, które po-
zwolą ustalić dokładne okoliczności 
wypadku. 

W 2015 roku do chwili obec-
nej na drogach naszego powiatu od-
notowano 12 wypadków drogowych, 
w których 8 osób poniosło śmierć  
i 10 osób zostało rannych. Ponadto od-
notowano 141 innych zdarzeń drogo-
wych.  Policja apeluje do wszystkich 
użytkowników dróg o ostrożność! 
Drodzy kierujący po raz kolejny 
przypominamy!!! Miejcie na uwadze 
bezpieczeństwo własne, a w szczegól-
ności innych uczestników ruchu dro-
gowego. Do tragedii naprawdę nie-
wiele potrzeba. 

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

TRAGICZNE WYPADKI 
NA DROGACH 
POWIATU
PYRZYCKIEGO

BMW - Wierzbno

Mercedes po uderzeniu w drzewo

BMW po wypadku
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26 września 2015 r. uczniowie 
klas pierwszych Publicznego Gim-
nazjum w Pyrzycach wzięli udział 
w rajdzie integracyjnym w Zatoni 
Dolnej. Środki finansowe na powyż-
sze przedsięwzięcie zostały pozy-
skane z programu ”Mikrodotacje – 
Małe Inicjatywy Lokalne”, Programu 
Operacyjnego Funduszu Inicjatyw 
Obywatelskich” w ramach projektu 
„WIATR we WŁOSACH. W przygo-
towania organizacyjne integracji już 
na miejscu zaangażowała się klasa 
1B oraz przedstawiciele rodziców ,tj. 
pani Halina Rakowska oraz pan Nor-
bert Kalinowski.

Integracja klas pierwszych w Za-
toni Dolnej upłynęła w atmosferze za-
bawy i dobrego humoru. Pierwszym 
punktem wspólnej imprezy integra-
cyjnej był marsz poszczególnych klas 
na wyznaczonych trasach prowadzą-
cych po urokliwej Dolinie Miłości. 
Dwugodzinny spacer połączony zo-
stał z licznymi zadaniami. Należało 
za pomocą zdjęć udokumentować 
określone punkty zaznaczone na tra-

„WIATR WE WŁOSACH”

sie przemarszu. Wszystkim klasom 
udało się wykonać powierzone za-
dania. Nikt się nie ociągał i nie gry-
masił. Wszyscy okazali się dzielni  
i dotarli do polany, która była miejsca 
zabawy i biesiady. Wspólna zabawa 
zaczęła się od powitalnych okrzyków 
poszczególnych klas. Potem wszyscy 
ruszyli w tany w rytm muzyki płyną-
cej z kolumny. Następnie odbyły się 
konkurencje sportowo-rekreacyjne 
takie jak: skoki w workach, przecią-
ganie liny oraz gry i zabawy na we-
soło opracowane przez pana Anto-
niego Zienkiewicza. Śmiechu było 
co nie miara. Ponadto, bardzo  podo-
bało się strzelanie do balonów z pi-
stoletów pneumatycznych.

Młodzież biorąca udział w inte-
gracji mogła sobie upiec kiełbaski, 
napić się napojów przygotowanych 
przez organizatorów. 

Integracja klas pierwszych w 
roku szkolnym 2015/2016, zakoń-
czyła trwający rok projekt „WIATR 
we WŁOSACH”. 

    
   

Rozpoczęła się przebudowa 
chodników i wjazdów przy ul. 
Dworcowej w Pyrzycach. W dro-
dze przetargu nieograniczonego 
wyłoniono wykonawcę robót 
firma „ PROFIT Roman Godlew-
ski za cenę brutto 184 081 zł, ter-
min zakończenia robót 20.11.2015 r. 
Do przetargu złożono 7 ważnych 
ofert, podstawowym kryterium wy-
boru wykonawcy była cena 95 % i 

termin płatności 5 %, na wykonanie 
inwestycji ofertę złożyła tylko jedna 
pyrzycka firma budowlana Usługi 
Sprzętem Budowlanym Usługi trans-
portowe Jan Ksel proponowana przez 
firmę cena brutto za przebudowie 
chodników i wjazdów na Dworcowej 
to kwota 215 906 zł, o ponad 31 ty-
sięcy złotych wyższa od ceny zapro-
ponowanej przez PROFIT. 

PP 
 

Remont na Dworcowej

24 września został ogłoszony 
Świętem Grzyba. My przedszkolaki 
z Przedszkola Publicznego w Żabo-
wie w grupie starszej przyjrzeliśmy 
się im bliżej. Pani pokazała nam, z ja-
kich części składa się grzyb, pozna-
liśmy różne odmiany grzybów i do-
wiedzieliśmy się, jakie są ich róż-
nice w wyglądzie. Teraz już wiemy, 
że grzyby pomimo kuszącego zapa-
chu i wyglądu, mogą być bardzo tru-
jące i nigdy nie należy ich zrywać 

„Święto Grzyba”

bez obecności dorosłego, który zna 
się na ich odmianach. Wspólnie do-
szliśmy do wniosku, że dzieci nie 
powinny spożywać ich, ponieważ 
grzyby są co prawda smaczne, ale nie 
mają żadnych wartości odżywczych i 
są ciężkostrawne. Niech zdobią nasze 
lasy!!!

 Zakończyliśmy nasze spotkanie 
ciasteczkiem w kształcie „pieczarki” 
w wykonaniu jednej z mam. Były 
pyszne, dziękujemy serdecznie.
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SPORT

   5 września br.  na boisku OR-
LIK w Żukowie odbył się I Tur-
niej Piłki Nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Przelewice. Turniej zorgani-
zowany został z inicjatywy anima-
torki „Moje Boisko ORLIK 2012”  
p. Anny Duk przy wsparciu wójta 
gminy Mieczysława Mularczyka.

Do udziału w Turnieju zgło-
siły się cztery drużyny, które ro-
zegrały mecze systemem „każdy 
z każdym”. Otwarcia Turnieju do-
konał pan wójt gminy, który życzył 
zawodnikom przede wszystkim 

wspaniałej sportowej rywalizacji  
i aby w rozgrywkach zwyciężyli 
najlepsi. Rolę sędziego pełnił p. 
Waldemar Benka. Rywalizacja była 
bardzo emocjonująca i pełna spor-
towych spięć.  

Najlepszą okazała się drużyna 
ISKRA z Żukowa, drugie miej-
sce zajęła drużyna z Kluk, trze-
cie z Lubiatowa, a czwarte ORŁY 
z Żukowa. Najlepszym zawodni-
kiem został Krystian Radzymiń-
ski,  strzelcem Patryk Benka,  
a  bramkarzem Patryk Laps. 

W dniu 23.09.2015 r. w Lasku Arkońskim w Szczecinie odbyły się Mistrzo-
stwa Województwa w Biegach Przełajowych szkół i ośrodków specjalnych. 

Bardzo dobrze wypadli w nich zawodnicy OSW Pyrzyce, którzy wywal-
czyli 7 medali: 2 złote, 3 srebrne i 2 brązowe medale.

1200 m dziewcząt
2 miejsce - Katarzyna Rutz
3 miejsce - Agata Pitura
1500m dziewcząt 
1 miejsce - Martyna Smolińska
800m chłopcy
1 miejsce - Dominik Zapołowski
2 miejsce - Filip Jurecki
2000m chłopców
3 miejsce - Adrian Gałgan
3000m chłopców
2 miejsce - Tomasz Moroz

W klasyfikacji drużynowej ośrodek z Pyrzyc zwyciężył w szkołach pod-
stawowych i gimnazjalnych i był drugi wśród szkół zawodowych.

Martyna Smolińska, Katarzyna Rutz oraz Tomasz Moroz uzyskali awans 
na Mistrzostwa Polski 09-10.10.2015 r.  w Łodzi

Z zawodnikami na Mistrzostwach byli Arkadiusz Odachowski i Jerzy 
Albrewczyński.

 
 

Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Wójta Gminy rozstrzygnięty

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA 
W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH

Wręczenia pucharu i statuetek 
oraz dyplomów zwycięzcom doko-
nał  wójt gminy. W trakcie trwania 
turnieju na drugim boisku ORLIKA 
odbywały się równocześnie gry i 
zabawy dla dzieci, które prowadziła 
Anna Garzyńska.

Dla wszystkich uczestników 
turnieju był  grill, przy którym czu-
wała p. Monika Szymkowska i było 
też pyszne ciasto upieczone przez 
radną RG Przelewice Ewę Połczyń-
ską i p. Danutę Leszczyk z Żukowa 
oraz słodycze, napoje  i nagrody 

dla dzieci, ufundowane przez pana 
wójta.

Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom turnieju i dziękujemy za 
pomoc w organizacji panu wój-
towi gminy oraz tym, którzy za-
angażowali się w jego sprawny 
przebieg, a wszystkim uczestni-
kom  za aktywny udział i mile 
spędzony czas.

Anna Garzyńska 
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