
 �.

dokończenie na str.2

dokończenie na str.12

Czytaj  na str.7

Puławy i Białą Podlaskę odwie-
dził w ubiegły piątek minister rolni-
ctwa Stanisław Kalemba, który obie-
cał rolnikom skup żywca z tzw. te-
renu buforowego. Powodem wizyty 
był afrykański pomór świń. Rol-
nicy z Lubelszczyzny narzekają, że 
sprawa afrykańskiego pomoru świń 
mocno uderza ich po kieszeni. Na-
stroje są złe, cena wieprzowiny w 
skupie spadła o połowę, tamtejsi rol-
nicy mają duży problem ze sprzeda-
niem warchlaków. Afrykański pomór 

świń rozwija się podstępnie, ale kon-
sekwentnie, czego przykładem jest 
obecny pomór, który w tempie 350 
km na rok idzie od kilku lat z Rosji. 
Najpierw dotarł na Litwę, a teraz do 
Polski.

Ten temat na ostatniej sesji po-
wiatu poruszył powiatowy lekarz we-
terynarii Zygmunt Gabryś. I na pod-
stawie jego materiałów publikujemy 
poniżej garść informacji na temat 
świńskiej choroby. 

dokończenie na str.4

Znane są Polakom historyczne 
obiady u króla Stasia. Jak wiadomo,  
odbywały się one w każdy czwartek, 
uczestniczyli w nich głównie polscy 
intelektualiści. Goście zasiadali przy 
skromnie ozdobionym stole, roz-
mowy podczas obiadu toczyły się 
na różne tematy między innymi o 
komisji edukacyjnej, potrzebie re-
form, literaturze, sztuce i malarstwie, 
a również o ważnych  wydarzeniach 
politycznych. Burmistrz Pyrzyc zain-
spirowany historią organizuje spotka-
nia piątkowe.

Radny Miłosz Łuszczyk

O zaginionym z torowisk kru-
szywie pisaliśmy już dwukrotnie, 
cytowaliśmy notatki pracowników 
Urzędu Miejskiego na w/w temat, 
sygnalizowaliśmy, że zajęła się tym 
prokuratura pyrzycka wskutek za-
wiadomienia burmistrza Olecha, by 
później także na wniosek  Olecha 
odmówić wszczęcia postę-
powania. Kilka dni temu za-
kończyła swoje prace komi-
sja rewizyjna Rady Miejskiej 
w Pyrzycach, a jej przewod-
niczący, radny Miłosz Łusz-
czyk  odczytał protokół opi-
sujący  cały proceder ob-
rotu gminnym, pokolejowym 
kruszywem. 

Kameralne liceum w Lipianach

Likwidacja 
zakończona
bez 
6 milionów
złotych 

Apel o pomoc dla Igusi
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Sonda Lipiany

Niespecjalnie obchodzę Dzień 
Kobiet. Uważam, że powinnyśmy 
mieć swoje święto codziennie, nie 
raz w roku.

W Dzień Kobiet przygotowuję 
obiad oraz sprzątam cały dom. Ma-
mie i dziewczynie daję kwiaty, od-
wiedzam także grób babci.

Dzień Kobiet obchodzę razem 
z koleżankami w klasie. Dostaję 
wtedy lizaka lub wafelka. Dzień Ko-
biet powinien nadal być świętem.

Myślę, że tradycja Dnia Ko-
biet powinna zostać zachowana.  
Na Dzień Kobiet dostaję jakiś kwia-
tek lub lizaka.

Tego dnia dostaję drobne pre-
zenty np. kwiaty, czekoladki. Uwa-
żam, że to święto powinno zostać w 
kalendarzu, jako tradycja.  Kobiety 
powinny być także doceniane każ-
dego dnia.

Dzień Kobiet - tradycja,
czy przeżytek?

Komisja zajęła się nie tylko usta-
leniem, gdzie gminne kamienie wy-
wieziono ale także kto wywoził. 
A oto spostrzeżenia komisji: „Do 
transportu tłucznia wynajęto wyko-
nawcę: Usługi Transportowe Sławo-
mir Kornacki Pyrzyce. Wybierając 
wykonawcę w dn. 17.04.2013 r. do-
konano rozeznania cenowego. Ro-
zeznanie przeprowadzono wśród 
dwóch firm: Usługi Transportowe 
Sławomir Kornacki Pyrzyce oraz 
Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komu-
nalne Sp. z o.o. Obydwie firmy zaofe-
rowały identyczne warunki cenowe,  
z tym że wybrany wykonawca zaofe-
rował 2 dniowy termin wywozu od 
zgłoszenia, a PPK – 3 dniowy. W dn.  
17.04.2013 r. Burmistrz Pyrzyc wy-
stawił zamówienie na wynajem na za-
ładunek i transport tłucznia do Czer-
nic, Letnina, Ryszewa i Nieborowa 
(Zamówienie nr 115/2013 nr IkiOŚ 
z dn. 17.04.2013 r.) Odbiór części tej 
usługi (dot. miejscowości Czernice, 
Letnin) nastąpił w dn. 19.04.2013 r. 
Faktury za te usługi zostały wysta-
wione tj: faktura VAT nr 08/13 z dn. 
19.04.2013 r. na kwotę 2 029 zł (zała-
dunek koparką, 15 robocz./godz.) - do 
Letnina, Czernic, oraz faktura VAT nr 
(nr nieczytelny) z dn. 25.04.2013 r. na 
kwotę 1 635, 90 zł (transport, 7 ro-
bocz/godz) – Nieborowo, Ryszewo - 
łączna wartość wg zlecenia: 3 714, 
60 zł. Z faktury (numer nieczytelny) 
z dn. 25.04.2013 r. nie wynika, ile go-
dzin trwał załadunek a ile transport. 
Pomimo dokonanego rozpoznania 
cenowego i ustalenia ceny na pozio-
mie: 110 zł netto/godz. pracy koparki 
i 90 zł netto/godz. transportu, na fak-
turze jest zapis „usługa sprzętem bu-
dowlanym” z wartością 190 zł netto/
godz. Jest to nieprawidłowe rozpisa-
nie usługi i niezgodne z poczynionym 
ustaleniem w trybie zapytania o cenę. 
W dn. 15.05.2013 r. zawarto umowę 
zlecenia nr IkiOŚ.7021.39.2013 z wy-
konawcą Usługi Transportowe Sła-
womir Kornacki Pyrzyce na zała-
dunek i wywóz tłucznia przeznaczo-
nego do utwardzenia dróg gminnych 
i wewnętrznych w miejscowościach: 
Letnin, Ryszewo, Ryszewko, Brze-
sko, Nieborowo, Pyrzyce ul. Rey-

monta. Usługa opiewała na kwotę 7 
478, 40 zł brutto. W umowie tej po-
nownie występuje załadunek i trans-
port tłucznia do miejscowości Letnin, 
Nieborowo, Ryszewo, oraz dodat-
kowo Ryszewko, Brzesko, Pyrzyce ul. 
Reymonta. Faktura nr 17 za usługę 
w oparciu o umowę zlecenia z dn. 
15.05.2013 r. została wystawiona na 
kwotę 7 478, 40 zł. Podobnie jak przy 
fakturze z dn. 25.04.2013 r. opisana 
jest usługa jako „usługa sprzętem 
budowlanym, 32 godz. stawka 190 
zł/godz.”. Nie wynika z tej faktury 
ilość godzin załadunku oraz godzin 
transportu. W dn. 07.06.2013 r. Bur-
mistrz Pyrzyc zawarł umowę z firmą 
Usługi Transportowe Sławomir Kor-
nacki Pyrzyce na wykonanie poprawy 
stanu nawierzchni drogi wewnętrznej 
w Nowielinie w obszarze działki nr 
81/2 obręb Nowielin. Wynagrodze-
nie określono na kwotę 13 087, 20 zł 
brutto. Pomimo odwołania w umowie 
do wyboru najkorzystniejszej oferty, 
komisji nie przedłożono dokumen-
tów z postępowania w celu wybrania 
najkorzystniejszej oferty. Faktura za 
tę usługę została wystawiona w dn. 
12.06.2013 r. - Faktura nr 23 z dn. 
12.06.2013 r. na kwotę 13 074, 90 zł. 
W kolejnych dniach ponownie wysta-
wiano faktury za załadunek i trans-
port tłucznia: faktura VAT nr 22 z dn. 
12.06.2013 r. na kwotę 10 983, 90 zł, 
faktura VAT nr 25 z dn. 01.07.2013 
r. na kwotę 5 258, 25 zł.  W obydwu 
przypadkach zastosowano opis usługi 
sprzętem budowlanym w cenie 190 zł/
godz. Faktury opisane są przez pra-
cownika Urzędu Miejskiego w Pyrzy-
cach, iż zlecenia odbywały się na po-
lecenie Burmistrza”.

 Z tego fragmentu protokołu 
widać, że w tak dużym urzędzie aż 
sam burmistrz osobiście musiał ste-
rować tym, kto i kiedy będzie woził 
kamienie. 

Kolejny fragment protokołu 
komisji rewizyjnej może dość jed-
noznacznie świadczyć, że pokole-
jowy tłuczeń jest bardzo gorący  
i nikt w urzędzie nie chce go wziąć 
na swoje barki. 

   „W czasie kolejnego posiedzenia 
Komisji Rewizyjnej w dn. 19.02.2014 
r. dokonano rozpytania Doroty Grzy-
bowskiej – Kierownika Wydziału Nie-
ruchomości i Rolnictwa Urzędu Miej-
skiego na okoliczność, w czyich zaso-
bach znajduje się tłuczeń i kto jest 
odpowiedzialny za jego ewidencjono-
wanie. Wymieniona oświadczyła, że 
niezwłocznie po podpisaniu aktu no-
tarialnego przygotowała dokumenty 
wraz z drukiem przekazania PT ce-
lem przekazania tego tłucznia na stan 
Wydziału Infrastruktury Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miej-
skiego. Podpisany druk PT do niej 
nie wrócił, a pracownicy Wydziału 
IkiOŚ odmówili przyjęcia na swój 

stan tłucznia, z uwagi na jego ubytek 
co stwierdza w swoich notatkach pra-
cownik – Agnieszka Wilczak”

 Z informacji, jakie posiada na-
sza redakcja, do dnia dzisiejszego 
nikt z pracowników urzędu miej-
skiego nie przyjął na stan darowa-
nego majątku. Kolejny cytat z pro-
tokołu – „Komisja Rewizyjna z uwagi 
na powstałe wątpliwości postanowiła 
dokonać wizji w terenie dwóch wy-
branych miejsc użycia tłucznia kole-
jowego – terenów wskazanych w pro-
tokole z dn. 12.06.2013 r. oraz ulicy 
Reymonta. W wyniku sprawdzenia na 
miejscu w dn. 19.02.2014 r. członko-
wie Komisji Rewizyjnej stwierdzili: 
na działkach nr 175, 230/1, 230/21, 
230/3 obręby geodezyjne Nowielin, 
Pyrzyce nie ma zużytego tłucznia ko-
lejowego, na działce nr 1/10 (ulica 
Reymonta) nie ma tłucznia kolejo-
wego, na działce nr 87 (ciąg dalszy 
ulicy Reymonta) stwierdzono tłuczeń 
w ilości ok. 1 m3. Według dokumenta-
cji zużyto tam 182 m3. Tłuczeń stwier-
dzono na działce nr 86/36 (przylega-
jąca prostopadła do działki nr 87) 
stanowiący prywatną wewnętrzną 
drogę dojazdową do posesji” 

Jak widać tylko na tych przy-
kładach, tłuczeń dokądś parował, 
dokąd jak na razie nikt nie wie. 
Kolejny i to bardzo poważny za-
rzut w stosunku do Olecha to fakt 
wykorzystania tłucznia niezgod-
nie z zapisami aktu notarialnego 
podpisanego przez gminę Pyrzyce 
i PKP w momencie przekazywa-
nia gminie torowisk. Kolejny cy-
tat z protokołu komisji rewizyjnej 
– „Dodatkowo w wyniku ponownego 
sprawdzenia dokumentacji w postaci 
aktu notarialnego z dn. 07.05.2013 
r. radni – członkowie Komisji Rewi-
zyjnej stwierdzili, że Rada Miejska w 
Pyrzycach wyrażając zgodę na prze-
jęcie nieruchomości od PKP S.A. 
przejmuje ją wraz z infrastrukturą z 
przeznaczeniem jej na realizację za-
dań własnych gmina w dziedzinie 
transportu tj. na drogi lokalne z funk-
cją ścieżki rowerowej - § 1 ust. 1 pkt. 
2 aktu notarialnego.” 

Czyli burmistrz Jerzy Marek 
Olech nie miał prawa wykorzysty-
wania tłucznia na inny cel niż bu-
dowa ścieżki rowerowej, komisja 
w swoim protokole zaprezentowała 
też wnioski:

1. Komisja Rewizyjna stwierdza, 
że w dokumentacji dotyczącej go-
spodarowania mieniem gminnym w 
postaci tłucznia kolejowego wystę-
puje szereg nieprawidłowości. Brak 
jest jasnych kryteriów dysponowania 
mieniem, protokoły przekazania mie-
nia były sporządzane w odstępach 
czasowych w stosunku do faktycznego 
przekazania tłucznia. Dodatkowo,  
z wystawianych faktur nie można było 
precyzyjnie ustalić faktu transportu  
i załadunku tłucznia a co za tym idzie 
sprawdzić zasadności wydatkowania 
pieniędzy za wykonaną usługę w róż-
nych wartościach (inna wartość za 
załadunek inna za transport). 

dokończenie ze str.1
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Sonda Przelewice

Oczywiście uznaję to święto. 
Kupuję żonie drobny prezent.

Nie mam nic przeciwko temu 
świętu. Mojej żonie zawsze spra-
wiam jakiś prezent tego dnia.

Nie mam nic przeciwko, aby 
Święto Kobiet było obchodzone. 
Co roku kupuję kwiaty.

Oczywiście jestem za Dniem 
Kobiet. Zawsze kupuję czekoladę i 
kwiaty.

Święto Kobiet spędzam z mę-
żem i dziećmi, zawsze dostaję z tej 
okazji jakiś drobny prezent.

Dzień Kobiet - tradycja,
czy przeżytek?

Które zawody są najbardziej przy-
szłościowe? Gdzie się uczyć? Co stu-
diować, aby w przyszłości mieć nie 
tylko pracę, ale i satysfakcję z tego, 
co się robi? Odpowiedzi na te i wiele 
innych pytań związanych z planowa-
niem swojej kariery zawodowej szu-
kali uczestnicy spotkania z Krzyszto-
fem Arciszewskim, twórcą animacji, 
teledysków i filmów reklamowych, 
które odbyło się 12 lutego 2014 r.  
w Miejskiej i Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Lipianach.  

Krzysztof Arciszewski  jest jed-
nym z 30 młodych profesjonalistów, 
którzy w całej Polsce odwiedzają 
biblioteki, szkoły i domy kultury.  
To młodzi ludzie mający ciekawą, 
przyszłościową pracę związaną z no-
woczesnymi technologiami. Wszyst-
kich łączy charyzma, pasja i ważne 
doświadczenia zawodowe, mogące 
być inspiracją dla młodzieży.

W spotkaniu wzięli udział ucz-
niowie 1 klasy LO w Lipianach wraz 

2. Komisja Rewizyjna czyni za-
rzut Burmistrzowi Pyrzyc polegający 
na niewłaściwym nadzorowaniu pod-
ległych pracowników, gdyż nadal nie 
zostały wykonane zgodnie z przepi-
sami czynności związane z prawidło-
wym obrotem dokumentacji dotyczą-
cej przyjętego na mienie Gminy Py-
rzyce kruszywa z nasypu kolejowego. 

3. Komisja Rewizyjna stwierdza, 
że Burmistrz Pyrzyc nie mając tytułu 
prawnego do działki nr 23 obręb 4 Py-
rzyce (gmina Pyrzyce stała się właś-
cicielem dopiero w dn. 07.05.2013 r) 
bezprawnie polecił dn. 17.04.2013 
r. wykonanie czynności związanych  
z załadunkiem i transportem kru-
szywa do Czernic, Letnina, Ryszewa  
i Nieborowa (Zamówienie nr 
115/2013 nr IkiOŚ z dn. 17.04.2013 
r.), gdyż wówczas stanowiło to mają-
tek spółki akcyjnej PKP.

4. Uznać należy jako niecelowe 
zlecanie czynności załadunku i trans-
portu osobie prywatnej podczas gdy 
te same usługi sprzętem budowla-
nym mogła wykonać w tej samej ce-
nie spółka komunalna jaką jest Py-
rzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Sp. z o.o. 

5. Komisja Rewizyjna stwierdziła 
potwierdzenie nieprawdziwych in-
formacji w dokumentacji związanej 
w obrotem kruszywa – tłucznia kole-
jowego, gdyż: potwierdzonego pro-
tokołem rozdysponowania kruszywa 
z dn. 12.06.2013 r. i dodatkowo po-
twierdzonego w formie ustnych wy-
jaśnień przez Burmistrza Pyrzyc Je-
rzego Marka Olecha tłucznia kolejo-
wego nie ma na wymienionych dział-
kach ewidencyjnych nr 175, 230/1, 
230/21, 230/3 obręb Nowielin i ob-
ręb Pyrzyce, na działkach stanowią-
cych ulicę Reymonta w Pyrzycach nie 
stwierdzono zużycia ilości 182 m3 
kruszywa, a stwierdzono ilość około 
1 m3.

6. Komisja Rewizyjna stwierdza, 
że przekazując uznaniowo kruszywo 
z otrzymanych nasypów kolejowych 
Burmistrz Pyrzyc Jerzy Marek Olech 
przekroczył swoje uprawnienia i po-
stąpił wbrew zapisom aktu notarial-
nego, gdyż Uchwałą nr XXXV/361/13 
z dn. 21.02.2013 r. Rada Miejska  
w Pyrzycach zgodziła się na przeję-
cie nieruchomości w postaci działki 
nr 23 obręb nr 4 Pyrzyce wraz z in-
frastrukturą kolejową, pod warun-
kiem wykorzystania jej na cele zadań 
gminnych w dziedzinie transportu tj. 
na drogi lokalne z funkcją ścieżki ro-
werowej. Burmistrz bez dodatkowej 
uchwały Rady Miejskiej rozdyspono-
wał kruszywo na inne cele niż ścieżki 
rowerowe. W takim zakresie winien 
uzyskać odrębną zgodę Rady Miej-
skiej w Pyrzycach.

To kolejny artykuł, tym razem 
poparty wiedzą  członków komisji 
rewizyjnej o nieprawidłowościach 
w zagospodarowaniu pokolejo-
wego kruszywa. Zwykły mieszka-
niec Pyrzyc zada pytania i co dalej, 
czy ktoś poniesie konsekwencje za 
taki stan rzeczy, czy za kilka tygo-
dni już nikt nie będzie o tym pamię-

tał i będzie po tak zwanym krzyku? 
O zdanie na ten temat poprosiłem 
radnego Miłosza Łuszczyka prze-
wodniczącego komisji rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Pyrzycach – „Te-
mat tłucznia zajmował w ostatnim 
czasie nie tylko radnych. Jako radni 
– członkowie komisji rewizyjnej bar-
dzo wnikliwie sprawdziliśmy nie tylko 
dokumenty w tym zakresie, ale rów-
nież rozpytaliśmy urzędników i do-
konaliśmy weryfikacji w terenie. Jak 
przypuszczaliśmy, w sprawie tłucznia 
podejrzenia potwierdziły się: tłucz-
nia nie ma tam, gdzie być powinien,  
a ponadto został wykorzystany na 
prywatnych posesjach. Dla mnie 
sprawa jest jasna, że doszło do prze-
kroczenia uprawnień ze strony burmi-
strza. Dobrze, że te nieprawidłowości 
wyjaśnia również w swoim śledztwie 
Prokuratura Rejonowa w Stargar-
dzie Szczecińskim. Mam nadzieję, że 
po wielu głosach oburzenia ze strony 
mieszkańców w końcu niezależny or-
gan śledczy wyjaśni sprawę i ewentu-
alnie postawi w stan oskarżenia win-
nych nadużyć na majątku gminnym” 
– powiedział Miłosz Łuszczyk 

RT

ROZMAWIALI O KARIERZE

z wychowawczynią p. Julitą Herezo 
a inicjatorem spotkania była Justyna 
Kowalczyk. Dowiedzieli się, jak wy-
gląda dzień pracy młodego profesjo-
nalisty, wspólnie rozmawiali o no-
wych zawodach i zastanawiali się, 
które z nich są najbardziej przy-
szłościowe. Całość miała charakter 
warsztatowy – były quizy, pytania, 
wspólne ćwiczenia.

Spotkanie było elementem dru-
giej edycji projektu „Link do przy-
szłości. Młodzi, Internet, Kariera”, 
w którym uczestniczy MiGBP w Li-
pianach. Jest to przedsięwzięcie Fun-
dacji Rozwoju Społeczeństwa Infor-
macyjnego, realizowane dzięki środ-
kom firmy Microsoft i Polsko-Ame-
rykańskiej Fundacji Wolności, objęte 
patronatem Ministra Edukacji Naro-
dowej oraz Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej. 

J.K.

Dwie świetlice środowiskowe 
w gminie Pyrzyce otrzymały nie-
dawno piękne nowe telewizory. 
Ktoś pomyślał - niech dzieci mają 
okno na świat i  obdarował takim 
cudem techniki  świetlicę w Ża-
bowie, gdzie dziś już tu telewi-
zora nie ma, bo go ktoś  kilka dni 
po obdarowaniu ukradł i świet-
licę w Krzemlinie, gdzie telewi-
zor jeszcze jest, może dlatego, 
że go sam burmistrz na zebranie 
wiejskie przywiózł. Teraz miesz-
kańcy Krzemlina muszą powołać 
straż, by telewizyjni złodzieje nie 
zrobili powtórki.

PP     

Krzemlinie, 
pilnuj 
telewizora!
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Sonda Kozielice

Dzień Kobiet uznaję. Co roku 
kupuję żonie kwiaty i czekoladę.

Każda kobieta powinna mieć 
swoje święto. Mojej żonie kupuję 
kwiaty i jakiś drobny upominek.

Dzień Kobiet miło spędzam  
z moim mężczyzną przy dobrym fil-
mie i lampce wina. Co roku dostaję 
także kwiaty oraz czekoladki.

Dzień Kobiet jako święto mi nie 
przeszkadza. Kupowałem kiedyś 
kwiaty żonie w ten dzień.

Dzień Kobiet spędzam z ro-
dziną przy kawie i cieście. Od męża 
dostaję w prezencie czekoladki  
i kwiaty.

Dzień Kobiet - tradycja,
czy przeżytek?

Rząd prowadzi walkę z tzw. umo-
wami śmieciowymi. Oprócz tego, że 
sama walka propagandowo sprzedaje 
się w zasadzie nieźle, to łatwo przy-
puszczać, że temat z pewnością nie-
długo przycichnie, gdyż trudno spo-
dziewać się rozwiązania tego prob-
lemu. Po pierwsze, nie jest powie-
dziane czy zlikwidowanie umów 
śmieciowych w ogóle jest korzystne, 
z drugiej strony czy jest możliwe i 
wreszcie, czy przypadkiem umowy te 
już nie są de facto „zlikwidowane”.

Przyjrzyjmy się tej ostatniej kwe-
stii. Art. 22 § 12 Kodeksu pracy już 
dziś stanowi: „Nie jest dopuszczalne 
zastąpienie umowy o pracę umową 
cywilnoprawną przy zachowaniu wa-
runków wykonywania pracy, okre-
ślonych w § 1”. Oznacza to, że za-
kazane jest już dziś, na podstawie 
obecnych przepisów, regulowanie 
stosunku identycznego jak stosunek 
pracy na podstawie umów cywil-
noprawnych. Można więc uznać, że  
w polskim prawie już teraz obo-
wiązuje przepis, który „likwiduje” 
umowy śmieciowe. Dlaczego więc 
umów śmieciowych jest tak dużo? 
Dlaczego pracownicy nie chcą do-
chodzić praw, które im są dane? Ano 
dlatego, że pracownicy nie chcą kon-
fliktować się z pracodawcą, nie chcą 
stracić źródła utrzymania, i godzą się 
na taką umowę. 

Czy możliwa jest szczelniej-
sza regulacja? Owszem, w dociska-
niu przedsiębiorców polskie państwo 
bije rekordy kreatywności. Pewnie 
możliwe, jest zwiększenie kompeten-
cji Inspekcji Pracy albo stworzenie 
nowego ciała – jak nasz rząd to lubi. 
Pewnie możliwe jest choćby wpisa-
nie – kuriozum, ale jest to możliwe 
– wprowadzenie stosownych prze-
pisów karnych z przeznaczeniem 
dla pracodawców cywilnoprawnych 
Pewnie rząd po to nie sięgnie. Przy-
puszczać można, że czeka nas więc – 
o ile cokolwiek nas czeka – kolejna 
próba zakazu zawierania umów cy-
wilnoprawnych. Niestety, podstawą 
prawa cywilnego jest zasada swobody 
umów, w myśl której umowy przed-
stawione w Kodeksie cywilnym nie 
zamykają zbioru możliwych do za-
warcia umów. Przypuszczać można, 
że po „ozusowaiu” choćby umowy o 
dzieło przedsiębiorcy uciekną do in-
nych umów cywilnoprawnych. Jest 
to więc walka z wiatrakami.

Przedsiębiorcy nie zawierają  
z pracownikami umów cywilno-
prawnych, nie dlatego że – w myśl 
marksistowskiej retoryki – nienawi-
dzą pracowników i chcą im odebrać 
wszelkie prawa. Jest wprost prze-
ciwnie. Przedsiębiorcy zawierają ta-
kie umowy, bo chcą dać danej osobie 
pracę. Gdyby musieli zawrzeć umowę  

o pracę nie byłoby ich stać na to stano-
wisko pracy. Zatrudnionych w danej 
firmie nie byłoby 20 osób na umowę 
o dzieło ale np. 10 na umowę o pracę. 
Wreszcie umowy śmieciowe, choć  
z ciężkim sercem, wybierają sami 
pracownicy. Pracodawca składa im 
ofertę: 2 000 zł netto na umowę o 
dzieło albo 1 200 zł netto na umowę 
o pracę. Pracodawca ma po pro-
stu określoną kwotę na dane stano-
wisko pracy, a ile pójdzie z tego do 
kieszenie pracownika, a ile do kie-
szeni państwa, to już wybór samego 
pracownika. 

Umowa o pracę staje się reliktem 
prawnym, coraz bardziej związanym 
wyłącznie z zatrudnieniem w sektorze 
publicznym. Jest to rzecz jasna bo-
lączka dla budżetu państwa, którego 
wpływy składkowe spadają i spadać 
będą. I tutaj – a nie w niedoli pracow-
ników – należy upatrywać motywa-
cji rządu do „ozusowania” kolejnych 
rodzajów umów. Jeżeli jednak rząd 
rzeczywiście chciałby zainicjować 
powrót do umów o pracę, musiałby 
przeprowadzić szeroką kampanię 
drastycznego zmniejszenia kosz-
tów pracy. Nie sądzę, aby to było w 
najbliższym czasie realne. 

Bartłomiej Królikowski
Doradca Prawny Lipiany
tel. 509 445 415
www.kancelaria-krolikowski.pl

Umowy śmieciowe 
– czyli chytre państwo dwa razy traci

Nie są to może jeszcze kolacje, 
bo Olech nie ma rozeznania komu 
postawić, ale kilkanaście osób z 
premedytacją lub przypadkiem w 
piątki wieczorem (czasem inne dni 
dla zmyłki) spotyka się z Olechem. 
Pierwsze „kolacje piątkowe” - z tego 
co udało się nam ustalić - odbyły się 

w Urzędzie Miejskim, ale ze względu 
na możliwość dekonspiracji, Olech 
przeniósł je na halę sportową do swo-
jego dawnego gabinetu. Z przecieków 
wiemy, że są to typowe spotkania 
wyborcze, na których Olech rasuje 
przekonanych i wałuje nieprzeko-
nanych – przypadkowych  do swojej  
reelekcji. Skoro ustaliliśmy, że Olech 
kandydat w wyborach na burmistrza 
2014 – 2018  spotyka się w hali spor-
towej i korzysta z jej pomieszczeń to 
mamy pytanie, czy płaci za wyna-
jem. Myślę, że to jeszcze nie czas, ale 
jak kampania ruszy pełną parą, ktoś 
powinien przyjrzeć się, czy Olech 
oddziela kampanię od sprawow-

ania urzędu. Sam niegdyś zarzucał 
łączenie obu faktów Lipińskiemu, 
czyżby teraz zaczynał grać tak samo?  
W imieniu Telewizji Kablowej Aura  
i Dwutygodnika Puls Powiatu 
obiecujemy aparatami i kamerami 
śledzić kampanię wyborczą Olecha 
(także w piątki wieczorem i dni inne),  
a szanownych czytelników zaprasza-
my już dziś, w imieniu burmistrza – 
kandydata na „piątkowe kolacje” do 
biura dyrekcji hali sportowej na spot-
kania wyborcze, kolacja zagwaran-
towana tylko dla bardzo przekonan-
ych, bardzo, bardzo.

RT  
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Sonda Warnice

Dostaję co roku kwiaty oraz 
czekoladę od szwagra. Uważam, że 
ta tradycja powinna zostać.

Oczywiście dostaję kwiaty od 
męża. Poza prezentem mąż nie robi 
w ten dzień nic szczególnego.

Mnie nie zależy na tym, aby 
Dzień Kobiet był obchodzony. 
Nie dostaję od męża żadnych 
prezentów.

Jestem za tym, aby utrzymać 
tradycję obchodzenia tego dnia. Na 
Dzień Kobiet raczej nic nie kupuję, 
ale składam życzenia.

Jestem kawalerem, ale kwiaty 
kupuję mamie. Jest to piękne 
święto, które powinno pozostać  
w kalendarzu.

.

Dzień Kobiet - tradycja,
czy przeżytek?

Stary Przylep to po pierw-
sze miejscowość o cie-

kawym nazewnictwie (wcześ-
niej: Alt Prilipp). Pierwszy 
człon: „Alt” – wskazuje na „wie-
kowość” osady, przynajmniej  
w stosunku do… Nowego Przy-
lepu (Neu Prilipp), czyli sąsied-
niej miejscowości, zorganizowa-
nej dużo później na gruntach w 
części Starego Przylepu oraz są-
siadującego Zaborska, a nawet  
stosunkowo odległego Stróżewa. 
„Stary” również historycznie: 
pierwsze wzmianki o tej miejsco-
wości pochodzą już z 1176 roku! 
Drugi człon nazwy „Prilipp” po-
chodzi najprawdopodobniej od 
słowa „prilep”, czyli: gzyms, za-
wieszka, dobudowa.   

Obecnie wieś, znajduje się 
w granicach administra-

cyjnych powiatu pyrzyckiego,  
w gminie Warnice. 

Prezentowana widokówka 
to kolejny przykład popu-

larnych na przełomie XIX i XX 
wieku Gruss-ów (Pozdrowienia 
z…). Awers  karty przeznaczony 
był jedynie na adres (tzw. długie 
adresy), drugą stroną przeznaczano 
na korespondencję. Początkowo 
istniało ograniczenie tylko do 20 
słów. Szybko jednak postanowiono 
o odrzuceniu przez władze poczty 
postulatu 20 słów możliwych do 
umieszczania na karcie, ponieważ 
powodowało to kłopotliwą czyn-
ność ich liczenia. Na zamieszczo-
nej obok widokówce jest ich rów-
nież znacznie więcej. 

Jak już wcześniej wspomina-
liśmy na łamach Pulsu Po-

wiatu, historia kart pocztowych 
sięga jeszcze ostatnich dekad XIX 
wieku. Wraz z upływem czasu na 
kartach pocztowych pojawiły się 
tematy związane z historią i archi-
tekturą nie tylko „ważnego” miasta 

ale również mniejszych osad, po-
dobnych do Starego Przylepu. I tak 
na prezentowanej widokówce zo-
baczyć możemy zabudowania cen-
tralnej części wsi: kościół, szkoła, 
gospoda oraz dwa widoki osady 
widziane z obu kierunków głównej 
drogi.  

Wydawcą kartki była 
firma Aufn. u. Verlag v. 

H.Proeger z Pyrzyc. Widokówka 
była przedmiotem obiegu poczto-
wego. Wysłano ją na poczcie w Oku-
nicy 15.02.1905 roku do odbiorcy  
w Wandsbek koło Hamburga. Do-
tarła do adresata już następnego 
dnia. To nic szczególnego, ponie-
waż kartki dostarczane  były wów-
czas bardzo szybko. Przykładowo 
listonosze w Berlinie przynosili je 
nawet 8 razy, a w Poznaniu 3-4 razy 
dziennie. Oprócz stempla poczty 
nadawczej przystawiała swój stem-
pel również poczta odbiorcza, co 
gwarantowało natychmiastowe 
otrzymanie korespondencji.

Pozdrowienia ze Starego Przylepu!
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Sonda Bielice

Kobiety nie mam, ale co roku ku-
puję kwiatka mamie. Uważam, że 
Dzień Kobiet powinien nadal być 
świętem.

Jestem wdowcem, ale kiedyś spę-
dzałem ten dzień wraz z żoną.

W Dzień Kobiet idę na salę, będzie 
tam spotkanie przy alkoholu i cie-
ście. Tego dnia zawsze dostaję jakiś 
kwiatek.

Dzień Kobiet powinien być nadal 
obchodzony. Żonie zawsze robię ja-
kiś prezent, najczęściej kupuję jej 
kwiaty.

Uważam, że kobiety powinno się 
doceniać na co dzień, jednak jest to 
dla nich miłe święto. Żonie kupuję 
wówczas kwiaty.

Dzień Kobiet - tradycja,
czy przeżytek?

O przewadze lipiańskiego
liceum nad podobną 
placówka pyrzycką 
w rankingu Perspektyw 
pisaliśmy w numerze 
poprzednim, 
dziś wywiad z dyrektor 
Zespołu Szkół Lipianach 
Dorotą Chrobrowską

R.T. - Co to jest Zespół Szkół  
w Lipianach? 

Dorota Chrobrowska - W skład 
Zespołu Szkół w Lipianach wcho-
dzą: szkoła podstawowa z oddziałami 
przedszkolnymi, gimnazjum i liceum 
ogólnokształcące.

R.T. - Czy taka konstrukcja 
placówki oświatowej jest w woje-
wództwie częstym zjawiskiem?

D.Ch. - Tego typu konstruk-
cja jest bardzo rzadkim zjawiskiem  
w Polsce. Nie jestem pewna, ale my-
ślę, że jesteśmy jedyną taką placówką 
w naszym województwie. Częściej 
zdarzają się zespoły złożone z gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

R.T. - Ilu uczniów uczęszcza do 
każdej szkoły?

D.Ch. - W sumie mamy 547 ucz-
niów, w tym  51 w oddziale przed-
szkolnym, 293 w szkole podstawo-
wej, 148 w gimnazjum i 55 w liceum 
ogólnokształcącym.

R.T. - Po co tak małe liceum  
w Lipianach?

D.Ch. - Liceum ogólnokształcące 
istniało w Lipianach już na przełomie 
lat 50 – tych i 60 - tych i zostało połą-
czone z LO w Pyrzycach. Obecne ist-
nieje od 1992 roku i zostało powołane 
ze względu na potrzeby środowiska. 
Nasi gimnazjaliści mają możliwość 
kontynuowania nauki na miejscu.  
To przede wszystkim pomoc rodzi-
com w ograniczeniu kosztów zwią-
zanych z dojazdami, zapewnieniem 
mieszkania i wyżywienia młodzieży. 
Dla uczniów to głównie oszczęd-
ność czasu związanego z dojaz-
dem do szkół oraz w pewnym sensie 
ograniczenie stresu wynikającego ze 
zmiany środowiska, otoczenia. Mie-
liśmy wiele przypadków powrotów 
uczniów do naszej szkoły właśnie  
z tych względów. 

R.T. - Co jest największym atu-
tem lipiańskiego liceum?

D.Ch. - Wbrew pozorom, właś-
nie fakt, że jest małe. Uczeń naszego 
liceum nie jest anonimową jednostką 
w jakimś molochu. Znamy go naj-
częściej od 7 roku życia, obserwu-
jemy rozwój i traktujemy podmio-
towo. Mała liczebność klas, małe 
grupy językowe – to daje nauczycie-
lom możliwość dotarcia do każdego 
ucznia i zwiększa efektywność pracy. 
Kameralne liceum jest bezpieczniej-
sze - uczniowie są mniej narażeni na 
wszelkie pokusy, z jakimi borykają 
się wielkomiejskie środowiska.

R.T. - Czy kadra i warunki loka-
lowe są lepsze od tych, które propo-
nują licea w sąsiednich gminach?

D.Ch. - Wszyscy nauczyciele 
uczący w liceum posiadają wyma-
gane kwalifikacje. W zdecydowa-
nej większości są wieloletnimi prak-
tykami i państwowymi egzamina-
torami przedmiotów maturalnych, 
co na pewno ułatwia przygotowa-
nie uczniów do zdawania egzaminu 
dojrzałości. Posiadamy dobrą bazę 
lokalową i dydaktyczną: właściwie 
zaopatrzoną bibliotekę, dwie nowo-
czesne pracownie komputerowe, halę 
sportową, pracownie wyposażone w 
pomoce dydaktyczne. Nasi ucznio-
wie mogą korzystać również z zajęć 
logopedycznych, porad psychologa, 
pedagoga, czy też doradcy zawodo-
wego. W miarę potrzeb organizu-
jemy dodatkowe zajęcia przygotowu-
jące do matury czy konkursów przed-
miotowych, wycieczki do kina, tea-
tru itp. Już po raz drugi przystąpili-
śmy do realizacji projektu Comenius, 
w którym uczniowie nabywają wiele 
doświadczeń związanych z wymianą 
międzynarodową. Dzięki tym pro-

jektom byli już w Bułgarii, na Wę-
grzech, we Włoszech, a wyjadą jesz-
cze do Chorwacji, Rumunii. Podczas 
tych wizyt oswajają się z „żywym” 
językiem, poznają kulturę odwie-
dzanych państw, otwierają na nowe 
możliwości.

R.T. - W  roku 2013 lipiańskie 
liceum uplasowało się w rankingu 
„Perspektyw” wyżej od Liceum 
w Pyrzycach, to pewnie powód do 
satysfakcji?

D.Ch. - Oczywiście, że cieszymy 
się wyższym miejscem w rankingu 
(nie tylko od Pyrzyc, ale też od LO  
w  Barlinku), jednak nie jest to na-
szym jedynym wyznacznikiem suk-
cesów w pracy. Zdajemy sobie 
sprawę, że nasz uczeń po ukończeniu 
liceum powinien być przede wszyst-
kim przygotowany do dalszego, do-
rosłego już życia. Zależy nam na tym, 
aby był otwarty, komunikatywny  
i jak najlepiej zdał egzamin matu-
ralny, który jest przepustką do dalszej 
nauki, czy to w szkołach pomatural-
nych, czy na studiach. Ostatnie lata 
pokazują, że mamy wysokie wyniki 
z egzaminu maturalnego – stupro-
centową zdawalność i średnie wyniki 
procentowe ze wszystkich przedmio-
tów wyższe od średnich wojewódz-
kich i średnich kraju.

R.T. - Czym zachęcacie absol-
wentów gimnazjów kontynuowali 
naukę w lipiańskim liceum?

D.Ch. - Przede wszystkim roz-
mawiamy z uczniami i rodzicami. 
Uświadamiamy, że  najlepszą reko-
mendacją są wyniki, których nie da 
się podważyć. Przedstawiamy losy 
absolwentów naszego liceum, a spek-
trum podjętych kierunków studiów 
jest szerokie. Podejmują oni naukę 
w renomowanych uczelniach, wybie-
rając prestiżowe kierunki: prawo, ar-
chitekturę, mechatronikę, robotykę, 
transport i logistykę. Każdy kto chce 
posiąść wiedzę, znajduje znakomite 
warunki właśnie w naszym, małym 
i bezpiecznym liceum . Ponadto po-
dejmujemy wysiłki związane z przy-
stąpieniem do projektów unijnych, 
aby poszerzyć ofertę wszechstron-
nego rozwoju młodego człowieka. 
Poprzez podróżowanie i poznawa-
nie innych kultur europejskich otwie-
ramy przed naszymi uczniami okno 
na wielki świat. 

Małe, kameralne, europejskie 
liceum czeka na tegorocznych ab-
solwentów gimnazjum, nie tylko 
lipiańskiego

R.T.
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Sonda Pyrzyce

Jestem wdową, ale kiedyś na 
Dzień Kobiet dostawałam kwiaty, 
dziś spędzam go przy kawie  
i ciastku.

Uważam, że Dzień Kobiet po-
winien być szanowany nawet przez 
zakłady pracy. Mojej żonie kupuję 
najczęściej kwiaty.

Oczywiście Dzień Kobiet 
uznaję, kupuję mamie kwiatki z tej 
okazji.

Uważam, że tradycja obchodze-
nia Dnia Kobiet jak najbardziej po-
winna pozostać. Na to święto, ku-
puję zazwyczaj kwiaty.

Dzień Kobiet obchodzę z mę-
żem w domu. Pijemy kawę, roz-
mawiamy. Dostaję także co roku 
kwiaty.

Dzień Kobiet - tradycja,
czy przeżytek?

 Podczas ostatniej sesji Rady 
Powiatu Pyrzyckiego radni przyjęli 
sprawozdanie z zakończenia lik-
widacji Samodzielnego Publicz-
nego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Pyrzycach Likwidacji, czyli 
dawnego zadłużonego szpitala.  
W dniu postanowienia w stan lik-
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Kiedy 4 lat temu mówi-
łam o założeniu Lokal-
nej Grupy Działania  
i Lokalnej Grupy Ry-
backiej nie brakowało 
złośliwych komentarzy,  
a jednak, jak widać, 
opłacało się.
Dzięki środkom pozy-
skanym z PROW nasza 
gmina pięknieje i za-
czyna się rozwijać, sko-
rzystał sektor publiczny, 
społeczny i gospodar-
czy. Przed nami kolejne 
wyzwania i nowy okres 
programowania 2014-
2020, a tym samym 
nowe fundusze do po-
zyskania z UE. Razem  
z grupą pyrzyckich 
przedsiębiorców przy-
gotowujemy się do no-

wych wyzwań i w tym celu  powoła-
liśmy  Inicjatywę Klastrową. W na-
szej gminie małe przedsiębiorstwa, jak 
do tej pory,  nie podejmowały wspól-
nych działań związanych z pozyska-

niem środków z UE, ani też nie ist-
niały między nimi trwałe relacje. Nie 
podjęto nawet działań w celu opra-
cowania wspólnej strategii rozwoju 
dla różnych sektorów gospodarczych. 
Na pierwszym spotkaniu postano-
wiliśmy unikać dublowania wysiłku  
i podjąć współpracę ze sferą badaw-
czo-rozwojową i samorządem w celu 
wypracowania wspólnej drogi roz-
woju. Członkowie Klastra chcą wspól-
nie wypracować nową wartość  inno-
wacyjnych usług w naszym regionie,  
a także rozwijać własne kompetencje i 
nowe możliwości na globalnym rynku 
usług. Kilka podstawowych informa-
cji o naszym klastrze; 14 mikro - i ma-
krofirm z terenu gminy Pyrzyce, trzy 
stowarzyszenia, jedna fundacja-zmie-
niamy charakter ,,kapitalizmu konku-
rentów” na ,,kapitalizm sojuszników”. 
Przed nami nowe trudne wyzwanie, ale 
warto wspólnie połączyć siły, by zmie-
nić naszą obecną rzeczywistość. Warto 
-masz pomysł zrealizuj go sam – my 
dążymy do jego realizacji.

MASZ POMYSŁ
ZREALIZUJ GO 
SAM 
– NOWA
 INICJATYWA 

widacji to jest 30 listopada 2003 r. 
zobowiązania placówki wobec wie-
rzycieli  wynosiły prawie 14 mln 
zł. Pomimo że do tej pory spłacano 
ponad 11 mln zł,  pozostaje jeszcze 
do spłaty ponad 3,8 mln zł kwot 
głównych zobowiązań /bez odsetek  
i kosztów egzekucyjnych/. Do tej pory 
spłacono w całości zobowiązania 
pracownicze łącznie z odsetkami  
i zasądzonymi przez sąd pracy  
odszkodowaniami w łącznej kwocie 
6 760 tys. zł. Na dzień otwarcia lik-
widacji SPZOZ w Likwidacji miał 
103 wierzycieli z kategorii cywilno-
prawnej, dla których zobowiązania 
wynosiły 3,5 mln zł kwot głównych. 
Do tej pory SPZOZ w Pyrzycach  
w Likwidacji zawarł z tymi wierzy-
cielami 69 ugód. W większości za-
wartych porozumień udało się 
wynegocjować umorzenie części 
kwot głównych, umorzenie w całości 
bądź w części odsetek oraz umor-
zenie kosztów sądowych. Z wierzy-
cielami, którzy nie wyrazili zgody 
na proponowane warunki prow-
adzone były negocjacje dotyczące 
spłaty zadłużenia. Domagali się oni 
spłaty zadłużenia na mniej korzyst-
nych warunkach, przede wszyst-
kim spłata kwoty głównej w całości 
wraz z całością odsetek oraz ko-
sztów sądowych i egzekucyjnych. 
Pozostałych 25 wierzycieli zostało 
wykreślonych z listy wierzytelności, 
w części z tytułu wykupu ich 
wierzytelności przez firmy windyka-

cyjne. W kilku przypadkach 
firma windykacyjna wykupywała 
wierzytelności więcej niż od jednego 
wierzyciela. Z firmami windyka-
cyjnymi zawarte są ugody i zostali 
już spłacenia. 15 wierzycieli zostało 
skreślonych z listy wierzytelności z 
tytułu przedawnień. Byli to wierzy-
ciele, dla których kwoty zobowiązań 
wynosiły od kilkudziesięciu do kil-
kunastu tysięcy złotych. Pozostały 
zobowiązania SPZOZ w Pyrzycach 
w Likwidacji na dzień 31.12.2013 r. 
przedstawiają się następująco:

1.- zobowiązania cywilno-prawne 
/bez odsetek/ - 209 269,47 tys. zł

2.- zobowiązania wobec Geoter-
mii /zawarta ugoda do 2020 r./ 
- 1 457 485,50 zł

3.- zobowiązania wobec ZUS
/stan na dzień 05.12.2013r./
 - 4 512 959,85 zł w tym: 
- kwota główna - 1 881 536,85 zł 
- odsetki - 2 631 423,00 zł
 Z Zakładem Ubezpieczeń 
Społecznych prowadzone są negoc-
jacje w celu zawarcia układu ratal-
nego na spłatę zaległych wyżej 
wymienionych zobowiązań, stroną 
zawierającą ugodę będzie Powiat 
Pyrzycki. Jak widać z powyższych 
wyliczeń do zakończenia likwidacji 
brakuje jeszcze ponad 6 milionów 
złotych i szanse na ich spłacenie do 
końca tej kadencji są żadne, a więc 
niby likwidacja zakończona, to de 
facto do zakończenia jeszcze daleko. 

PP

 Jestem za ćwiczeniami fizycz-
nymi i choć sam nadgorliwy w tym  
nie jestem, zachęcam naszych czytel-
ników do ćwiczeń w każdej formie. 
Dziś do ćwiczeń zachęcam szczegól-
nie mieszkańców Mielęcina i piszę to 
bez żadnych  podtekstów.  

Do zajęcia głosu w sprawie spro-
wokowała mnie informacja od czy-
telników z Mielęcina, którzy zwrócili 
mi uwagę, że w gminie Pyrzyce są 
ci, którym wolno więcej niż innym. 
Nasz czytelnik przesłał nam zarzą-
dzenie burmistrza  Nr 1328 z 6 lutego 
2014 dotyczące wysokości opłat za 
korzystanie z pomieszczeń w obiek-
tach oświatowych i do tego pytanie, 
dlaczego zarządzenie to nie obowią-
zuje w Szkole Podstawowej w Mielę-
cinie, dlaczego dyrektor szkoły udo-
stępnia sale na zajęcia nieodpłatnie  
i czy burmistrz z tego powodu wy-
ciągnie jakieś konsekwencje.

Na pierwsze dwa pytania czytel-
nikowi nie odpowiem, odsyłam go do 
radnych, im może uda się uzyskać na 
nie odpowiedź. Jeżeli chodzi o pyta-
nie trzecie, to mogę z całą pewnością 
odpowiedzieć, że burmistrz nie wy-
ciągnie żadnych konsekwencji w sto-
sunku do dyrektor Beaty Kurowskiej, 
jest najwierniejszym jego pracowni-
kiem i szefem kampanii wyborczej 
i choćby tylko z tych dwóch powo-
dów nie będzie jej za brak szacunku 
dla jakiegoś zarządzenia karał, a po-
nadto takie postępowanie to część 
kampanii, tylko burmistrz dziś może 
coś mieszkańcom dać, albo nie dać 
za darmo. Na koniec życzę miesz-
kańcom Mielęcina jeszcze większego 
zapału do ćwiczeń, idzie wiosna więc 
może już na świeżym powietrzu.

PP    

Nie jestem 
przeciwnikiem 
aerobiku
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Odstąpię
 działkę ogrodową 5.5 ara 

nad Jez. Kościelnym w Lipianach
tel. 502608580

W imieniu rodziców trzymiesięcznej Igi z Barnima pragnę zaapelować 
do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc finansową.

Iga urodziła się z brakiem przedramienia i dłoni prawej kończyny oraz 
niewykształconymi nóżkami. Szukając ratunku dla córeczki rodzice dotarli 
do lekarza w Stanach Zjednoczonych, który jako jedyny na świecie zajmuje 
się rekonstrukcją kończyn dolnych z tego typu wadami. Po przeanalizowaniu 
dokumentacji medycznej lekarz dał ogromne szanse na powodzenie operacji 
mającej na celu usprawnienie nóżek dziewczynki. W kwietniu Iga zostanie 
poddana konsultacji w Belgii, która ostatecznie przesądzi o operacji. Koszt 
takiej operacji to 200-400 tysięcy dolarów.

Dlatego też bardzo prosimy Państwa o przekazanie 1% podatku dla Igi lub 
przekazanie darowizny. Wierzymy, że dzięki wspólnie podjętym działaniom  
i zaangażowaniu wielu osób i instytucji uda się zebrać odpowiednią kwotę, 
która pokryje koszty operacji, pobytu i rehabilitacji dziewczynki.

                                                             Anna Hackiewicz – Gębska
                                                             Wójt Gminy Warnice
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Zima to czas zabaw i tańców. 
Karnawałowe szaleństwo rozgrzewa 
serca i powoduje, że wszyscy chcą 
się bawić. Dlatego też 21 lutego 2014 
roku w Wiejskim Domu Kultury  
w Kozielicach również nie zapo-
mniano o tej tradycji i zaproszono 
wszystkie dzieci na bal maskowy. 
Największą atrakcją balu były piękne 
i pomysłowe stroje. Dominowały 
księżniczki, czarownice, ale nie za-
brakło też króla czy księcia jak rów-
nież  baletnic. 

Szaloną zabawę w rytm mu-
zyki przeplatały różnorodne kon-
kursy prowadzone przez pracowni-
ków domu kultury. W ramach pro-
gramu, w trakcie szalonej zabawy 
odbył się także konkurs z nagrodami 
na najładniejsze i najbardziej pomy-
słowe przebranie. W przerwach mię-
dzy tańcami, zabawami i atrakcjami 
czekał na dzieci słodki poczęstunek. 
Bal okazał się wspaniałym sposobem 
spędzenia wolnego czasu podczas fe-
rii, jak również wspaniałą okazją do 
integracji środowiska.

Niestety ferie zimowe (choć bez 
śniegu) dobiegły końca. Aura zi-
mowa nie dopisała i pozostało korzy-
stać z pierwszych powiewów wiosny. 
Nie przeszkodziło to jednak zabawie.  
I tak Gminne Centrum Kultury  
w Przelewicach przedstawiło dzie-
ciom dość atrakcyjną i zróżnicowaną 
ofertę spędzenia wolnego czasu.

W środę 19 lutego dzieci spotkały 
się z funkcjonariuszami służby cel-

Ferie, ferie i……….

nej, którzy opowiedzieli, jak spędzać 
bezpiecznie ferie, jak należy udzie-
lić pierwszej pomocy i dlaczego nie 
wolno przejść obojętnie obok osoby 
jej potrzebującej. Nie mogło rów-
nież zabraknąć wprowadzenia dzieci 
w tajniki pracy służb celnych: czym 
się zajmują, czym i jak pracują. Dzie-
ciaki miały możliwość obejrzenia na-
rzędzi, którymi posługują się w swo-
ich działaniach celnicy. Spotkanie za-
kończyły zagadki, cała torba prze-
pysznych cukierków i balony.

Kolejną atrakcją był wyjazd do 
Pyrzyc do kina na zabawny film ani-
mowany pt. „Skubani”.

Chociaż bilet kosztował 12 zło-
tych, pomarańczowy gimbus był wy-
pełniony po brzegi.

W drugim tygodniu ferii dzie-
ciaki miały do wyboru: czytanie ba-
jek dla najmłodszych, zajęcia pla-
styczne, zabawy w chowanego, tur-
niej gier planszowych (w który włą-
czyli się nawet rodzice), ale najbar-
dziej oczekiwanym wydarzeniem 
był ponowny wyjazd do Pyrzyckiego 
Domu Kultury(dzięki uprzejmości 
pana Mieczysława Mularczyka) na 
spotkanie z klaunami Ruphertem i 
Rico, którzy zabrali dzieci i rodziców 
w świat karnawałowych przygód Elfa 
(zdjęcia do obejrzenia na stronie PDK 

Pyrzyce). Żadne dziecko 
nie wyszło bez prezentu-
niespodzianki, czyli 
podstawowego zestawu 
klauna: nos, czapeczka 
oraz trąbka i wszystkie 
głowy były kolorowe. 
Radości co niemiara, 
szaleństwa także….  
i zmęczeni wróciliśmy do 
domów powoli żegnając 
się z feriami ……….ale 
niedługo WAKACJE!

Anna Roman
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA §
Od ubiegłego roku na łamach 

PULSU publikujemy tabele 
zawierającą podstawowe dane gmin 
powiatu pyrzyckiego na dzień 31 
grudnia, dla porównania prezentujemy 
także tabelę za rok poprzedzający.  
Z danych w niej zawartych wynika, 
że w gminie Pyrzyce o połowę spadła 
ilość narodzin. Biorąc pod uwagę 
dane za 2013 rok narodziny chłopców 
i dziewczynek oraz zgony kobiet  
i mężczyzn stwierdzić należy, że dwa 
razy więcej osób umiera w Pyrzy-
cach niż się rodzi; w pozostałych 
gminach nie ma aż tak dużej dys-
proporcji. Jeżeli chodzi o Pyrzyce to 

Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa 
Mieszkaniowego  już nie ma, istnieje 
tylko jeszcze w działaniach Syndyka 
Masy Upadłościowej PPM SP. z o.o. 
w Upadłości Likwidacyjnej, o to 
kiedy likwidacja zostanie zakończona 
zapytałem syndyka Czesława Pająka.

Czesław Pająk -  Największym 
problemem jest to, że nie można 
sprzedać budynku przy ulicy 
Poznańskiej, ogłosiłem 22 prze-
targi i nie ma ciągle chętnych, teraz 
zamieściłem ogłoszenie w Inter-
necie. To jest zasadniczy problem, że 
nie można sprzedać nieruchomości, 
wytoczyłem proces przeciwko 
gminie, bo nie chce się rozliczyć z syn-
dykiem, no i jest jeszcze kilkadziesiąt 
procesów osób indywidualnych, a 
także kilkanaście wspólnot jeszcze 
się nie rozliczyło. 

PP - A  sprawy pracownicze są 
już rozstrzygnięte?

C.P. - Nie ma już nic, w pierwszej 
fazie została tam tylko jedna pra-
cownica, wystąpiła z roszczeni-
ami o nadgodziny, za co pieniądze 
już otrzymała i sprawy samych  
pracowników już nie występują.

PP - Niektórym wspólnotom 
wykonano remonty za pieniądze 
innych wspólnot, co z tym 
rozliczeniem?

C.P. - No właśnie w tym jest 
również problem, bo jeszcze pięć, 
czy sześć wspólnot się nie rozliczyło, 
jedną pozwałem do sądu, bo jest 
największym dłużnikiem w tej 
chwili. Proces w sądzie trwa od roku, 
tam jest ponad 40 tysięcy, a wspól-
nota nie chce tego spłacać, pozostałe 
należności od wspólnot są to drobnie-
jsze kwoty. Z poziomu 150 tysięcy 
złotych należności w zeszły chyba 
do 52 tysięcy złotych. W tej chwili 

uwagę zwracają także dane dotyczące 
wymeldowań; w roku 2012 z gminy 
Pyrzyce wymeldowało się 215 osób, 
a w roku 2013 aż 522. Podobna ten-
dencja jest w gminie Bielice, gdzie w 
roku 2012 wymeldowało się 46 osób  a 
roku ubiegłym 106. Nie znamy powo-
dów tak dużego skoku wymeldowań, 
czyżby coś mieszkańcom w tych gmi-
nach nie pasowało i uciekają do in-
nych miast i miasteczek. Dziękujemy 
wszystkim urzędnikom pyrzyckich 
gmin za przygotowanie i przesłanie 
danych do poniższej tabeli.

PP

jest taki temat ścisłych pożyczek dla 
wspólnot, za które PPM płacił rac-
hunki, tu też  się jeszcze nie rozliczyły 
niektóre wspólnoty, zostało już tylko 
60 tytułów do wyegzekwowania. Są 
wierzyciele indywidualni, zostało 
ich około 50. W tej chwili wyta- 
czam już 40 pozwów, wytoczyłem 
40 procesów, a fazie przygotowania 
jeszcze mam 12 procesów do wytocze- 
nia i potem zostaje mi właśnie rozlic-
zenie tych wspólnot. 

PP - Ile chciałby Pan otrzymać za 
ten budynek na Poznańskiej, wycenia- 
ny na początku na ponad 400 tysięcy 
złotych?

C.P.- 199 tysięcy zł, taka cena jest 
w tej chwili. 22 przetargi to już jest 
rekord, jak to moi koledzy mówią, 
bo rzadko tak się zdarza, by po tylu 
ogłoszeniach nieruchomości nie 
sprzedać. Do negocjacji też się nikt 
nie zgłasza, już cenę tak zniżyliśmy, 
podwójną wycenę robiłem, jeszcze 
raz biegli to przeglądali, ale nikt się 
nie zgłosił. 

PP – Co będzie jak Pan nie 
sprzeda budynku?

C.P. - Przekazuję go do spółki 
a właścicielem spółki jest gmina. 
Gmina odwołała ostatniego likwida-
tora i nie powołała następnego. Sąd 
powołał kuratora i stąd też gmina 
będzie miała problem. Jeśli budynek 
wróci, to mieszkańcy wrócą i skierują 
swoje pretensje wobec gminy.

Za majątkiem pójdą roszczenia, 
szkoda że gmina nie rozumie sytu-
acji i nie pomaga w sprzedaży tego 
budynku. Jak powiedziałem, jeżeli 
nie uda się sprzedać to nieruchomość 
i mieszkańcy z roszczeniami przyjdą 
do gminy.

PP
 

Do końca likwidacji PPM 199 tysięcy złotych
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

dokończenie na str. 12

Jerzy Marek Olech sprzyja roz-
wojowi przedsiębiorczości rodzinnej. 
Wiemy z mediów, że sprzyja do tego 
stopnia, że pozwala im prowadzić 
działalność we własnym domu, tak 
było w przypadku Spółdzielni Socjal-
nej „Pomocni”. Myślę, że jest to krok 
w dobrym kierunku i chyba wiem, 
skąd burmistrz Pyrzyc zaczerpnął po-
mysł na taką filantropię. Otóż przy-
puszczam, że od Piotra Ikonowicza,  
który przygarnia do własnego domu 
potrzebujących, pozwala im miesz-
kać, realizować się i jeżeli tak jest, 
to pochwalam. Przypominam o do-
tychczasowej filantropii burmistrza 
Pyrzyc, ponieważ po raz kolejny on 
osobiście, albo ktoś w jego imieniu 
wyciągnął pomocną dłoń.  Trzy tygo-
dnie temu pracownicy pyrzyckiego 
urzędu każdego dnia opuszczali bu-
dynek z niepokojem, kto jutro wyleci 
z roboty i zwolni miejsce dla tajem-
niczej kobiety zasiadającej za kom-
puterem w pomieszczeniu informaty-
ków. Padały pytania o to, kto to, co 
robi przy służbowym komputerze i w 
ogóle, co się dzieje.

Po kilku dniach wyjaśniło się, że 
jest to małżonka Roberta Tarnow-
skiego, lidera protestujących rolni-
ków. Ponieważ na odpowiedzi z py-
rzyckiego urzędu zwykle oczekuję  
kilka dobrych dni i przed wydaniem 
nie zdążymy, postanowiłem zapytać 
pana Roberta, czy strach urzędników 
jest zasadny czy też nie.  

P.P. - Czy faktem jest to, że 
pańska żona jest, lub będzie, za-
trudniona w Urzędzie Miejskim w 
Pyrzycach?

R.T. - Nie będzie absolutnie i nie 
wiem, skąd do głowy panu taki po-
mysł przyszedł? 

P.P. - Od pracowników wiem, 
że przebywa w urzędzie w pomiesz-
czeniu informatyków, czymś się 
zajmuje i nikt nie potrafi mi wyjaś-
nić, gdy próbuję dowiedzieć się , co 
tam robi.

R.T. - Niczym się nie zajmuje 
proszę pana w urzędzie i nie ma żad-
nego podania mojej żony o przyjęcie 
do pracy, ani nie ma żadnej formalnej 
umowy o zatrudnienie. 

P.P. - To czym się zajmuje w tej 
chwili, gdy przebywa od iluś dni  
w urzędzie?

R.T. - Ale jak pan mówi, że od 
iluś dni przebywa w Urzędzie?

P.P. - W pomieszczeniu infor-
matyków, pracuje na komputerze. 

R.T. - Pan to stwierdził, że pra-
cuje na komputerze w pomieszczeniu 
dla informatyków?

P.P - Tak.
R.T. - Wie pan co? Pierwszą in-

formację taką od pana słyszę, że 
moja żona pracuje na komputerze dla 
informatyków. 

P.P -  Czyli pan zaprzecza, że  
w ogóle przebywa i czymkolwiek 
zajmuje się w Urzędzie, tak?

R.T. - Proszę pana, jeśli moja 
żona ewentualnie była w Urzędzie, to 
w celu załatwienia swojej prywatnej 
sprawy odnośnie gminy lub zna ko-
goś z informatyków w celu ewentu-
alnie podpowiedzenia jakiegoś pro-
gramu, ale nie, że pracuje czy ma 
wgląd w jakieś programy gminy czy 
takie rzeczy.

P.P. - Czyli to była jednorazowa 
sytuacja? Bo ja mam informacje, 
że do tej pory miało to  miejsce dwa 
czy trzy razy w tym tygodniu. Nie 
była to jednorazowa sprawa. 

R.T. - No możliwe, wie pan, ja 
nawet nie rozmawiałem z żoną na 
ten temat. Jeśli była, czy może kogoś  
z informatyków zna, jeśli nawet zna, 
poprosiła o jakiś nie wiem, program 
szkoleniowy i ktoś tam pokazał, jak 
to ma działać, no to może chciała to 
w celu szkoleniowym, porozmawiała 
w sprawie takiej, żeby ktoś pomógł 
jeśli się zna na jakimś tam programie, 
takim operacyjnym komputerowym.  
I to mogło być na tyle, nie ma żad-
nej oficjalnej, wie pan tam ani poda-

nia ani zatrudnienia i nic w tym kie-
runku po prostu nie działa. Wie pan, 
jeśli ktoś tam podnosi panikę w gmi-
nie to nie wiem, po co. My mamy go-
spodarstwo i z tego się utrzymujemy, 
nie potrzebujemy żadnej dodatkowej 
pracy. Jeśli moja żona chciałaby się 
tam zatrudnić, no to chyba nie tędy 
droga, tak? Najpierw napisałaby po-
danie, musi być jakieś  zapotrzebowa-
nie na stanowisko i przede wszystkim 
w tym kierunku musi być zrobiona 
szkoła czy doświadczenie, żeby zaj-
mować jakieś stanowisko. Z tego, co 
wiem burmistrz nie przewiduje chyba 
dodatkowego zatrudnienia, bo chyba 
ma wystarczające, co?

P.P. -  Pana żona znalazła się  
w miejscu, w którym znajduje się 
szereg informacji, do których osoby 
postronne nie mają dostępu.

R.T. - Proszę pana, czyli pan 
uważa, że co? Że ci informatycy, 
którzy ewentualnie pracują w tym 
pomieszczeniu to pokazaliby oso-
bie takiej, która nie jest zatrudniona  
w urzędzie w sprawy związane bez-
pośrednio z gminą, nie wiem, z do-
kumentami, z takimi rzeczami? Prze-
cież ich obowiązuje tajemnica zawo-
dowa i oni ewentualnie mogą pra-
cować na jakimś programie, który 
może być szkoleniowym i mogą po-
móc takiej osobie, która się zwróci na 
chwilę, gdzieś siedzi z boku i w ogóle 
nie przeszkadza w pracy. Urząd jest 
publiczny, płacimy od tego podatki, 
czy ktoś siądzie na bocznym krze-
śle i będzie jakieś tam program infor-
macyjny i poprosi informatyka „Pro-
szę pana, jak to działa, czy można 
pomóc?” i siądzie z boku, oni robią 
swoją pracę to z czymś to koliduje?

P.P. - Czy według pana zwy-
kły człowiek z ulicy mógłby wejść 
do urzędu i tak usiąść przy biurku 
urzędnika? 

R.T. -  No dobrze, no proszę pana, 
ja nie twierdzę, że ktoś zrobił jakieś 
przestępstwo, jeśli to jest zabronione, 

to pewnie moja żona nie pójdzie  
i nie będzie prosiła o jakiś tam jed-
norazową pomoc, czy to jej pomogło  
w tym czy nie, ale nie wierzę, że 
poszła, żeby wyciągnąć jakieś 
informacje. 

Ja też wierzę, że pani Tarnowska 
nie przebywała w urzędzie, by kopio-
wać dane z gminnego serwera, ale je-
śli ktoś zna przepisy Głównego In-
spektora Danych Osobowych, to wie, 
że na każdym szczeblu administra-
cji obowiązują bardzo rygorystyczne 
przepisy dotyczące dostępu do do-
kumentów, komputerów i zasobów 
z danymi. Nie udało się nam usta-
lić, kto wydał zgodę na- jak to okre-
ślił pan Robert- „kurs komputerowy”  
u informatyków. Ale znający oby-
czaje w urzędzie wiedzą, że bez 
zgody Olecha nie mogło się obyć. 
Olech i Tarnowski lubią się i przy 
wielu okazjach komplementują, 
więc całe zajście można potraktować 
chyba jako koleżeńską przysługę, ale 
mieszkańców Pyrzyc zachęcam do 
naśladownictwa, proszę po przeczy-
taniu tego artykułu iść do sekretariatu 
burmistrza usiąść przy komputerze 
sekretarki i zgłębiać tajniki Worda, 
pani sekretarka, może pani wicebur-
mistrz albo sam burmistrz pomogą.  
By sprawdzić, dlaczego osoba po-
stronna zasiada za urzędowymi kom-
puterami skierowałem do burmistrza 
Jerzego Marka Olecha zapytanie  
o następującej treści:

1. Czy w Urzędzie Miejskim miała 
miejsce sytuacja, gdzie osoba nie bę-
dąca pracownikiem Urzędu pani Iza-
bela  Tarnowska, żona pana Roberta, 
przewodniczącego Komitetu Prote-
stacyjnego Rolników,  kilkakrotnie 
przebywała w pomieszczeniu infor-
matyków i pracowała tam na kompu-
terze Urzędu.

Przy mikrofonie Robert Tarnowski na spotkaniu noworocznym burmistrza  
Pyrzyc po odebraniu Pyrzyczanki
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Biorąc pod uwagę dotychcza-
sowe badania nad chorobą, musimy 
się liczyć z tym, że choroba zawita do 
naszego powiatu jeszcze w tym roku, 
czy tak się stanie zobaczymy.

PP

dokończenie ze str. 1

Afrykański pomór świń (ASF) 
to szybko szerząca się choroba wi-
rusowa, na którą podatne są świ-
nie domowe oraz dziki. Ludzie nie 
są wrażliwi na zakażenie wirusem 
ASF w związku, z czym choroba ta 
nie stwarza zagrożenia dla ich zdro-
wia i życia. Najczęściej wprowadze-
nie wirusa ASF do kraju wolnego od 
choroby następuje poprzez transport, 
mięso, produkty mięsne, odpadki ku-
chenne i poubojowe, pochodzące od 
chorych świń i dzików. Najczęstszą 
przyczyną zakażenia świń jest bezpo-
średni kontakt ze zwierzętami zaka-
żonymi lub zakażonymi odpadkami 
żywnościowymi. W przypadku tere-
nów o wysokim zagęszczeniu gospo-
darstw utrzymujących świnie, roz-
przestrzenianie się wirusa między go-
spodarstwami jest łatwe, za pośredni-
ctwem osób odwiedzających gospo-
darstwo lub zakażonej paszy, wody, 
czy narzędzi.

Co to jest afrykański
pomór świń?

Jak rozpoznać afrykański
 pomór świń?

Jak zapobiegać 
afrykańskiemu 

pomorowi świń?

U świń mogą pojawić się 
następujące objawy:

• Wysoka gorączka, z tym że 
gorączkujące świnie mają początkowo 
zachowany apetyt i zachowują się 
normalnie;

• Liczne padnięcia świń w każdym 
wieku;

• Sinica skóry uszu, brzucha i boków 
ciała, drobne, lecz liczne wybroczyny 
na skórze;

• Ograniczyć dostęp osobom pos-
tronnym do pomieszczeń lub miejsc, 
w których znajdują się zwierzęta, w 
szczególności osobom, które w os-
tatnim czasie przebywały na terenie 
Federacji Rosyjskiej lub Białorusi;

• Zabezpieczyć swoje gospodarstwo 
przed przedostaniem się dzików, 
zabezpieczyć paszę przed dostępem 
zwierząt wolno żyjących;

• Stosować w gospodarstwie proce-
dury sanitarne – utrzymywać gospo-
darstwo w czystości, dbać o czystość 
sprzętu używanego w gospodarstwie, 
stosować odkażanie bieżące, używać 
osobnego obuwia, odzieży ochronnej 
oraz narzędzi do obsługi zwierząt;

• Nie wprowadzać do gospodarstwa 
zwierząt niewiadomego pochodze-
nia – bez świadectwa zdrowia lub 
wykazujących jakiekolwiek objawy 
osłabienia;

• Nie karmić zwierząt odpadkami 
żywności.

• Duszność, pienisty lub krwisty 
wypływ z nosa;

• Biegunka, często z domieszką 
krwi.

W styczniu odbyło się już trady-
cyjnie spotkanie noworoczne burmi-
strza Pyrzyc Jerzego Marka Olecha. 
Podczas uroczystości burmistrz wrę-
czył w ramach wyróżnienia kilkana-
ście dyplomów i Pyrzyczanek tym, 
których w różnych kategoriach uznał 
za najlepszych w minionym 2013 
roku. W kategorii Promocja Mia-
sta   “Pyrzyczankę” otrzymał zespól 
“CANTUS DELICIUM”, w imieniu, 
którego pod nieobecność zespołu, 
nagrodę odebrał ks. Zbigniew Ra-
kiej, a prezentacji dokonała Alina Ja-
nił. Dziś pewnie nie powracalibyśmy 
do tego momentu gdyby nie informa-
cja o tym, że wyróżnienie od Olecha 
nie zostało przyjęte przez członków 
zespołu z entuzjazmem. Członkowie  

2. Jeżeli tak, to w jakim celu  tam 
przebywała, kto wyraził na to zgodę, 
czy sytuacja taka była zgodna z pro-
cedurami  bezpieczeństwa i  ochronie 
danych osobowych, jakie kroki podjął 
pan w tej materii, by taka sytuacja ni-
gdy więcej nie zaistniała?

Odpowiedź była następująca: 
Szanowny Panie, Przyjmując, że 
Pana pismo z dnia 12 lutego 2014 r. 
ma charakter wniosku o udostępnie-
nie informacji publicznej w rozumie-
niu ustawy z dnia 6 września 2001 r. 
o dostępie do informacji publicznej w 
(zw. z art. 3a ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1984 r. Prawo prasowe), wska-
zuję uprzejmie, że kwestie poruszone 
przez Pana nie dotyczą w mojej oce-
nie żadnego z zakresów udostępnia-
nej informacji publicznej wskazanych 
w art. 6 ww. ustawy. Niemniej jednak, 
szanując prawo przedstawicieli prasy 
do informacji, wskazuję, że zgodnie z 
posiadaną przeze mnie wiedzą, miała 
miejsce jednorazowa sytuacja w któ-
rej pracownik Urzędu umożliwił pe-
tentowi, przy swojej obecności i pod 
kontrolą, skorzystanie z komputera 
celem wydruku wniosku do wypełnie-
nia i złożenia w tutejszym Urzędzie. 
Zwróciłem pracownikowi uwagę na 
nieprawidłowość takiego działania 
w kontekście obowiązujących w tutej-

szym Urzędzie procedur bezpieczeń-
stwa informatycznego. 

Jak widać, pan burmistrz nie od-
powiada na do końca pytania, bo 
chyba  nie docenia naszych możli-
wości. Pisze o jednorazowym poby-
cie Pani Tarnowskiej, a my wiemy, że 
było to kilkakrotnie, ale prawda bur-
mistrza nie zawsze musi być naszą 
prawdą. I na tym mógłbym artykuł 
zakończyć, gdyby nie kolejny przy-
padek zasiadania za  urzędowym py-
rzyckim biurkiem i komputerem bez 
umowy o pracę, a miało to niedawno 
miejsce w dziale gospodarki komu-
nalnej, gdzie oczy ze zdziwienia ot-
wierali nie tylko pracownicy działu, 
ale i jego kierownictwo. Jak się póź-
niej okazało, po kilku dniach tajemni-
czym osobnikiem w dziale okazał się 
pan Świątek Paweł, który kilka dni 
po odkryciu go przez pracowników 
wydziału dostał w nim pracę. Należy 
dodać że pan Paweł już raz pracę 
od Olecha na czas określony dostał  
w dziale promocji, ale kiedy zasiadł 
za biurkiem w komunalce, umowy 
jeszcze nie miał. Z tego co nam się 
udało ustalić, pan Świątek otrzymał 
pracę bez wymaganego konkursu na 
to stanowisko i nie posiada wymaga-
nego na nim wykształcenia. Taką  sy-
tuację mamy już w urzędzie po raz 

kolejny, był pracownik w dziale pozy-
skiwania środków bez wykształcenia 
i konkursu, (dziś pracuje w Pyrzyc-
kim Domu Kultury) była sekretarz 
bez uprawnień i konkursu, oboje po-
żegnali się ze stanowiskami po naci-
skach radnych, mediów i opinie pub-
licznej. Obie sytuacje opisuję w spo-
sób może dość luźny, ale poruszana 
przeze mnie powyżej sprawa jest bar-
dzo poważna. Nasze dane osobowe 
chronione są na podstawie ustawy 
o ochronie danych osobowych oraz 
ustawy ordynacja podatkowa. Zgod-
nie z przepisami o ochronie danych, 
burmistrz, jako administrator zbioru 
danych oraz jako osoba  będąca obo-
wiązana do ochrony danych osobo-
wych, jeżeli udostępnia te dane lub 
umożliwia dostęp do nich osobom 
nieupoważnionym, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do lat 2. Nie 
chcę nawet myśleć, że osoba, która 
dopuściła do systemów informatycz-
nych osobę nieuprawnioną mogła do-
puścić do informacji o naszych da-
nych podatkowych,  ale pewności, że 
takich danych nie udostępniono nie 

O włos od kompromitacji
“CANTUS DELICIUM”, pamiętają 
Olechowi obietnice pomocy i pamię-
tają też, że jak dotąd się z nich nie 
wywiązał. Zespół podjął nawet decy-
zje o tym, że zwróci „Pyrzyczankę” 
Olechowi i przypomni mu o tym co 
obiecywał, zamiar jednak się nie ziś-
cił, może członkowie zespołu ochło-
nęli trochę, może do zmiany decyzji 
namówił ich ksiądz Zbigniew Ra-
kiej przekonując ich o chrześcijań-
skim obowiązku przebaczania? Dziś 
członkowie zespołu nie chcą rozma-
wiać na ten temat, ale jak widać żal 
do Olecha za puste obietnice mają. 
Zapewne Olech o całej sprawie wie 
i kolejnej Pyrzyczanki utalentowa-
nym artystom, by nie narazić się na 
jej  zwrot już nie da.

dokończenie ze str. 11 mam i sam fakt, że osoby postronne 
siedzą przy komputerze w pokoju in-
formatyków, w którym może znajdo-
wać się serwer, a więc miejsce najbar-
dziej chronione w każdym urzędzie, 
czy firmie może budzić poważne 
obawy. Indywidualne dane zawarte 
w deklaracji oraz innych dokumen-
tach składanych przez nas, a doty-
czące podatków, objęte są tajemnicą 
skarbową. Burmistrz zobowiązany 
jest do zachowania tej tajemnicy,  
a jej złamanie, jak mówi  ordynacja 
podatkowa, podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 5. Pozostawiam 
zatem pod rozwagę właściwym orga-
nom, czy nie warto złożyć wniosku 
o kontrolę do Głównego Inspektora 
Danych Osobowych, czy dane miesz-
kańców gminy Pyrzyce są przez Ole-
cha właściwie chronione.

PS. 
Zauważyliście Państwo, że mamy 

z panem Tarnowskim takie same ini-
cjały dlatego ja powyżej wystąpiłem 
jak PP. 

Ryszard Tański
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17 lutego odbyła się w pyrzyckim 
sądzie rozprawa w sprawie popełnie-
nia przestępstwa umyślnego ściga-
nego z oskarżenia publicznego przez 
radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach 
Jerzego W.  Dokładnie rzecz biorąc 
radny zapomniał o wpisywaniu do 
oświadczenia majątkowego, które 
każdego roku musi składać radny 
o swoich zarobkach, dochodach  
i majątku, dochodów jakie otrzymy-
wał od burmistrza na paliwo od po-
czątku kadencji, a to już jest prze-
stępstwem. Mimo wniosku prokura-
tury, by warunkowo umorzyć postę-
powanie, sąd podjął decyzję o tym że 
sprawa się odbędzie i tak się stało. Z 
informacji, jakie udało się nam zdo-
być w pyrzyckim sądzie, sprawa dla 
Jerzego W. zakończyła się orzecze-
niem że „nie ma charakteru skazu-
jącego”, wiemy także, że to orze-
czenie uprawomocniło się 25 lutego, 
czyli nie odwoływała się prokuratura 
i nie odwoływał się radny. Nie znamy 
pełnego wyroku w tej sprawie i tylko 
na bazie tak lakonicznej odpowiedzi 
możemy sądzić,  że radnego uznano 
za winnego popełnionego czynu, ale 
nie wymierzono mu kary. Biorąc to 
pod uwagę i dotychczasowe orzecz-
nictwo w takich przypadkach mandat 
radnego powinien być wygaszony. 
Podobne sytuacje w Polsce już miały 
miejsce co poniżej cytujemy: 

„Wojewoda W. zarządzeniem za-
stępczym z dnia 28 lutego 2013 r. 
działając w oparciu o art. 98a ust. 2 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 
190 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 
lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, powiatów i sejmików wo-
jewództw (Dz.U. Nr 176, poz. 1190 z 
2010 r.) i w zw. z art.16 ust. 3 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę Kodeks wy-
borczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113 z późn. 
zm.) stwierdził wygaśnięcie man-
datu radnej Rady Miejskiej R. J.S.   
W uzasadnieniu organ podał, że 
zgodnie z powołanymi przepisami 
nie mają prawa wybieralności osoby, 
wobec których wydano prawomocny 
wyrok warunkowo umarzający postę-
powanie karne w sprawie popełnie-
nia przestępstwa umyślnego ściga-
nego z oskarżenia publicznego.” Ko-
lejny wyrok w identycznej sprawie 
– „Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Olsztynie w składzie następującym: 
Przewodniczący WSA Hanna Rasz-
kowska sędzia (spr.) Sędziowie WSA 
Katarzyna Matczak sędzia Bogusław 
Jażdżyk Protokolant WSA specjalista 
Karolina Hrymowicz po, rozpozna-

Zakończone zostały prace zwią-
zane z remontem wnętrza świetlicy 
wiejskiej w Zaborsku. Odnowiona z 
zewnątrz w 2012 roku świetlica zo-
stała użyczona w najem nowo utwo-
rzonej Spółdzielni Socjalnej „Ja-
skółka” z Zaborska. Remont po-
mieszczeń sanitarnych oraz części 
kuchennej, wykonanych na zlecenie 
i na koszt Spółdzielni jest częścią 
umowy, jaką Gmina Warnice zawarła 
ze Spółdzielnią Socjalną, w zamian 
za wieloletnie bezpłatne użyczenie. 
Koszt prac remontowych wyniósł 
około  60 000 zł, a prace napraw-
cze dotyczyły m. in. wymiany pod-
łogi, odnowienia ścian, wyposaże-
nia kuchni w sprzęt gastronomiczny 

niu na rozprawie w dniu 18 Czerwca 
2013 r. Sprawy Ze Skargi na zarzą-
dzenie zastępcze JS Wojewody  Dnia 
“[...]”, nr “[...]” w przedmiocie wy-
gaśnięcia mandatu radnego oddala 
skargę. W uzasadnieniu organ podał, 
że zgodnie z powołanymi przepisami 
nie mają prawa wybieralności osoby, 
wobec których wydano prawomocny 
wyrok warunkowo umarzający postę-
powanie karne w sprawie popełnie-
nia przestępstwa umyślnego” 

Tak więc na najbliższej sesji radni 
Rady Miejskiej w Pyrzycach, po za-
sięgnięciu pełnej informacji z sądu 
przez przewodniczącego rady, po-
winni mandat wygasić. Według na-
szych czytelników, radny w spra-
wach zapomnień w oświadczeniach 
majątkowych  nie jest nowicjuszem, 
w 2010 roku, na zlecenie jeszcze ży-
jącego Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa 
Mieszkaniowego dokonał rozbiórki 
starego młyna w Brzesku, umowa  
o dzieło była według naszych czytel-
ników podpisana imiennie z Jerzym 
Wrońskim i on za wykonaną roz-
biórkę pobrał z  kasy PPM  ponad 20 
tysięcy złotych. Zapewne sam Wroń-
ski tego młyna wtedy nie rozbierał, 
ale wiemy, że zabrał się do tego bar-
dzo szybko, bo rozbiórkę rozpoczęto 
kilka dni  przed terminem wskaza-
nym przez służby nadzoru, czym na-
ruszono prawo. Może na szybkość 
prac miały wpływ zbliżające się wy-
bory, wtedy rządził jeszcze Kazimierz 
Lipiński. Każdy z czytelników może 
dziś także sprawdzić oświadcze-
nia majątkowe już radnego Jerzego 
Wrońśkiego, to pierwsze początkowe 
złożone pod koniec 2010 roku roz-
poczynającym kadencję  i drugie za 
2010 rok w żadnym z nich nie ma 

wzmianki o w/w kwocie. Radny Je-
rzy załapał się na pechową dla niego  
kadencję, bo w tej obowiązuje za-
pis w prawie, który mówi o tym, że 
nawet jeżeli sąd nie wymierzy kary  
w sprawie, to i tak radny traci man-
dat. W następnej kadencji będzie już 
obowiązywał kodeks wyborczy  a nie 
ordynacja wyborcza i wtedy mandat 
będzie odbierany dopiero po prawo-
mocny skazaniu, a nie po stwierdze-
niu popełnienia przestępstwa. 

Artykuł ten dedykuję szczegól-
nie przewodniczącemu Rady Miej-

skiej w Pyrzycach Ryszardowi Grze-
siakowi, który powinien po jego 
lekturze zająć się tematem. Z po-
wyższego wynika, że przewodni-
czący powinien przygotować projekt 
uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach  
w sprawie wygaszenia mandatu Je-
rzemu Wrońskiemu. W sytuacji gdy 
radni będą się ociągali w swojej de-
cyzji, podejmie ją za nich wojewoda 
zachodniopomorski. 

Ryszard Tański

najwyższej jakości wg norm Sa-
nepidu, wymianę instalacji elek-
trycznej i wodno-kanalizacyjnej 
oraz podwieszenia nowych su-
fitów. Odnowiona została także 
główna sala świetlicy, prace do-
tyczyły m. in. pomalowana ścian, 
elementów konstrukcji drewnia-
nych, wykonania dodatkowych 
kanałów wentylacyjnych.

Rozwój Spółdzielni, w tym 
środki na remont siedziby pocho-
dzą z Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy. Spółdzielnia Socjalna „Ja-
skółka” utworzona jest na ba-
zie członków Stowarzyszenia 
JASKÓŁKA.

REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZABORSKU

Radny Jerzy Wroński
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13 lutego na zebraniu założy-
cielskim powstała Akademia Piłkar-
ska Sokół Pyrzyce. Została powo-
łana przez rodziców dzieci  trenują-
cych przy MLKS Sokół, ale z zało-
żeniem, że jest otwarta dla wszyst-
kich dzieci z powiatu pyrzyckiego 
chcących tylko rozwijać swoje umie-
jętności piłkarskie. „Nie jest tajem-
nicą, że MLKS boryka się od dłuż-
szego czasu z problemami organiza-
cyjnymi i finansowymi, a przy bar-
dzo dużym (zwłaszcza w ostatnich 
dwóch latach) przyroście małych pił-
karzy konieczne było powołanie no-
wej organizacji, która zagospodaro-
wałaby ten wielki potencjał. W chwili 
obecnej działania Akademii skupione 
są na czterech grupach wiekowych 
tj.1999-2001/2002-2003 / 2004-2005 

Na jednej z sesji Rady Miejskiej w 
Pyrzycach odczytany zostal wniosek 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, by 
radni uchwałą nadali nazwę „rondo 
im. Wincentego Witosa”. Słuszne 
to czy niesłuszne nie wiemy, ale jak 
widać na stronie www Urzędu Mie-
jskiego, oprócz pomysłu pyrzyckiego 
PSL jest więcej. Zapewne za zgodą 

19 lutego TV Trwam nadała pro-
gram interwencyjny pt. „Po stronie 
prawdy”. Program realizowany w 
Miedzyniu w całości został poświę-
cony problemowi hodowli norek. 
Godzinny program wypełniły wy-
powiedzi mieszkańców Miedzynia, 
Jedlic, Rościna, Przelewic, Jarząbek. 
O norkową inwestycję w Miedzyniu 
pytany był także burmistrz Lipian 
Krzysztof Boguszewski, radni z Li-
pian i wiceprzewodniczący Sejmiku 
Województwa Zachodniopomor-
skiego Kazimierz Drzazga oraz  pre-
zes Koła  Łowieckiego „Nemrod”. 
A wstęp do dyskusji o problemie dał 
lider  norkowego protestu Ireneusz 
Dykiert z Lipian. Najwięcej emocji 

W trosce 
o potomstwo Sokoła

/2006-2007/  i od września 2014 po-
wołana zostanie kolejna grupa wie-
kowa  2008-2009.

 Ideą Akademii jest ciągłość na-
boru i tworzenia nowych grup dzie-
cięcych nie rzadziej niż  co dwa lata 
i angażowanie co raz to nowej rzeszy 
rodziców w działanie tejże Akademii,  
co przede wszystkim daje gwarancję 
długiego „życia” Akademii i mam 
nadzieję prężnego rozwoju, gdyż jak 
pokazuje historia zawsze najbardziej 
zaangażowanymi działaczami są ro-
dzice najmłodszych grup”- powie-
dział Mirosław Stasiak prezes za-
rządu Akademii Piłkarskiej „Sokół” 
Pyrzyce. My życzymy powodzenia 
nowej piłkarskiej inicjatywie i do te-
matu piłkarskiego narybku będziemy 
wracać.

PP 

wśród zebranych wzbudziły wypo-
wiedzi  przedstawiciela Związku Ho-
dowców i Producentów Zwierząt Fu-
terkowych. Jak się okazało, godzinny 
program nie do końca dał szansę wy-
powiedzenia się wszystkim, szcze-
gólnie tym przeciwnym hodowli no-
rek w naszym regionie. Szkoda, że  
w  programie nie wziął udziału inwe-
stor hodowli z Miedzynia, zapewne 
dyskusja byłaby wtedy bardziej treś-
ciwa. Na załączonym zdjęciu widać, 
że inwestycja w Miedzyniu prawie 
ukończona i tylko czeka na norki, 
można sądzić, że inwestor z Barlinka 
nie za bardzo przejmuje się prote-
stami i po prostu robi swoje. 

PP  

Norki z Miedzynia 
w telewizji 

administratora urzędnicy ratusza 
pytają pyrzyczan o ten sam temat 
ale podają jeszcze inne możliwości. 
W odpowiedniej zakładce można 
zagłosować na 7 propozycji, poniżej 
zamieszczamy dane z soboty 1 marca. 
Jak widać po ilości oddanych głosów 
nazwa ronda jest pyrzyczanom chyba 
obojętna. 

Sonda: Czy jest Pani/Pan za nada-niem dla ronda zlokalizowanego  
u zbiegu ul. 1 Maja, Księcia Bogusława, Stargardzkiej oraz placu Wolności w 
Pyrzycach nazwy: 

Do tej pory zagłosowało: 195 osób.

1. rondo im. Aleksandra Omieczyńskiego (15)      8%

2. rondo im. Armii Krajowej (19)   10%

3. rondo im. Żołnierzy Wyklętych (32)  16%

4. rondo im. Ofiar Katastrofy Smoleńskiej (44) 23%

5. rondo im. prof. Edwarda Rymara (14)    7%

6. rondo im. Wincentego Witosa (15) 8%

7. rondo im. Pyrzyckich Spotkań z Folklorem (56) 29%

Wywiadu udzielił Ireneusz Dykiert
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W drugim tygodniu ferii zimo-
wych czterdzieścioro najmłodszych 
uczniów Zespołu Szkół w Lipia-
nach mieało okazję spędzić w szkole 
uczestnicząc w zajęciach muzycz-
nych, kulinarnych, sportowo - re-
kreacyjnych, mieli możliwość wy-
zjazdu na basen do Gorzowa Wlkp. 

i na ognisko do lasu. Organiza-
torem zimowiska była Fundacja  
na Rzecz Rozwoju Dzieci i Mło-
dzieży „Moja Młodość”. Zimo-
wisko odbyło się we współpracy 
z Zespołem Szkół w Lipianach  
i finansowemu wsparciu Gminy 
Lipiany.  


