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Czytaj na str. 3

Czytaj na str.11

Czytaj na str. 5

Powiedzenie, że  bliższa koszula 
ciału, w tym przypadku przełożyło 
się na polityczne pokrewieństwo. 
Oto w Wydziale Dróg i Komunika-
cji zatrudniony został Mirosław Bu-
dynek, wpływowy pyrzycki członek 
Prawa i Sprawiedliwości. 

Piszemy wpływowy, bo już na 
początku kadencji udało mu się 
chyba skutecznie przekonać wła-
dzę wyższą do zatrudnienia córki 
na stanowisku kierownika biura 

Nowy dyrektor dla PDK

W starostwie 
praca 

po partyjnej
linijce?

powiatowego Agencji Restruktury-
zacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Jak widać, skuteczny jest na-
dal, bo bez konkursu został za-
trudniony w starostwie, gdzie jak 
wszyscy twierdzą, słowo oszczęd-
ność odmie-
nia się przez 
wszystkie 
przypadki. 

Lipiańska swastyka
 zaasfaltowana

 Od kilkudziesięciu lat mieszkańcy Lipian, za komuny w wielkiej ta-
jemnicy, w latach późniejszych bez obaw, przekazywali sobie informa-
cję o zainstalowanej w drodze, a dokładniej w bruku ulicy Myśliborskiej 
swastyce.

Sądowy koniec
konfliktu w szkole 
w Żabowie Czytaj na str. 10
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Do zdarzenia doszło w niedzielne 
popołudnie w miejscowości na tere-
nie gminy Warnice. Dyżurny pyrzyc-
kiej komendy otrzymał pilne wezwa-
nie w związku z awanturą domową.                          

Z informacji przekazanej przez 
zgłaszającą wynikało, że mężczy-
zna grozi rodzinie pozbawieniem ży-
cia wymachując nożami. Kiedy poli-
cjanci przyjechali na miejsce, zoba-
czyli stojącego w oknie domu męż-
czyznę, który trzymał w rękach noże 
kuchenne.

W rozmowie ze zgłaszającymi 
policjanci ustalili, że mężczyzna 
przyjechał z zagranicy, gdzie pra-

ARESZT 
ZA USIŁOWANIE ZABÓJSTWA 
W REŃSKU

Policjanci z Pyrzyc
zatrzymali 39-letniego 
mężczyznę, który zaatakował 
swoją rodzinę kuchennymi 
nożami. 
Prokurator przedstawił 
podejrzanemu zarzut
usiłowania zabójstwa. 
Decyzją sądu został 
tymczasowo aresztowany na 
3 miesiące. Grozi mu kara 
nawet dożywotniego więzienia.

cuje i znajdując się pod wpływem 
alkoholu wszczął awanturę w domu. 
Podczas awantury wyzywał i gro-
ził domownikom pozbawieniem ży-
cia.  Groźby były na tyle poważne, 
że zgłaszający z obawy o swoje życie 
opuścili dom.

Policjanci po zorientowaniu 
się w sytuacji weszli do domu, ce-
lem opanowania sytuacji i przywo-
łania 39-latka do zachowania zgod-
nego z prawem. Mężczyzna podczas 
próby rozmowy był agresywny, wy-
zywał i groził interweniującym funk-
cjonariuszom użyciem noży. W cza-
sie, gdy policjanci zagrodzili drogę 
wyjścia schodami, mężczyzna nie 
zważając na wysokość zsunął się  

z pierwszego piętra budynku i po-
biegł z nożami do rodziny z zamia-
rem zadania ciosu matce. Tam został 
obezwładniony przez policjantów, 
którzy wytrącili noże, zagradzając 
drogę do pokrzywdzonych.

Mężczyzna został zatrzymany  
i trafił do policyjnego aresztu. Po wy-
trzeźwieniu na podstawie zebranego 
materiału dowodowego mężczyzna 
usłyszał w prokuraturze zarzut m.in.  
usiłowania zabójstwa. 4.07.br., został 
tymczasowo aresztowany przez sąd 
na okres trzech miesięcy.

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

Konkurs został przeprowadzony 
w dwóch kategoriach, dla uczniów 
szkół podstawowych oraz uczniów 
szkół gimnazjalnych, których sie-
dziba mieści się na terenie gminy Py-
rzyce. Kreatywność i pomysłowość 
dzieci mile nas zaskoczyła.   Wśród 
złożonych prac znalazły się przed-

Dobre rady na odpady
9 czerwca 2017 r. komisja konkursowa dokonała wyboru najciekaw-

szych prac zgłoszonych w konkursie pt. „Nadaj drugie życie odpadom”, 
zorganizowanym przez Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z 
o.o. Celem konkursu było zaangażowanie dzieci i młodzieży w tematykę 
związaną z ponownym wykorzystaniem odpadów.  Dzieci poprzez własne 
działania, prowadzące do stworzenia użytkowych rzeczy z odpadów, po-
kazały, że tematyka recyklingu jest im doskonale znana. Konkurs miał za 
zadanie rozwijać u uczniów kreatywność oraz zdolności twórcze, skłonić 
ich do poznania i poszerzania wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z 
gospodarowaniem odpadami. 

mioty, które  można  ponownie  wy-
korzystać. Można uznać, że nadano 
drugie, życie odpadom. Wręcze-
nie nagród i wyróżnień nastąpiło na 
ostatniej sesji Rady Miejskiej w Py-
rzycach. Za zajęcie I miejsca nagrodą 
był rower, za zajęcie II I III miejsca 
– słuchawki. 

NAGRODY w kategorii szkół gimnazjalnych
I miejsce –  Karol Gutkowski - Publiczne Gimnazjum im. Marii Skłodow-

skiej-Curie, II miejsce  Alicja Orłowska - Publiczne Gimnazjum im. Marii 
Skłodowskiej-Curie, III miejsce Michał Burda - Publiczne Gimnazjum im. 
Marii Skłodowskiej-Curie

WYROŻNIENIA
Szymon Kołodziej - Publiczne Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie, 
Natalia Gajocha - Społeczne Gimnazjum w Pyrzycach, Amelia Grzybowska - 
Społeczne Gimnazjum w Pyrzycach
 NAGRODY w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Jakub Wolański,Szkoła Podstawowa w Mielęcinie, II miejsce- Na-
talia Kida, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, im. Leonida Te-
ligi, III miejsce – Joanna Maduzia Szkoła Podstawowa z Oddziałami integra-
cyjnymi, im. Leonida Teligi

WYRÓŻNIENIA:
Adam Grabowski, Szkoła Podstawowa w Żabowie, Iga Drabik , Szkoła Pod-
stawowa w Żabowie, Jakub Balcerczak Szkoła Podstawowa z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach Tomasz Domszy   Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II w Brzesku.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom. Gra-
tulujemy zwycięzcom. Do zobaczenia za rok!

PP
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Dotychczas były to samochody 
używane, pozyskiwane od partne-
rów niemieckich lub wycofywane 
z użytku przez inne służby. W 2016 
roku Gmina Pyrzyce wzięła udział w 
projekcie Wsparcie systemu ratow-
nictwa w Województwie Zachodnio-
pomorskim poprzez zakup samocho-
dów oraz wyposażenia dla Ochotni-
czych Straży Pożarnych. 

Na zakup samochodu wraz z pa-
kietem ochronnym dla OSP Brze-
sko, którego całkowity koszt wy-
nosi 853.000,00 zł, Gmina Py-
rzyce otrzymała dofinansowanie 
RPO 570.774.00 zł + WFOŚiGW – 
73.526,00 zł. 

Wkład własny gminy wyniósł 
208.700,00 zł. OSP w Brzesku otrzy-
mała nowoczesny samochód ratow-
niczo-gaśniczy w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
na lata 2014-2020, oś priorytetowa 
RPZP.03.00.00 Ochrona środowiska 
i adaptacja do zmian klimatu, dzia-
łanie RPZP.03.04.00 Adaptacja do 
zmian klimatu, typ projektu Wypo-
sażenie służb ratownictwa w specja-
listyczny sprzęt wykorzystywany w 
sytuacjach wystąpienia zjawisk ka-
tastrofalnych lub poważnych awa-
rii, tytuł projektu Wsparcie systemu 
ratownictwa w Województwie Za-
chodniopomorskim poprzez zakup 
samochodów oraz wyposażenia dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych, re-
alizowanego przez Oddział Woje-
wódzki ZOSP RP Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

Partner zadania – OSP w Brzesku 
otrzymała średni samochód ratowni-
czo-gaśniczy z pojemnością zbior-
nika na wodę 4680 litrów. W czasie 
odbioru techniczno-jakościowego 
samochodu w Kielcach, strażacy 
odbyli szkolenie z zakresu obsługi  
i zasad eksploatacji pojazdu. Samo-
chód znajduje się już w OSP Brze-
sko. „Jest to samochód pod wzglę-
dem wyposażenia uniwersalny, może 
uczestniczyć w akcjach ratunkowych 

Autor zdj. - Robert Stachnik

Nowy dyrektor dla PDK

Dyrektor PDK - Rafał Roguszko

Pierwszy w historii gminy Pyrzyce 
nowy wóz strażacki dla OSP

na drogach, ale i też innych akcjach 
ratowniczych. Ze względu na dużą 
ilość przewożonej wody w naszej no-
menklaturze określamy go jako wóz 
pożarniczy ciężki. W gminie Pyrzyce 
to pierwszy nowy wóz strażacki, jeżeli 
chodzi o inne gminy to Przelewice 
rozpoczęły cykl wymiany starych wo-
zów na nowe, kolejne były Warnice, 
Bielice teraz Brzesko i jeszcze w tym 
roku nowy wóz trafi do OSP Tetyń. 
Nowy samochód w Brzesku jest włą-
czony do służby, dajemy sobie jeszcze 
trochę czasu na dostosowanie straża-
ków z OSP Brzesko, ale już może brać 
udział w akcjach ratowniczych” - po-
wiedział komendant PSP w Pyrzy-
cach Jacek Marchlewicz. 

- „Na razie mamy przeszkolonych 
6 strażaków, ale w  każdej chwili mo-
żemy przeszkolić kolejnych, jeżeli 
chodzi o samochody stare, to ten który 
zostawiliśmy w naszej OSP, Magirus 
to rocznik 1972, drugi Jelcz rocznik 
chyba 1987 przekazaliśmy do OSP 
Obromino” – powiedział naczelnik 
OSP Brzesko Jacek Mierzwiak. 

- „Od roku obchodzimy 70 le-
cia istnienia Ochotniczych Straży 
Pożarnych w gminie Pyrzyce, pod-
czas uroczystości dziękujemy straża-
kom, odznaczamy ich, składamy po-
dziękowania, pewnie tak samo było, 
kiedy strażacy ochotnicy obchodzili 
40- lecie, 50- lecie i 60- lecie, życze-
nia były podobne, ale nie szły za tym 
decyzje o zakupie nowych wozów, za-
wsze było za drogo i sprowadzano do 
gminy Pyrzyce sprzęt, z którego ktoś 
rezygnował. Uważam, że w każdej 
kadencji powinien być zakupiony je-
den nowoczesny wóz strażacki, z no-
woczesnym wyposażeniem. Doświad-
czyliśmy w Pyrzycach, czym jest po-
żar i wiemy, jak liczy się sprawność 
strażaków i ich wyposażenie, dla-
tego mimo różnych opinii na ten te-
mat podjęłam taką decyzję i cieszę 
się, że już jest zrealizowana” – po-
wiedział Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska.

PP

Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc w roku 2015 podjęła decy-
zję o zakupie nowego samochodu dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
w gminie Pyrzyce. 

Rafał Roguszka (41 lat) zwią-
zany z kulturą od blisko 20 lat. Me-
nadżer kultury, animator działań 
artystycznych, producent i kierow-
nik produkcji po „Łódzkiej Szkole 
Filmowej” muzyk, reżyser wyda-
rzeń wizualnych, a przez ostatnie 9 
lat dyrektor Domu Kultury w Szcze-
cinie, który był objęty programem 
Narodowego Centrum Kultury 
„Dom Kultury+”. 

To bardzo skrócona charakte-
rystyka nowego dyrektora Pyrzyc-
kiego Domu Kultury, zapewne wię-
cej powie o sobie i planach, kiedy 1 
września obejmie stanowisko szefa 
pyrzyckiej kultury po Tomaszu Le-
wandowskim, który podjął decyzję, 
że wybiera dla siebie na najbliższe 
lata drogę muzyka, kompozytora i 
artysty.

Ryszard Tański – Przystępując 
do konkursu na stanowisko dyrektora 
PDK miał pan już jakiś obraz, opinię 
na temat tego, co dzieje się w pyrzyc-
kiej kulturze?

Rafał Roguszko - Chciałbym, 
aby PDK był pierwszym miejscem, 
które będzie kojarzyć się mieszkańcom  
z kulturą i edukacją kulturalną oraz 
żeby był naturalnym pierwszym wy-
borem dla tych właśnie osób.  Zależy 
mi również na tworzeniu strefy, w któ-
rej mieszkańcy świadomie angażują 
się w kreowanie programu, jeszcze 
chętniej uczestniczą w wydarzeniach 
i z przyjemnością „inwestują” swój 
czas. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, 
że w PDK-u ciekawie można spędzić 
czas biorąc udział w silnej i odpowie-
dzialnej wspólnocie.  Jako dyrektor 
zakładam kontynuację rozwoju pro-
gramu i jego strategicznych wydarzeń 
oraz realizację nowych projektów przy 
współudziale mieszkańców Pyrzyc.

Ryszard Tański - Jak pan ocenia 
sztandarową imprezę Pyrzyckiego 
Domu Kultury, jaką są Pyrzyckie 
Spotkania z Folklorem?

Rafał Roguszko - Od kilku lat 
przyglądam się działaniom Pyrzyc-
kiego Domu Kultury, jej programowi 
edukacyjnemu oraz rozpoznawalnej 
międzynarodowej już marce festiwa-
lowej, jakim są Pyrzyckie Spotkania 
z Folklorem. Instytucja ta kieruje się 
zgodnymi z moimi ideałami – budo-
wania wspólnoty i świadomości po-
tencjału miejsca, miejsca z pomysłem 
a jednocześnie kojarzącego się z pie-
lęgnacją tradycji. Reprezentuje ona 
również wysoki poziom zaangażowa-
nego zespołu (kadry) oraz możliwo-
ści organizacyjnych i funkcjonalnych 
(obiekt, jego zaplecze i otoczenie).

Do konkursu na stanowisko dy-
rektora Pyrzyckiego Domu Kultury 
przystąpiło dwóch kandydatów Ra-
fał Roguszko i Klaudiusz Kaźmier-
czak, komisja wybrała na dyrektora 
PDK Rafała Roguszkę, którzy obej-
mie swoje stanowisko 1 września, na 
tydzień przed gminnymi dożynkami.

RT

Jedna z największych rolniczych 
stacji badawczych w Polsce będzie 
działać w Nowych Liniach w gminie 
Bielice, Ośrodek Badania Odmian 
Roślin Uprawnych przeniesie się tam 
ze szczecińskiego Dąbia. 

W miejscu po byłym Państwowym 
Gospodarstwie Rolnym ośrodek po-
stawi nowe budynki i zwiększy prawie 
trzykrotnie powierzchnię pod swoje 
potrzeby. Były PGR i grunty należą do 
Agencji Nieruchomości Rolnych, która 
przekazała dla ośrodka blisko 170 hek-
tarów ziemi i plac po PGR. 

Gmina Bielice 
zyska inwestora

Ośrodek, który obecnie zajmuje 
się badaniami na warzywach i owo-
cach, rozszerzy swoją działalność  
w nowym ośrodku w Nowych Li-
niach i będzie zajmował się także 
uprawą zbóż i docelowo, oprócz ka-
dry naukowej, która już pracuje  
w ośrodku, w nowej siedzibie za-
trudni około 12 pracowników. 

Inwestycja ma się rozpocząć w 
roku przyszłym i ma kosztować kilka 
milionów złotych. 

PP
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Jak tegoroczny egzamin oce-
niają dyrektorzy trzech pyrzyckich 
szkół średnich?

 

Jak widać na zdjęciu, bruka-
rze z roku 1934 lub 1936 wykonu-
jąc nawierzchnię ulicy Myśliborskiej 
(wtedy nazywała się Soldinerstrase) 
zrobili nowemu władcy rzeszy Ad-
olfowi Hitlerowi uliczny prezent, w 
nawierzchni drogi ułożyli z kamienia 
wzór swastyki. Przetrwała ona około 

w
powiecie 
Trwają wakacje, matury za 

nami, większość tegorocznych 
absolwentów szkół ponadgim-
nazjalnych odpoczywa z poczu-
ciem dobrze spełnionego obo-
wiązku i zdanej matury, inni 
czekają na poprawki, a inni dali 
sobie spokój i nie przystąpili do 
egzaminu maturalnego.

 „W roku szkolnym 2016 / 2017 
technikum w Zespole Szkół Nr 2 CKU 
w Pyrzycach ukończyło 82 uczniów. 
Wśród przystępujących do egzaminu 
maturalnego w Technikum Zawo-
dowym 79,3% zdało ten egzamin i 
uzyskało świadectwo dojrzałości. W 
Technikum Mechanizacji Rolnictwa 
ten wynik jest jeszcze wyższy - egza-
min maturalny zdało 80% przystępu-
jących. Absolwenci, którzy przystą-
pili do wszystkich obowiązkowych 
egzaminów oraz jednego przedmiotu 
dodatkowego na poziomie rozsze-
rzonym i nie zdali jednego z nich, 
mają możliwość podejścia do egza-
minu poprawkowego w części pisem-
nej 22 sierpnia 2017 roku. Szanse na 
poprawę w Zespole Szkół Nr 2 CKU 
w Pyrzycach ma 6 tegorocznych ab-

„W roku szkolnym 2016/2017 w 
Liceum Ogólnokształcącym w Ze-
spole Szkół w Lipianach do egza-
minu maturalnego przystąpiło 13 
uczniów, czyli wszyscy tegoroczni 
abiturienci oraz 3 ze starszych rocz-
ników. Świadectwo dojrzałości uzy-
skało 100% uczniów. Mimo niewiel-
kiej liczby uczniów w naszym liceum 
nauczyciele potrafią wykorzystać ich 
potencjał i przełożyć go na indywi-
dualne sukcesy oraz wysokie wyniki 
szkoły. Średnie procentowe wyniki 
szkoły z poszczególnych egzaminów 
są zdecydowanie wyższe od średnich 
wojewódzkich i okręgowych. Do po-
równania wyników stosuje się 9-stop-
niową skalę staninową, zwana „stan-
dardową dziewiątką”, w której stanin 
1 oznacza wynik najniższy, 5 – średni, 
a 9 – najwyższy. Nasze liceum osią-
gnęło w tegorocznej maturze nastę-
pujące wyniki:

Egzaminy obowiązkowe: język 
polski – 9 stanin w województwie, 7 
w kraju; matematyka - 8 stanin w wo-
jewództwie, 6 w kraju; język angiel-
ski – 8 i 5 analogicznie; język nie-
miecki – 6 i 5 stanin. Egzaminy do-
datkowe na poziomie rozszerzonym: 
język angielski – 7 stanin w woje-
wództwie i 6 w kraju; geografia – 9 
stanin w województwie i 8 w kraju; 
biologia – 6 stanin w województwie i 
5 w kraju; historia – 8 w wojewódz-
twie i 6 w kraju.

Mam nadzieję, że nasi absol-
wenci nie będą mieli problemów z re-
krutacją do wyższych szkół. Życzę im 
powodzenia”.

Dyrektor Dorota Chrobrowska

W roku szkolnym 2016/2017 w 
Zespole Szkół Nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Pyrzycach do egzaminu 
maturalnego przystąpiło 91 uczniów. 
30 czerwca świadectwo dojrzałości 
uzyskało 64 uczniów. Nie zdało ma-
tury 11 uczniów. Do egzaminu po-
prawkowego w sierpniu może przy-
stąpić 16 uczniów.

Na poziomie podstawowym i roz-
szerzonym uczniowie ZS nr1 z 75 eg-
zaminów uzyskali wynik 90% i wyżej. 
W tym:
Poziom podstawowy
- Wynik 90% i więcej uzyskało 47 
osób (język angielski, język polski, ję-
zyk niemiecki, matematyka)
- Wynik 100% uzyskało 23 osoby (ję-
zyk angielski, język polski)
Poziom rozszerzony
- Wynik 90% i więcej uzyskało 19 
osób (język angielski, informatyka)
- Wynik 100% uzyskało 3 osoby (ję-
zyk polski)

Na uwagę zasługują również wyniki 
indywidualne uczniów naszej szkoły  
z języka polskiego, języka angielskiego, 
języka niemieckiego, geografii, historii, 
informatyki i biologii, które były lepsze 
od ponad 90% zdających dany przed-
miot w kraju.

Ostateczne wyniki będą znane po 
opublikowaniu raportu OKE w Po-
znaniu (wrzesień 2017)

Dyrektor Robert Sójka

Gratulujemy tym, którzy zadali 
egzamin maturalny, życzymy im 
wyboru dobrych studiów lub dobrej 
roboty.

PP

solwentów. Średni wynik tegorocznej 
matury w Zespole Szkół Nr 2 CKU 
w Pyrzycach to 79,4%, a z raportu 
Centralnej Komisji Egzaminacyj-
nej wynika, że na dzień 30 czerwca 
2017r. zdawalność matury w Tech-
nikach w kraju wynosi 75%, jest się 
zatem z czego cieszyć. Gratulacje dla 
absolwentów”.

Jolanta Kocanowska-Hajduła 
 

Lipiańska swastyka 
zaasfaltowana
dokończenie ze str.1

82 lata, a  kilka dni temu została po-
kryta masą asfaltową podczas re-
montu drogi wojewódzkiej, jaką jest 
dziś ulica Myśliborska. Dziś już nikt 
nie obejrzy wyrazu uznania brukarzy 
dla wodza III Rzeszy, przykrył ją wo-
jewódzki asfalt. 

PP
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W dniach od 26 maja do 1 czerwca 
br., w ramach Tygodnia Sportu dla 
Wszystkich został rozegrany XXIII 
Sportowy Turniej Miast i Gmin. Nad-
rzędnym celem turnieju jest aktywi-
zacja ruchowa jak największej liczby 
mieszkańców, szczególnie tych, któ-
rzy nie prowadzą aktywnego fizycz-
nie trybu życia.

„Pamiętajmy o seniorach”- to ha-
sło przewodnie tegorocznej edycji, 
czyli motywacja do integracji wokół 
wydarzeń sportowo - rekreacyjnych 
osób należących do grupy wiekowej 
50+.

W klasyfikacji ogólnopolskiej, 
w przedziale miast od 15 do 40 tys. 
mieszkańców, Pyrzyce po raz dzie-
wiąty uplasowały się w czołówce 

Zakończyła się realizacja zada-
nia publicznego dotyczącego wspie-
rania działań pn. „Warsztaty ręko-
dzielnicze – rozwijajmy nasze umie-
jętności” dofinansowanego z budżetu 
Gminy Przelewice. Uczestnicy za-
poznali się z techniką robienia wian-
ków ozdobnych z wykorzystaniem 
gotowych elementów, ozdób z bi-
buły i krepiny. Warsztaty przebie-
gały w miłej atmosferze. Ponadto 
podczas jednego ze spotkań   panie 
z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej z Pyrzyc udzieliły 
instruktarzu na temat zwiększenia 
świadomości stosowania substancji 
psychoaktywnych i ich nowych środ-
ków zastępczych. Przedstawiły rów-
nież informacje o występowaniu in-
nych zagrożeń uzależniających, nie-
bezpiecznych dla dzieci i młodzieży 
szczególnie w okresie wakacji.  Była 
to bardzo pouczająca prezentacja, 
która zaciekawiła uczestników pro-
jektu, chętnie uczestniczących w za-
jęciach. Podczas realizacji projektu 
odbyły się także warsztaty rękodziel-
nicze podczas X Przelewickich Dni 

Folwarku na folwarku w Przelewi-
cach. Były one okazją do rozwijania 
artystycznych zainteresowań, a także 
manualnych umiejętności i integro-
wania się gości przybyłych spoza 
granicy naszego kraju miasto Wol-
degk Niemcy) i mieszkańców naszej 
gminy. Pomimo barier językowych 
sztuka rękodzieła połączyła nas i po-
zwoliła znaleźć sposób na wzajem-
nie porozumiewanie. Cykl warszta-
tów uwieńczono małą wystawą prac 
wykonanych przez uczestników pro-
jektu. Serdecznie dziękujemy wój-
towi Gminy Przelewice, przedstawi-
cielom PSSE w Pyrzycach, p. Annie 
Garzyńskiej, p. Jolancie Skawińskiej 
oraz wszystkim zaangażowanym za 
możliwość zorganizowania tego ro-
dzaju przedsięwzięcia.  To było miłe 
i pouczające doświadczenie dające 
możliwość integracji, obcowania ze 
sztuką bez używek oraz  szansę na 
odkrycie w nas talentów.

Koordynator projektu
Katarzyna Biskup

Warsztaty rękodzielnicze
– rozwijajmy nasze umiejętności

najlepszych usportowionych miast, 
zajmując II miejsce.

W nagrodę za wysokie miejsce na 
podium Krajowa Federacja Sportu dla 
Wszystkich przy współpracy z Woje-
wódzką Komisją Turniejową przezna-
czyła nagrodę finansową w wysoko-
ści 5.000,00 zł na zorganizowanie pik-
niku sportowo - rekreacyjnego dedy-
kowanego seniorom.

Koordynacją wszelkich turnie-
jowych działań w „tygodniu sportu” 
zajmował się pyrzycki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji przy współpracy 
ze szkołami, przedszkolami, klubami 
sportowymi, stowarzyszeniami, so-
łectwami, jednostkami organizacyj-
nymi Gminy Pyrzyce oraz zakładami 
pracy.

    

Pyrzyce w czołówce

Rozporządzenie określające nowe 
stawki opłat za usunięcie drzew lub 
krzewów wchodzi w życie 17 lipca. 
Zgodnie z przepisami, maksymalna 
stawka za wycinkę drzewa nie prze-
kroczy 210 zł za centymetr obwodu 
pnia.  W rozporządzeniu resort środo-
wiska określił, że stawka za jeden cm 
obwodu pnia kasztanowca zwyczaj-
nego, klonu, topoli czy wierzby, mie-
rzonych na wysokości 130 cm, wy-
nosiła odpowiednio 12 zł dla drzewa, 
którego obwód nie przekracza 100 
cm i 15 zł dla drzewa o obwodzie pnia 
powyżej 100 cm.  Stawka za jeden 
cm obwodu pnia usuniętej brzozy, 
lipy, olchy, sosny czy świerku bę-
dzie wynosiła 25 zł bądź 30 zł, w za-
leżności od obwodu pnia. Natomiast 
dla buku pospolitego, gruszy, jabłoni 
i leszczyny tureckiej wysokość opłat 
za jeden cm obwodu pnia została 
ustalona na poziomie 55 zł i 70 zł.  
W odniesieniu do cisu, głogu, jałowca 
czy jodły koreańskiej, resort zapro-
ponował stawki na poziomie 170 zł 
i 210 zł.  W uzasadnieniu rozporzą-
dzenia zwrócono uwagę, że podstawę 
określenia wysokości opłaty stano-
wią koszty odtworzenia drzewa o po-
dobnej wielkości danego gatunku lub 
rodzaju. Podział drzew został doko-
nany ze względu na szybkość przy-
rostów grubości pnia.  Stawka opłat 

za wycięcie krzewu została zróżni-
cowana ze względu na powierzchnię 
oraz gatunek. Według rozporządze-
nia usunięcie jednego m2 krzewu ma 
wynosić 10 zł dla dereni rozłogowej, 
róży pomarszczonej, sumaka, tawuły 
kutnerowatej i świdośliwy kłosowej. 
Za usunięcie pozostałych gatunków 
krzewów trzeba będzie zapłacić 40 
zł za m2, jeśli ogólna powierzchnia 
zakrzewienia nie przekracza 100 m2 
lub 50 zł dla krzewów powyżej 100 
m2. Obecnie nie trzeba już uzyski-
wać zezwolenia na wycięcie topoli, 
wierzby, klonu jesionolistnego oraz 
klonu srebrzystego, jeśli obwód ich 
pnia na wysokości 5 cm nie będzie 
przekraczał 80 cm. W przypadku 
kasztanowca zwyczajnego, robinii 
akacjowej i platanu klonolistnego ten 
obwód nie będzie mógł przekraczać 
65 cm, a w przypadku pozostałych 
gatunków drzew - 50 cm. 

Nowe przepisy stanowią również, 
że jeśli przed upływem pięciu lat od 
dokonania oględzin przez urzędnika 
gminnego właściciel wystąpi o po-
zwolenie na budowę związaną z pro-
wadzeniem działalności gospodarczej 
i będzie ona realizowana na części 
nieruchomości, gdzie rosły usunięte 
drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za 
wycinkę tych drzew.

PP

Od 17 lipca 
nowe stawki 
za wycinkę

Szanowni Państwo, informuję, 
że w maju br. dokonano dystrybu-
cji artykułów żywnościowych otrzy-
manych w ramach Programu Opera-
cyjny Pomoc Żywnościowa (POPŻ)  
2014-2020  współfinansowanego z 
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym.

Z powyższej formy pomocy sko-
rzystało 291 rodzin z terenu gminy 
Przelewice, które spełniły kryte-
ria określone w Programie. Pomoc 
żywnościowa była przekazywana 
osobom najbardziej potrzebującym  
w formie paczek żywnościowych, 
które zawierały 14 rodzajów produk-
tów spożywczych.

DZIAŁANIA 
TOWARZYSZĄCE:
- warsztaty kulinarne;
- warsztaty dietetyczne;
- warsztaty niemarnowania żywności
finansowane i realizowane przez 
Bank Żywności na rzecz podopiecz-
nych, przy współpracy z Organizacji 
Partnerstwa Lokalnego i Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Przelewicach.

Działania dystrybucji żywności 
przebiegły bardzo sprawnie, dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu wielu 
osób, w tym pracowników Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Przelewicach, 
sołtysów, Stowarzyszeniu „Bo Jak 
Nie My To Kto” oraz prywatnych 
przedsiębiorców, a w szczególności 
p. Grzegorza Paplickiego, radnego 
RG Przelewice, p. Tomasza Szczu-
kowskiego, p. Henryka Nawoja rad-
nego RG Przelewice, którzy udzie-
lili nam wsparcia w formie trans-
portu oraz pomocy w magazynowa-
niu przywiezionych produktów.

Pomoc w formie paczek żywno-
ściowych jest ogromnym wsparciem 
odciążającym budżet domowy wielu 
rodzin. Jest też szansą na dyspono-
wanie środkami finansowymi w ra-
cjonalny sposób, a co za tym idzie 
daje możliwość uregulowania ciążą-
cych na rodzinie różnego typu zobo-
wiązań.  W związku z tym prosimy 
rodziny objęte wsparciem, które mają 
zobowiązania wobec Gminy o ich 
uregulowanie.                               PP

Przekazanie paczek żywnościowych
dla rodzin z terenu 
naszej gminy w ramach POPŻ
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Sonda

.
Czy mamy problem 

ze znalezieniem pracy?

Uważam, że dzisiaj nie ma żad-
nych problemów ze znalezieniem 
pracy. Kto chce, ten pracuje, chyba 
że nie chce i woli przed telewizorem 
całymi dniami siedzieć. 

Ja już na emeryturze jestem, ale 
uważam, że w Pyrzycach ciężko jest 
znaleźć dobrą pracę. Są duże firmy, 
które potrzebują pracowników, ale 
młodzież się tam nie garnie do pracy.

Jeżeli chodzi o pracę w wyuczo-
nym zawodzie, to jest bardzo ciężko 
ze znalezieniem stanowiska. Czę-
sto tak bywa, że po skończonych 
studiach ludzie za ladą w sklepie 
sprzedają. 

Uważam, że w Pyrzycach jest 
mało miejsc pracy i nie ma zbytnio 
w czym wybierać. Ja już na emery-
turze jestem, a pracowałem ciężko fi-
zycznie na elewatorze tutaj u nas, a 
dzisiaj młodzież wcale nie garnie się 
do pracy. 

Według mnie, w Pyrzycach mamy 
bezrobocie. Jest tylko ta jedna duża 
firma, która potrzebuje pracowników 
i nikt się tam zbytnio nie pcha, praca 
ciężka, a zarobki wiadomo jakie. 

Rzeka Płonia bierze swój po-
czątek w rejonie tzw. rynny bar-
lineckiej na terenie Pojezierza 
Myśliborskiego. Płynie następ-
nie przez rozległą Równinę Py-
rzycką, obniżenie jeziora Płoń  
i Miedwie, by ostatecznie ujść do 
jeziora Dąbie. Jej długość wynosi 
nieco ponad 73 km, Płonia należy 
więc do najdłuższych rzek w tej 
części Pomorza Zachodniego.

Już od czasów historycznych 
odgrywała niemałą rolę w han-
dlu całego regionu. Łączyła bo-
wiem dwie historyczne krainy – 
Pomorze i Nową Marchię. Tędy 
wiódł również szlak w kierunku 
Wielkopolski, z którą Pomorze 
przez długi czas prowadziło wy-
miany handlowe. Płonią spła-
wiano drewno, a także transpor-
towano sól, zboża oraz wyroby 
skórzane. Rzeka wykorzystywana 
zresztą była już przez cystersów  
z Kołbacza. Zbudowali oni tamę 
w miejscu wypływu Płoni z je-
ziora Miedwie, dzięki czemu 
spiętrzyli jego wody i doprowa-

Dolina Płoni – historyczny szlak wodny
z Nowej Marchii na Pomorze*

dzili do powiększenia powierzchni 
jeziora o ponad 10%. Tak powstały 
zbiornik funkcjonował do XVIII 
wieku, kiedy to zlikwidowano już 
nieużywaną zaporę. Po obniżeniu 
poziomu wody odzyskano znaczne 
obszary urodzajnych ziem, na któ-
rych przeprowadzono intensywną 
kolonizację. Odsłoniły się rów-
nież bagniste obniżenia, wykorzy-
stane przez płynącą tędy Płonię. 
Najlepiej widocznym takim obsza-
rem jest obniżenie pomiędzy Mied-
wiem a jeziorem Płoń. Doskona-
łym punktem obserwacji tego miej-
sca jest rezerwat Brodogóry, znaj-
dujący się niedaleko miejscowości 
Stary Przylep.   

Dziś rzeka nie pełni już żad-
nych funkcji handlowych, lecz co-
raz bardziej odradza się ruch tu-
rystyczny. Płonia jest rzeką atrak-
cyjną zarówno dla kajakarzy jak  
i dla wędkarzy. Wody obfitują mię-
dzy innymi w szczupaki, węgo-
rze, okonie, płocie i liny. Jeszcze 
do końca lat 60-tych XX wieku 
rzeka znana była z występowania 

tu pstrąga, lecz po zatruciu, do 
jakiego doszło w tym czasie, po-
pulacja tej cennej ryby znacznie 
zmalała (niektórzy twierdzą, że 
całkowicie zanikła).    

*autor: dr Tomasz Duda
Prezentowana widokówka 

przedstawia kilka widoków miej-
scowości Płońsko (kiedyś: Plön-
zig), leżącej nieopodal Płoni, stąd 
wywodzi się właśnie nazwa wsi 
położonej obecnie w gminie Prze-
lewice. Widzimy na niej miej-
scową gospodę, zabudowania ko-
ścioła (obecnie w ruinie) i pleba-
nii oraz siedzibę majątku ziem-
skiego.   Kartka należy do naj-
starszych znanych w tym regionie  
i była przedmiotem obiegu pocz-
towego w 1901 roku. Wysłano 
ją 31.08.1901 roku na poczcie  
w Płońsku i jeszcze tego samego 
dnia (!) odebrano ją w Szczeci-
nie.  Wykonawcą kartki był Franz 
Conradt z Barlinka.  
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Swojsko i podwórkowo

Obchody rozpoczęły się o go-
dzinie 12.00 w miejscowości Par-
sów uroczystym apelem, w którym 
uczestniczyły pododdziały OSP z te-
renu gminy Bielice. Po uroczystym 
przeglądzie pododdziałów dokona-
nym przez członka Prezydium Za-
rządu Głównego Związku OSP RP 
Stanisława Kopcia nastąpiło  odsło-
nięcie tablicy upamiętniającej 70-le-
cie powstania OSP Parsów.  Wspól-
nie dokonali tego: członek Prezydium 
Zarządu Głównego Związku OSP RP 
Stanisław Kopeć, wójt Gminy Bielice 
Zdzisław Twardowski oraz wicepre-

zes-naczelnik OSP Parsów Tomasz 
Orman. Zaraz po odsłonięciu tablicy 
ksiądz prob. Jan Faron dokonał po-
święcenia tablicy pamiątkowej oraz 
zmodernizowanego budynku remizy 
OSP. Następnie dowódca uroczysto-
ści druh Dariusz Ignasiak złożył mel-
dunek o zakończeniu pierwszej czę-
ści uroczystości i gotowości podod-
działów do przemarszu na mszę św. 
w Babinie.

Po mszy św. defilada przemasze-
rowała na plac apelowy, gdzie rozpo-
częła się druga część uroczystości.  
Po podniesieniu masztu z flagą pań-

stwową głos zabrał wójt gminy Zdzi-
sław Twardowski, który przywitał 
wszystkich przybyłych gości oraz 
podziękował strażakom za ich ciężką 
pracę. W dalszej części uroczystości 
druh Paweł Günther odczytał akty 
nadania srebrnych medali dla Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Babinie 
i Parsowie przyznanych przez Zarząd 
Główny Związku OSP RP uchwałą 
Nr 288/42/2017 z dnia 18 maja 2017 
roku, po których odczytaniu członek 
Prezydium  Zarządu Głównego OSP 
RP druh Stanisław Kopeć dokonał 
dekoracji sztandarów jednostek.

W dalszej części uroczystości na-
stąpiło wręczenie medali i odznak 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa”, „Stra-
żak Wzorowy” oraz „Za Wysługę 
Lat”.

Nie zabrakło miłych wspomnień 
podczas oglądania wystawy zdjęć 
oraz sprzętu przygotowanej specjalnie 
na tę okazję przez strażaków, której 
tematem była oczywiście Ochotnicza 
Straż Pożarna w Babinie i Parsowie.

Po zakończeniu części oficjalnej 
obchodów uczestnicy uroczystości 
udali się do sali wiejskiej w Babinie 
na biesiadę strażacką.

70 lat OSP Babin i Parsów
W sobotę, 8 lipca 2017r.  odbyły się obchody 70-lecia 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Babinie i Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Parsowie.
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Swojsko i podwórkowo

Dla zwycięzców nagrody wrę-
czyli: Starosta Pyrzycki, członek Pre-
zydium Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Szczecinie, prezes Za-
rządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Pyrzycach, Komendant Powia-

Strażackie podsumowanie
umiejętności

1 lipca 2017 r. odbyły się w Pyrzycach Powiatowe Zawody Sportowo - Pożar-
nicze jednostek OSP z terenu powiatu pyrzyckiego. 

W rywalizacji wzięło udział 13 drużyn, w tym 12 drużyn – grupa „A” 
(mężczyźni) i jedna drużyna – grupa „C” (kobiety). Zawody rozegrano 
w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe, sztafeta pożarnicza 7 x 50  
z przeszkodami. 

Grupa „A”
1 miejsce – OSP Tetyń, 2 miejsce – OSP Obryta, 3 miejsce – OSP 

Obromino, 4 miejsce – OSP Żabów, 5 miejsce – OSP Bielice, 6 miejsce 
– OSP Lubatowo, 7 miejsce – OSP Babin, 8 miejsce – OSP Kozielice, 9 
miejsce – OSP Jesionowo, 10 miejsce – OSP Warnice, 11 miejsce – OSP 
Lipiany,

Dyskwalifikacja – OSP Przelewice;
Grupa „C”
1 miejsce – OSP Przelewice (kobiety).

towy Państwowej Straży Pożarnej w 
Pyrzycach. Komisję sędziowską po-
wołał Komendant Powiatowy PSP w 
Pyrzycach, a sędzią głównym zawo-
dów był mł. bryg. Artur Winarski.

PP
                                                                

Klasyfikacja generalna zawodów przedstawia się następująco:
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

W końcówce czerwca odbywają 
się sesje absolutoryjne, radni gmin 
powiatu pyrzyckiego, a także radni 
powiatowi dokonują oceny pracy w 
roku minionym władzy wykonaw-
czej, czyli zarządu powiatu na czele 
ze starostą, burmistrzów i wójtów. 
Sesje te są zawsze miejscem pod-
sumowań dla tych, którzy obecnej 
władzy nie lubią i są w stosunku do 
niej w opozycji. Podczas takiej se-
sji radny opozycyjny, argumentu-
jąc swój sprzeciw w temacie abso-
lutorium, wywala jako uzasadnienie 
wszystko, co mu na wątrobie przez 
rok siedziało, choć czasami sprzeciw 

Trwająca trzy dni międzynaro-
dowa impreza Pyrzyckie Spotkania 
z Folklorem już za nami, dziś chwila 
odpoczynku dla organizatorów i roz-
poczęcie przygotowań do imprezy za 
rok. 

Nie milkną jeszcze dziś echa 
braw i gratulacji dla wszystkich, któ-
rzy przyczynili się do sukcesu. Poja-
wiają się także pytania, a po co ten 
festiwal, a po co wydawać na niego 
pieniądze pyrzyckich podatników, le-
piej może na asfalt wydać? 

By odpowiedzieć na pytanie, czy 
to na pewno na barkach samych py-
rzyczan spoczywa folklor, publiku-
jemy oficjalne zestawienie kto, na co 
i ile dał na tę imprezę.

Orientacyjny koszt folkloru na 
dziś około - 150 000 zł 
1. Dotacja gminy Pyrzyce - 30 000 zł
2. Środki własne PDK – 20 000 zł

Od ponad dwóch lat toczy się 
sprawa byłej dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Żabowie odwołanej z 
zajmowanego stanowiska 15 marca 
2015 roku, zwolniona dyrektor od-
wołała się do Sądu Pracy i zapadł już 
w tej sprawie wyrok w sądzie pierw-
szej instancji, wyrok jest korzystny 
dla Szkoły Podstawowej Żabowie a 
sprawa została oddalona w całości, 
wyrok na dziś jest nieprawomocny. 

Bożena Masternak odwołana zo-
stał ze stanowiska za przeciągający 
się konflikt z większością grona pe-
dagogicznego szkoły i rodzicami, 
oraz brak efektów w jego łagodzeniu. 
Do tego byłej dyrektor szkoły proku-
ratura pyrzycka postawiła zarzut po-
legający na przekroczeniu uprawnień 
oraz popełnienia przestępstwa prze-
ciwko dokumentom (art. 231 § 1 Ko-
deksu karnego oraz art. 271 § 1 Ko-
deksu karnego). 

Z tego co udało się nam ustalić 
to przed sądem pyrzyckim zapadł już 

jest bez uzasadnienia, czyli NIE, bo 
NIE. 

Jeżeli chodzi o tegoroczne abso-
lutoria, to jak zwykle najwcześniej 
zaczynają sezon w Kozielicach, tam 
sesja absolutoryjna odbyła się już 29 
maja, czyli prawie miesiąc przed in-
nymi samorządami, w głosowaniu 
jawnym na 14 obecnych radny, 13 
było za udzieleniem absolutorium 
wójtowi Piotrowi Rybkowskiemu,  
1 był przeciw, a był nim radny Hen-
ryk Kuca. 

Kolejna sesja odbyła się w Prze-
lewicach, tu za wójtem Mieczysła-
wem Mularczykiem było 11 radnych, 

1 był przeciw, a 3 nie przyszło na 
sesję. 

W gminie Warnice na sesję nie 
przyszedł 1 radny, z obecnych na Sali 
12 było za udzieleniem absolutorium 
wójt Annie Hackiewicz Gębskiej, a 2 
radnych było zdania przeciwnego. 

W gminie Lipiany najwięcej gło-
sów przeciw, bo aż 5 radnych nie 
chciało dać absolutorium burmi-
strzowi Lipian, 9 radnych było za 
tym, by Burmistrz Lipian Krzysztof 
Boguszewski absolutorium dostał,  
1 radnego nie było na sesji. 

W gminie Pyrzyce 2 głosy prze-
ciwne i 13 głosów za udzieleniem 

burmistrz Marzenie Podzińskiej ab-
solutorium. I na koniec sesja rady po-
wiatu pyrzyckiego, gdzie zwarta ko-
alicja PSL, PIS i PO zapewniła ab-
solutorium zarządowi powiatu 9 za, 
5 przeciw i 1 na sesję nie przyszedł. 
Starosta, burmistrzowie i wójtowie 
dostali łomot i teraz już mogą jechać 
na wakacje, są już obiema nogami 
w czwartym i ostatnim w tej kaden-
cji roku urzędowania, czeka ich jesz-
cze tylko jedno absolutorium za rok  
i wybory. 

PP

Wszyscy samorządowcy zdali do czwartej klasy

3. Środki wypracowanie PDK  
– 47 000 zł
4. Sponsorzy – 20 000 zł
Środki zewnętrzne 
- Zamek Książąt Pomorskich w 
Szczecinie – 10 000 zł
- Narodowe Centrum Kultury – Do-
finansowanie koncertu Brathanki – 
20 000 zł
- Stowarzyszenie LGD Ziemia Py-
rzycka – sfinansowanie najmu tele-
bimu - 3 000 zł. 

Jak widać, pyrzyckiego podat-
nika impreza kosztowała 30 000 
zł, czyli na jednego mieszkańca to 
gdzieś po około 1,5 zł. Ocenę, czy 
opłaca się dać z podatków półtora 
złotego na Międzynarodowy Festi-
wal Pyrzyckie Spotkania z Folklorem 
pozostawiamy samym pyrzyczanom, 
bo to ich podatki.

PP

Finansowanie
Międzynarodowego Festiwalu 
Pyrzyckie Spotkania z Folklorem prawomocny wyrok w tej sprawie, 

co do jednego z zarzutów art. 231 § 
1. Funkcjonariusz publiczny, który, 
przekraczając swoje uprawnienia lub 
nie dopełniając obowiązków, działa 
na szkodę interesu publicznego lub 
prywatnego, podlega karze pozba-
wienia wolności do lat 3, to postępo-
wanie postepowanie umorzono, na-
tomiast co do zarzutu art. 271 § 1. 
funkcjonariusz publiczny lub inna 
osoba uprawniona do wystawienia 
dokumentu, która poświadcza w 
nim nieprawdę co do okoliczności 
mającej znaczenie prawne, pod-
lega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5. postępowanie 
umorzono na jeden rok próby dla by-
łej dyrektor. 

Obecnie pozwana do sądu Szkoła 
w Żabowie czeka na decyzję Bożeny 
Masternak, czy będzie się odwoły-
wać od decyzji sądu czy nie.

PP

Sądowy koniec
konfliktu w szkole 
w Żabowie
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PRAWO  I  GOSPODARKA§
W starostwie praca 
po partyjnej linijce?

By nie dywagować, zadaliśmy 
kilka pytań Miłoszowi Łuszczykowi, 
członkowi zarządu powiatu i bezpo-
średniemu przełożonemu Mirosława 
Budynka.

1. Na jaki okres i jaka zawarta zo-
stała umowa z panem Mirosławem 
Budynkiem, na jaką wielkość etatu  
i z jakim wynagrodzeniem?

Odpowiedź - Umowa z panem 
Mirosławem Budynkiem została za-
warta na okres od 3 lipca do 31 
grudnia 2017 roku. Jest to umowa 
- zlecenie.

2. Na jakie stanowisko zo-
stał przyjęty, jakie obowiązki mu 
powierzono?

Odpowiedź - Umowa - zlecenie 
dotyczy realizacji zadań związanych 
z prowadzeniem parkingu strzeżo-
nego Starostwa Powiatowego w Py-
rzycach oraz zadań związanych z za-
opatrzeniem materiałowym, organi-
zacją dostaw, itp. bieżących spraw 
związanych z pracą dróżników i 
utrzymaniem dróg w Wydziale Dróg 
i Komunikacji tut. starostwa. Chciał-
bym poinformować pana redaktora, 
że w sierpniu br. kończy się umowa 
na prowadzenie parkingu strzeżo-
nego przez podmiot zewnętrzny pro-
wadzonego na zlecenie Powiatu Py-
rzyckiego w trybie art. 130a Ustawy 
Prawo o Ruchu Drogowym, a przygo-
towywany jest do prowadzenia własny 
parking. Rozwiązanie to przyniesie 
Powiatowi oszczędności.

3. Czy zatrudnianie odbyło się 
w formie konkursu, jeżeli nie, to 
dlaczego?

Odpowiedź - Z uwagi na formę 
zlecenia nie był wymagany konkurs 
na to stanowisko.

4. Czy Mirosław Budynek po-
siada kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe do wypełniania powierzo-
nych mu obowiązków?

Odpowiedź - W naszej ocenie 
wymieniony posiada wystarczające 
kwalifikacje do wykonywania powie-
rzonego mu zlecenia.

5. Czy stanowisko i zadania, 
które powierzono Mirosławowi Bu-
dynkowi zostało utworzone jako 
nowe, czy był to etat zwolniony przez 
innego pracownika,. Jeżeli Mirosław 
Budynek zajął miejsce po innym pra-
cowniku, to proszę o informację, czy 
spełnione są w tym przypadku wy-
mogi co do wykształcenia i doświad-
czenia zawodowego

Odpowiedź - W związku z faktem, 
że pan Mirosław Budynek nie został 
zatrudniony na podstawie umowy  
o pracę, nie tworzono nowego stano-
wiska w strukturach Starostwa Po-

wiatowego. Z końcem lipca br. zo-
stanie ostatecznie zakończony pro-
ces likwidacji Zarządu Dróg Powia-
towych w Pyrzycach, gdyż zrezygno-
wały z pracy dwie osoby, których sta-
nowiska w perspektywie czasu prze-
widziane były do likwidacji. Zadania 
z tych stanowisk, zgodnie z planem, 
zostały przesunięte na inne etaty, na-
tomiast czynności z przedmiotowej 
umowy zlecenia w niewielkiej czę-
ści dotyczą zadań tych pracowników  
a przede wszystkim dotyczą jednak 
całodobowej obsługi parkingu, ja-
kiego to zadania dotychczas Wydział 
Dróg i Komunikacji nie realizował.

W Starostwie Pyrzyckim rządzi 
dość egzotyczna jak na obecną sytu-
ację w Polsce koalicja PIS, PSL i PO, 
trudno jest więc znaleźć i pogodzić 
miejsca pracy pomiędzy koalicjan-

tów, a miejsc pracy niewiele. Pewne 
możliwości, szanse na pracę dla par-
tyjnych kolegów stworzyła likwida-
cja Zarządu Dróg Powiatowych, tu 
ktoś sam odszedł, tu coś połączono 
i nie wiadomo skąd mamy etat, czyli 
jak to ktoś kiedyś powiedział w męt-
nej wodzie i rak ryba, ale jak czy-
tamy powyżej oszczędności będą. 
Nieoficjalnie wiemy,  że Mirosław 
Budynek  studiuje w Zachodniopo-
morskiej Szkole Biznesu na kierunku 
ekonomia i już chyba zaliczył pierw-
szy rok, wszystko to zapewne z my-
ślą o przyszłej karierze, może już nie 
tylko w starostwie.

RT
  

7 lipca w Urzędzie Miejskim w 
Pyrzycach odbyła się konferencja 
prasowa Burmistrz Pyrzyc Marzeny 
Podzińskiej, na którą zostały zapro-
szone lokalne i regionalne media.

W spotkaniu uczestniczyła Da-
nuta Bartków – skarbnik Gminy Py-
rzyce. Podczas konferencji burmistrz 
Pyrzyc podziękowała wszystkim or-
ganizatorom, sponsorom, osobom i 
instytucjom wspierającym za pomoc 
materialną i rzeczową przy organi-
zacji 37. Międzynarodowego Festi-
walu Pyrzyckie Spotkania z Folklo-
rem. Ponadto w związku z udziele-
niem burmistrz absolutorium za 2016 
rok, Marzena Podzińska i skarb-
nik Danuta Bartków zaprezento-
wały realizację budżetu roku ubie-
głego i ważniejszych inwestycji.  
W dalszej części były pytania od 
dziennikarzy i sprawy bieżące. 

Całą konferencję można obejrzeć 
na:
http://tvkaura.pl/inne-produkcje-
-tv-aura/165-konferencja-pra-
sowa-07-07-2017

Konferencja 
po absolutorium

Powiedzenie, że  bliższa koszula 
ciału, w tym przypadku przełożyło 
się na polityczne pokrewieństwo . 
Oto w Wydziale Dróg i Komunika-
cji zatrudniony został Mirosław Bu-
dynek, wpływowy członek Prawa 
i Sprawiedliwości. Piszemy wpły-
wowy, bo już na początku kadencji 
udało mu się chyba skutecznie prze-
konać władzę wyższą do zatrudnie-
nia córki na stanowisku kierownika 
biura powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 
Jak widać, skuteczny jest nadal, bo 
bez konkursu został zatrudniony w 
starostwie, gdzie jak wszyscy twier-
dzą, słowo oszczędność odmienia się 
przez wszystkie przypadki.
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 17/2017, nr 
18/2017, nr 19/2017, nr 20/2017, nr 21/2017, nr 22/2017, 
nr 23/2017, przeznaczonych do sprzedaży oraz do odda-
nia w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgod-
nie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości z dnia 14 września 2004 r.  

Policjanci z Pyrzyc zatrzymali mężczyznę po-
dejrzanego  o dokonanie kradzieży złotych łań-
cuszków. Sprawca ukradł biżuterię o wartości po-
nad 800 złotych. Sprawca za swój czyn odpowie 
przed sądem.

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Pyrzycach zatrzymali 
30-letniego mężczyznę, podejrzanego o dokonanie 
kradzieży złotych łańcuszków na szkodę 81-letniej 
mieszkanki Pyrzyc.

Do zdarzenia doszło pod koniec maja br. 
sprawca na jednej z klatek schodowych zacze-
pił  pod pretekstem znajomości mieszkańca star-
szą kobietę, której zerwał z szyi złoty łańcuszek  
z zawieszką. Seniorka przyszła do jednostki policji 
i zawiadomiła o zdarzeniu. W międzyczasie 30-la-
tek zdążył już spieniężyć łup i wydać uzyskane 
pieniądze. Mężczyzna był do tego stopnia wyra-
chowany, że kiedy spotkał starszą panią, gdy wra-
cała do domu po zgłoszeniu kradzieży, wprowadził 
ją w błąd i oszukał zawłaszczając drugi łańcuszek.  

Zatrzymany mężczyzna przyznał się do kra-
dzieży. Częściowo odzyskano skradzioną biżute-
rię. Za popełnione przestępstwo kradzieży i oszu-
stwo 30-latkowi grozi kara nawet do 12 lat pozba-
wienia wolności, gdyż nie było to jego pierwsze 
przestępstwo. O jego dalszych losach teraz zdecy-
duje sąd.  

st. sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

8 lipca 2017 roku w sali wiejskiej w Stróżewie odbył się VII Piknik Stróżewski, na który zaproszeni 
zostali mieszkańcy miejscowości Stróżewo z całej Polski. Na spotkanie przybyli stróżewianie z gminy 
Chodzież (powiat chodzieski), którzy, wraz z Marzeną Podzińską  - Burmistrz Pyrzyc i Danutą Mać-
kowiak – Sołtys Sołectwa Stróżewo, odwiedzili Muzeum Ziemi Pyrzyckiej oraz Geotermię Pyrzyce. Z 
okazji VII już spotkania stróżewian, pani Marta Kwiecień - Zwierzyńska napisała wiersz pt. „Piknik 
Stróżewski”.

PP

13 lipca w gabinecie burmistrza 
Lipian odbyło się podpisanie umowy 
z wykonawcą wyłonionym w prze-
targu nieograniczonym na „Przebu-
dowę drogi w miejscowości Mie-
lęcinek”. Wartość umowy opiewa 
na 647 974,50 zł. Roboty obejmują 
przebudowę drogi w miejscowo-
ści Mielęcinek, gdzie wykonawcą 
został „MALDROBUD” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa z Myślibo-
rza. Na realizację inwestycji Gmina 
Lipiany pozyskała dofinansowana 
ze środków Unii Europejskiej w ra-
mach poddziałania „Wsparcie in-
westycji związanych z tworzeniem, 
ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, 

Wakacje rozkręcają się na dobre, cześć dyrek-
torów na wakacjach, a cześć szykuje się do obję-
cia swoich nowych zadań. Tak jest w przypadku 
Szkoły Podstawowej przy ulicy Rejtana w Pyrzy-
cach utworzonej na bazie zlikwidowanego gimna-
zjum. Na dyrektora tej nowej placówki został po-
wołany w konkursie Ireneusz Szymański, znany 
większości pyrzyczan jako były wójt Warnic. Szy-
mański, z   zawodu nauczyciel, przez ostatnich 
kilka lat pełnił funkcję dyrektora Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Myśliborzu. Obecnie od 1 
lipca powołany został w konkursie na okres 2 mie-
sięcy na stanowisko dyrektora wygaszanego Gim-
nazjum Mistrzostwa Sportowego. Konkurs mu-
siał się odbyć, gdyż zakończył się 10-miesięczny 

w tym inwestycji w energię odna-
wialną i oszczędzanie energii” Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020, w wyso-
kości 63,63% całkowitych kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. Pla-
nowo roboty mają być zakończone 
we wrześniu br. W wyniku realiza-
cji operacji mającej na celu przebu-
dowę drogi w miejscowości Mielę-
cinek przewiduje się poprawę wa-
runków życia mieszkańców poprzez 
usprawnienie komunikacji polega-
jące na podniesieniu standardu na-
wierzchni drogi na odcinku 928 mb 
oraz zwiększenie bezpieczeństwa 
ruchu pojazdów i pieszych w ciągu 
przebudowywanej drogi.

PP

Droga dla Mielęcinka

VII PIKNIK STRÓŻEWSKI

Nowi dyrektorzy na nowy rok szkolny
okres sprawowania tej funkcji przez poprzedniego 
dyrektora.    

 Kolejna zmiana to nowy dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Jesionowie, gmina Przelewice. Tam w 
konkursie rozpisanym przez wójta gminy wybrana 
została nauczycielka z tej szkoły Iwona Krakow-
ska. Do konkursu na dyrektora szkoły w Żukowie 
nikt się nie zgłosił, w związku z tym wójt Mieczy-
sław Mularczyk ręcznie wyznaczył osobę na to sta-
nowisko i dyrektorem tej szkoły od 1 września bę-
dzie Renata Bochan Bochanowicz, była dyrektor 
Gimnazjum w Pyrzycach. Na pozostałych stano-
wiska dyrektorskich w szkołach powiatu pyrzyc-
kiego, mimo reformy oświaty, na razie bez zmian.

PP 

ZATRZYMANY
SPRAWCA
KRADZIEŻY
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Fo t o ko m e n t a r z

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

70 - lecie Wierzbna Gmina Warnice

Zakończenie roku szkolnego w RCKU Pyrzyce
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Treść ogłoszenia

Wypełniony kupon można wysłać na adres redakcji: Dwutygodnik Puls 
Powiatu ul. Bema 22, 74-240 Lipiany lub wypełniony i zeskanowany kupon 
wysłać e-mailem: redakcja@pulspowiatu.pl. Ogłoszenie zostanie opublikowa-
ne w najbliższym wydaniu „Pulsu Powiatu”.

KUPON  NA  DARMOWE  OGŁOSZENIE  DROBNE

Sprzedam 
dwupokojowe mieszkanie własnościowe o pow. 37 m2 w Lipianach w blokach 
przy ul. Sienkiewicza. Mieszkanie na drugim piętrze, zadbane, niski czynsz, 
piwnica. Cena 85 000. Telefon kontaktowy 697982134. 

W dniach od 14 do 16 lipca w Li-
pianach odbył się XI Zlot Pojazdów 
Militarnych. Już po raz kolejny mi-
łośnicy starych motocykli i pojaz-
dów wojskowych zawojowali teren 
żwirowni w miejscowości Dębiec w 
gminie Lipiany. Organizatorami im-
prezy było jak od lat Stowarzyszenie 
Lipiański Klub Motorowy „Party-
zanci” oraz Gmina Lipiany. Oficjalne 
otwarcie imprezy poprzedziła parada 
pojazdów militarnych, która w sobot-
nie południe hucznie przejechała uli-
cami Lipian. Mieszkańcy miasteczka 
oraz wszyscy, którzy przybyli na zlot, 
mogli podziwiać zabytkowe pojazdy, 
począwszy od motocykli z koszami, 
przez pojazdy terenowe, popularne 

łaziki, gaziki, czy urale. Oprócz wielu 
motocyklowych harców „Partyzanci” 
zafundowali zlotowiczom wiele in-
nych atrakcji, były przejażdżki za-
bytkowymi pojazdami, pokazy wo-
jenne, koncerty zespołów i konkursy 
z nagrodami – „Szturmowa mila”, 
slalom motocyklem, rzut silnikiem, 
picie piwa na czas i wyścigi w pcha-
niu motocykla na czas. Tradycyjnie 
w programie znalazł się konkurs na 
Miss Zlotu, w nocy pokazy połyka-
czy ognia i wspólna zabawa. Dwa dni 
zlotu zakończyła w niedzielę późna 
pobudka, jajecznica i kąpiel w jezio-
rze Wądół.

PP

XI ZLOT POJAZDÓW MILITARNYCH 
zdj. Aleksandra Przybylska
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W sobotę, 8 lipca w Wójcinie 
odbył się coroczny Gminny Turniej 
Plażowej Piłki Siatkowej. 

Tym razem do rozgrywek przy-
stąpiły jedynie 3 drużyny: Kłęby, 
Wójcin 1 (damska) oraz Wójcin 2 
(męska). Z racji burzowej pogody 
rozpoczęcie turnieju zostało przesu-
nięte o pół godziny. Ostatecznie po-
goda jednak dopisała i uroczystego 
otwarcia zawodów dokonała wójt 
Anna Hackiewicz-Gębska wraz z 
radnym Bogdanem Skoczkiem i soł-
tys Magdaleną Jończyk. Drużyny 
rozegrały między sobą mecze w sys-
temie „każdy z każdym” do dwóch 
wygranych setów, a w przypadku 
ew. remisu - tie-break. 

Podczas losowania okazało się, 
że pierwsze starcie odbędzie się 
między dwiema drużynami gospo-
darzy. Dziewczęta, mimo zaciętej 
walki, poległy w tym starciu 1-2 
(21-14, 15-21, 8-15) i odpoczywa-
jąc, przyglądały się walce Kłębów 
z Wójcinem 2. Zespół z Kłębów 
był niepokonany i zwyciężył 2-0 
(21-15, 21-17), a w ostatnim me-
czu reprezentacja Sołectwa Kłęby 
z wielkim trudem poradziła sobie 
z piękną reprezentacją Wójcina 2-1 
(20-22, 13-21, 15-10).

Bieg 
do czterech wiatraków

Inicjatorem, a zarazem organi-
zatorem przedsięwzięcia był radny 
gminy Bielice Cezary Tumasz oraz 
Rada Sołecka Linii. W biegu starto-
wały kobiety oraz mężczyźni z terenu 
naszej gminy oraz przyjezdni z oko-
lic m.in. z Gryfina, Pyrzyc, Szcze-
cina czy Stargardu. W sumie starto-
wało 36 osób. Uroczystego otwarcia 
dokonał wójt Zdzisław Twardowski. 

Przybyłych sportowców przy-
witał również Cezary Tumasz, który 

24 czerwca w miejscowości Linie odbyła się impreza pn. „Bieg do czte-
rech wiatraków”.

przypomniał zasady biegu i życzył 
wszystkim szybkiego przybycia na 
metę. Nad bezpieczeństwem uczest-
ników biegu czuwali strażacy z OSP 
Linie, OSP Babin oraz Jednostka Ra-
towniczo-Gaśnicza z Pyrzyc. 

Po zakończeniu biegu zawod-
nicy mogli uzupełnić spalone kalorie 
pyszną strawą przygotowaną przez 
Radę Sołecką.

Klasyfikacja biegu

Kategoria 4000 metrów
Arkadiusz Mińko (Resko)

Andrzej Wojnach (Szczecin)
Alicja Mińczuk (Szczecin)

Kategoria 8000 metrów
Wojciech Piwowarczyk (Pyrzyce)

Daniel Pogorzelski (Szczecin)
Nikolina Szurgocińska (Gryfino)

Nagrody specjalne:

Najstarszy zawodnik
Jerzy Kołaczyk (Moryń)

Najszybsza kobieta
Nikolina Szurgocińska (Gryfino)

Wielkie gratulacje należą się 
wszystkim uczestnikom biegu, któ-
rzy pomimo deszczowej pogody dali 
z siebie wszystko i do końca walczyli 
w sportowej atmosferze.

Serdeczne podziękowania skła-
damy organizatorom: Cezaremu 
Tumaszowi, Radzie Sołeckiej z Linii 
oraz osobom z biura zawodów, którzy 
czuwali nad sprawnym przebiegiem 
imprezy. Dziękujemy również spon-
sorom oraz osobom zaangażowanym 
w organizację imprezy: głównemu 

sponsorowi – firmie, która chce pozo-
stać anonimowa, Przetwórni Warzyw 
i Owoców Irena Zbigniew Kołodziej 
z Chabowa, panu Jarosławowi Adam-
skiemu Piekarnia Banie, pani Krysty-
nie Krzanowskiej ze Swochowa, panu 
Zdzisławowi Twardowskiemu, straża-
kom ochotnikom z Linii i Babina. 

Kolejna edycja biegu już za rok. 
Mamy nadzieję, że więcej osób z te-
renu naszej gminy zarazi się bieganiem 
i weźmie czynny udział w imprezie.

TURNIEJ 
PLAŻOWEJ 
PIŁKI 
SIATKOWEJ

 Ostatecznie wyniki prezentują 
się następująco:
1. miejsce: Kłęby 
- kapitan G. Czechowski
2. miejsce: Wójcin 2 
- kapitan P. Jończyk
3. miejsce: Wójcin 1 
- kapitan K. Olszowa

Podsumowanie turnieju odbyło 
się w radosnej atmosferze - wszyst-
kie drużyny znalazły się na podium, 
wszystkie otrzymały nagrody, dy-
plomy oraz bony! 

Za 1. miejsce przyznany został bon 
o wartości 300 zł, do wykorzystania 
w ciągu miesiąca na sprzęt sportowy, 
za 2. - 200 zł, a za 3. - 100 zł. Każda  
z drużyn otrzymała również piłki, pa-
miątkowe dyplomy, a wręczali je wójt 
Gminy Warnice, przewodniczący 
Rady Gminy oraz zastępca przewod-
niczącego RG i sołtys Wójcina. Spo-
tkanie zakończyło się pamiątkową fo-
tografią oraz poczęstunkiem: kiełba-
ską z grilla i napojami.

   Dziękujemy wszystkim zaan-
gażowanym w organizację turnieju, 
a zwłaszcza panu Radnemu Bog-
danowi Skoczkowi oraz pani soł-
tys Magdalenie Jończyk, sędziemu, 
kibicom, wszystkim mieszkańcom, 
którzy pomagali przy organizacji 
imprezy - mamy nadzieję, że spo-
tkamy się znów za rok!

PP
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