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Zgodnie z wcześniejszymi zapo-
wiedziami, członkowie lipiańskiego 
Stowarzyszenia Młode Storczyki,  
w ramach świątecznego pogłębiania 
kreatywności i wyobraźni postawili 
przed Ratuszem skrzynkę na listy. 
Nie jest to skrzynka zwyczajna, jako 
że ich adresatem jest nie byle kto, bo  
Święty Mikołaj. Każdy, kto ma ży-
czenie, czy prośbę do w/w świętego, 
może je spisać na kartce i wrzucić do 
skrzynki.  Skrzynka ma jednak  okre-
ślony termin przyjęć, bowiem listy 
można wrzucać tylko do 24 grudnia.

Młode Storczyki zachęcają 
do pisania 

 
P.S

Kilka słów na bardzo poważnie. 
Dorośli z pewnością rozumieją, że 
skrzynka postawiona przez Stowa-
rzyszenie ma kilka celów, m.in. za-
bawowy, edukacyjny i symboliczny. 
Aby więc, kochani rodzice,  nasze 
pociechy nie straciły wiary w Świę-
tego Mikołaja, „odgadnijcie” marze-
nia Waszych milusińskich i prześlij-
cie zamówienia, gdzie trzeba. Wszak 
wiadomo, że inicjatorzy SKRZYNKI 
nie będą w stanie spełnić wszystkich 
życzeń.

PP

„Zostałem zobowiązany przez 
władze Platformy Obywatelskiej do 
przekazania tej informacji na sesji 
Rady Powiatu i to czynię. Radny Ma-
rek Kibała jest członkiem Platformy 
Obywatelskiej i przystąpił do koali-
cji, która tworzona jest przez radnych 
startujących z komitetów wyborczych 
PiS, PSL i innych komitetów. W za-
wiązku z tym wobec radnego toczy się 
postępowanie w sadzie koleżeńskim, 
a o wyniku tego postępowania Pań-
stwa poinformuję” - powiedział pod-
czas ostatniej sesji Rady Powiatu Py-

Kibała pod sąd
rzyckiego, w punkcie wolne wnioski 
radny Wiktor Tołoczko. 

Przypomnijmy czytelnikom, że 
wypowiedź dotyczy przyjęcia od ko-
alicji PiS i PSL przez Marka Kibałę 
oferty  bycia etatowym członkiem 
zarządu powiatu, któremu podlegają 
sprawy drogownictwa i komunika-
cji. Kibała, wbrew woli swojej par-
tii, ofertę przyjął, czym pogrążył ja-
kiekolwiek szanse na inną koalicję  
i teraz za ten czyn stanie przed obli-
czem partyjnego sądu już chyba nie-
koniecznie koleżeńskiego.

PP
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Społeczeństwo coraz mocniej 
skupia się na ochronie naszej pla-
nety, próbuje przeciwdziałać doty-
kającym ją zmianom klimatycznym 
i klęskom ekologicznym. Z prze-
strachem przypatrujemy się temu, co 
dzieje się wokół nas i próbujemy nie 
pozostawać bierni wobec niekorzyst-
nych przemian. Do dbania o Ziemię 
przyłącza się również pyrzycka mło-

dzież. Otóż uczniowie z klasy VII B 
SP z OI w Pyrzycach pod kierunkiem 
p. Renaty Mol i p. Magdaleny Kac-
przak aktywnie uczestniczą w działa-
niach na rzecz ochrony klimatu. Jako 
jedna z 500 grup z różnych regionów 
Polski we wrześniu 2018 r. przystą-
pili do realizacji programu „Klima-
tyczna klasa” organizowanego przez 
Uniwersytet Dzieci w Krakowie, 

Pyrzycki sukces na miarę 
Szczytu Klimatycznego ONZ 
w Katowicach

który to program jest objęty honorowym patrona-
tem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach 
tej inicjatywy, dzieci zrealizowały kilka lekcji wy-
chowawczych, których celem było stworzenie po-
mysłu na kampanię społeczną dotyczącą ochrony 
klimatu. Wspomniana wyżej VII B wybrała za-
grożenie związane z  transportem oraz mobilno-
ścią i opracowała projekt cyklu działań pod hasłem 
„STOP SPALINOM! SKOCZ NA ROWER!” wraz 
z ulotką reklamującą kampanię. Wypracowane ma-
teriały przesłano na konkurs, w którym rywalizo-
wało 300 projektów, ale to ten wymyślony przez py-
rzycką VII B oraz ulotka przygotowana przez Kac-
pra Olszewskiego zdobyły tytuł laureata w swoim 
bloku tematycznym. 

W nagrodę 3-osobowa delegacja uczniów poje-
chała 6 grudnia do Krakowa i uczestniczyła w kon-
ferencji prasowej towarzyszącej Szczytowi Klima-
tycznemu ONZ. W trakcie tego prestiżowego wyda-
rzenia przedstawiciele klasy zaprezentowali opraco-
waną ulotkę informacyjno – reklamową oraz wymy-
ślone działania, które już w pełnym składzie będą 
realizowane przez klasę w marcu 2019 r. w kampa-
nii społecznej „Stop spalinom! Wskocz na rower!”. 

Prezentacja pomysłu nastąpiła poprzez zapre-
zentowanie film ukazującego pracę uczniów wło-
żoną w tworzenie kampanii. Omówiono również 
poszczególne zadania.

 Reprezentacja klasy wróciła z Kongresu Klima-
tycznego w Katowicach zachwycona, pełna pomy-
słów i chęci do działania. 

27 listopada 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach nastąpiło prze-
kazanie przez Burmistrz Pyrzyc Marzenę Podzińską i Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach st. bryg. Jacka Marchlewicza 
sprzętu dla OSP Żabów, OSP Brzesko, OSP Mielęcin i OSP Stróżewo.

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzesku 
i w Żabowie, w ramach dofinansowa-
nia z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji celem zapew-
nienie gotowości bojowej jednostek 
ochotniczych straży pożarnych włą-
czonych do krajowego systemu ra-
towniczo – gaśniczego, otrzymały 
po dwa komplety ubrań specjalnych 
oraz po dwa hełmy strażackie i po 
dwie pary skórzanego obuwia stra-
żackiego oraz po dwie pary rękawic 
specjalnych. Całkowity koszt dopo-
sażenia 11.812,00 zł., w tym z dotacji 
8.730,00 zł. 

Ochotniczej Straży Pożarnej  
z Mielęcina została przyznana dota-
cja z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w celu przy-
gotowania jednostek ochotniczych 
straży pożarnych do działań ratowo-
niczo – gaśniczych, w ramach któ-

Jednostki OSP Żabów, OSP Brzesko, OSP Mielęcin i OSP Stróżewo 
zostały wyposażone w nowy sprzęt ochrony osobistej.

rej otrzymała dwa komplety ubrań 
specjalnych, dwa hełmy strażackie, 
dwie pary skórzanego obuwia stra-
żackiego, trzy pary rękawic specjal-
nych. Całkowity koszt doposażenia 
5.547,00 zł. w tym z dotacji 4.355,00 
zł. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Stró-
żewie otrzymała „Ubranie kosza-
rowe 4-częściowe składające się ze 
spodni, bluzy, czapki, kamizelki” za 
całkowitą kwotę 366,00 zł, gdzie dar-
czyńcy przekazali z 1% podatku do-
chodowego od osób fizycznych do-
konanych na rzecz organizacji po-
żytku publicznego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP na rzecz 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Stró-
żewie kwotę 144,18 zł., a z dotacji 
Gminy Pyrzyce dotacja w kwocie 
221,82 zł.
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1.11.11, czyli Szczęśliwego Nowego Roku!?

   Pocztówki w pierwszej po-
łowie XX wieku były najpopu-
larniejszym środkiem komuniko-
wania się na odległość. Domino-
wały te z pozdrowieniami z miej-
scowości, tzw. Gruss-y. 

Niejako osobną grupę stano-
wiły pocztówki okolicznościowe, 
zawierające życzenia, np. nowo-
roczne, czyli: Prosit Neujahr! Tłu-
macząc na język polski: Szczęśli-
wego Nowego Roku! Przykładem 
jest prezentowana pocztówka 
przedstawiająca widok dziecka  
w towarzystwie dużego psa ber-
nardyna. Co ciekawe, rasa ta 
wzięła nazwę od klasztoru ka-
noników regularnych na Wiel-
kiej Przełęczy św. Bernarda. 
Został on założony około 
1050 r. przez św. Bernarda  
z Menthon. 

Dawne kroniki zaginęły lecz 
wiadomo, że mnisi wyhodowali 
w XVII wieku (w 1660 roku) ber-
nardyny pełniące rolę psów stró-
żujących i pociągowych. Z cza-
sem przejęły funkcję górskich 
przewodników wyszukujących i 
ratujących pielgrzymów zaginio-
nych w górach, we mgle lub śnie-
życy. Zatem, czyżby pocztówka 
była przestrogą przed hucznym 
świętowaniem nowego roku w 
zaśnieżonych Pyrzycach? 

Sylwetki bernardynów przed-
stawiano na obrazach począwszy 
od roku 1695, często w towarzy-
stwie mnichów. Ten nasz mały 
człowiek z „pocztówki” z pew-
nością mnichem nie był, ale za-

pewne przysłużył się przy prze-
kazywaniu życzeń noworocz-
nych dla mieszkańców ziemi py-
rzyckiej na przełomie 1910/11. 

Ciekawą datę nadania znajdu-
jemy na pieczęci pocztowej. To 
1.1.11, czyli pierwszy dzień 1911 
roku. Ciąg liczb 11 11 to również 
fenomen. Czy zdarza Ci się wi-
dzieć godzinę 11:11, lub gdzieś 
sekwencję: 1 1 11, 111, czy 
1111? Zastanawiasz się może, 
co to może oznaczać? Wg wielu 
poglądów doświadczający tego 
obrazu, mogą oczekiwać życio-
wych zmian związanych ze świa-
tem materialnym i duchowym. 
Ludzie widujący często liczby 
1111 nazywa się potocznie „Li-
ghtworker”. Jeżeli zobaczycie w 
najbliższym czasie podobne ciągi 
liczb, to już się martwcie… albo 
cieszcie się! Na szczęście, w ra-
zie czego możecie jeszcze liczyć 
na… psa bernardyna. 

Fenomenem materialnym 
jest niewątpliwie fakt, że pocztę 
można było kiedyś nadać nawet 
w pierwszy dzień roku. Obecnie 
nie jest to możliwe.

Prezentowana widokówka 
została nadana na poczcie w Py-
rzycach do odbiorcy w Berlinie, 
jak wspomniano 1.1.1911 roku. 
Po ciągu znaków 1.1.11 wystę-
puje liczba 3, co miejmy nadzieję 
oznaczało tylko trzecią zmianę 
tego dnia, czyli pierwszą w no-
wym roku 1911. Wydawca nie-
znany. Nr seryjny S.2552/1.    
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26 listopada w Pyrzyckim Domu 
Kultury odbyła się uroczysta zbiórka 
z okazji wprowadzenia na stanowi-
sko komendanta powiatowego Po-
licji w Pyrzycach mł. insp. Miło-
sza Bogdańskiego.  Podczas zbiórki 

nowy komendant powiatowy Po-
licji w Pyrzycach przywitał się ze 
sztandarem naszej jednostki. Tym 
samym młodszy inspektor Mi-
łosz Bogdański został oficjalnie 
przedstawiony jako szef pyrzyc-
kiej policji.

Uroczystość, zgodnie z poli-
cyjnym ceremoniałem, poprowa-
dził pierwszy zastępca komen-
danta powiatowego Policji w Py-
rzycach mł. insp. Jarosław Czaja.  
    W uroczystości wziął udział 
komendant wojewódzki Policji  
w Szczecinie nadinsp. Jacek Ce-
gieła, który przyjął meldunek ob-
jęcia stanowiska od nowego ko-
mendanta powiatowego Policji  
w Pyrzycach. Mianowanie ko-
mendanta i przywitanie sztan-
daru odbyło się w obecności 
przedstawicieli władz samorzą-
dowych oraz współpracujących 
na co dzień z pyrzycką Policją 
instytucji.

Młodszy inspektor Miłosz 
Bogdański ma 47 lat. Służy w Po-
licji od 1 kwietnia 1991 roku. Jest 
absolwentem Wyższej Szkoły Po-
licji w Szczytnie, gdzie ukończył 
wyższe studia zawodowe na kie-
runku administracja  w zakresie 
bezpieczeństwa i porządku pu-
blicznego uzyskując tytuł ofi-
cera dyplomowanego. Komen-
dant Bogdański ukończył rów-
nież szereg specjalistycznych 
szkoleń zarówno w zakresie pro-
blematyki zwalczania przestęp-
czości kryminalnej, pracy sztabo-
wej  jak i dowodzenia operacjami 
policyjnymi.

Od 30 listopada do 2 grudnia 
42. Drużyna harcerska „Wędrowcy” 
uczestniczyła w 2. Harcerskim Raj-
dzie Mikołajkowym w Wałczu. Or-
ganizatorem imprezy była 2. Wodna 
Drużyna harcerska „Złota Szekla” 
oraz Wędrownicza Drużyna Harcer-
ska „Fregata” z Wałcza. W rajdzie 
wzięły udział drużyny Hufca Myśli-
bórz. W piątek odbył się turniej gry 
w ringo, w którym nasz patrol star-
szoharcerski zajął pierwsze miejsce, 
przywożąc ze sobą do szkoły pu-
char. W sobotę mieliśmy do poko-
nania prawie 20-kilometrową trasę. 
Pogoda niespecjalnie nam sprzy-
jała, ponieważ termometry pokazy-

wały minus osiem stopni Celsjusza, 
a odczuwalna temperatura wynosiła 
aż minus trzynaście stopni! Zada-
nia, z którymi nasi harcerze musieli 
się zmierzyć związane były z osobą 
Świętego Mikołaja oraz z wiedzą  
i umiejętnościami harcerskimi. Mimo 
przeciwności losu w postaci mrozu, 
nasze wysiłki nie spełzły na niczym. 

Ku naszym uciechom i zasko-
czeniu, patrol harcerzy młodszych 
naszej drużyny zajął pierwsze miej-
sce! Z rajdu wróciliśmy z uśmie-
chami na twarzy, nową wiedzą  
i doświadczeniem. 

Aneta Binkowska

Harcerski Rajd Mikołajkowy

Karierę zawodową rozpoczął  
w Kompanii Patrolowej Komendy 
Rejonowej Policji w Zielonej Gó-
rze, następnie po niespełna dwóch 
latach służby skierowany został de-
cyzją przełożonych do ówczesnego 
Wydziału Operacyjno - Rozpoznaw-
czego Komendy Rejonowej Policji 
w Zielonej Górze, gdzie zajmował 
się zwalczaniem tzw. przestępczo-
ści samochodowej.  Krótko po ukoń-
czeniu Szkoły Policji w Pile na wła-
sną prośbę przeniósł się do pełnienia 
służby w ówczesnym województwie 
szczecińskim, gdzie został policjan-
tem Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Rejonowej Policji w Gryfinie. 
Z tą jednostką Policji mł. insp. Mi-
łosz Bogdański związał się na blisko 
23 lata. W tym czasie przeszedł pełną 
drogę awansu. Od stanowiska refe-
renta, specjalisty Wydziału Krymi-
nalnego, Naczelnika Wydziału Pre-
wencji i Ruchu Drogowego – a od 
2007 roku Komendanta Komisariatu 
Policji w Chojnie.

Mł. insp. Miłosz Bogdański 
ukończył również podyplomowe stu-
dia na kierunku dziennikarstwo i ko-
munikacja społeczna. Prywatnie inte-
resuje się historią lotnictwa wojsko-
wego i szybownictwem.  Jest auto-
rem kilkudziesięciu publikacji  do-
tyczących historii polskich skrzydeł  
i posiadaczem  złotej odznaki szy-
bowcowej z dwoma diamentami.

Na zakończenie zaproszeni na 
uroczystość goście, policjanci i pra-
cownicy Policji składali nowemu  ko-
mendantowi gratulacje oraz życzenia 
realizacji zamierzonych celów i ko-
lejnych zawodowych sukcesów.

mł. asp. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

UROCZYSTE OBJĘCIE
OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA
POWIATOWEGO POLICJI
W  PYRZYCACH
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Sonda

Na sprzedaż działka budowlana przy ul. Pyrzyckiej o powierzchni 
1650 m2 zlokalizowana bezpośrednio przy Jeziorze Kościelnym. 
Wydane warunki zabudowy – budynek mieszkalny jednorodzinny 
z garażem + budynek gospodarczy. Cena 60 zł/ m2. tel. 576 011 571

Ogłoszenie

W ostatnich dniach czerwca do kościoła w pa-
rafii św. Ottona w Pyrzycach sprowadzone zostały, 
zakupione w jednej z berlińskich parafii organy. 
Zakup i koszt sprowadzenia instrumentu do Pyrzyc 
to około 150 tysięcy złotych, które zebrane zostały 
przez pomysłodawców przedsięwzięcia. 

Teraz 38-głosowe organy należy jeszcze pod-
dać konserwacji i zamontować je na kościelnym 
chórze. Koszt tych czynności wyceniany jest przez 
parafię na kolejne 150 tysięcy złotych i o taką do-
tację na 2019 rok zwrócił się do Burmistrz Pyrzyc  
i Rady Miejskiej proboszcz parafii i rada parafialna. 

W skierowanym do władz Pyrzyc piśmie czy-
tamy między innymi - „Kwota, jaka jeszcze jest 
potrzebna do zebrania w tak krótkim czasie prze-
rasta możliwości mieszkańców, dlatego zwracamy 
się z prośbą do Pani Burmistrz i państwa radnych 
o podjęcie działań zmierzających do wygospodaro-
wania z budżetu gminy Pyrzyce na rok 2019 środ-
ków finansowych z przeznaczeniem na dokończe-
nie montażu organów w naszym kościele. Mamy 
świadomość, iż zgodnie z zasadami udzielania 
dotacji na zabytki w gminie Pyrzyce upłynął ter-
min składania wniosków, jednakże przepis uchwa-
lony przez Radę Miejską w Uchwale nr LX/534/14  
z dnia 24 czerwca 2014 roku dopuszcza możli-
wość rozpatrywania wniosków po terminie. Aku-
rat w tej konkretnej sytuacji okoliczności takie wy-

Organy czekają na gminną dotację
stąpiły, zatem ogromnie prosimy o udzielenie dota-
cji na budowę organów w naszym kościele, który 
jest jednym z najznamienitszych zabytków na te-
renie gminy Pyrzyce. Udzielone przez Gminę Py-
rzyce wsparcie będzie służyło przede wszystkim jej 
mieszkańcom stając się również pięknym darem 
dla przyszłych pokoleń. Nie bez znaczenia jest fakt, 
iż prawie wszystkie nabożeństwa związane ze świę-
tami państwowymi czy lokalnymi, w których udział 
biorą władze miejskie oraz powiatowe, odbywają 
się właśnie w naszym kościele. 

Rozbudowa zabytku o zakupione organy  
z całą pewnością podniesie rangę tych uroczysto-
ści wzbogacając liturgię o wspaniałą oprawę mu-
zyki organowej. Niewykluczone, że posiadanie tak 
bogatego i wspaniałego instrumentu spowoduje 
wprowadzenie do kalendarza imprez kulturalnych 
naszej gminy konkursów organowych, co również 
podniesie prestiż naszego miasta w regionie”.

Dziś burmistrz i radni Pyrzyc, chcąc wesprzeć 
kwotą 150 tysięcy złoty inicjatywę będą musieli 
pochylić się nad zaplanowanym już budżetem na 
2019 rok i z czegoś zrezygnować lub coś ograni-
czyć, innych możliwości nie ma. 

PP

Do 31 grudnia 2018 r. właściciele nieruchomo-
ści na terenie Gminy Lipiany posiadający zbiornik 
bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczysz-
czalnię ścieków muszą wypełnić druk zgłoszenia 
i dostarczyć go do Biura Obsługi Interesantów 
lub Referatu Ogólnoorganizacyjnego w Urzędzie 
Miejskim pok. nr 23. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1  
i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, (tj. Dz. U. z 2018 
r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia 
ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczy-
stości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomo-
wych oczyszczalni ścieków. 

W związku z powyższym zwracamy się do 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Li-
piany o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego 
zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przy-
domowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do 
Biura Obsługi Interesantów lub Referatu Ogólno-
organizacyjnego w Urzędzie Miejskim pok. nr 23. 
bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: umig@
lipiany.pl w terminie do 31 grudnia 2018 r. Druki 
zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Miejskim 
w pok. nr 23 lub na stronie internetowej Urzędu 
http://www.lipiany.pl.

W Lipianach szamba
do kontroli 

W komunikacie Urzędu Miejskiego w Lipia-
nach czytamy dalej -  Jednocześnie informujemy, 
że upoważnieni pracownicy Urzędu mogą dokonać 
kontroli umów oraz rachunków potwierdzających 
wywóz nieczystości ciekłych, ponieważ zgodnie  
z art. 6 ust 1 właściciele nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczysto-
ści ciekłych są obowiązani do udokumentowania  
w formie umowy korzystania z usług wykonywa-
nych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwole-
nie na prowadzenie działalności w zakresie opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich 
umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz 
udzielanie informacji niezbędnych do dokonania 
aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływo-
wych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze 
podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bez-
odpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

Ile pieniędzy wydamy na święta?”

Dzieci mam już dorosłe i za granicą mieszkają, 
więc prezentów nie będę kupował, a to zawsze naj-
większy wydatek, ale wiadomo, jak to w święta, za-
wsze też sporo pieniędzy wydaje się na żywność.

Ja święta będę spędzała u córki, więc sporą sumę  
przeznaczyłam na prezenty dla wnuków, oczywiście 
do żywności też się dołożę, bo wiadomo, pomimo 
zaprosin w goście trzeba też pamiętać o innych wy-
datkach, a ile konkretnie wydam pieniędzy, tego nie 
potrafię powiedzieć.

Jest nas w domu troje, na święta myślę, że 
skromnie wydam, nie więcej, jak trzysta złotych, 
wnuk jest, to i prezenty muszą być, ale w święta też 
trzeba coś jeść, a żywność, to zawsze największe 
świąteczne wydatki.

W tym roku na wydatki świąteczne mam prze-
znaczone pięćset, może sześćset złotych, wnuk ma 
urodziny właśnie w grudniu wypadają, więc i pre-
zent musi być odpowiedni, ale trzeba też pamiętać 
o zakupie żywności i na ten cel też odpowiednią 
kwotę pieniędzy przeznaczyć.

Święta będę spędzała wspólnie z mężem, ni-
gdzie nie planujemy wyjeżdżać, w domu będziemy 
świętowali, nie kupujemy żadnych prezentów dla 
siebie, a na samą żywność, to nie więcej, jak trzysta 
złotych wydamy.



 7                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 16                                            

Podczas ostatniej sesji Rady Po-
wiatu Pyrzyckiego, koalicyjna więk-
szość PSL, PiS, jeden radny PO i je-
den ze Skutecznego Samorządu wy-
brali składy komisji rady i ich prze-
wodniczących. Ponadto zmieniono 
nazwy komisji i tak komisja budżetu, 
gospodarki, wsi, rolnictwa i ochrony 
środowiska    od tej kadencji będzie 
nazywać się komisją finansów, na-
tomiast komisja polityki społecz-
nej, zdrowia i bezpieczeństwa pu-
blicznego będzie nosić nazwę komi-
sji spraw społecznych. Szefem komi-
sji finansów został  Przemysław Ma-

Koalicja w starostwie 
podzieliła stanowiska 

ciąg, a komisją spraw społecznych 
kierować będzie Renata Bochan Bo-
chanowicz. Radni na tej samej sesji 
wybrali także przewodniczącego ko-
misji rewizyjnej i został nim radny 
Janusz Budynek.

Podczas sesji przewodniczący 
rady poinformował o utworzeniu 
w radzie Klubu Radnych PSL Ini-
cjatywa Ziemia Pyrzycka, którego 
przewodniczącą została Ewa Gąsio-
rowska Nawój i Klubu Radnych PiS 
z przewodniczącą Renatą Bochan  
Bochanowicz.

PP
Patrycja Ulanowska (U-10), 

Martyna Żarów (U-12) i Mateusz 
Sykuła (U-14) zostali brązowymi 
medalistami w Międzynarodowym 
Turnieju Badmintona w Trzciń-
sku – Zdroju. Jest to ogromny, ko-
lejny już sukces młodych badminto-
nistów z Lipian. Turniej stał na wy-
sokim poziomie i wystartowało w 
nim aż 120 zawodników z liczących 
się klubów w Polsce (Beninca Kę-
dzieżyn – Koźle, LUKS Krokus Gó-
ralice, SKBB Sulęcin, Kometa Sia-
nów, Lotka Szczecin – Warszewo). 
Na kortach miejscowej hali można 
było zobaczyć zawodników z czo-
łówki krajowej, którzy niedawno wy-
stępowali na Mistrzostwach Polski 
Młodzików w Sianowie. Turniej roz-

Sukces lipiańskiego
badmintona 

grywany był na 5 kortach w 4 kate-
goriach wiekowych U-8, U-10, U-12 
i U-14.  Trener Krzysztof Trojanow-
ski tym razem desygnował na tur-
niej 13 zawodników: Patrycję Ula-
nowską, Amelię Kuzko, Aleksandrę 
Wróblewską, Adę Pędziwiatr, Karola 
Baja (kat. U-10), Patrycję Szydłow-
ską, Martynę Żarów, Piotra Troja-
nowskiego, Michała Dzido, Szymona 
Wróblewskiego, Pawła Baja (kat. 
U-12) oraz Julię Kuczyńską i Mate-
usza Sykułę (kat. U-14). Od kilku lat 
obserwujemy rosnące zainteresowa-
nie tą dyscyplina sportu w Lipianach 
i coraz większe sukcesy, gratulujemy 
zawodnikom, trenerowi i czekamy na 
kolejne medale.

PP 
 



 8                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 16                            12.12.2018

Rozpoczął się sezon grzewczy,  
a wraz z nim powrócił problem spa-
lania odpadów w przydomowych pie-
cach. Ciemny dym o intensywnym, 
nieprzyjemnym zapachu, wydoby-
wający się z kominów niektórych do-
mów, to w sezonie jesienno-zimo-

Nowy sezon grzewczy – stare problemy.
wym jeden z najpoważniejszych pro-
blemów, z którymi mają do czynienia 
funkcjonariusze straży miejskiej.

Okazuje się, że mimo nieustannie 
powtarzanych apeli, wciąż nie bra-
kuje osób, które skłonne są wrzucać 
do domowych pieców plastikowe bu-

telki, foliowe torby, opakowania po 
chemikaliach, papier pokryty farbą 
drukarską, lakierowane drewno, stare 
ubrania i buty. Dym, który powstaje 
przy spalaniu takich przedmiotów, 
jest nie tylko uciążliwy dla otocze-
nia, ale przede wszystkim bardzo nie-

bezpieczny. Groźne pyły zawierające 
metale ciężkie, niebezpieczne diok-
syny oraz furany, tlenki azotu i wę-
gla – między innymi takie substancje 
uwalniane są do atmosfery w wyniku 
spalania odpadów w domowych pie-
cach. To, co wydostaje się z komina, 
opada wokół i zanieczyszcza głównie 
najbliższe otoczenie. A zatem ktoś, 
kto pali śmieciami zatruwa przede 
wszystkim siebie, swoją rodzinę i są-
siadów. To, że naraża się na mandat 
lub karę to jedno, lecz poważniej-
szym skutkiem tej lekkomyślności są 
konsekwencje zdrowotne. Trwający 
latami kontakt z groźnymi związ-
kami chemicznymi może skończyć 
się nowotworem, białaczką, chorobą 
układu oddechowego lub alergią. 
Także dla samego truciciela.

     Już pierwsze zimniejsze dni 
przyniosły lawinę zgłoszeń miesz-
kańców Pyrzyc o podejrzeniu spala-
nia niedozwolonych substancji. Nie-
stety, kilka ze zgłoszeń się potwier-
dziło. W zdecydowanej większości 
przypadków dochodziło do spalania 
drobnych odpadów opakowaniowych 
lub mebli pokrytych lakierami.

          Komendant Straży Miejskiej
                                w Pyrzycach
                                Michał Maduzia
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Dostojni jubilaci, którzy obcho-
dzili 50-lecie pożycia małżeńskiego, 
odznaczeni zostali medalami „Za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, 
przyznanymi przez Prezydenta RP 
Andrzeja Dudę. 

Aktu dekoracji dokonał wójt 
gminy Mieczysław Mularczyk  
w asyście przewodniczącego RG Ma-
riana Świderskiego i kierownik USC 
Małgorzaty Kędziory. Wręczając ju-
bilatom bukiety kwiatów i drobne 
upominki złożyli najserdeczniejsze 
życzenia oraz pogratulowali wytrwa-
łości i wspólnie przeżytych lat. Wy-
jątkowy i rodzinny charakter uro-
czystości podkreśliła obecność naj-
bliższej rodziny naszych jubilatów. 
Całość dopełnił jubileuszowy tort, 
odśpiewanie tradycyjnego „100 lat” 

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

i poczęstunek, podczas którego ju-
bilaci dzielili się wspomnieniami ze 
wspólnie przeżytych lat. Uroczystość 
uświetnili swym występem gimna-
zjaliści i uczniowie NSP w Przelewi-
cach pod opieką p. Waldemara Kle-
menskiego. Nasi młodzi artyści pięk-
nie recytowali wiersze i śpiewali pio-
senki, które nawiązywały głównie do 
miłości.  

Medalami odznaczeni zostali 
Państwo: Danuta i Zdzisław Bruchaj-
zerowie, Bronisława i Bogusław Bej-
mowie, Helena i Oskar Hayserowie 
oraz Krystyna i Jerzy Zymkowie.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim naszym jubilatom i życzymy 
wielu wspólnie przeżytych lat  
w zdrowiu, szczęściu i miłości!

Złote gody to wyjątkowy jubileusz nie tylko dla małżonków, ale rów-
nież ich rodzin. Można było się o tym przekonać podczas uroczystości zor-
ganizowanej przez Urząd Gminy w Przelewicach, która odbyła się 30 li-
stopada br. w Pałacu Ogrodu. 

W miniona sobotę w Domu Kul-
tury w Międzyzdrojach odbyła się 
gala zorganizowana przez Towarzy-
stwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
w Szczecinie. Głównym jej celem 
było podsumowanie rywalizacji spor-
towej miast i gmin na poziomie ma-
kroregionu, a także województwa za-
chodniopomorskiego. I tak w rywali-
zacji w II Makroregionalnym Spor-
towym Turnieju Miast i Gmin 2018 
miast i gmin do 20 tysięcy miesz-

Gmina Pyrzyce
dwa razy na podium
       

kańców gmina Pyrzyce zajęła drugie 
miejsce, natomiast w XXIV Turnieju 
Miast i Gmin 2018 organizowanym 
tylko dla samorządów zachodniopo-
morskich gmina Pyrzyce zajęła miej-
sce pierwsze, kolejne miejsca zajęły 
gminy Drawsko Pomorskie, Dobra, 
Białogard i Gryfino. Puchary i wy-
różnienia w imieniu mieszkańców 
gminy Pyrzyce odebrała burmistrz 
Marzena Podzińska.

PP
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Po raz kolejny, na wokandę pu-
bliczną, prawną, medialną, samorzą-
dową powraca temat opieki na zwie-
rzętami w Klubie Jeździeckim Ja-
koss. Temat powrócił po publikacji 
materiału publicystycznego w pro-
gramie Ekspres Reporterów 13 listo-
pada 2018 roku.

 Dwa lata temu, z gospodarstwa 
Klubu Jeździeckiego Jakoss zabie-
rano zagłodzone zwierzęta, które  
w majestacie prawa i zgodnie z prze-
pisami po kilku miesiącach wróciły 
do gospodarstwa, z którego zostały 
zabrane. Gmina Pyrzyce, na której 
koszt zwierzęta, po odebraniu były 
leczone, karmione i zapewniono im 
opiekę nie mogła sprzedać, zlicy-
tować zwierząt na poczet poniesio-
nych kosztów, bo wedle prawa sta-
nowiły one własność działającego 
stowarzyszenia. 

Dziś temat wraca i trudno po-
wiedzieć, czy gmina Pyrzyce nie sta-
nie po raz kolejny przed kosztow-
nym obowiązkiem przejęcia zwierząt  
i utrzymywania ich na koszt pyrzyc-
kich podatników. Problemem z nale-
żytą opieką nad zwierzętami zajmuje 
się Gmina Pyrzyce, Komenda Powia-
towa Policji w Pyrzycach, Prokura-
tura Rejonowa w Pyrzycach, Staro-
stwo Powiatowe w Pyrzycach, Po-
wiatowy Inspektor Weterynarii. Po-
stanowiliśmy zebrać informacje, 
co dziś w/w instytucje robią w w/w 
sprawie. 

Urząd Miejski w Pyrzycach -  
W odpowiedzi na Pańskie pytania do-

Tylko koni w Pyrzycach nie żal 
tyczące nieprawidłowości w zakresie 
opieki nad zwierzętami w Uczniow-
skim Klubie Jeździeckim JAKOSS, 
uprzejmie informuję, że od momentu 
przekazania, odebranych czasowo 
zwierząt, zgodnie z postanowieniem 
Komornika Sądowego przy Sądzie 
Rejonowym w Stargardzie z dnia 25 
maja 2017 r. pod dozór dłużnikowi 
tj. Uczniowskiemu Klubowi Jeździec-
kiemu „JAKOSS” Pyrzyce, Gmina 
Pyrzyce nie podejmowała czynno-
ści kontrolnych w zakresie utrzy-
mania zwierząt. Stosowne kontrole 
przeprowadzała Inspekcja Wetery-
naryjna w Pyrzycach nie stwierdza-
jąc nieprawidłowości do czasu emi-
sji materiału w telewizji. W tym za-
kresie prowadzone jest postępowanie 
przez Komendę Powiatową Policji  
w Pyrzycach. Jednocześnie infor-
muję, iż łączne koszty jakie Gmina 
Pyrzyce poniosła w związku z utrzy-
maniem czasowo odebranych w 2016 
roku zwierząt wyniosły 125 930,76 zł 
i są przedmiotem trwającego postę-
powania egzekucyjnego.

Starostwo Powiatowe w Pyrzy-
cach - W związku z Pańskim żąda-
niem udzielenia informacji publicz-
nej z dnia 26 listopada 2018 r. in-
formuję, że w dniu 31 sierpnia 2016 
r. Starosta Pyrzycki złożył wniosek  
o rozwiązanie stowarzyszenia (okre-
ślonego w Pańskim piśmie) do Sądu 
Rejonowego Szczecin-Centrum XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego w Szczecinie, ul. 
Królowej Korony Polskiej 31. 

Powodem złożenia wniosku były 
informacje o podejrzeniach narusza-
nia prawa przez członków zarządu 
stowarzyszenia, wydanie przez Bur-
mistrza Pyrzyc decyzji o czasowym 
zatrzymaniu zwierząt, głównie koni 
oraz brak działającego zarządu sto-
warzyszenia. W sierpniu 2017 r. do 
Starostwa Powiatowego w Pyrzy-
cach wpłynęła informacja o powo-
łaniu nowego zarządu i nowej komi-
sji rewizyjnej klubu. Pierwsza roz-
prawa w sądzie odbyła się 27 listo-
pada 2017 r. W postępowaniu sądo-
wym przesłuchiwano strony postę-
powania, świadków, w maju 2018 
r. przeprowadzono opinię biegłego 
na okoliczność dobrostanu zwierząt, 
która nie wykazała nieprawidłowo-
ści. W czerwcu 2018 r. sąd zobowią-
zał władze stowarzyszenia do przed-
stawienia dokumentacji wskazującej 
na prawidłowe umocowanie zarządu 
i komisji rewizyjnej klubu. We wrze-
śniu 2018 r. wpłynęły do sądu wyja-
śnienia klubu. Do dziś sąd nie wyzna-
czył rozprawy po złożonych wyjaśnie-
niach. Po emisji reportażu w Ekspre-
sie Reporterów 13 listopada 2018 r. 
w stosownym piśmie sądowym peł-
nomocnik procesowy starosty zawia-
domił sąd o wskazanych w reportażu 
okolicznościach, wnosząc o podjęcie 
działań zmierzających do wydania 
orzeczenia w sprawie o rozwiązanie 
stowarzyszenia. 

Jednocześnie zwracam uwagę 
na fakt, że Starosta Pyrzycki w po-
wyższej sprawie działa jedynie, jako 
organ nadzorujący stowarzyszenia,  

a najdalej idącą kompetencją sta-
rosty, wynikającą z ustawy Prawo  
o Stowarzyszeniach, jest tu wystąpie-
nie do sądu z wnioskiem o rozwiąza-
nie stowarzyszenia, co zastosowano. 
Orzeczenie zaś wydaje sąd. Do in-
nych działań zobowiązane są inne 
organy władzy publicznej. 

Rzecznik Prokuratury Okręgo-
wej w Szczecinie – Prokuratura Re-
jonowa w Pyrzycach prowadzi postę-
powanie w związku z podejrzeniem 
popełnienia przestępstwa, obecnie 
ze względu na prowadzone czynności  
w toku postępowania prokuratura nie 
informuje. Mogę tylko powiedzieć, że 
to postępowanie zmierza do kom-
pleksowego zweryfikowania kwestii 
ewentualnego znęcania się nad zwie-
rzętami na terenie tej stadniny.

Państwowy Inspektor Wetery-
narii - Dopóki trwa postępowanie 
prokuratorskie i nie jestem upoważ-
niony do udzielania informacji na 
w/w temat.

   To tyle zebranych informacji 
na dzień wydania gazety, jak widać 
z powyższych informacji wszystkie 
służby trzymają rękę na pulsie, pro-
blem poruszany jest od kilku lat i ra-
czej trudno dziś wyrokować, kiedy 
się ostatecznie wyjaśni dla dobra 
koni i innych zwierząt.

PP
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Fo t o ko m e n t a r z

Ile jest warte słowo Justyny Ły-
jak, kandydatki na stanowisko bur-
mistrza Pyrzyc, można było się prze-
konać w ostatnich, już powybor-
czych tygodniach i nie chodzi nam  
o milionowe deklaracje ministrów 
najeżdżających  Pyrzyce, ale o do-
browolną, niewymuszoną jej dekla-
rację, kiedy to przed drugą turą wy-
borów  wypowiedziała się na łamach 
wyborcza.pl w następujący sposób 
– „Artur Kurowski nie jest człon-
kiem PiS, ale startował z naszej listy.  
Z osobami, które z listy PiS wejdą 
do rady, właśnie podjęliśmy decyzję, 
że w naszym klubie nie ma dla niego 
miejsca. Nie chcemy z nim współpra-
cować. Nie chcemy z taką osobą two-
rzyć programów dla Pyrzyc. Przykro 
mi, że taka osoba była częścią mo-
jej drużyny. Nie zgadzam się na ta-
kie zachowanie. Rozmawiałam z nim  
o tym. Przepraszam za tego 
radnego”. 

W tym czasie Kurowskiemu ode-
brano facebook, wycofano z promo-
cji Łyjak, jego zdjęcie nie zaistniało 
nawet w wydanej przez PiS przed 
drugą turą wyborów gazecie, gdzie 
zaprezentowała się tylko czwórka  
z wybranych radnych PiS. Minęło 
kilkanaście dni i już 25 listopada Ły-

Majak promotorem 
Kurowskiego

jak na swoim facebooku pisze tak – 
„Ogromnie dumna jestem z 5 rad-
nych w Radzie Miejskiej: Przemysław 
Golczyk, Mariusz Szymkowicz, Hu-
bert Łuszczyk, Grażyna Słodkowska, 
Artur Kurowski. Życzę im sumien-
nej i ciężkiej pracy na rzecz rozwoju 
Gminy Pyrzyce”, podobnej treści 
wpis i dumne zdjęcie widniej także 
na Facebooku pyrzyckiego PiS-u. 

Justyna Łyjak zmieniła zdanie  
o 180 stopni w ciągu kilku tygodni, 
ale i radni Klubu PiS, którzy przed 
drugą turą wyrzekli się Kurow-
skiego dziś za pośrednictwem Ma-
riusza Szymkowicza piszą na Face-
booku tak – „…..Artur Kurowski zo-
stał - głosami mieszkańców - radnym. 
Popełnił błąd..... Przeprosił... Co ma 
więcej zrobić????? Powiesić się? Na 
mój wniosek i prośbę (moją aklama-
cję) wstąpił do klubu radnych. Bo wi-
dzisz, ludzie popełniają błędy. Naj-
ważniejsze to wyciągać wnioski!  
I nie popełniać podobnych błędów 
powtórnie. Piotrek, nie szukaj drza-
zgi w oku innych 😉 Tak, trzeba dać 
szansę pomimo błędów popełnionych 
wcześniej!

Ps. Wierzę, że to będzie najlepsze 
pięć lat w historii pyrzyckiego samo-
rządu! Pozdrawiam!”

     Jeżeli najlepsze pięć 
lat pyrzyckiego samorządu 
zaczyna się od okłamywa-
nia wyborców, no to gra-
tuluję panu radnemu opty-
mizmu. W tym momencie 
należy zadać pytanie, dla-
czego Szymkowicz, Łyjak  
i inni kandydaci nie byli 
tacy miłosierni dla Kurow-
skiego przed druga turą jak 
są teraz, przecież mogli mó-
wić to, co mówią teraz i by-
łoby uczciwie. Czy oburzenie na za-
chowanie Kurowskiego było wtedy 
kłamstwem, czy kłamstwem jest dzi-
siejsza wyrozumiałość? 

Postanowiłem z tym pytaniem 
zwrócić się do radnego Szymkowi-
cza z prośbą o wywiad, a ten w trak-
cie ostatniej sesji Rady Miejskiej 
dwukrotnie na moją prośbę wyraził 
zgodę, odkładając wywiad w cza-
sie, natomiast po sesji odmówił. Naj-
wyraźniej uznał, że nie jest możliwe 
uczciwe wyjaśnienie mieszkańcom 
Pyrzyc zagadnienia i lepiej jest od-
mówić, stwierdzić, że to ja jestem 
winny, że jestem nieobiektywny, niż 
brnąć w pokręcone wyjaśnienia. By 
go przekonać, proponowałem rad-
nemu autoryzację wywiadu, ale i tak 
odmówił. 

Reasumując, za kandydaturą Ar-
tura Kurowskiego na przewodniczą-
cego komisji rewizyjnej głosowali 
- Mariusz Majak (który rekomendo-
wał kandydaturę), Damian Błażejew-
ski, Tomasz Posyniak, Przemysław 
Golczyk, Mariusz Szymkowicz, Gra-
żyna Słodkowska, Hubert Łuszczyk, 
Jerzy Wroński, Mariusz Ogrodnik, 

Mirosław Stasiak, Remigiusz Pajor-
-Kubicki. Sam zainteresowany, radny 
Artur Kurowski wiedząc, że i tak 
ma fuchę w kieszeni, wstrzymał się 
od głosu, przeciw tej kandydaturze 
głosowali Małgorzata Piotrowska, 
Iwona Ksel, Paweł Retecki. 

Vox populi, vox Dei – popularna 
sentencja wyjęta z „Listu do Karola 
Wielkiego”, napisanego przez anglo-
saskiego mnicha, teologa i filozofa 
Alkuina.

 Zgodnie z nią jednomyślna zgoda 
ludu była znakiem Bożej woli, mak-
syma dość często cytowana przez Ja-
rosława Kaczyńskiego, dziś po wybo-
rach zamyka  dyskusję na temat wy-
boru Kurowskiego na radnego i prze-
wodniczącego komisji rewizyjnej, 
naród wybrał, naród ma. Tylko po co 
było wygłaszać przed drugą turą wy-
borów na burmistrza takie wielkie 
słowa o nowych idealnych standar-
dach, a dziś zmieniając zdanie uda-
wać, że nic się nie stało.

             
RT 

Powyższe zdjęcie znajduje się na stronie 
Facebooka pyrzyckiego PiS

Śmieci z Kozielic nadal będzie wozić ATF
           Radni gminy Kozielice, 

na wniosek wójta Piotra Rybkow-
skiego, zdecydowali, że pozostają w 
Związku Gmin Dolnej Odry. To dość 
radykalna zmiana, bo 25 czerwca 
2018 roku radni minionej kadencji 
podjęli uchwałę w sprawie wystąpie-
nia ze Związku Gmin Dolnej Odry, 
który za pośrednictwem Spółki ATF 
zajmuje się wywozem odpadów ko-
munalnych z terenu gminy. Uchwa-
łodawczy zwrot wójt uzasadnia na-
stępująco – „Po podjęciu uchwały 
o wyjściu ze Związku Gmin Dolnej 
Odry i analizie prawnej konsekwen-
cji realizacji wcześniej wymienionej 
uchwały, należy stwierdzić, iż wystą-
pienie Gminy Kozielice ze Związku 
Gmin Dolnej Odry spowoduje ko-
nieczność rozliczenia Gminy Kozie-

lice i Związku Gmin Dolnej Odry. Na 
podstawie § 11 ust. 3 statutu, Zwią-
zek może zażądać od Gminy Kozie-
lice, aby ta w dalszym ciągu uczestni-
czyła w wykonywaniu umowy, na od-
biór   i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości za-
mieszkałych, z Konsorcjum ATF SP. 
Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 
(poprzednia nazwa PHU EKO FIUK 
SP. K.) i SPÓŁKĄ GMIN DOLNEJ 
ODRY. Wystąpienie ze Związku spo-
woduje też, że od 1 stycznia 2019 r. 
Gmina Kozielice będzie musiała wy-
konywać samodzielnie zadania w za-
kresie odbioru odpadów. W praktyce 
oznacza to, że Gmina będzie miała 
obowiązek zawarcia umowy świad-
czenia usług na odbiór i zagospo-
darowanie odpadów komunalnych  

z nieruchomości zamieszkałych, to 
zaś wiąże się z koniecznością prze-
prowadzenia postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego, 
uwzględniając dodatkowo rozporzą-
dzenia Ministra Środowiska obowią-
zujące od 1 lipca 2017 r., w spra-
wie szczegółowego sposobu selek-
tywnego zbierania wybranych frak-
cji odpadów – wprowadzony zosta-
nie obowiązek gromadzenia dodat-
kowej frakcji odpadów biodegrado-
walnych. Obowiązek taki wpłynie na 
zmianę warunków odbioru odpadów  
i tym samym wpłynie na wzrost ceny 
za odbiór odpadów. Analizując po-
wyższe, Rada Gminy Kozielice uchyla 
uchwałę o wystąpieniu ze Związku 
Gmin Dolnej Odry do czasu zakoń-
czenia umowy zawartej pomiędzy Za-

wiązkiem Gmin Dolej Odry, a PHU 
EKO FIUK SP. K. (obecnie ATF SP. 
Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA) 
na odbiór i zagospodarowanie od-
padów komunalnych z nieruchomo-
ści zamieszkałych na terenie ZGDO. 
Jednocześnie zobowiązać ZGDO do 
ciągłych starań poprawy Funkcjono-
wania Związku pod kątem finanso-
wym, z jednoczesnym dostarczaniem 
comiesięcznych sprawozdań finanso-
wych funkcjonowania ZGDO Radzie 
Gminy Kozielice.” Należy dodać, że 
do Związku Gmin Dolnej Odry z te-
renu powiatu pyrzyckiego należą 
także gminy Lipiany, Bielice i War-
nice i z tych gmin Spółka ATF także 
wywozi odpady komunalne.

PP
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W ostatnią sobotę listopada na 
hali Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Pyrzycach odbył się pod patrona-
tem burmistrz Pyrzyc piłkarski tur-
niej dla młodzików, organizatorem 
zawodów była Akademia Sokoła. 
Jak widać z poniższego zestawienia, 
młodzi gospodarze nie byli na boisku 
zbyt gościnni.
I miejsce AP Sokół Pyrzyce
II miejsce Brazil Da Bola 1 Stargard
III miejsce Pogoń Prawobrzeże
Szczecin
IV miejsce Brazil Da Bola 2 Stargard
V miejsce Łabędź Widuchowa
VI miejsce Sęp Brzesko
Wyróżnieni zawodnicy z naszej 
drużyny:
Mikołaj Świergul - najlepszy zawod-
nik Turnieju
Wiktor Kaczorowski - najlepszy za-
wodnik drużyny

W Lipianach
podatek
zapłacisz
kartą

Zwyczajowo różnego rodzaju 
płatności na rzecz gminy Lipiany do-
konywaliśmy gotówką w kasie urzędu 
lub przelewem na gminne konto, już 
od początku grudnia można płatno-
ści robić także kartą. Kilka dni temu 
w kasie urzędu miejskiego w ramach 
projektu Polska Bezgotówkowa za-
instalowany został terminal płatni-
czy. „Przez okres dwóch lat w ra-
mach projektu nie ponosimy kosztów 
terminala, po tym okresie przeana-
lizujemy zainteresowanie mieszkań-
ców tą usługą i podejmiemy decyzję 
o kontynuacji usługi lub nie” – prze-
kazała nam Katarzyna Walerowska, 
skarbnik gminy Lipiany.  

PP

Turniej
Piłki Nożnej Młodzika
O Puchar Burmistrz
Pyrzyc 
Marzeny Podzińskiej
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe 
"Waldix" 

z 25-letnim doświadczeniem związanym 
z utrzymaniem terenu zieleni 

zatrudni pracowników na stanowiska:

• ogrodnik - kierowca kategorii B, B+E, C
• ogrodnik - kierowca (traktorzysta) kategorii T
• ogrodnik - pilarz - operator piły spalinowej 

Oferujemy:
atrakcyjne wynagrodzenie, miłą atmosferę 
w miejscu pracy, bezpłatny dojazd z Pyrzyc do pracy  
(i z powrotem do miejsca zamieszkania).

Telefon kontaktowy: 91 48 56 175, 607 359 654

Biuro firmy: ul. Ku Słońcu 22c/1 Szczecin

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
w Pyrzycach radni dokończyli pro-
ces formowania organów rady, do-
konano zgłoszenia poszczególnych 
radnych do statutowych komisji rady  
i wyboru ich przewodniczących. 
Przypomnijmy, że na pierwszej sesji 
wybrano na przewodniczącego Rady 
Mariusza Majaka, a na jego zastęp-
ców Mariusza Szymkowicza i Miro-
sław Stasiaka. I tak komisji budżetu 
w tej kadencji przewodzić będzie 
Remigiusz Pajor Kubicki, na stano-
wisko przewodniczącego komisji 
oświaty członkowie komisji wybrali 
Huberta Łuszczyka, a na stanowisko 
przewodniczącego komisji rolnictwa 
Jerzego Wrońskiego. W tej kaden-
cji każdy samorząd w Polsce został 
zobowiązany ustawą do powołania 
jeszcze jednej, obowiązkowej komi-
sja skarg, wniosków i petycji; ustawa 
mówi, że w skład tej komisji po-
winni wejść przedstawiciele wszyst-

kich klubów radnych działających  
w radzie. Niestety, radnym Rady 
Miejskiej w Pyrzycach nie udało się 
sformować tej komisji, ani wybrać 
jej przewodniczącego, stało się tak 
dlatego że radni Klubu Pracujmy Ra-
zem odmówili udziału w jej pracach. 
„Decyzja nasza jest taka, ponieważ 
jak rozpoczynaliśmy pracę w radzie, 
pani burmistrz zaprosiła nas wszyst-
kich radnych do współpracy, a jak 
widzimy dziś, dotychczasowy podział 
pracy i obowiązków w radzie, nie-
stety odbył się z pominięciem naszego 
klubu, a jak pamiętamy inna współ-
praca była deklarowana na spotka-
niu” - wyjaśniła stanowisko klubu 
radnych Pracujmy Razem Małgo-
rzata Piotrowska, która powraca do 
spotkania wszystkich radnych Rady 
Miejskiej w Pyrzycach, które od-
było się na zaproszenie Marzeny Po-
dzińskiej w siedzibie Stowarzyszenia 
Skuteczny Samorzad po drugiej turze 

wyborów, na tym spotkaniu wszyscy 
deklarowali dla dobra Pyrzyc wolę 
współpracy. Jak się okazało, wola 
może i była, ale większość w radzie 
składająca się z radnych PiS i rad-
nych Bezpartyjne Pyrzyce wzięła w 
radzie wszystkie stanowiska i podzie-
liła między swymi. „Bardzo jest nam 
przykro, że taka jest decyzja państwa 
Klubu, bo myśleliśmy, że jeżeli ma-
cie w nazwie Pracujmy Razem, to bę-
dziemy pracować, a nie już na samym 
początku będziemy sobie jakieś szla-
bany i bariery stawiać. Jeżeli chodzi 
o to spotkanie, to chciałbym nadmie-
nić, że taka deklaracja współpracy 
padła z każdej strony ….” – odpo-
wiedział radnej Piotrowskiej radny 
Stasiak. Przypomnijmy radnemu Sta-
siakowi i wyborcom, do Rady Miej-
skiej w Pyrzycach dostali się radni z 
KWW Moje Pyrzyce w ilości 3 rad-
nych, którzy otrzymali dla Mariu-
sza Majaka stanowisko przewod-
niczącego rady, komitet wyborczy 
Prawa i Sprawiedliwości wprowa-
dził 5 radnych i dostał dla Mariusza 

Szymkowicza stanowisko wiceprze-
wodniczącego rady i dla Artura Ku-
rowskiego szefa komisji rewizyjnej. 
KWW Skuteczny Samorząd wpro-
wadził do Rady Miejskiej w Pyrzy-
cach 2 radnych i dla Mirosława Sta-
siaka otrzymał stanowisko wiceprze-
wodniczącego rady. Z komitetu wy-
borczego Przywróćmy Normalność 
do rady dostał się tylko Jerzy Wroń-
ski i został przewodniczącym reakty-
wowanej dla niego komisji rolnictwa, 
a Remigiusz Kubicki, jedyny radny z 
komitetu wyborczego Niezależni dla 
Ziemi Pyrzyckiej został szefem ko-
misji budżetowej gminy Pyrzyce. Na-
tomiast komitet wyborczy Pracujmy 
Razem wprowadził do Rady Miej-
skiej w Pyrzycach 3 radnych i w po-
dziale zadań nic nie otrzymał. Trudno 
więc pewnie radnym z Pracujmy Ra-
zem było i jest przyjąć powyższą, 
ekumeniczną wypowiedź radnego 
Stasiaka, jako szczerą chęć współ-
pracy, bo nijak się ma ona do rzeczy-
wistości i arytmetyki w radzie.  

RT

Pracujmy 
razem
czy osobno?

Straż Miejska wraz z Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Pyrzycach or-
ganizuje zbiórkę odzieży dla osób 
bezdomnych.

Zwracamy się do ludzi i firm do-
brej woli, aby wsparły osoby bez-
domne tą formą pomocy rzeczowej. 
Przyjmiemy wszystkie ciepłe rzeczy, 
które mogą zalegać niewykorzystane 
w naszych szafach, a będą nieoce-
nionym wsparciem dla bezdomnych. 
Mile widziane będą również kołdry, 
śpiwory oraz koce.

Osoby, które chcą włączyć się 
w akcję, mogą osobiście przynieść 
ubrania do siedziby Straży Miejskiej 

Zbiórka odzieży 
dla osób bezdomnych

przy pl. Ratuszowym 1 w Pyrzycach. 
Chęć oddania odzieży można rów-
nież zgłosić telefonicznie. W takim 
przypadku strażnicy dojadą na miej-
sce i odbiorą ubrania. Zgłoszenia na-
leży kierować pod numer

telefonu 091 397 03 29. Pod 
tym numerem można także uzyskać 
dodatkowe

informacje dotyczące akcji po-
mocy bezdomnym w naszej gminie.

Komendant Straży Miejskiej
w Pyrzycach
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Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie informuje
Jesteśmy lokalną grupą działania, która realizuje dwufunduszową strategię rozwoju współfinansowaną przez Unię Europejską na lata 2014-2020 z Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Obszar naszego działania  to 14  gmin województwa zachodniopomorskiego, położo-
nych w trzech powiatach - powiat stargardzki: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań;  powiat pyrzycki: Bielice, 
Kozielice, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Stare Czarnowo. 

W ramach Lokalnej  Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju realizujemy zaplanowane formy animacji i współpracy lokalnej oraz 
działania zgodnie z planem komunikacji:

30 listopada w Stargardzie było podsumowanie konkursu fotograficznego Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie „Ciekawe, cie-
kawsze, najciekawsze…! Nasze Dziedzictwo”. Celem konkursu była wszechstronna prezentacja amatorskich fotografii i zachęcenie osób fotografujących 
do realizacji prac fotograficznych o tematyce wiejskiej, zwrócenie uwagi na walory historyczne, uroki krajobrazowe i przyrodnicze obszaru Stowarzyszenia.  
Wyniki na stronie www.wir-lgd.org.pl. 

11 grudnia w Stargardzie - szkolenie „Podejmowanie działalności gospodarczej – wskazanie dostępnych dróg rozwoju zawodowego, podstawy prawne, dotacje”. 
Szkolenie dla osób planujących podjęcie działalności gospodarczej – pomysł na firmę, plusy i minusy działalności, formy opodatkowania, marketing, promocja, 
sprzedaż, dobre praktyki itp..

12 grudnia w Kozielicach i 14 grudnia w Chociwlu szkolenia z questingu. Questing to  nauka przez zabawę. To rodzaj gry polegającej na odkrywaniu dziedzictwa 
miejsca i tworzeniu nieoznakowanych szlaków, którymi można wędrować kierując się informacjami zawartymi w wierszowanych wskazówkach.

12 grudnia w Kozielicach i 14 grudnia w Chociwlu r. szkolenia z grantów „Akademia wolnego czasu” i „Powrót do tradycji”. W programie prezentacja wybra-
nych elementów z LSR, omówienie: naborów konkursowych, poziomu dofinansowania, wniosku i karty opisu operacji. 

17 grudnia w Reptowie gm. Kobylanka - podsumowanie konkursu pn. ”Dziedzictwo Kulturowe” zorganizowanym dla obszaru działania stowarzyszenia. Uczest-
nicy – osoby fizyczne, KGW, organizacje pozarządowe z obszaru 14 gmin LGD. Tematyka: rękodzieło (podkategorie: koronkarstwo, hafciarstwo, płaskorzeźba, 
rzeźba, prace związane z obrzędami,  kulinaria (podkategorie: ciasta, potrawy, napoje) związane z tradycjami Świąt Bożego Narodzenia. 

Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia www.wir-lgd.org.pl., szczegółowe informacje dostępne w biurze Stowarzyszenia tel. 91 578 43 78.

ZATRZYMANI  NA WŁAMANIU NAJBLIŻSZE MIESIĄCE SPĘDZĄ W ARESZCIE 
    Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach za-

trzymali na gorącym uczynku dwóch włamywaczy. Mężczyźni 
próbowali ukraść elementy metalowe warte ponad 6 tysięcy zło-
tych. Grozi im kara do 10 lat więzienia, jednak nim zapadnie 
wyrok najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. 

     Do zdarzenia doszło nie-
opodal Pyrzyc. Dyżurny pyrzyc-
kiej jednostki został zaalarmowany 
przez funkcjonariuszy Straży Miej-
skiej, którzy podczas patrolu usły-
szeli hałasy dochodzące z budynku 
nieużytkowanej gorzelni.  Na miej-
sce niezwłocznie pojechali pyrzyccy 

policjanci. 
Na miejscu okazało się, 

że jedno z okien do piwnicy 
budynku zostało wyrwane. 
Policjanci i strażnicy wspól-
nie zabezpieczyli teren, aby 
uniemożliwić ucieczkę po-
tencjalnym sprawcom prze-
stępstwa. W chwilę później 
jeden z policjantów przez 
okienko piwniczne zauwa-
żył mężczyznę, z nożycami 
do cięcia metalu w dłoniach. 
Policjanci polecili mu wyjść, 
na co zareagował...ucieczką.  
Od tej chwili wydarzenia 
nabrały tempa. Mężczyzna 
i - jak się okazało - kolejny 
ze sprawców zaczęli ucie-
kać na wyższe kondygna-
cje budynku. Policjanci wraz  
z jednym z funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej weszli do 
budynku w celu zatrzyma-
nia mężczyzn i przeszukując 
pomieszczenia natrafili naj-
pierw na przygotowane przez 

złodziei do kradzieży metalowe ele-
menty wyposażenia budynku. Po-
mimo wielokrotnych wezwań do za-

przestania ucieczki zdeterminowani 
sprawcy - nie zważając na fatalny 
stan techniczny budynku - usiłowali 
zbiec. Gdy dostali się na dach oka-
zało się, że droga ucieczki jest już za-
mknięta. Jeden ze sprawców stawia-
jąc opór usiłował użyć siły wobec 
funkcjonariusza Straży Miejskiej.  
W chwilę później z pomocą policjan-
tów został obezwładniony. Pod dru-
gim ze sprawców zarwał się dach. 
Gdy niespodziewanie znalazł się 
piętro niżej wpadł wprost w ręce 
policjantów.

Po zatrzymaniu podczas czyn-
ności przy jednym z mężczyzn po-
licjanci znaleźli woreczek z białym 
proszkiem. Gdy substancję zbadano 
okazało się, że jest to ponad półtora 
grama amfetaminy. Ponadto w trak-
cie dalszych czynności w miejscach 
zamieszkania obu czterdziestolat-
ków (zatrzymani mają 42 i 44 lata)  
ujawniono łącznie ponad 60 gramów 
amfetaminy. 

Obaj mężczyźni trafili do poli-
cyjnego aresztu. Na podstawie zebra-
nego materiału dowodowego męż-
czyznom przedstawiono zarzut m.in. 
usiłowania kradzieży z włamaniem 
oraz posiadania środków odurzają-
cych. Postanowieniem Sądu Rejono-
wego w Pyrzycach mężczyźni trafili 
na trzy miesiące do aresztu, a za po-
pełnione czyny, grozi im kara do 10 
lat więzienia. 

mł. asp. Marcelina Pałaszewska 
KPP w Pyrzycach
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SPORT

POSZUKUJĘ DOJAZDU DO 
PRACY DO STARGARDU

PRACUJĘ W GODZINACH OD  7-15
PYRZYCE - STARGARD - PYRZYCE

Proszę o kontakt: tel. 792 620 112

Sprzedam mieszkanie po kapitalnym 
remoncie. W mieszkaniu wymieniona 
została instalacja elektryczna, gazowa 
i  sanitarna. Zamontowano nowy piec 
gazowy, kompletnie wyposażona 
łazienka, położono nowe podłogi, 
zamontowano nowe okna i drzwi 
wewnętrzne. 
Do lokalu należy piwnica. 

  kontakt: 502 627 855

23 listopada, na zaproszenie 
Ogrodu Kultury, przybyła do Prze-
lewice czterokrotna olimpijka, trzy-
krotna medalistka mistrzostw świata 
oraz wicemistrzyni Starego Konty-
nentu w skoku o tyczce Monika Py-
rek. Okazją do wizyty było przyby-
cie Fundacji Moniki Pyrek z alterna-
tywna lekcją WF, realizowaną w ra-
mach projektu „Kinder + sport Alter-
natywne lekcje WF-u”. 

Monika Pyrek 
w Przelewicach

Celem projektu jest odwróce-
nie panującej wśród uczniów ten-
dencji do biernego uczestnictwa  
w sporcie (zainteresowanie nowin-
kami technologicznymi, gadżetami 
m.in. smartfonami, grami kompute-
rowymi, urządzeniami mobilnymi) 
poprzez pokazanie im tradycyjnych 
form aktywności sportowej, zachę-
cenie ich do czynnego uprawiania 
sportu, poprzez wykorzystanie symu-
latorów będących w oczach uczniów 
interesującym i atrakcyjnym novum.

 Grupa prawie 300 uczniów z klas 
IV-VIII oraz gimnazjum miała możli-
wość sprawdzić m.in. prędkość rzutu  
w piłce ręcznej, siłę strzału w piłce 
nożnej, wziąć udział w wyścigu ko-
larskim z udziałem symulatora. Za-
jęcia poprzedzone były krótką poga-
danka oraz rozgrzewką z mistrzynią. 

Każdy z uczestników otrzy-
mał pamiątkową koszulkę oraz ze-
staw gadżetów ufundowanych przez 
sponsorów. 

Była również możliwość zrobie-
nia sobie pamiątkowego zdjęcia lub 
zdobycia autografów.

 Mamy nadzieję, że nie była to 
ostatnia wizyta w Przelewicach. Pro-
jekt realizowany jest pod patrona-
tem Ministerstwa Sportu I Turystyki 
oraz przy wykorzystaniu dofinan-
sowania zadań z zakresu Programu 
Sport dla Wszystkich 2018 Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki i wzięło 
w nim udział około 6000 uczniów  
z całej Polski.

Sprzedam
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ZATRZYMANY, 
BO JECHAŁ 
NA PODWÓJNYM GAZIE 

   W miniony poniedziałek w go-
dzinach wieczornych, na jednej z ulic 
Pyrzyc uwagę nieumundurowanych 
policjantów wydziału kryminalnego 
przykuł dziwnie zachowujący się 
kierujący samochodem marki Opel. 
Mężczyzna wsiadł do stojącego na 
parkingu pojazdu. Chwilę później 
wyjechał na drogę zmuszając do za-
trzymania inne samochody. Gdy 
kierowane przez niego auto zgasło, 
kierowca wsiadł głośno wyrażając 
swoje niezadowolenie. W kilka chwil 
później, gdy próbo-
wał kontynuować 
jazdę został zatrzy-
many przez poli-
cjantów. Kryminalni 
wezwali na miejsce 
kolejny patrol i męż-
czyzna został dopro-
wadzony do Ko-
mendy Policji. Tu 
okazało się, że miał 
w organizmie po-

nad półtora promila alkoholu. Męż-
czyzna trafił do policyjnego aresztu, 
a następnego dnia przed oblicze 
prokuratora.

Mężczyźnie już zatrzymano 
prawo jazdy.  Za jazdę na podwój-
nym gazie 34-latkowi grozi kara wię-
zienia do lat dwóch, wieloletni zakaz 
prowadzenia pojazdów, a także wy-
soka grzywna. 

mł. asp. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

Pyrzyccy kryminalni zatrzymali 34-latka, który jechał samochodem mając 
ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. 


