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Sołtys z gminy
Pyrzyce 
aresztowany

Z czego słyną 
Pyrzyce?

Gmina Przelewice
bez budżetu, 
a wójt
bez podwyżki 

Zadłużenie 
od Bielic do Kozielic

Gdybyśmy przeprowadzili sondę na ulicach Py-
rzyc na postawione w tytule pytanie, usłyszelibyśmy, że  
z Geotermii, folkloru, zabytków, rolnictwa itd. Ale jak 
to już bywało, zawsze znajdzie się ktoś, kto o prymat 
pierwszeństwa w ogólnopolskiej popularności jako py-
rzyczanin zechce powalczyć. 

Gminy, zgodnie z obowiązującym zwyczajem, 
uchwalają budżet na kolejny rok podczas jednej  
z ostatnich grudniowych sesji. Jednak obowiązujące 
przepisy stanowią, że budżet musi być uchwalony nie 
później niż do końca stycznia roku kalendarzowego, 
po upływie tego terminu, jeżeli gmina nie uchwali bu-
dżetu, do końca lutego danego roku budżet zostaje 
opracowany przez Regionalna Izbę Obrachunkową. 

Wstępne wyniki zbiórki
Przelewice  -   2212,18 zł
Lipiany        - 46300 zł
Pyrzyce       - 51000 zł
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Sąd Rejonowy w Stargardzie VII 
Wydział Karny z siedzibą w Pyrzy-
cach zastosował środek zapobiegaw-
czy w postaci tymczasowego aresz-
towania na okres 3 miesięcy wobec  
43-letniego mieszkańca powiatu py-
rzyckiego podejrzanego o fizyczne  
i psychiczne znęcanie się nad rodziną 
tj. art. 207 KK. W przypadkach prze-
stępstw dotyczących przemocy do-
mowej są to sprawy niezwykle deli-
katne z uwagi na bezpośrednie dra-
maty ludzi, które nierzadko trwają 
nawet wiele lat. Osoby, które decy-
dują się na złożenie zawiadomie-
nia o przestępstwie oczekują takich  
działań, aby zapewnione miały bez-
pieczeństwo w swoim domu. 

W przypadkach zawiadom-
ień o przestępstwie z art. 207 KK 

Sołtys 
z gminy 
Pyrzyce
aresztowany

pyrzycka policja i prokuratura ściśle 
współpracują i występują z wnioskiem 
do sądu o zastosowanie wobec spraw-
ców izolacyjnego środka zapobie-
gawczego.Tymczasowe aresztowanie 
sprawcy przemocy domowej to najs-
kuteczniejszy środek powstrzymania 
go przed dalszym stosowaniem wo-
bec najbliższych przemocy. 

W ubiegłym roku zastosowano 
16 razy środek zapobiegawczy  
w postaci aresztu dla sprawców 
przemocy na terenie powiatu pyrzy-
ckiego. Już w najbliższych tygod-
niach w gminie Pyrzyce rozpoczną 
się wybory nowych rad sołeckich  
i sołtysów, w związku z tym obecny 
sołtys przebywający w areszcie nie 
będzie miał szans na reelekcję.  
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SPRZEDAM MIESZKANIE  45,5 m2 
PYRZYCE UL. DĄBROWSKIEGO 10C/1

Mieszkanie po kapitalnym remoncie, wymieniona w mieszkaniu 
została instalacja elektryczna, gazowa i sanitarna. Zamontowano nowy 
piec gazowy, kompletnie wyposażona łazienka, położono nowe pod-
łogi, zamontowano nowe okna i drzwi wewnętrzne. Do lokalu należy 
piwnica. 

kontakt: 502 627 855

SPRZEDAM

POSZUKUJĘ DOJAZDU DO PRACY DO STARGARDU
PRACUJĘ W GODZINACH OD   7-15
PYRZYCE-STARGARD-PYRZYCE

Proszę o kontakt: tel. 792 620 112

W ostatnim czasie, z inicjatywy 
pani sołtys Ewy Połczyńskiej i Rady 
Sołeckiej w Żukowie, odbyło się 
spotkanie z aktywnymi mieszkań-
cami sołectwa. Spotkanie było oka-
zją do krótkiego podsumowania pod-
jętych wspólnych inicjatyw na rzecz 
sołectwa. Pani Ewa Połczyńska, soł-
tys Sołectwa w Żukowie, rozpoczy-
nając spotkanie, serdecznie podzię-
kowała za zaangażowanie, wsparcie 
i wysiłek, jaki włożono w okresie 
jej kadencji w rozwój naszego sołec-
twa. Następnie wręczyła aktywnym 

Spotkanie z aktywnymi 
mieszkańcami Żukowa

członkom Rady Sołeckiej i miesz-
kańcom podziękowania. Są to nastę-
pujące osoby: Maria Cabaj, Barbara 
i Józef Swatowie, Anna Duk, Zenon 
Połczyński, Helena Trzoniec, Ewa 
Karpowicz, Halina Połczyńska, Anna 
i Paweł Wyborni, Danuta Leszczyk, 
Ryszard Kaczmarek, Malwina Sza-
gańska, Robert Wieczorkiewicz, Syl-
wia i Łukasz Mularczykowie, Anna  
i Artur Spałkowie, Ewa Stelmasz-
czyk, Natalia Walczak, Krystyna 
Urbańska, Dariusz Sztandera, Te-
resa Pietruszkiewicz i Anna Garzyń-

ska. Podziękowanie za współpracę 
pani sołtys wręczyła również wój-
towi gminy Mieczysławowi Mular-
czykowi, który podziękował za miłą 
niespodziankę. Ze swej strony za-
pewnił o dalszej współpracy na rzecz 
naszego sołectwa. 

Dla wszystkich pani sołtys i Rada 
Sołecka przy wsparciu państwa Syl-

wii i Łukasza Mularczyków zorgani-
zowali poczęstunek, za co serdecznie 
dziękujemy. Spotkanie przebiegało  
w miłej i serdecznej atmosferze. Było 
też okazją do rozmów na temat ko-
lejnych inicjatyw w rozwoju naszego 
sołectwa.

Anna Garzyńska

W ubiegłym tygodniu obył się 
pogrzeb ofiar tragedii, która roze-
grała się 22 grudnia tuż przed świę-
tami w jednym z mieszkań w Pyrzy-
cach, gdzie znaleziono cztery ciała. 
Sprawcą tego wstrząsającego dra-
matu był mężczyzna, który  najpierw 
zabił dwóch synów, później swoją 
wieloletnią partnerkę, matkę swo-
ich dzieci, a następnie odebrał sobie 
życie. Do dziś nie są do końca jasne 
okoliczności zdarzenia i ani pyrzycka 
policja, ani rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Szczecinie nie udzie-
lają na ten temat informacji. Obec-
nie prokuratura prowadzi postępo-
wanie nie tylko w sprawie tzw. roz-
szerzonego samobójstwa, ale także 

Pożegnanie ofiar tragedii
w sprawie prawidłowości przebiegu 
interwencji policji na miejscu zda-
rzenia. Nabożeństwo w intencji tra-
gicznie zmarłych odprawione zostało 
w kościele Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny w Pyrzycach, skąd 
kondukt żałobny, w którym licznie 
uczestniczyli uczniowie pyrzyckich 
szkół i mieszkańcy Pyrzyc, ulicami 
miasta przeszedł na cmentarz komu-
nalny. Nie sposób obojętnie przejść 
obok takiej tragedii, wstrząsnęła ona 
całą Polską, w szczególności zaś 
społecznością Pyrzyc, dla których 
ofiary były przecież rodziną, oso-
bami bliskimi, kolegami, znajomymi, 
sąsiadami. 

PP  
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W tegorocznym budżecie Gminy Pyrzyce zaplanowano kwotę 150 tysięcy 
złotych na wykonanie dokumentacji na „Rozbudowę i modernizację basenu 
przy ul. Rejtana w Pyrzycach”. Po wielu latach dyskusji na temat tego, jaki 
basen Pyrzycom się należy i kilku koncepcjach z gatunku science fiction, któ-
rych dokumentacje zalegają jeszcze w archiwach pyrzyckiego ratusza, wresz-
cie wykonano konkretny krok, by jakiś basen w Pyrzycach powstał.

„Chcemy w tym roku wykonać dokumentację, która określi nam zakres 
prac i koszt inwestycji, następnie będziemy ubiegać się o środki zewnętrzne na 
jej realizację. W projekcie planujemy, by ten basen był dedykowany dla dzieci 
i młodzieży z naszej gminy do nauki pływania, a w godzinach wieczornych  
i dni wolne basen był dostępny dla dorosłych na rekreację czy rehabilitację” – 
przekazała nam burmistrz Marzena Podzińska. 

PP   

Pierwszy mały krok
do basenu

20 grudnia 2018 roku podczas 
sesji Rady Miejskiej radni przyjęli 
uchwałę o nadaniu tytułu „Hono-
rowy Obywatel Lipian” Zygmuntowi 
Dziewguciowi. W uzasadnieniu do 
w/w uchwały czytamy: „Pan Zyg-
munt Dziewguć urodził się 24 kwiet-
nia 1948 roku w Lipianach. Od wielu 
lat związany jest z Lipianami, a także 
Gryficami. Począwszy od roku 1976 
r. do dziś pracuje i współtworzy gry-
ficki PKS. Obecnie jest prezesem Za-
rządu PKS Gryfice Sp. z o. o. Dzięki 
jego działaniom firma przetrwała 
trudny okres transformacji i jest 
obecnie jednym z liderów na rynku 
regionalnym.

Zygmunt Dziewguć aktywnie an-
gażuje się w działalność społeczną 
i sprawy ważne dla mieszkańców. 
Wspiera liczne stowarzyszenia. 

W swojej aktywności politycz-
nej i społecznej potrafi skutecznie 
zabiegać o sprawy ważne dla re-
gionu. Aktywnie uczestniczy w pra-
cach Sejmiku Województwa Zachod-
niopomorskiego i w różnych innych 
formach działania na rzecz lokalnej 
wspólnoty.

Zygmunt Dziewguć to wieloletni 
zasłużony samorządowiec, w 1994 
roku wybrany do Rady Miejskiej  
w Gryficach. Od 1998 roku nieprze-
rwanie radny Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego. We wszyst-
kich kadencjach (1998-2002, 2002-
2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-
2018) pełnił funkcję wiceprzewod-
niczącego Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Również w obecnej kadencji sa-
morządu pełni zaszczytną funkcję 
wiceprzewodniczącego Sejmiku Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego. 
Wielokrotnie odznaczany otrzymał: 
Złoty Krzyż Zasługi -1994 r., Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Pol-
ski - 2002 r., Srebrny Medal „Za za-
sługi dla obronności kraju” - 2014 r.

Srebrny Medal „Za zasługi dla 
pożarnictwa” - 2014 r. Od wielu lat 
aktywnie wspiera Gminę Lipiany  
i jej mieszkańców. Biorąc pod uwagę 
opisaną działalność pana Zygmunta 
Dziewgucia oraz jego dokonania  
i wpływ na bieżące sprawy samo-
rządu, w pełni zasadne pozostaje 
przyznanie tytułu „Honorowy Oby-
watel Lipian”. Złożony wniosek speł-
nia wszystkie przesłanki zawarte  
w postanowieniach regulaminu. Ty-
tuł Honorowego Obywatela jest za-
szczytnym dowodem uznania dla 
osoby o szczególnie trwałym i niepo-
wtarzalnym wkładzie w rozwój gminy 
Lipiany, stąd przyjęcie przedłożo-
nego projektu uchwały jest w pełni 
uzasadnione” 

 Należy dodać, że Zygmunt 
Dziewguć będzie 22 osobą, której 
Rada Miejska w Lipianach nadała ty-
tuł „Honorowego Obywatela Lipian”, 
na przestrzeni kilkudziesięciu lat ty-
tuł ten otrzymali: Jan Rola, Hubert 
Dzikowski, Zofia Dołęgowska, An-
tonina Juszko, Blandyna Różewska, 
Władysław Sulżyc, Zbigniew He-
rezo, Lech Piasecki, Longin Juszko, 
Czesław Krężel, Eugeniusz Mazur, 
Lech Robakowski, Oldon Tymoszuk, 
Eugeniusz Ziobrowski, Elżbieta Ci-
chacka. Tytuł otrzymali obywatele 
Francji działający na rzecz partner-
stwa gminy Sain Genest d’Ambiere  
i Lipian Bruno Balestra, Serge 
Cothet, obywatele Niemiec dzia-
łający na rzecz partnerstwa gminy 
Wietzendorf i Lipiany Gisela i Erwin 
Grube, Gustaw Isernhagen oraz Uwe 
Wrieden. Obywatel Szwecji Ewan 
Ljunggren organizujący pomoc dla 
potrzebujących mieszkańców Lipian 
w trudnym okresie transformacji na-
szego kraju. 

PP

honorowy
obywatel Lipian
22.

Na ręce Komendanta Powiato-
wego Policji w Pyrzycach wpłynęły 
podziękowania od mieszkanki na-
szego powiatu dla policjantów, któ-
rzy pomogli członkowi jej rodziny. 
Kobieta podziękowała za sprawną or-
ganizację i działanie, które uratowało 
życie jej ojcu.

  Zdarzenie miało miejsce pod ko-
niec listopada, kiedy policjanci Wy-
działu Kryminalnego pyrzyckiej ko-
mendy podczas wykonywania czyn-
ności służbowych do prowadzonej 
przez siebie sprawy zainteresowali 
się losem mężczyzny. W trakcie pro-
wadzonych czynności nie zastali 
mężczyzny  w miejscu zamieszkania 
ani miejscu pracy. Zainteresowani lo-
sem seniora, sprawdzili również, czy  
mężczyzna nie przebywa w szpitalu, 
jednak bezskutecznie. Drążąc temat 
wrócili do miejsca zamieszkania, 
wśród sąsiadów mężczyzny nikt nie 
widział  od dłuższego czasu. Poli-
cjanci sprawdzili teren posesji, gdzie 
z tyłu budynku mieszkalnego, po 
wielokrotnym pukaniu i nawoływa-
niu usłyszeli krzyk. Jak się okazało,  
62-latek nie mógł się poruszać o wła-

PODZIĘKOWANIA  DLA  POLICJANTÓW
snych siłach, przez co nie był w sta-
nie otworzyć drzwi wejściowych.

Policjanci powiadomili dyżur-
nego o skierowanie na miejsce po-
gotowia ratunkowego oraz straży po-
żarnej. Przy pomocy strażaków po-
licjanci dostali się do środka miesz-
kania. Okazało się, że mężczyzna 
doznał paraliżu nóg, miał problemy 
z oddychaniem i czuł się bardzo 
słabo. Przybyłe na miejsce ratownic-
two medyczne po udzielonej pierw-
szej pomocy zabrało go do szpitala 
w stanie ciężkim. Policjanci zabez-
pieczyli mieszkanie przed niepowo-
łanymi gośćmi na czas nieobecności             
62-latka, a także ustalili najbliższą 
rodzinę.

  Ta historia miała szczęśliwy fi-
nał. Niejednokrotnie w naszym oto-
czeniu żyją osoby starsze, które 
mieszkają samotnie i być może po-
trzebują pomocy. Nie bądźmy obo-
jętni na ludzi, zainteresujmy się lo-
sem sąsiada, którego nie widzimy od 
kilku dni. Nigdy nie wiadomo, czy 
nie potrzebuje naszej pomocy.

mł. asp. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

 

Na sprzedaż działka budowlana przy ul. Pyrzyckiej o po-
wierzchni 1650 m2 zlokalizowana bezpośrednio przy Je-
ziorze Kościelnym. Wydane warunki zabudowy – budy-
nek mieszkalny jednorodzinny z garażem + budynek go-
spodarczy. Cena 60 zł/ m2. tel. 576 011 571

Ogłoszenie
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Nieistniejąca już na mapie Pol-
ski gmina Ostrowice, według danych 
Ministerstwa Finansów na koniec 
2017 roku opublikowanych w grud-
niu biegłego roku, była najbardziej 
zadłużoną gminą w Polsce. 

Dług na jednego mieszkańca wy-
niósł 18 602 zł, a dług całkowity 
gminy prawie 47 milionów. I gmina 

Zadłużenie zbankrutowała. W powiecie pyrzyc-
kim od kilku lat najwyższe zadłuże-
nie utrzymuje się w gminie Bielice, 
wprowadzono tam program napraw-
czy, gmina otrzymała pożyczkę z bu-
dżetu państwa i jak na razie nie za-
graża jej likwidacja. Na ostatniej 
sesji Rady Gminy w Przelewicach 
skarbnik gminy poinformowała rad-
nych, że zadłużenie gminy Przele-
wice na koniec grudnia 2018 wy-
nosi  ponad 10 milionów złotych, 
może to  świadczyć o tym że gmina 
w 2018 roku zadłużyła się o kolejne 
ponad 1,2 miliona złotych, w takim 
przypadku dług na 1 mieszkańca tej 
gminy wyniósłby już ponad 1900 zł.

Resort finansów opublikował 
dane o zadłużeniu poszczególnych 
gmin w odniesieniu do liczby miesz-
kańców oraz całkowitym długu sa-
morządów na koniec 2017 rok.

Radni gminy Przelewice na ostat-
niej ubiegłorocznej sesji rady 28 
grudnia mieli podjąć uchwałę o przy-
jęciu budżetu gminy i połączoną z nią 
Wieloletnią Prognozę Finansową. Już 
na początku sesji skarbnik gminy wy-
cofała obie uchwały informując, że 
będą one przedłożone na sesji stycz-
niowej. Jak się okazało, obie uchwały 
nie otrzymały pozytywnej opinii Re-
gionalnej Izby Obrachunkowej, co 
uniemożliwiło przyjęcie uchwały bu-
dżetowej na 2019 rok, zdarza się to 
dość rzadko. Nie znamy przyczyn 

braku opinii RIO, wiemy jednak, że 
w urzędzie gminy w Przelewicach 
nadal trwa kontrola Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, która rozpoczęła się 
w roku ubiegłym. Innym, w sposób 
dość nietypowo przeprowadzonym 
punktem porządku obrad był projekt 
uchwały o podwyższeniu wójtowi 
gminy wynagrodzenia. Przewodni-
czący rady zaproponował podwyżkę 
wynagrodzenia dla wójta z kwoty 9 
392 zł brutto do kwoty 9 992 zł. W 
trakcie dyskusji nad podwyżką dla 
wójta wniosek formalny o pozosta-

wienie wynagrodzenia wójta na do-
tychczasowym poziomie 9 392 zł 
brutto złożył radny Emilian Skwa-
rek z prośbą o przegłosowanie go w 
pierwszej kolejności, jako wniosek 
formalny. Obecna na sali obrad rad-
czyni gminy uznała, że wniosek for-
malny radnego nie powoduje zmian w 
porządku obrad i nie musi być głoso-
wany w pierwszej kolejności. Radni 
8 za i 7 przeciw podwyższyli wyna-
grodzenie wójta. Po przerwie rad-
czyni przyznała się do błędu w oce-
nie wniosku radnego Emiliana Skwa-

rek i poprosiła o podjęcie uchwały w 
sprawie wycofania uchwały w spra-
wie podwyższenia wynagrodzenia 
wójta gminy Przelewice i wprowa-
dzenie jej ponownie i przegłosowa-
nie jeszcze raz. W ponownym głoso-
waniu uchwały radni 9 za, 6 przeciw 
pozostawili wynagrodzenia wójtowi 
gminy na dotychczasowym poziomie 
9392 zł brutto, czyli wójt Mieczysław 
Mularczyk przez kilkadziesiąt minut 
miał podwyżkę.  

PP

Gmina Przelewice bez budżetu, 
a wójt bez podwyżki 

od Bielic do Kozielic

dokończenie ze str.1
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Ostatnie dekady XIX wieku to okres 
najszybszego rozwoju kolejnictwa na 
ziemi pyrzyckiej. Prezentowany na foto-
grafii dworzec w Pyrzycach to inwestycja 
równoległa i uzupełniająca do budowy li-
nii ze Stargardu do Kostrzyna, którą od-
dano do użytku 31 sierpnia 1882 r., a same 
Pyrzyce stanowiły jedną z ważniejszych 
stacji pośrednich.  Kilka lat później 22 
sierpnia 1898 uruchomiono stałą linię do 
Płońska, a niemal równocześnie trasę do 
Sobieradza i dalej do Gryfina. Jako ostat-
nią w styczniu 1899 oddano do użytku 
trasę do Godkowa. W latach powojen-
nych, za czasów polskiej już administra-
cji, nastąpiły już tylko procesy odwrotne. 
Jako pierwszą dla ruchu pasażerskiego za-
mknięto w 1954 r. linię do Płońska, następ-
nie w roku 1992 do Godkowa, w 1996 do 
Gryfina, a w 2000 do Głazowa. Jako ostat-
nią w 2004 - PKP porzuciły trasę do Star-
gardu. Obecnie Pyrzyce nie posiadają żad-

Na pyrzyckiej kolei już tylko zima?

nych stałych połączeń pasażerskich. W związku  
z zakończeniem inwestycji budowy drogi ekspre-
sowej S3, nie są również obsługiwane w okolicy 
wagony towarowe. 

     Pewną nadzieję na odbudowę połączeń dał 
dzień 22.11.2014 roku (sobota, tj. niemal dokład-
nie 10 lat po likwidacji linii do Stargardu) otóż… 
o bardzo wczesnej porze, za to punktualnie o za-
powiadanej wcześniej godzinie 7:35 rano, można 
było wsiąść do pociągu osobowego w Pyrzycach i 
udać się w  dalszą podróż np. do Stargardu i dalej 
nawet do Szczecina! 

Była to jednak jednorazowa, kurtuazyjna wi-
zyta w Pyrzycach.  Pociąg miłośników kolei rela-
cji Szczecin Główny – Szczecin Główny: przez Py-
rzyce (historyczną i jakże ważną stację, Kliniska, 
Szczecin Wzgórze Hetmańskie, Police, Chemię, 
Trzebież Sz., Szczecin Główny, Szczecin Port Cen-
tralny) dał wiele radości jego entuzjastom-pasaże-
rom i kilkunastu obserwatorom zgromadzonym na 
stacji Pyrzyce. Podróż do Pyrzyc ze Stargardu nie 
była jednak taka łatwa. Po wielu latach zaniechania 

podróży na tej trasie czas przejazdu wy-
niósł całą godzinę, to trochę długo zwa-
żywszy na dość niewielkie odległości. 
Wg podróżnych do Kluczewa udało się 
jeszcze jechać jakieś 40 km/h, ale już 
dalej cały czas 20 km/h, a miejscami 
10 lub nawet 5 km/h. Obecnie kolej py-
rzycka to przysłowiowa zima. Dla opty-
mistów dobra wiadomość jest taka, że 
po zimie następuje wiosna!

Zima w 1903 roku była na Pomo-
rzu stosunkowo łagodna (tak przynaj-
mniej wynika z oficjalnych statystyk), 
trochę przeczy temu prezentowana wi-
dokówka stacji kolejowej w Pyrzycach, 
właśnie z tego okresu. Widać na niej 
mocno zaśnieżony i zmrożony dworzec.

Prezentowana widokówka została 
wysłana na poczcie w Brzesku w kwiet-
niu 1903 roku, do odbiorcy również za-
mieszkałego w powiecie pyrzyckim. 
Wydawca nie znany.
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Każdego roku py-
rzyckie gminy ogłaszają 
otwarte konkursy na re-
alizację zadań publicz-
nych w danym roku, są 
to w większości imprezy 
sportowo – kulturalne, 
warsztaty, których pomy-
słodawcami i realizato-
rami są stowarzyszenia 
działające na terenie da-
nej gminy, choć jak wi-
dzimy w załączonej tabeli 
także Klub Karate LZS 
ANTAI z Lipian działając 
na rzecz dzieci z gminy 
Przelewice może liczyć 
w tej gminie na wsparcie 
finansowe swojej działal-
ności, podobnie Fundacja 
Pogoń Szczecin  otrzyma 
wsparcie w Lipianach. 

Do dnia wydania 
Pulsu konkursy na reali-
zację zadań publicznych 
rozstrzygnięto w dwóch 
gminach: Lipiany i Prze-
lewice. Jak zwykle, wnio-
skowane kwoty są o wiele 
wyższe od możliwo-
ści gminnych budżetów, 
więc zapewne nie wszy-
scy czują się usatysfak-
cjonowani przyznanymi 
dofinansowaniami. 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 
w gminie Lipiany

             Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku 
w gminie Przelewice

 d
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Ka
sa ► W Lipianach na im-

prezy zaproponowane przez 
stowarzyszenia i fundacje 
w 2019 roku rozdzielono 
kwotę 116 200 zł, a w Prze-
lewicach 138 000 zł.
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6 stycznia w Święto Objawienia Pańskiego zwane również Świętem 
Trzech Króli, po mszy świętej w lipiańskim kościele wystawione zostały ja-
sełka, które przypomniały nam czas narodzenia Pana Jezusa. Przedstawienie 
oparte na zebranych przez Dorotę Ząberg tekstach jasełek nawiązywało rów-
nież do współczesnych nam czasów lipiańskiej okolicy. Młodzi i dorośli ar-
tyści pod kierunkiem Bożeny Kryśków znakomicie odegrali swoje role, dając 
nam okazję do ponownego przeżywania Bożego Narodzenia.

PP

► LIPIANY

W grudniu 2018 r. w przelewic-
kich przedszkolach i szkołach od-
były się spotkania opłatkowe, by w 
ten sposób kultywować polską tra-
dycję Świąt Bożego Narodzenia. Na 
tę okoliczność uczniowie wraz z na-
uczycielami przygotowali piękne 
przedstawienia jasełkowe. Zaprezen-
towali na nich swoje wokalne i aktor-
skie umiejętności. Serdecznie gra-
tulujemy i dziękujemy, zarówno 
dzieciom jak i nauczycielom, za to 
artystyczne wprowadzenie w świą-
teczny klimat oraz za pielęgnowa-
nie bożonarodzeniowych trady-
cji i wysoki poziom uroczystości 
szkolnych. Podczas jasełek doko-
nano także rozstrzygnięcia, ogłoszo-
nego przez wójta gminy, konkursu na 
najładniejszą kartkę bożonarodze-
niową 2018.  Łącznie wpłynęło 28 
prac - wszystkie były starannie przy-
gotowane, bardzo różnorodne i cie-

JASEŁKA W POWIECIE
kawe pod względem plastycznym. 
Komisja konkursowa w składzie: 
Lucjan Kowalczyk, Mirella Dziwiń-
ska i Beata Kowalewska miała pro-
blem z wyłonieniem głównych lau-
reatów, ponieważ wszystkie prace 
były piękne. Ostatecznie wybrano 
troje zwycięzców i wyróżniono dwie 
prace.

Zwycięzcami konkursu zostali: 
I miejsce        – Maja Mularczyk,
II miejsce     –   Amelia Jankowska, 
III miejsce     –    Joanna Struzik.

Wyróżniono dwie prace: Miłosza 
Grzybowskiego i Oliwii Papaj. Wraz 
z gratulacjami otrzymali oni nagrody, 
które wręczyli: wójt gminy Mieczy-
sław Mularczyk i przewodniczący 
RG Marian Świderski.

Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom konkursu i wszystkim 
uczestnikom za zaangażowanie!

► PRZELEWICE

15 grudnia 2018r. na placu przed 
budynkiem Urzędu Gminy w Bieli-
cach odbył się po raz kolejny Jarmark 
Bożonarodzeniowy, którego organi-
zatorem imprezy była Gmina Bie-
lice. Już od wczesnych godzin trwały 
przygotowania, w które zaangażo-
wanych było wiele osób. Kolorowe 
światełka, kolędy i zapach świątecz-
nych przysmaków pozwoliły nam po-
czuć magiczny czas świąt. O godzi-
nie 13.00 oficjalnie i uroczyście Jar-
mark otworzyła pani wójt gminy Bie-
lice Iwona Kochel wraz z z-cą wójta 
panią Aliną Plutą oraz przewodni-
czącym Rady Gminy Bielice panem 
Janem Adamskim. Oprócz stoisk, 
na których można było skosztować 
przysmaków tradycyjnej polskiej 
kuchni, były także stoiska z rękodzie-
łem, świątecznymi ozdobami i stro-
ikami. Nie zabrakło również atrak-
cji dla najmłodszych, których odwie-
dził specjalny gość – Święty Mikołaj 
rozdając dzieciom słodkie upominki 
oraz pozując z nimi do zdjęć. Dużą 
uwagę zwłaszcza dzieci przykuła 
żywa szopka. Przez cały czas trwa-
nia jarmarku odbywały się występy 
dzieci z bielickiej Szkoły Podstawo-
wej oraz zaproszonych dziewcząt z 
Pyrzyc. Wykonawcy nie tylko pięk-
nie śpiewali, recytowali wiersze, ale 
również grali na instrumentach mu-
zycznych. Kolędy i pastorałki w ich 
wykonaniu pozwoliły wszystkim po-
czuć niezwykłą atmosferę zbliżają-
cych się świąt. Serdecznie dzięku-
jemy wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację Jarmarku Bo-

JARMARK 
BOŻONARODZENIOWY
W BIELICACH

żonarodzeniowego, które poświę-
ciły czas, aby ten dzień był wyjąt-
kowy– pracownikom Urzędu i jedno-
stek organizacyjnych Gminy Bielice, 
Radzie Rodziców SP w Bielicach, 
Szkolnemu Klubowi Wolontariatu w 
Bielicach, nauczycielom i opieku-
nom występujących dzieci pani Ma-
rzenie Zięcinie i Monice Jóźwiak, 
pani Ewelinie Budynek i Bogumile 
Kałużnej oraz występującym dzie-
ciom. Gorące podziękowania kieru-
jemy do pań i panów sołtysów i rad 
sołeckich z: Bielic, Nowego Chra-
powa, Swochowa, Parsowa, Cha-
bowa, Chabówka, Stowarzyszenia na 
Rzecz Rozwoju Wsi Chabowo, pani 
Marii Malec i Marty Kołodziejczak, 
pani Leokadii Oszczyk, pani Jolanty 
Sobstyl oraz pani Grażyny Stępień. 
Dziękujemy za przywiezienie zwie-
rząt i pomoc w przygotowaniu ży-
wej szopki państwu Urszuli Kop-
czyńskiej i Kurtowi Paulsson, pani 
Annie Atlas, państwu Honoracie i 
Waldemarowi Stępniom. Dzięku-
jemy panu Bronisławowi Wójci-
kowi za oprawę muzyczną i pomoc 
w organizacji jarmarku oraz telewizji 
AURA za transmisję z tej pięknej im-
prezy. Słowa podziękowania kieru-
jemy również do strażaków z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Bielicach 
za czuwanie nad bezpieczeństwem 
oraz wszystkim mieszkańcom, któ-
rzy wzięli udział w tej imprezie. Jar-
mark Bożonarodzeniowy zapisze się 
na stałe w coroczny kalendarz im-
prez kulturalnych na terenie gminy 
Bielice.

PP
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27.FINAŁ
PRZELEWICE

Po raz 27 Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy zawitała do pyrzyc-
kich gmin. W tym roku zorganizo-
wane imprezy odbyły się w Lipia-
nach i Pyrzycach, zbiórkę w ramach 
tegorocznej Orkiestry przeprowadzili 
także wolontariusze Młodzieżowego 
Klubu Wolontariatu w Przelewicach. 
W tym roku orkiestra zagrała dla 
dzieci małych i bez focha - na za-
kup sprzętu dla specjalistycznych 
szpitali dziecięcych. Wstępne pod-
sumowanie zbiórki to 2212,18 zł 
zebrane do puszek w Przelewicach,  
46300 zł z licytacji, gastronomi  
i zbiórki w Lipianach, a pyrzycka 
Orkiestra zagrała w tym roku na 
kwotę 51000 zł.

To oczywiście nieostateczne pod-
sumowanie, kwoty z pewnością będą 
się jeszcze zmienić i będą podane 
do publicznej wiadomości przez po-
szczególne sztaby w najbliższym 
czasie. Dziś wszystkim grającym  
w tegorocznej orkiestrze należą się 
serdeczne podziękowania. 

Jak co roku, WOŚP to wielka 
sprawa i wielka radość, w tym roku 
przyćmiona została dramatycznym 
wydarzeniem w Gdańsku, gdzie 
chwilę przed ŚWIATEŁKIEM do 
NIEBA, szaleniec wbiegł na scenę  
i poważnie zranił prezydenta Pawła 
Adamowicza. 
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Na ostatnich sesjach w roku ubie-
głym rady gminy powiatu pyrzyc-
kiego podejmowały decyzje o wyso-
kości lokalnych opłat i podatków na 
2019 rok, stanowiły one punkt wyj-

Podatki gminne 2019 
ścia do planowania budżetu na rok 
kolejny po stronie dochodów. 

Z naszej analizy wynika, że albo 
gminy w ogóle nie podnoszą już po-
datków od kilku lat, tak jak czyni to 

gmina Pyrzyce, która utrzymuje je 
na takim samym poziomie od 2015 
roku, albo, jak w gminie Lipiany, 
zmiany w podatkach są wręcz sym-
boliczne, bo wzrost wynosi  1 lub 2 

grosze. Nie zmienia się także nasta-
wienie radnych gminy Przelewice 
do psów, za posiadanie których tylko  
w tej gminie jeszcze się płaci. 

Jeżeli chodzi o ceny wody i od-
prowadzanych ście-
ków, to woda najdroż-
sza jest w Kozielicach 
5,32 zł, a odprowadza-
nie ścieków najdroższe 
w gminie Bielice 17,13 
zł. 

Czytelnikom na-
leży przypomnieć, że 
od roku ubiegłego wła-
dze lokalne nie mają 
już żadnego wpływu 
na cenę dostarczanej 
wody i odprowadza-
nych ścieków, osta-
teczną decyzję o jej 
wysokości podejmuje 
instytucja rządowa 
Wody Polskie, a nie jak 
dotychczas rada gminy.

PP  
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

7 stycznia 2019 r. opublikowane 
zostało rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Zachodniopomorskiego 
stwierdzające nieważność uchwały 
Nr II/6/18 Rady Miejskiej w Pyrzy-
cach z 5 grudnia 2018 r. w sprawie 
powołania członków komisji skarg, 
wniosków i petycji. Na ten temat pi-
sałem już w ostatnim, ubiegłorocz-
nym wydaniu Pulsu, w artykule wy-
raziłem pogląd, że według mnie w/w 
komisja nie została powołana, ponie-
waż nie spełniała podstawowego wy-
mogu reprezentacji wszystkich klu-
bów radnych działających w Radzie 
Miejskiej w Pyrzycach, moje stwier-
dzenie spotkało się także ze sprzeci-
wem części radnych, którzy uznali, 
że komisja jest i działa. Dziś mamy 
już opinię prawników wojewody, 
którzy w ramach nadzoru nad podej-
mowanymi uchwałami i ich zgod-
nością z prawem w rozstrzygnię-
ciu nadzorczym napisali – „5 grud-
nia 2018 r. Rada Miejska w Pyrzy-
cach podjęła uchwałę Nr II/6/18  
w sprawie powołania członków ko-
misji skarg, wniosków i petycji. Do 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Szczecinie wpłynęła 
ona 13 grudnia 2018 r. Material-
no-prawną podstawę ww. aktu sta-
nowi art. 18b ust. 1 ustawy o samo-
rządzie gminnym, zgodnie z którym 
rada gminy rozpatruje skargi na 
działania wójta i gminnych jedno-
stek organizacyjnych; wnioski oraz 
petycje składane przez obywateli; 
w tym celu powołuje komisję skarg, 
wniosków i petycji. Nie budzi wobec 
tego wątpliwości uprawnienie Rady 
Miejskiej w Pyrzycach do podjęcia 
uchwały w tym przedmiocie. Status 
komisji skarg wniosków i petycji jest 
szczególny, ponieważ jej powołanie 
jest obligatoryjne, co wynika wprost 
z brzmienia cyt. unormowania, co 
istotne również ustawodawca w jej 
przypadku zastrzega jednoznacznie 
w art. 18b ust. 2 ustawy o samorzą-
dzie gminnym, iż w jej skład wchodzą 
radni, w tym przedstawiciele wszyst-
kich klubów radnych, z wyjątkiem 
radnych pełniących funkcje, o któ-

Komisja do poprawki? 

rych mowa w art. 19 ust. 1 ustawy  
o samorządzie gminnym, a więc prze-
wodniczącego i wiceprzewodniczą-
cego rady gminy. Na co trzeba także 
zwrócić uwagę, brak jest w ustawie o 
samorządzie gminnym jakichkolwiek 
regulacji, przewidujących możliwość 
odstąpienia od tak sformułowanej za-
sady. Uczestnictwo radnych w komi-
sjach, w tym komisji skarg, wniosków 
i petycji, winno być postrzegane nie 
tylko w kategorii uprawnienia, ale 
również obowiązku. Potwierdza to 
brzmienie art. 24 ustawy o samo-
rządzie gminnym, który stanowi, że 
radny jest obowiązany brać udział w 
pracach rady gminy i jej komisji oraz 
innych instytucji samorządowych, do 
których został wybrany lub desygno-
wany. Przenosząc powyższe rozważa-
nia na grunt badanej uchwały stwier-
dzić należy, że narusza ona przywo-
łane wyżej unormowanie, ponieważ 
- jak wynika z treści pisma Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Py-
rzycach z dnia 18 grudnia 2018 r., 
znak: BRM.0711.1.3.2018, skład oso-
bowy komisji skarg, wniosków i pe-
tycji nie spełnia wymogu, określo-
nego w art. 18b ust. 2 ustawy o samo-
rządzie gminnym, albowiem brakuje  
w nim przedstawiciela klubu radnych 
„Pracujmy Razem”. W konsekwen-
cji, uchwała Nr II/6/18 jest w sposób 
oczywisty sprzeczna z prawem. Pod-
kreślić należy, że skład osobowy po-
szczególnych komisji rady zależy od 
jej uznania, niemniej jednak, w przy-
padku komisji skarg wniosków i pety-
cji wykluczone jest powołanie i funk-
cjonowanie komisji, w której pomi-
nięty by został przedstawiciel klubu 
radnych. W przedmiotowej spra-
wie, jak wynika z protokołu z II sesji 
Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 5 
grudnia 2018 r., przesłanego do or-
ganu nadzoru, klub radnych „Pra-
cujmy Razem” nie desygnował spo-
śród swoich członków kandydata 
do komisji skarg wniosków i petycji. 
W rezultacie, powołana przez Radę 
Miejską w Pyrzycach komisja skarg 
wniosków i petycji składa się wyłącz-
nie z radnych z klubów „Bezpartyjne 

Pyrzyce” oraz „Prawo i Sprawiedli-
wość”. W ocenie organu nadzoru, 
okoliczność rezygnacji z udziału  
w komisji skarg, wniosków i petycji 
przedstawiciela klubu radnych „Pra-
cujmy Razem” stanowi o wadliwości 
uchwały Nr II/6/18 Rady Miejskiej  
w Pyrzycach z dnia 5 grudnia 2018 
r. w sprawie powołania członków 
Komisji skarg, wniosków i petycji. 
W ocenie organu nadzoru, zarówno 
członkowie klubu radnych „Pra-
cujmy Razem”, jak też pozostali radni 
niezrzeszeni bądź zrzeszeni w innych 
klubach, powinni podjąć wszelkie 
możliwe czynności, by Rada Miejska 
w Pyrzycach mogła powołać komisję 
skarg wniosków i petycji, której skład 
będzie odpowiadał wymogom stawia-
nym przez prawodawcę. Mając na 
względzie przedstawioną wyżej ar-
gumentację, stwierdzenie nieważno-
ści uchwały Nr II/6/18 Rady Miej-
skiej w Pyrzycach z dnia 5 grudnia 
2018 r. w sprawie powołania człon-
ków Komisji skarg, wniosków i pe-
tycji, jest konieczne i w pełni uza-
sadnione. Na niniejsze rozstrzygnię-
cie nadzorcze przysługuje skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Szczecinie. Skargę wnosi się 
do Sądu za pośrednictwem Wojewody 
Zachodniopomorskiego, w terminie 
30 dni od dnia otrzymania przedmio-
towego rozstrzygnięcia”. 

Prawnicy wojewody nie zwró-
cili jeszcze uwagi na inny problem 
dotyczący powołania komisji skarg, 
wniosków i petycji, tej komisji nie 
ma statucie Gminy Pyrzyce, zresztą 
żadna z pyrzyckich gmin powołu-
jąc w/w komisję nie dokonywała 
zmian w swoich statutach, może jest 
to rzecz dla stanowienia prawa mało 
ważna i dlatego wojewoda nie zwró-
cił na to uwagi. Ponadto, jak się oka-
zuje, problem z powołaniem komisji 
skarg, wniosków i petycji mają też 
inne samorządy w Polsce. We Wło-
dawie radni opozycyjni – z niefor-
malnego klubu PiS nie zgłosili swo-
ich kandydatów do dwóch najważ-
niejszych komisji rewizyjnej i ko-
misji skarg, wniosków i petycji. Po-

dobna sytuacja miała miejsce w Ra-
dzie Miejskiej w Białymstoku, gdzie 
większość koalicyjna w radzie bez 
zgody radnych opozycji przypisała 
ich do komisji. W tym przypadku wo-
jewoda podlaski unieważnił uchwały 
o powołaniu składów komisji w bia-
łostockiej radzie miasta, w ocenie 
jego prawników nie można zdecy-
dować bez zgody radnego o tym,  
w której komisji ma zasiadać. Praw-
nicy wojewody podlaskiego ina-
czej niż wojewoda zachodniopomor-
ski podeszli do tematu udziału rad-
nych w komisjach rady, w tym także  
w komisji skarg, wniosków i petycji,  
w swoim uzasadnieniu doszli do 
wniosku, że o ile formalnie radny 
jest obowiązany brać udział w pra-
cach rady gminy i jej komisji oraz in-
nych instytucji samorządowych, do 
których został wybrany lub desygno-
wany, to nie jest to jednak jego obo-
wiązek. Pozornie wydaje się to obo-
wiązkiem radnego, ale stanowi to 
jego prawo, z którego może nie sko-
rzystać. W obowiązującym stanie 
prawnym brak jest przepisu nakazu-
jącego radnym przynależność do ko-
misji stałych lub też doraźnych. Nie 
można zatem autorytarnie zdecydo-
wać o komisji, do której radny ma 
przynależeć bez jego uprzednio wyra-
żonej zgody. Jak widać, nawet praw-
nicy wojewody zachodniopomor-
skiego i podlaskiego nie są zgodni co 
do interpretacji prawa i nie odpowia-
dają jednoznacznie, czy bycie człon-
kiem komisji skarg, wniosków i pe-
tycji to obowiązek, czy przywilej. 
W komisji skarg, wniosków i pety-
cji należy umożliwić udział przedsta-
wicieli wszystkich klubów działają-
cych w radzie, jednak brak przedsta-
wiciela któregokolwiek klubu nie bę-
dzie oznaczać niemożliwości działa-
nia komisji. W orzecznictwie sądów 
przyjmuje się, że w takim przypadku 
komisja może działać prawidłowo 
wyrok NSA Z DNIA 27.06.2013 roku 
sygn. II OSK 325/13.  

RT 
 

Fo t o ko m e n t a r z
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Od kilku lat mieszkańcy Lipian, 
Swochowa, Rzepnowa w powiecie 
pyrzyckim walczą z inwestorami te-
lefonii komórkowej licząc na takie 
zmiany w prawie, które pozwolą im 
tę walkę wygrać, niestety okazało się 
inaczej. Kilka dni przed rozpoczę-
ciem 2019 roku dowiedzieliśmy się, 
że 3 grudnia 2018 r. do Rządowego 
Centrum Legislacji wpłynął projekt 
ustawy o zmianie ustawy o wspiera-
niu rozwoju usług i sieci telekomu-
nikacyjnych oraz niektórych innych 
ustaw.  Wnioskodawcą projektu jest 
obecny Minister Cyfryzacji Marek 
Zagórski. Nr wykazu UD172.

Projekt ma na celu zmianę prze-
pisów prawnych, by ułatwić operato-
rom wdrożenie zabójczej technologii 
5G opartej na falach milimetrowych. 
Do 2025 roku na terenie większych 
miast w Polsce, lecz docelowo mia-
łoby to objąć cały kraj. Już w punk-
cie 1 [Zgłoszenie lobbingowe] wi-
dać wyraźnie, że to projekt pisany na 
szybko i pod dyktando lobby telefo-
nii komórkowej! Nikt się z tym nawet 
nie kryje…

Co ma ulec zmianie? Poniżej 
przestawiamy jedynie kilka najbar-
dziej kontrowersyjnych propozycji 
Ministerstwa Cyfryzacji z Warszawy! 

1) Podniesienie poziomu nie-
zwykle szkodliwego promieniowanie 
niejonizującego [czego dowodem są 
dziesiątki tysięcy badań na świecie] 
z obecnie obowiązującego poziomu 
100 tysięcy mikrowatów/m2 do bli-
sko 10 milionów mikrowatów/m2! 
To wzrost blisko 100 razy!! 

A to wszystko Ministerstwo Cy-
fryzacji zamierza zrobić, bez ja-
kichkolwiek własnych badań epide-
miologicznych i oddziaływania tej 
technologii na ludzi i środowisko!!! 
ŻADNYCH! Czy to Wam czegoś nie 
przypomina? To z kolei przełoży się 
na dalszy tym razem znacznie szyb-
szy wzrost zachorowań na raka i inne 
choroby cywilizacyjne. Już teraz sta-
tystyki są porażające. Blisko 300 ty-
sięcy ludzi każdego roku dowiaduje 
się, że ma chorobę nowotworową!  
A co będzie dalej?

2) Zniesienie potrzeby otrzymy-
wania pozwolenia na budowę przez 
operatorów telefonii komórkowej!

Totalna samowolka! Brak moż-
liwości reakcji urzędów i patrzenia 
operatorom na ręce. Czy tutaj coś 
jeszcze trzeba dodawać? 

Kolejne zagrożenie dla pyrzyckich gmin
ZATRZYMAĆ SZALEŃSTWO MINISTRA CYFRYZACJI ZAGÓRSKIEGO!

ZATRZYMAĆ TECHNOLOGIĘ 5G!

3) Ograniczenie prawa własności 
gwarantowanego m. in. przez Kon-
stytucję RP jako jedno z absolutnie 
fundamentalnych praw. Będzie to 
skutkować tym, że już nikt nie będzie 
mógł być potencjalną stroną w po-
stępowaniu sądowym czy też innym, 
mającym związek z planowaną tech-
nologią 5G!

4) Zniesienie obowiązującej 
obecnie ochronnej ustawy środowi-
skowej [min. 1 km] w uzdrowiskach, 
Rezerwatach Przyrody i Parkach 
Narodowych!

Znaczy to tyle, że teraz nawet te 
miejsca przestaną być bezpieczne, 
gdyż do tej pory nie można było w 
nich stawiać masztów i jakichkol-
wiek anten sieci GSM! To ma się 
zmienić.

5) Włączenie szkół, przedszkoli, 
uczelni wyższych i innych budowli 
o dużym zagęszczeniu ludzi, jako 
miejsc, gdzie bez jakichkolwiek 
przeszkód będzie można montować 
technologię 5G! Bariery mają zostać 
zniesione!

Czy takiego świata chcemy dla 
naszych dzieci? Gdzie w tym wszyst-
kim jest człowiek?

Na dodatek to wszystko Minister-
stwo Cyfryzacji wraz ze swoją świtą, 
próbowali cichaczem wprowadzić. 
Już sam fakt, że dali jedynie 30 dni 
na odzew i to w okresie świątecznym 
świadczy tylko o tym, jak bardzo za-
leżało im na odwróceniu uwagi od 
sprawy tak bardzo istotnej dla każ-
dego z nas! Na szczęście pojawił się 
masowy odzew społeczeństwa. Ciąg 
dalszy nastąpi. Zapraszamy każdego 
na Ogólnopolską Konferencję po-
święconą zagrożeniom związanym 
z technologią 5G jak również na 
sam protest 28 lutego 2019 roku do 
Krakowa!

Czas na działanie jest TERAZ! 
 Stowarzyszenie 

Skuteczny Samorząd
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Kilka lat temu na pierw-
szym miejscu popularno-
ści i zainteresowania me-
diów lokalnych i ogólnopol-
skich znalazł się jeden z bur-
mistrzów, który zasłynął sek-
sistowskimi życzeniami dla 
swoich współpracowniczek 
z okazji Dnia Kobiet. Wtedy  
o Pyrzycach i ich burmi-
strzu było słychać i widać w 
ogólnopolskiej prasie, radiu,  
a przed pyrzycki ratusz zaje-
chały wozy satelitarne ogól-
nopolskich telewizji, z resztą 
do dziś jeszcze jest o nim 
w mediach słychać z tytułu 
spraw sądowych dotyczących 
korupcji wyborczej w latach 
2010 i 2014.

 Od ostatnich wyborów samo-
rządowych mamy już innego lidera 
w tym medialnym rankingu dla py-
rzyczan, jest nim Artur Kurowski, 
uczeń, kolega w/w burmistrza, który 
postanowił w trakcie ubiegłorocz-
nych wyborów samorządowych prze-
ścignąć swojego mistrza. 

Na słowa radości z wygranej  
w Warszawie Rafała Trzaskowskiego 
wpisane na facebooku przez jedną 
z internautek, zareagował rynszto-
kowymi słowami - „Głupia ci..a na 

Z czego słyną Pyrzyce?

emigracji (...) pozdrów imigrantów z 
Afryki, którzy na twój widok się ucie-
szą”, później było jeszcze bardziej 
w las i wpisał - „nie każda kobieta 
jest kobietą”, a do jednego z uczest-
ników dyskusji zwracał się słowami 
„chętnie tobie też naj..bię, strzel mi w 
mordę, leszczu. Poszukać cię?” itd., 
itd. Jak już pisałem, zdolnego py-
rzyczanina szybko zauważyły ogól-
nopolskie media, które zamieściły 
skany słynnej strony na facebooku 
Artura Kurowskiego. Należy dodać, 

że był on już wtedy wybranym rad-
nym Rady Miejskiej w Pyrzycach i z 
mandatem radnego w ręku wypowia-
dał się na facebooku. Radny pod na-
porem płynącej z Polski krytyki, za 
chamstwo przeprosił, a radni wybrani  
z listy PIS, wyautowali go ze swo-
jej grupy przyrzekając publicznie, że 
z Kurowskim w przyszłej radzie nie 
będą mieli nic wspólnego. Jak szybko 
przyrzekli przed drugą turą wyborów, 
tak szybko się tego wyrzekli po wy-
borach, a w ramach przeprosin za ta-

kie potraktowanie dali Kurow-
skiemu stanowisko szefa komisji 
rewizyjnej. Hipokryzja oczywi-
ście szyta grubymi nićmi, a obu-
rzenie przed drugą turą wyborów 
tylko na pokaz, by nie stracić wy-
borców na potrzeby Justyny Ły-
jak przed drugą turą wyborów. 
Takie zachowanie znowu zostaje 
zauważone przez media i znowu 
nie tylko te lokalne. 

W piątkowym wydaniu Ga-
zety Wyborczej na stronie 4 wi-
dzimy uśmiechającego się rad-
nego Kurowskiego z nieistnieją-
cego już facebooka. Artykuł nosi 
tytuł „Oburzenie PiS było na po-
kaz”, nie będę cytować artykułu, 
można go znaleźć w wersji pa-

pierowej i elektronicznej. Jak wi-
dać, w świecie informacji nic nie gi-
nie, dziś radny Kurowski jest osobą 
publiczną, tak jak i jego koledzy  
z partyjnej ławki i nie mogą mieć pre-
tensji, że to, co mówią i robią będzie 
komentowane, a jak widać wyborcze 
chamstwo i łgarstwo nadal odbija się 
medialną czkawką. 

RT 

Wigilia wspólnot
22 grudnia 2018 r.  w sali wido-

wiskowej MGOK w Lipianach od-
była się Wigilia wszystkich wspól-
not działających przy parafii pod 
wezwaniem W.N.M.P. w Lipianach. 
Przy wspólnych stołach zgromadziło 
się ponad sto osób w tym: członki-
nie żywego różańca, ministranci i ich 
rodziny, apostołowie z rodzinami, 
członkowie stowarzyszenia „Zaczy-
naj”, członkowie wspólnoty „Siloe”. 
W Wigilii udział wzięli ks. proboszcz 
Andrzej Stolarki,  ks. wikary Krzysz-
tof Żuk. Swoją obecnością zaszczycił 
nas  pan Burmistrz Lipian Bartłomiej 
Królikowski oraz wicestarosta Py-
rzyc,  pani Ewa Gąsiorowska-Nawój.  

Jak tradycja nakazuje, na po-
czątku ks.  proboszcz odczytał frag-
ment Pisma Świętego, po czym 
wszyscy złożyli sobie życzenia prze-
łamując się opłatkiem. Stoły zasta-
wiono przepysznymi domowymi wy-
piekami przygotowanymi przez nas 
samych oraz kawą i herbatą. 

Jak Wigilia to i kolędy! Oczywi-
ście jako pierwszy zaczął śpiewać ks. 
wikary (z którego głosem nikt rów-

nać się nie może), następnie kolę-
dowali ministranci przy akompania-
mencie gitary Damiana Szopy. I tu 
wielka niespodzianka, bo do mini-
strantów dołączył sam pan burmistrz, 
który się pochwalił, że kiedyś sam 
był ministrantem.  Następnie dzieci 
i młodzież ze scholi i tak minął czas 
wspólnego kolędowania. 

Myślę, organizacja wspólnej Wi-
gilii dla wszystkich wspólnot, któ-
rej pomysłodawcą był ks. proboszcz, 
wszystkim się bardzo spodobała  
i na stałe wpisze się do kalendarza 
spotkań. 

A.B.

radny Artur Kurowski

dokończenie ze str.1
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Ponad trzy godziny trwały poszu-
kiwania zaginionego 8-latka, miesz-
kańca jednej z miejscowości na te-
renie powiatu pyrzyckiego. Dzięki 
sprawnej akcji policjantów, straża-
ków i mieszkańców chłopca całego 
i zdrowego odnaleziono niedaleko 
miejsca zamieszkania.

   W ubiegłą niedzielę tj. 6 stycz-
nia do pyrzyckiej jednostki Poli-
cji zgłosiła się zaniepokojona matka 
8-letniego chłopca, która poinformo-
wała o zaginięciu pierwszoklasisty. 
Chłopiec wykorzystując nieuwagę 
rodziców wyszedł z domu około go-
dziny 21.00. Sytuacja była bardzo 
poważna – dziecko wyszło z domu 
ubrane tylko w piżamę. Gdy tylko 
policjanci dowiedzieli się o zaginię-
ciu do poszukiwań skierowano naj-
pierw wszystkich policjantów będą-
cych w służbie. Jednocześnie do jed-
nostki zostali wezwani w trybie alar-
mowym policjanci, którzy odpoczy-
wali po służbie lub korzystali z „wol-

SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE
POSZUKIWAŃ  8-LATKA

nego”. Do poszukiwań został zaan-
gażowany przewodnik z psem tro-
piącym. Stały kontakt z rodziną miał 
policjant zespołu poszukiwań, który 
weryfikował wszystkie uzyskane in-
formacje. Do poszukiwań 8-latka za-
angażowani zostali również strażacy 
państwowej Straży Pożarnej oraz 
druhowie z jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnej. W poszukiwaniach 
malca brało udział niemalże sto osób. 
Mundurowi przeczesywali teren 
miejscowości, okoliczne pola, drogi 
i miejscowości w będące w pobliżu. 
Po trzech godzinach intensywnych 
poszukiwań chłopca odnaleziono pół 
kilometra od miejsca zamieszkania - 
ukrywał się w zaroślach. Na szczęście 
nic mu się nie stało. Dziecko po zba-
daniu przez Ratownictwo Medyczne 
przekazano pod opiekę rodzicom.

mł. asp. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

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

Naczelnik Urzędu Skarbowego 
w Pyrzycach informuje, że nastą-
piło skrócenie terminu dla płatni-
ków na sporządzenie i przekazanie 
informacji PIT-8, PIT-8C, PIT-11, 
PIT-11A, PIT-40A, PIT-R do urzędu 
skarbowego. 

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. 
wymienione informacje dotyczące 
dochodów uzyskanych w 2018 roku  

Mniej czasu dla pracodawców
na przesłanie PIT-ów.

Tradycyjnie każdego roku py-
rzycka Policja organizuje spotkania 
z uczniami II klas szkół średnich po-
wiatu pyrzyckiego, którzy są u progu 
osiągnięcia wieku uprawniającego 
do ubiegania się o prawo jazdy, aby 
przybliżyć młodzieży zagadnienia 
związane z bezpieczeństwem w ru-
chu drogowym.

Przedstawicielka pyrzyckiej Poli-
cji spotkała się z uczniami klas II Ze-
społu Szkół nr 1 im. Noblistów Pol-
skich w Pyrzycach. Spotkania skie-
rowane do tej grupy wiekowej to nie 
przypadek, ponieważ młodzież klas 
drugich może rozpocząć już kurs i 
ubiegać się o prawo jazdy.

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
podczas prelekcji omówiono bez-
pieczeństwo w ruchu drogowym, w 
szczególności przyczyny i skutki ko-
lizji i wypadków drogowych. Pod-
czas spotkań ogromny nacisk poło-
żony został na problem kierowania 

samochodem po spożyciu alkoholu 
i po zażyciu środków odurzających. 
Przyszli kierowcy dowiedzieli się, 
jakie konsekwencje może nieść za 
sobą nieodpowiedzialność kierowcy 
samochodu i innych pojazdów. Poli-
cjantka opowiedziała również o od-
powiedzialności karnej za kierowa-
nie pojazdem po alkoholu lub środ-
kach odurzających oraz za spowodo-
wanie wypadku drogowego. W dal-
szej części policjantka obalała mity 
dotyczące tłumaczeń i usprawiedli-
wień kierowców podczas kontroli 
drogowych. Wyjaśniała uczestnikom, 
że zjedzenie cukierka, czy wypicie 
syropu powoduje, że stężenie alko-
holu jest tak niewielkie, iż po upły-
wie kilku minut powtórne badanie 
kierowcy nie wykazuje już alkoholu. 
Wyjaśniano również, że podobnie 
może działać płyn do płukania jamy 
ustnej czy płyn do spryskiwaczy w 
sezonie zimowym.  Policjantka przy-

WŁĄCZ MYŚLENIE 
– BĄDŹ BEZPIECZNY

należy przesyłać do urzędu skar-
bowego do dnia 31 stycznia 2019r. 
wyłącznie drogą elektroniczną (bez 
względu na ilość zatrudnionych pra-
cowników). Nie zmienia się nato-
miast termin przesłania przez płat-
nika informacji PIT podatnikowi, tj. 
do końca lutego 2019 r.

Skrócenie czasu przekazania do 
urzędów skarbowych PIT-ów jest 

związane z wprowadzeniem usługi 
„Twój e-PIT”, która znacznie upro-
ści rozliczenie podatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych 
poprzez zdjęcie z podatników obo-
wiązku samodzielnego sporządzenia 
zeznania (PIT-37 i PIT-38). 

Sporządzone automatycznie 
przez Krajową Administrację Skar-
bową zeznanie podatkowe będzie 
udostępnione podatnikom w wersji 
elektronicznej na Portalu Podatko-
wym od 15 lutego 2019 roku. 

Dodatkowe informacje można 
znaleźć: na stronie Ministerstwa Fi-
nansów: https://www.finanse.mf.
gov.pl/web/wp/pp/e-deklaracje/
dla-pracodawcy

 od poniedziałku do piątku 
w godz. od 7.00 do 18.00 

pod numerami telefonów
Krajowej Informacji Skarbowej:
- 22 330 03 30 
(z telefonów komórkowych),
- 801 055 055 
(z telefonów stacjonarnych).  

  

bliżyła młodzieży również zagad-
nienia związane z zabezpieczeniem 
miejsca zdarzenia drogowego oraz 
informowania służb ratunkowych o 
zaistniałym zdarzeniu, na jakie in-
formacje trzeba zwrócić szczególną 
uwagę. Omówiła również zasady 
udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej poszkodowanym w wy-
padku osobom, zwracając uwagę, jak 

bardzo ważne jest podjęcie czynności 
reanimacyjnych. Na zakończenie za-
prezentowany został przyszłym mło-
dym kierowcom krótki film obrazu-
jący, do czego prowadzi brawura, 
nadmierna prędkość czy kierowanie 
pojazdem po spożyciu alkoholu.

mł. asp. Marcelina Pałaszewska
KPP Pyrzyce
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Podczas jednej z grudniowych 
sesji burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska wraz z przewodniczącym 
rady Mariuszem Majakiem i wice-
przewodniczącymi wręczyli, w imie-
niu pyrzyckich władz, podziękowa-
nia za odniesione w 2018 roku suk-
cesy zawodniczkom sumo. Listy gra-
tulacyjne wręczono Patrycji Dysz-
kiewicz, która w 2018 roku zdobyła 
dwa brązowe medale na Mistrzo-
stwach Świata Juniorek w Sumo 
oraz dwa srebrne medale na Mistrzo-
stwach Europy Juniorek w Sumo. 

Podziękowanie
za wyniki w sumo

Ostatnią szkolną imprezą spor-
tową w 2018 roku pod egidą Powia-
towego Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego był finał powiatowy 
Igrzysk Dzieci w mini piłce ręcz-
nej dziewcząt. Zawody te rozegrano 
20 grudnia br. w Szkole Podstawo-
wej w Kozielicach. W zawodach 
wzięły udział 4 drużyny, które roze-
grały między sobą po 3 spotkania.  
Z trzema zwycięstwami tytuł mistrza 
powiatu pyrzyckiego wywalczyły 
piłkarki ręczne z Kozielic. Walka  
o drugą pozycję pomiędzy uczen-
nicami z SP z OI w Pyrzycach i SP  
w Bielicach trwała do ostatniego me-

PIŁKA RĘCZNA 
W KOZIELICACH

czu. Po ostatnim gwizdku sędziego, 
że o tym kto stanie na drugim stopniu 
podium zdecydowała jedna bramka 
więcej rzucona przez pyrzyczanki. 
Zawody sędziowali Piotr Klapenda 
i Janusz Kurowski – nauczyciele SP 
w Kozielicach. Jednocześnie szkoła 
wystąpiła o prawo organizacji zawo-
dów regionalnych, w których zagrają 
mistrzynie powiatów: gryfińskiego, 
myśliborskiego, polickiego, miasta 
Szczecina i gospodynie.  

Wyniki:
1 m SP Kozielice  6 pkt (24:2) opiekun Piotr Klapenda 
2 m SP z OI Pyrzyce   3 pkt   opiekun Justyna Pawłowska 
3 m SP Bielice  3 pkt   opiekun Leszek Domszy 
4 m ZS Lipiany  0 pkt   opiekun Rajmund Sulżyc

Proponujemy mocne otwarcie se-
zonu na szybkiej trasie w Pyrzycach. 
Spotykamy się już 17 marca 2019 r. 
w Pyrzycach! Każdy ze startujących 
będzie mógł sprawdzić swoje przy-
gotowanie do nowego sezonu i wy-
startować na jednym z dwóch dystan-
sów - 10 km lub 5 i to zarówno in-
dywidualnie, jak i drużynowo. Orga-
nizator imprezy Stowarzyszenie K2 
Partners ustalił limit uczestników na 
1000 osób dla obu dystansów. 

Na listach startowych mamy już 
prawie 500 biegaczy. Do uczestnic-
twa w biegu zapraszamy biegaczy, 

Szybko! Szybciej! Pyrzycka Szybka Dycha! 
Na listach startowych mamy już prawie 500 biegaczy!

którzy ukończyli 16 rok życia (szcze-
góły w regulaminie). Szybka Dycha 
będzie przebiegać w granicach ad-
ministracyjnych Pyrzyc i właśnie na 
tej trasie powinniście uzyskać Wa-
sze nowe rekordy życiowe. Każdy 
uczestnik otrzyma na mecie piękny, 
pamiątkowy medal.  17 marca 2019 r. 
to idealny termin na mocne bieganie 
przed wiosennymi półmaratonami  
i maratonami, to czas bicia rekor-
dów! Zapraszamy!

Więcej informacji oraz zapisy na 
stronie biegu: www.szybkadycha.pl.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH BIEGACZY 
ORAZ KIBICÓW do wzięcia udziału w trzeciej edycji wyjątkowej 
imprezy biegowej w naszym mieście, jaką niewątpliwie będzie 
Pyrzycka Szybka Dycha Backer OBR. 

Natalii Rozel, która w roku ubiegłym 
zdobyła brązowy medal na Mistrzo-
stwach Europy Kadetek w Sumo i 
Wiktorii Staszak, która zdobyła brą-
zowy medal na Mistrzostwach Kade-
tek w Sumo w 2018 roku. Przygoto-
wane było także podziękowanie i gra-
tulacje dla trenera w/w zawodniczek 
Eugeniusza Klimczaka, który z po-
wodu choroby nie mógł uczestniczyć 
w uroczystości. 

Życzymy takich i jeszcze więk-
szych sukcesów w 2019 roku.  

PP
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Dzieci z Przedszkola Miejskiego 

im. Kubusia Puchatka w Lipianach, 
wszyscy chętni mieszkańcy  naszej 
gminy oraz goście już niedługo będą 
mogli korzystać z nowoczesnego  
i bezpiecznego miejsca zabawy, edu-
kacji i integracji. Będzie to możliwe 
dzięki staraniom Stowarzyszenia 
„Dobre Przedszkole” przy intensyw-
nym wsparciu pracowników Gminy 
Lipiany. Stowarzyszenie działające 
przy przedszkolu za pośrednictwem 
Lidera Pojezierza LGD złożyło wnio-
sek i podpisało umowę z Zarządem 
Województwa Zachodniopomor-
skiego o dofinansowanie w ramach 
PROW na lata 2014 – 2020 poddzia-
łania 19.2  „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” dla operacji „Budowę 
placu ekologiczno - edukacyjnego łą-
czącego pokolenia”. Urząd Marszał-
kowski przyznał na tę inwestycję do-
tację ok. 200 tys. zł. Budowa placu 
planowana jest na rok 2019. 

    Nowoczesny plac ekologiczno-
-edukacyjny będzie spełniał najwyż-
sze normy bezpieczeństwa. Jego   ele-
menty dostosowane będą do potrzeb 
osób w różnym wieku. Na placu po-
jawi się szereg nowych, atrakcyjnych 
urządzeń zabawowych, a także ele-
menty małej architektury. Dla naj-
młodszych przeznaczono huśtawkę 
i zestawy: „Lokomotywę” oraz „Do-
mek”. Dla nieco starszych dzieci za-
planowano dwa duże zestawy zręcz-
nościowe, huśtawki oraz boisko wie-
lofunkcyjne. W projekcie, poza ele-
mentami do zabawy, zadbano także 
o miejsca edukacyjne, piknikowe 
z piecem chlebowym, grillem oraz 
dwie sceny z usytuowanymi obok 
multimedialnymi ławkami solar-
nymi. Nawierzchnia terenu będzie 
zróżnicowana, stosownie do prze-
znaczenia. Od piaskowej i trawiastej 
poprzez tłuczeń kamienny i kolorową 
kostkę brukową. Projekt rozpocz-
nie się organizacją warsztatów eko-
logiczno-edukacyjnych pod nazwą 
„Mój ekoplac zabaw”. Na zakończe-
nie projektu planowana jest organiza-
cja festynu mającego charakter spo-
tkania aktywizującego społeczność 
pod nazwą „Festyn edukacyjno-eko-
logiczny łączący pokolenia”.

   Plac zabaw będzie otwarty i do-
stępny dla wszystkich chętnych, co 
pozytywnie wpłynie na poprawę ja-
kości życia poprzez zwiększenie do-
stępności do infrastruktury społecz-
nej, turystycznej, sportowej i rekre-
acyjnej oraz poprawi bezpieczeństwo 
i estetykę przestrzeni publicznej.

  Dyrektor Przedszkola Miej-
skiego im. Kubusia Puchatka w Li-
pianach składa serdeczne podzię-
kowanie członkom Stowarzyszenia 
„Dobre Przedszkole” oraz pracowni-
kom Gminy Lipiany za zaangażowa-
nie w realizację wspólnego przedsię-
wzięcia. Dzięki wysiłkowi wielu za-
angażowanych osób powstanie wspa-
niałe miejsce służące integracji, za-
bawie i edukacji.

W Lipianach tylko przedszkolakiem być


