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  W sobotę (09.11.2019 r.)  
z udziałem seniorów 50 + oraz mło-
dzieży szkolnej rozegrano piknik 
sportowo – rekreacyjny. Uroczy-
stość odbyła się w ramach promo-
cji hasła „Sport to zdrowie, niech 
się każdy o tym dowie”. W związku 
z tym, iż rok 2019, to jubileusz 
100-lecia powstania Polskiego Ko-
mitetu Olimpijskiego, a święto idei 
olimpijskiej od ponad pięćdziesięciu 
lat towarzyszy naszej  mocno uspor-
towionej gminie, każdy zespół miał 
za zadanie przygotować prezentację 
grupy w strojach sportowych wy-
branej dyscypliny w śmiesznej to-
nacji oraz okrzyk. Podczas defilady 
podziwialiśmy inwencję twórczą 
drużyn, które prezentowały się w 
różnorodności strojów i barw. Ofi-
cjalnego otwarcia zawodów doko-
nały: Burmistrz Pyrzyc – Marzena 
Podzińska oraz prezes UTW Py-
rzyce – Zenobia Walczak. Następnie 
zabawa sportowo - rekreacyjna „na 
wesoło” rozpoczęła się od prezen-
tacji i okrzyków sportowych przy-
gotowanych przez osiem drużyn, 
które (z racji  dużej frekwencji) po-
dzielone zostały na dwie grupy (po 
cztery zespoły w jednej). Wyłonione 
ze startujących ekip ośmioosobowe 
jury obradowało nad oceną „mło-
dych duchem” seniorów, którzy od-
znaczali się nie tylko umiejętno-
ściami sportowymi, ale także kre-
atywnością, wyobraźnią i niesamo-
witym poczuciem humoru. Przy-
gotowane konkurencje wzbudzały 
wiele pozytywnych emocji nie tylko 
wśród uczestników, ale także wśród 
kibiców, którzy dzielnie wspierali 
swoje ekipy. Można było podzi-
wiać  seniorów wykazujących się 

wolą współzawodnictwa podczas 
konkurencji tj.: kładka, opróżnia-
nie flaszek, prezes/prezesowa woź-
nica, bieg płetwonurków,  kapsle, 
tor przeszkód, jak również sprytem 
i wiedzą w „co z tego wyjdzie” - łą-
czenie punktów oraz quizie o tema-
tyce olimpijskiej. Uroczystość opra-
wiona była występami artystycz-
nymi przygotowanymi przez grupę 
taneczną dziewcząt (klasy I – III 
oraz V – VI) ze Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyjnymi w 
Pyrzycach, którą prowadzi pani Ka-

Seniorzy młodzi duchem

rolina Matyńka. Również grupa pań 
„Myśliborki” z Myśliborza okrasiły 
swoimi występami gimnastycznymi 
(„Romantyczne kołowanie”, „Char-
lestone na wesoło”) sobotnią im-
prezę. Biesiadnie gospodarzy przy-
witał Zespół Śpiewaczy „Maliny” 
z Golczewa.Wszyscy wykonawcy 
otrzymywali od publiczności owa-
cje na stojąco, co jest przykładem 
zdolności artystycznych wszyst-
kich grup pokoleniowych. Pyrzyc-
kim igrzyskom przyświecał jeden 
cel: integracja seniorów, współdzia-

łanie lokalnej społeczności, zacie-
śnienie relacji młodzież – dorośli 
poprzez uczestnictwo we wspólnej 
zabawie. Jak również kształtowanie 
postaw fair – play. W trakcie zawo-
dów organizatorzy przygotowali dla 
wszystkich ekip i gości ciepły po-
częstunek oraz kawę, herbatę i cia-
sto. Po zakończonych zmaganiach 
pani burmistrz oraz pani prezes 
UTW w Pyrzycach podziękowały 
uczestnikom, kibicom oraz przyby-
łym gościom za wspaniałą atmosferę 
i mile spędzony czas. Wręczając po-
dziękowania – dyplomy za uczest-
nictwo oraz nagrody rzeczowe sta-
tuetki i obrazy z haftem pyrzyckim 
wyraziły nadzieję na dalszą owocną 
współpracę. Podsumowując podkre-
ślić należy, iż zamierzony cel został 
osiągnięty, co bardzo cieszy  i jed-
nocześnie determinuje organizato-
rów – Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Pyrzycach, Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Pyrzycach do jesz-
cze lepszej organizacji. Serdecznie 
dziękujemy za zaangażowanie i po-
moc w organizacji imprezy:

1. Pani Danucie Kuźnickiej i Zo-
fii Kusz (nauczycielki wf z SP w Py-
rzycach) oraz młodzieży -  wolon-
tariuszom za pomoc przy prowadze-
niu konkurencji;

2. Pani Karolinie Matyńka (na-
uczycielce SPzOI w Pyrzycach) 
oraz grupie dziewcząt z koła tanecz-
nego za występy artystyczne.

KALEJDOSKOP  PYRZYCKI  już w kablówce i na www
  W miniony poniedziałek na-

grany został kolejny Kalejdoskop 
Pyrzycki, telewizyjny program re-
dakcji Dwutygodnika Puls Powiatu 
Pyrzyckiego i Telewizji Kablowej 
AURA. Do studia na zaproszenie 
obu redakcji przyszli: burmistrz Py-
rzyc Marzena Podzińska, przewod-
nicząca klubu radnych Pracujmy 
Razem Małgorzata Piotrowska, w 

imieniu klubu Bezpartyjne Pyrzyce 
radny Remigiusz Pajor Kubicki,  
a także radny Mariusz Szymkowicz 
w imieniu klubu radnych Prawo 
i Sprawiedliwość. Tematyka pro-
gramu to uchwalone podatki, przy-
gotowany przez burmistrz budżet 
gminy, planowane inwestycje: pły-
walnia, stadion, koncepcja obwod-
nicy, finansowanie oświaty i na 

koniec programu pytanie o to kto 
jest moderatorem fb „Co piszczy 
w gminie Pyrzyce”, niestety nikt 
z obecnych się nie przyznał. Za-
planowane tematy, mimo że już 
w większości wielokrotnie omó-
wione, nadal budzą spore emocje, 
cały materiał do obejrzenia w TVK 
AURA, albo na www.tvkaura.pl.
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W  2022 Pyrzyczanie
popływają?
 Ostatni raz można było po-

pluskać się w basenie – pływalni 
przy ulicy Rejtana w Pyrzycach 
tuż przed świętami wielkanocnymi 
w 2005 roku, po Wielkiej Nocy 
wodę z basenu wypompowano,  
a budynek dawnej pływalni stał się 
dla szkoły magazynem na krzesła, 
stoły itd. Pomysłów na powrót do 
basenowej świetności Pyrzyc od 
2005 roku było wiele, ale żaden z 
nich nie został zrealizowany, po-
wód zasadniczy to nie tylko koszty 
realizacji tych wizji ówcześnie rzą-
dzących, ale przede wszystkim 
koszty utrzymania takiego obiektu 
po jego oddaniu do użytku.

Dziś temat basenu - pływalni 
dla mieszkańców Pyrzyc powrócił. 
6 listopada w Urzędzie Miejskim 
burmistrz Pyrzyc Marzena Podziń-
ska wraz z przedstawicielami firmy 
„Agrapool”, przedstawiła radnym 
Rady Miejskiej koncepcję remon-
tu-modernizacji pływalni przy 
Szkole Podstawowej im. Janusza 
Korczaka. Podczas spotkania po-
kazano możliwe rozwiązania dla 
przyszłej inwestycji, koszty jej re-
alizacji, a także koszty związane  
z utrzymaniem obiektu.

Przygotowana koncepcja za-
kłada wykorzystanie istniejącego 
już obiektu starej pływalni i istnie-
jącej niecki basenu, pomieszcze-
nia sąsiadujące miałyby być za-
gospodarowane  na strefę relaksa-
cyjną zawierającą między innymi 
sauny, jacuzzi. Szacunkowy koszt 
inwestycji wynosi około 7,5 mi-

liona złotych. Trudno dziś powie-
dzieć, że jest to koszt ostateczny, 
ponieważ na nieszczęście dla in-
westorów – gmin mamy dziś rynek 
wykonawcy i to oni dyktują ceny  
a nie projektanci. Szacowany 
roczny koszt utrzymania, w tym 
koszty eksploatacji pływalni i za-
trudnienia około 11 etatowych pra-
cowników, to około 700 tysięcy 
złotych, średni  szacowany zysk 
z usług to tylko 380 tysięcy zło-
tych. Czyli już na starcie wyliczeń 
wiemy, że Gmina będzie musiała 
dopłacać do działalności basenu 
około 320 tysięcy złotych. Fakt 
dofinansowania tego typu obiek-
tów w Polsce nie jest czymś wy-
jątkowym, według firmy przygo-
towującej koncepcję dla Pyrzyc, 
tylko 2 obiekty w Polsce samofi-
nansują się. Pyrzyc nie stać na wy-
budowanie aquaparku, ani basenu  
o wymiarach olimpijskich, bo je-
żeli nawet znalazłyby się pieniądze 
na budowę, to utrzymanie obiektu 
byłoby dla budżetu gminy Pyrzyce 
zabójcze. Wybór koncepcji re-
montu - modernizacji pływalni przy 
ulicy Rejtana jest związane ściśle z 
sąsiedztwem Szkoły Podstawowej, 
pływalnia przede wszystkim by-
łaby obiektem dla uczniów do na-
uki pływania, wieczorami i w dni 
wolne od nauki służyłaby rekre-
acji dla wszystkich chętnych bez 
względu na wiek. W jednym z po-
mieszczeń istniejącego budynku 
burmistrz Pyrzyc planuje uloko-
wać siłownię a dostęp do obiektu 

łanie lokalnej społeczności, zacie-
śnienie relacji młodzież – dorośli 
poprzez uczestnictwo we wspólnej 
zabawie. Jak również kształtowanie 
postaw fair – play. W trakcie zawo-
dów organizatorzy przygotowali dla 
wszystkich ekip i gości ciepły po-
częstunek oraz kawę, herbatę i cia-
sto. Po zakończonych zmaganiach 
pani burmistrz oraz pani prezes 
UTW w Pyrzycach podziękowały 
uczestnikom, kibicom oraz przyby-
łym gościom za wspaniałą atmosferę 
i mile spędzony czas. Wręczając po-
dziękowania – dyplomy za uczest-
nictwo oraz nagrody rzeczowe sta-
tuetki i obrazy z haftem pyrzyckim 
wyraziły nadzieję na dalszą owocną 
współpracę. Podsumowując podkre-
ślić należy, iż zamierzony cel został 
osiągnięty, co bardzo cieszy  i jed-
nocześnie determinuje organizato-
rów – Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Pyrzycach, Uniwersytet Trze-
ciego Wieku w Pyrzycach do jesz-
cze lepszej organizacji. Serdecznie 
dziękujemy za zaangażowanie i po-
moc w organizacji imprezy:

1. Pani Danucie Kuźnickiej i Zo-
fii Kusz (nauczycielki wf z SP w Py-
rzycach) oraz młodzieży -  wolon-
tariuszom za pomoc przy prowadze-
niu konkurencji;

2. Pani Karolinie Matyńka (na-
uczycielce SPzOI w Pyrzycach) 
oraz grupie dziewcząt z koła tanecz-
nego za występy artystyczne.

KALEJDOSKOP  PYRZYCKI  już w kablówce i na www
koniec programu pytanie o to kto 
jest moderatorem fb „Co piszczy 
w gminie Pyrzyce”, niestety nikt 
z obecnych się nie przyznał. Za-
planowane tematy, mimo że już 
w większości wielokrotnie omó-
wione, nadal budzą spore emocje, 
cały materiał do obejrzenia w TVK 
AURA, albo na www.tvkaura.pl.

i świadczonych w nim usług byłby 
po modernizacji niezależny od 
funkcjonującej obok szkoły.

Radni podczas spotkania kon-
sultacyjnego mgli zdwać pytania 
przedstawicielom firmy „Agra-
pool”, a w sprwie wypowiedziała 
się  także burmistrz. - „Zada-
nie dotyczące wykonania koncep-
cji i projektu pływalni wprowa-
dziłam do budżetu na 2019 rok  
w grudniu 2018. W tym roku reali-
zujemy to zadanie zgodnie z pla-
nem. Oczywiście, że każda gmina 
chciałaby mieć na swoim terenie 
aquapark i żeby jeszcze się samo-
finansował, ale w naszych warun-
kach jest to po prostu obecnie nie-
możliwe, należy od czegoś zacząć  
i odbudować to, co już było i udo-

skonalić to. Dla mnie dziś najważ-
niejszym wyzwaniem jest montaż fi-
nansowy, nie ma możliwości, by wy-
konać inwestycję ze środków wła-
snych gminy. Musimy szukać kilku 
źródeł, na pewno jednym z nich bę-
dzie kredyt, Ministerstwo Sportu, 
narodowy lub wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i jeszcze inne 
źródła . Taki montaż muszę przygo-
tować do końca 2020 roku i jeżeli 
się to uda i radni go zatwierdzą, to 
może inwestycja ruszy pod koniec 
2021 roku lub na początku 2022, 
ale sporo pracy przede mną i  po-
dawanie konkretnych dat jest jesz-
cze bardzo trudne” - powiedziała 
nam burmistrz Marzena Podzińska.  

PP

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 23/2019,  
nr 24/2019, nr 25/2019, nr 26/2019, nr 27/2019, nr 28/2019, 
nr 29/2019, nr 30/2019, nr 31/2019, nr 32/2019 przeznaczo-
nych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczy-
ste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. zm.) 
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90. URODZINY ANNY FEDOROWICZ

 W  listopadzie br. wójt gminy Mie-
czysław Mularczyk wraz z Panią 
kierownik USC Małgorzatą Kę-
dziorą odwiedzili mieszkankę na-
szej gminy, która obchodziła jubi-
leusz 90. urodzin. Pan Wójt, skła-
dając Pani Annie Federowicz  naj-
serdeczniejsze życzenia, pogratulo-
wał  pięknej rocznicy, wręczył list 
gratulacyjny i  symboliczny słodki 

ĆWICZENIA 
ORGANIZACYJNO – MOBILIZACYJNE 

EGIDA-19
 W minioną niedzielę (17.11) 

w pyrzyckiej jednostce Policji od-
były się ćwiczenia pod kryptoni-
mem EGIDA-19. To praktyczna 
weryfikacja tego, jak działa sys-
tem powoływania rezerw, bowiem 
Policja obok wojska jest drugą co 
do wielkości formacją dysponującą 
takimi siłami. Celem ćwiczeń było 

praktyczne sprawdzenie gotowości 
i szkolenie funkcjonariuszy plano-
wanych, jako uzupełnienie kadr po-
licyjnych na wypadek zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa.

Punktualnie o godzinie siódmej 
rano w pyrzyckiej komendzie roz-
poczęły się ćwiczenia dla osób wy-
znaczonych do rezerw osobowych 

SENIOR   2019

upominek.  Życzenia wraz z kwia-
tami naszej Jubilatce złożyli rów-
nież  p. Małgorzata Kędziora i ro-
dzina. Pani Anna wraz z mężem 
Kornelem razem dochowali się 
trojga dzieci, ośmiorga wnucząt  
i jedenaściorga  prawnucząt.  

Gratulujemy i życzymy Pani An-
nie dobrego zdrowia i wszelkiej 
pomyślności na dalsze lata życia!                                                                     

PP

przydzielonych do służby w Policji 
– EGIDA-19. Osoby takie powoły-
wane są w stanach zagrożenia bez-
pieczeństwa państwa oraz wojny. 
Mają one na celu wzmocnienie re-
alizacji zadań jakie ciążą na Poli-
cji. Ćwiczenia odbyły się zgodnie 
z zarządzeniem Rady Ministrów  
z dnia 25 kwietnia 2019 r. w spra-
wie określenia liczby osób powoły-
wanych w 2019 r. do odbycia ćwi-
czeń w jednostkach przewidzia-

nych do militaryzacji oraz decy-
zji Komendanta Głównego Policji  
w sprawie organizacji, przygoto-
wania i przeprowadzenia ćwiczenia 
pod kryptonimem „EGIDA-19”. 

Głównym założeniem ćwiczeń 
było praktyczne sprawdzenie me-
chanizmów i procedur powoływa-
nia rezerw osobowych do jedno-
stek Policji. W ramach ćwiczeń po-
wołanych zostało 20 rezerwistów 
którzy poznali zadania, obowiązki 
i uprawnienia osób posiadających 
przydziały organizacyjno-mobi-
lizacyjne do służby w jednostce 
przewidzianej do militaryzacji. Re-
zerwiści zostali zapoznani z zakre-
sem przydzielonych zadań służbo-
wych, podstawami prawnymi zwią-
zanymi z zapewnieniem bezpie-
czeństwa i porządku publicznego  
w miejscu pełnienia służby, zasadami 
i przypadkami stosowania środków 
przymusu bezpośredniego, zasa-
dami prowadzenia ochrony obiek-
tów, a także przestrzeganiem za-
sad bezpieczeństwa i higieny pracy  
w Policji. Poznawali także zasady 
udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej oraz zapoznali się z bu-
dową i obsługą broni.

mł. asp. 
 Marcelina Pałaszewska
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SENIOR   2019
Dzień Seniora to szczególne 

święto, święto ludzi starszych, 
którym należy się szacunek i uzna-
nie za bezinteresowną miłość i mą-
drość, jakimi obdarowują młod-
sze pokolenia. To oni są w naszych 
domach piewcami tradycji. Niosą 
ciepło i zrozumienie. Kultywują 
stare obrzędy i zwyczaje, przez 
co wzbogacają i przekazują uni-
kalną kulturę i obyczaje naszego 
regionu. Gminny Dzień Seniora 
odbył się 14 listopada 2019 roku  
w sali widowiskowo – kinowej PDK.  
Pyrzyccy seniorzy jak co roku udo-
wodnili, że można na nich pole-
gać i licznie przybyli na obchody 
swojego święta. Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska życzyła se-
niorom wiele zdrowia, tyleż samo 
miłości, ciepła, zrozumienia i sza-
cunku wśród najbliższych, aby  
w kolejnych latach nigdy nie zabra-
kło im zapału do wspierania kolej-
nych pokoleń. Tradycyjnie wystą-
piły dzieci z Przedszkola Publicz-
nego nr 4 „Bajkowa Kraina”, Chór 

UTW w Pyrzycach Konsonans oraz 
najmłodszy stażem Grupa Kabare-
towa 60+ „Senior i-ta-ta-ta-ta-M 
byli” pod kierownictwem Mał-
gorzaty Piotrowskiej. Przy kawie  

i deserze był czas na wspomnienia, 
ale też możliwość wzbogacenia 
wiedzy na temat zachowania bez-
pieczeństwa w różnych sytuacjach 
przy punktach informacyjnych 

zorganizowanych przez pyrzycką 
Straż Miejską i Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Organizatorem święta 
tradycyjnie była Pyrzycka Biblio-
teka Publiczna.

PP
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Plany 
obwodnicy 

miasta 
Pyrzyce

W minioną sobotę w Urzę-
dzie Miejskim w Pyrzycach od-
była się debata na temat kon-
cepcji budowy obwodnicy Py-
rzyc. „Oddanie do użytku w 2010 
roku odcinka drogi ekspresowej 
S3 Szczecin – Gorzów Wielko-
polski miało być szansą dla Py-
rzyc, droga ekspresowa miała 
pełnić funkcję obwodnicy miasta 
i wyprowadzać ruch pojazdów 
ciężarowych z miasta. Niestety,  
w 2016 roku wprowadzenie na 
drodze ekspresowej S3 na  odcin-
kach węzeł Klucz – węzeł Skwie-
rzyna Południe oraz Miękowo - 
Szczecin Dąbie elektronicznego 
systemu poboru opłat  viaTOLL, 
dla pojazdów o dopuszczalnej 
masie całkowitej powyżej 3,5 tony 
oraz autobusów spowodował, że 
znaczny ruch samochodów wrócił 
na „starą 3” przez Pyrzyce.

Należy dodać, że opłaty via-
tol są tak skonstruowane, że wię-
cej płacą samochody o najwięk-
szym tonażu i największej emisji 
spalin, więc można domniemy-
wać, że właśnie takie samochody 
najczęściej wybierają jako trasę 
drogę wojewódzką nr 119 przez 
Pyrzyce.

 Dlatego podejmowałam dzia-
łania dotyczące likwidacji opłat 
viatol na w/w odcinku S3, budowy 
obwodnicy po śladzie trasy kole-
jowej, a co za tym idzie przejęcia 
terenów pokolejowych znajdują-
cych się w centrum miasta” - po-
wiedziała rozpoczynając spotka-
nie burmistrz Marzena Podziń-
ska. Z przygotowanej przez bur-
mistrz prezentacji uczestnicy de-
baty mogli się dowiedzieć, że:

- nie ma zgody Minister-
stwa Infrastruktury na likwidację 
opłaty viatol dla pojazdów po-
wyżej 3,5 tony oraz autobusów 
na drodze S3 na odcinku węzeł 

Klucz – węzeł Skwierzyna Po-
łudnie oraz Miękowo - Szczecin 
Dąbie.

- nie ma zgody Ministerstwa 
Infrastruktury co do zamknięcia 
linii kolejowej i przekazania tere-
nów kolejowych działki nr 16/43 
i 127 dot. linii kolejowej nr 411 
Stargard – Pyrzyce i nr 422  Py-
rzyce - Głazów, która obecnie jest 
linią czynną w rejestrze, a nie-
użytkowana przez PKP od 2004 
roku, łączna powierzchnia dzia-
łek 6.879 ha, długość  2 770 km. 

- jest współpraca  z Marszał-
kiem Województwa Zachodnio-
pomorskiego w sprawie rozwa-
żenia możliwości wyprowadze-
nia ruchu samochodów ciężaro-
wych z centrum miasta  oraz wy-
pracowanie koncepcji w zakre-
sie budowy obwodnicy miasta.  
Z uwagi na duże znaczenie ko-
munikacyjne drogi wojewódz-
kiej nr 119 uzgodniono wraz z 
Marszałkiem Województwa Za-
chodniopomorskiego koncepcję  

w sprawie zmiany przebiegu 
drogi wojewódzkiej nr 119 celem 
wyprowadzenia ruchu ciężkich 
pojazdów poza centrum miasta 
po odcinku nieużytkowanej li-
nii kolejowej od ul. Stargardz-
kiej drogi wojewódzkiej 106 do 
ul. Mickiewicza drogi wojewódz-
kiej 122. Opracowana koncepcja 
budowy obwodnicy - drogi wo-
jewódzkiej po śladzie linii kole-
jowej od ul. Szczecińskiej do ul. 
Cmentarnej na odcinku ok. 1300 
m planowany koszt 6,2 mln zł, 
następnie budowę drogi woje-
wódzkiej po śladzie linii kolejo-
wej od ul. Cmentarnej do drogi 
wojewódzkiej nr 122 na odcinku 
ok. 1000 m, planowany koszt ok. 
6 mln zł i dalej budowa drogi wo-
jewódzkiej po śladzie linii kolejo-
wej od ul. Szczecińskiej do Star-
gardzkiej na odcinku 470 m, pla-
nowany szacunkowy koszt 5,5 
mln zł. Całkowity koszt budowy 
obwodnicy o długości 2770 m to 
– 17,7 mln zł. W związku z pla-

nami budowy obwodnicy nie-
zbędne będzie pozyskanie przez 
Gminę terenów od PKP jak rów-
nież częściowy wykup gruntów 
niezbędnych do zapewnienia od-
powiednich szerokości dróg wy-
maganych rozporządzeniem.  
W debacie uczestniczyli posło-
wie Grzegorz Napieralski, Jaro-
sław Rzepa, Dariusz Wieczorek, 
wicemarszałek Olgierd Kustosz, 
dyrektor Wydziału Infrastruk-
tury i Transportu Urzędu Mar-
szałkowskiego Jadwiga Rajkie-
wicz, konserwator wojewódzki 
Ewa Stanecka, wójt gminy Ko-
zielice Piotr Rybkowski, wice-
starosta pyrzycki Ewa Gąsiorow-
ska Nawój, komendanci powiato-
wej policji i straż pożarnej, radni 
gminy Pyrzyce i mieszkańcy.  
Z dwugodzinnej debaty wynika, 
iż jest zgoda, że problem ruchu ti-
rów przez Pyrzyce jest, a miesz-
kańcy oczekują działań zmierza-
jących do jego ograniczenia. Po-
jawił się także pomysł, by ob-
wodnica Pyrzyc nie kończyła się 
na ulicy Mickiewicza, ale żeby 
poprowadzić ją dalej za Mielę-
cin i tam, żeby łączyła się ze starą 
trójką. Najważniejsze po debacie 
jest zobowiązanie się obecnych 
parlamentarzystów do działań 
zmierzających do nieodpłatnego 
przejęcia przez Gminę Pyrzyce 
terenów pokolejowych, ponadto 
parlamentarzyści obiecali posta-
wienie sprawy obwodnicy Pyrzyc 
jako jednego z pierwszych tema-
tów na Zachodniopomorskim Ze-
spole  Parlamentarnym.

„Cieszę się bardzo z obecno-
ści parlamentarzystów z różnych 
opcji, którzy zadeklarowali po-
parcie i pomoc w realizacji na-
szych planów. Dziękuję wszystkim 
obecnym za dyskusję i przeka-
zane uwagi,  będziemy ponownie 
występować do Ministerstwa In-
frastruktury z gotową koncepcją 
budowy obwodnicy po trasie li-
nii kolejowej licząc na pozytywną 
decyzję w sprawie zamknięcia 
linii kolejowej i nieodpłatnego 
przekazania na rzecz gminy grun-
tów” - powiedziała po spotkaniu 
burmistrz Marzena Podzińska.

RT
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Pomorski pieniądz zastępczy
Po zakończeniu I wojny świa-

towej okazało się, że koszty zwią-
zane z samym jej prowadzeniem, 
a następnie koniecznością odbu-
dowy infrastruktury technicznej, 
w wielu państwach kontynentu, 
skutkowały całym szeregiem nie-
korzystnych zjawisk w systemach 
ekonomicznych i pieniężnych. 
Wycofywanie niemal w panice 
oszczędności, przy szalejącej in-
flacji i jednoczesnym zwrocie 
społeczeństwa Pomorza na zapo-
trzebowanie na bezpieczniejsze 
metale szlachetne, spowodowały 
niemal całkowite zniknięcie mo-
net z powszechnego obiegu! Po-
mysłem na  powrót do „normal-
ności” miało być wprowadzenie 
lokalnych pieniędzy zastępczych. 
W krajach niemieckich prawo do 
emisji tzw. „notgeldów” posia-
dały władze samorządowe (py-
rzycki przykład na fotografii 
obok), banki, przedsiębiorstwa,  
a nawet majątki ziemskie. Sy-
tuacja szybko jednak wymknęła 
się spod kontroli, gdyż pienią-
dze takie zaczął produkować 
niemal każdy, kto tylko chciał. 
Jednocześnie stała się inna in-
teresująca rzecz - mało ciekawe 
z początku druki zamieniły się 
wkrótce w bogate w treść, gra-
ficzne peany na rzecz swoich ma-
łych ojczyzn. Szybko stały się 
obiektem zainteresowań kolek-
cjonerskich, a ich emitenci do-
skonale wyczuli promocyjny 
charakter druków, wypuszcza-
jąc do 1924 r. na rynek tysiące 
odmian notgeldów. Pomorskie 
pieniądze zastępcze to ciekawy  
i barwny wyraz przywiązania ich 
emitentów do swojego miejsca 
pochodzenia. Przedstawiają one 
obrazy o charakterze historycz-
nym, krajoznawczym, gospodar-
czym czy patriotycznym. 

Notgeldy to również pomysł na 
ciekawe i dużo tańsze kolekcjoner-
stwo. Nie wydając stosunkowo du-
żych pieniędzy (poza tzw. „białymi 
krukami, których górna granica cen 

nie jest niczym ograniczona) w od-
różnieniu od często nieuzasad-
nionych wysokich cen znanych z  
rynku przedwojennych pocztówek, 
daje możliwość stworzenia barw-

nego, krajoznawczego i unikalnego 
zbioru. I, podobnie jak z treści wi-
dokówek, pozwalającego poznać 
ciekawe miejsca, historie, a nawet 
ludzkie losy.
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Gminno – Powiatowe 101 Święto Niepodległości w Pyrzycach
  W tym roku samorząd po-

wiatu pyrzyckiego i gminy Py-
rzyce wspólnie zorganizowali ob-
chody Święta Niepodległości. 
Było nabożeństwo za ojczyznę  
w kościele, był przemarsz pod Po-
mnik Wdzięczności, było składa-
nie wiązanek kwiatów i oprócz le-
gionowych melodii była piosenka  
z repertuaru zespołu Chłopcy  
z Placu Broni - Kocham wolność, 
którą wykonała Roksana Piska, 
czyli 11 listopada trochę na roc-
kowo! Tak jak co roku podczas uro-
czystej sesji, tym razem w Pyrzyc-
kim Domu Kultury, wręczono wy-

List mieszkańca Pyrzyc do przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Pyrzycach

 Ostatnia sesja Rady Miejskiej  
w Pyrzycach, jak i wiele innych w do-
piero rocznej historii nowej kadencji 
rady, obfitowała w zwykłą chamówę 
i nawalankę w to, co nie jest istotą  
i zadaniem rady. Oczywiście na czoło 
„poważnych” rozważań radnych wysu-
nęła się krytyka „stronniczych” mediów 
takich, czy innych. 

Szczególnie popisowa okazała się 
kaskada oświadczeń kilku radnych, że 
są nieprzekupni i nieustraszeni, co za-
krawa na jakąś komedię, bo kilku rad-
nych uznało, że zwykłą uczciwość  
i przyzwoitość, trzeba ogłaszać przed 
kamerami. Skandaliczną sesję zakoń-
czył wyrzutami pod moim adresem 
radny Stasiak, który chciałby być le-
piej widziany, rozumiany w Pulsie Po-
wiatu niż jest, bo on tak uważa i chce 
mieć lepsze zdjęcia w gazecie, bo tak 
by wolał. No co ja na to poradzę, pa-
nie radny Stasiak, nie lubię chamstwa 
ani w wydaniu sejmowym, ani samo-
rządowym, ani  w żadnym innym.  
A już szczególnie, jeżeli chamstwo pły-
nie z ust odwołujących się nieustan-
nie do Boga, nie lubię chamstwa tym 
bardziej. 

 Okazuje się, że nie tylko mnie 
przeszkadza atmosfera obrad Rady 
Miejskiej w Pyrzycach. Przed se-
sją  do biura Rady Miejskiej wpłynął 
list od mieszkańca Pyrzyc, o którym  
w wolnych wnioskach przewodniczący 
wspomniał co prawda, ale go nie prze-
czytał. Szkoda. Spróbuję naprawić ten 
błąd, cytując list na łamach PP. Panie 
Stasiak, jeśli nie moje uwagi, niech pan  
i Pana koledzy weźmiecie sobie do 
serca to, co ma do powiedzenia miesz-
kaniec Pyrzyc, którego pan pewnie zna, 
bo na liście, który jest do wglądu w biu-
rze rady widnieje jego podpis.

 Na konto poczty elektronicznej 
dostajemy maile, które chcemy i te, 
których nie chcemy. Często są to maile 
z reklamami, wirusami, ale i od oszu-
stów, którzy liczą na naszą naiwność. 
Co pewien czas nasi czytelnicy dostają 
oferty na niewyobrażalną kasę o nastę-
pującej treści:

„Gorące pozdrowienia
Wysłałem ci ten list kilka mie-

sięcy temu, ale nie jestem pewien, czy 
go dostałeś, ponieważ nie otrzymałem 
od ciebie wiadomości i dlatego wysy-
łam ją ponownie. Jestem prawnikiem 
Fred Iwanga , osobistym prawnikiem 
mojego zmarłego klienta, który zgi-
nął w wypadku samochodowym z ro-
dziną, otrzymałem od jego firmy fi-
nansowej mandat na przekazanie bli-
skiemu krewnemu roszczenia o fundusz 

Kto chce miliardy 
dolarów

„Jestem mieszkańcem miasta Py-
rzyce od 1948 roku, na przestrzeni swo-
jego długiego życia widziałem, jak na-
sze miasto, również przy moim udziale 
powstawało jak „Feniks” z popiołów  
i gruzów. Przeżyłem wszystkich dotych-
czasowych włodarzy naszego miasta 
oraz urzędujące Rady.

Posiadam telewizję kablową i gdy 
czas mi pozwala oglądam transmito-
wany przebieg sesji Rady Miejskiej  
i Rady Powiatowej. Przyznaję, iż jestem 
zbulwersowany zachowaniem i cham-
stwem niektórych radnych Rady Miej-
skiej w stosunku do obecnie urzędują-
cej Pani Burmistrz. Nie należę do żad-
nej opcji politycznej, bo osobiście brzy-
dzę się polityką i uważam, że na sali 
obrad radni powinni kierować się do-
brem wszystkich mieszkańców naszego 
miasta i gminy bez uprawiania poli-
tyki, bo po to zostali wybrani. Panie 

Przewodniczący znam Pana i Pana ro-
dzinę od wielu lat i bardzo proszę, aby 
Pan swoim autorytetem nie pozwalał 
na stałe stawianie Pani Burmistrz i jej 
pracownikom bezpodstawnych zarzu-
tów, bo biorąc pod uwagę, czego doko-
nała podczas swoich kadencji dla do-
bra mieszkańców i Gminy, a czego nie 
dokonał żaden z dotychczasowych wło-
darzy. Proszę Pana, jeśli to możliwe, 
niech Pan zdyscyplinuje niektórych rad-
nych, aby ważyli swoje wypowiedzi na 
sali obrad, bo w takiej atmosferze, jaka 
panuje nie można pracować i zakrawa 
to na swoisty niepożądany „mobbing”.  
A już to, jak zachował się radny wi-
ceprzewodniczący Mirosław Stasiak  
w stosunku do swojego kolegi radnego 
Wrońskiego i koleżanki radnej Małgo-
rzaty Piotrowskiej nazywając ją „pla-
katem” – dyskwalifikuje GO jako rad-
nego, człowieka bez zasad i szacunku do 

kobiet i drugiego człowieka. Jest znana 
taka sprawdzona zasada, że zgoda bu-
duje a niezgoda rujnuje, a jak dotych-
czas od początku nastania Rady widzę 
tylko niezgodę, a wręcz nienawiść.

 Uważam, że do życia i pełnio-
nej funkcji radnego trzeba podchodzić  
z optymizmem oraz szacunkiem do dru-
giego człowieka, również naszego ro-
daka. Należy zdawać sobie sprawę, że 
świata nie zmienimy, ale może trochę go 
ulepszymy dla siebie i dla innych, rów-
nież na własnym gruncie. Panie prze-
wodniczący mam nadzieję, że kiedy będę 
oglądał obrady kolejnych Sesji Rady na-
stąpi zmiana na sali obrad panującej do 
tej pory aury na lepsze, godne rangi 
sprawowanego urzędu i zachowania się 
radnych”.

                                                                          
RT.

(8 820 000 miliona dolarów). Właśnie 
dlatego skontaktowałem się z tobą po 
moich nieudanych próbach znalezienia 
jednego z jego krewnych. Ponownie nie 
ma zarejestrowanego spadkobiercy w 
jego pliku w firmie finansowej. Posta-
nowiłem się z tobą skontaktować, po-
nieważ masz takie samo nazwisko, jak 
mój zmarły klient, który również po-

chodzi z twojego kraju. Zainteresowa-
nych proszę o kontakt w celu uzyskania 
dalszych informacji i wyjaśnień doty-
czących tej transakcji.

  Z poważaniem Barr. Fred Iwang”
Ciekawe, ilu „krewnych” już odpisało 
adwokatowi?
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Gminno – Powiatowe 101 Święto Niepodległości w Pyrzycach
  W tym roku samorząd po-

wiatu pyrzyckiego i gminy Py-
rzyce wspólnie zorganizowali ob-
chody Święta Niepodległości. 
Było nabożeństwo za ojczyznę  
w kościele, był przemarsz pod Po-
mnik Wdzięczności, było składa-
nie wiązanek kwiatów i oprócz le-
gionowych melodii była piosenka  
z repertuaru zespołu Chłopcy  
z Placu Broni - Kocham wolność, 
którą wykonała Roksana Piska, 
czyli 11 listopada trochę na roc-
kowo! Tak jak co roku podczas uro-
czystej sesji, tym razem w Pyrzyc-
kim Domu Kultury, wręczono wy-

List mieszkańca Pyrzyc do przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Pyrzycach

Kto chce miliardy 
dolarów

chodzi z twojego kraju. Zainteresowa-
nych proszę o kontakt w celu uzyskania 
dalszych informacji i wyjaśnień doty-
czących tej transakcji.

  Z poważaniem Barr. Fred Iwang”
Ciekawe, ilu „krewnych” już odpisało 
adwokatowi?

różnienia i statuetki Ludzie Ziemi 
Pyrzyckiej, które zostały przy-
znane 12 osobom za działalność na 
rzecz lokalnego środowiska w po-
wiecie pyrzyckim, a otrzymali je:  
ks. Adam Polanowski, Władysława 
Cenarska, Janina Sitarska, Edward 
Mocarski, ks. Andrzej Stolarski, 
Jolanta Schmach, Iwona Moż-
dżeń, Stanisław Posyniak, Roland 
Żwierełło, Bogusław Bekier, Józef 
Kędziora, Marianna Makowska.  
A jak widać na jednym ze zdjęć, 
101 rocznicę Odzyskania Niepod-
ległości można obchodzić też ro-
werowo i biegowo!
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Bielice, Lipiany i Warnice 
czeka śmieciowa rewolucja

 Związek Gmin Dolnej Odry, 
zgodnie z Uchwałą nr 17/2019 
Zgromadzenia  z dnia 2 paździer-
nika 2019 roku, podjął decyzję  
o zmianie metody ustalenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi. Zgodnie z uchwałą 
od 1 stycznia 2020 roku na tere-
nie gmin należących do Związku, 
opłata za wywóz odpadów komu-
nalnych będzie uzależniona i nali-
czana od zużycia wody. 

Decyzję o zmianie sposobu na-
liczania podjęło Walne Zgromadze-
nie Związku Gmin Dolnej Odry, do  
którego należą cztery pyrzyckie 
gminy: Bielice, Warnice, Lipiany  
i Kozielice, z tym, że ta ostatnia 
podjęła już decyzję o wystąpie-
niu ze związku i jej,  planowane 
na przyszły rok zmiany, już nie 
dotyczą.  Dotychczas mieszkańcy 
w/w gmin płacili za wywóz odpa-
dów od każdej osoby zamieszkują-
cej nieruchomość - 15 zł miesięcz-
nie za śmieci segregowane i 21 zł 
za zmieszane. Od nowego roku 
osoby, które prowadzą selektywną 
zbiórkę odpadów zapłacą 7,10 zł 
za m3 odpadów komunalnych,  
a w przypadku śmieci zmieszanych 
- 28,40 zł za m3. Już dziś miesz-
kańcy gminy Lipiany, Bielice, War-
nice mogą sobie przeliczyć nowe 
stawki razy średnie, miesięczne zu-
życie wody w tym roku i wyjdzie 
im kwota, jaką będą musieli zapła-
cić za wywóz odpadów od 1 stycz-
nia 2020 r.  

W związku z tym, że nowy spo-
sób naliczania opłaty nie jest zbyt 
powszechny i budzi niepokój, po-
stanowiliśmy zapytać  Jana Krzy-
wickiego, przewodniczącego Za-
rządu Związku o szczegóły plano-
wanych zmian.   

Pytanie 1. Dlaczego zdecydo-
waliście się Państwo zmienić sys-
tem naliczania opłat za wywóz 
odpadów komunalnych na li-
czony o zużycia wody?
Odpowiedź: (pomijamy obszerną 
cześć dotycząca uchwalania zmian 
i poprawek wynikających z opinii 

Regionalnej Izby Obrachunkowej) 
- … Zgromadzenie Związku Gmin 
Dolnej Odry bezwzględną większo-
ścią głosów członków (przedsta-
wicieli gmin członkowskich) pod-
jęło uchwałę o zmianie metody na-
liczenia opłat za wywóz odpadów 
komunalnych. Związek Gmin Dol-
nej Odry od lat odnotowuje dużą 
liczbę osób, które nie są wpisane 
w deklaracjach składanych przez 
mieszkańców. Szacuje się, że jest 
to blisko aż 1/4 mieszkańców gmin 
wchodzących w skład Związku(!). 
Nowa metoda idzie śladem innych 
samorządów mających problem 
z liczbą rzeczywiście zadeklaro-
wanych osób. Ma to jeden główny 
cel: włączyć do systemu opłat tych, 
którzy się w nim dziś nie znajdują, 
a są od nich odbierane odpady. 
Ilość zużytej wody na cele miesz-
kalne — jak pokazują doświadcze-
nia gmin w Polsce — jest bardzo 
obiektywnym miernikiem ludzkiej 
aktywności w danym mieszkaniu. 
Tym samym sumienni, zadeklaro-
wani mieszkańcy nie będą musieli 
ponosić kosztów za pozostałych, 
niezadeklarowanych.

Pytanie 2. Czy będą jakieś 
odstępstwa w systemie naliczania 
opłat w związku z wykorzystywa-
niem wody na potrzeby ogród-
ków działkowych?
Odpowiedź: Oczywiście. Nowa 
metoda dotyczy średniego rocz-
nego zużycia wody, ale tylko na 
cele mieszkalne. Nie będzie tu wli-
czona woda z podliczników, na cele 
gospodarcze, ogrodowe, rolnicze i 
inne. Związek Gmin Dolnej Odry 
wprowadza szereg rozwiązań, także 
w postaci indywidualnego rozpa-
trzenia sprawy. Są możliwe także 
sytuacje, w których czasowo bę-
dzie można korzystać z systemu ry-
czałtowego (np. przy wprowadze-
niu się do nowego mieszkania). 
Związek wprowadzi szereg działań 
łagodzących.

Pytanie 3. Jaki procentowy 
wzrost opłat za wywóz odpadów 

komunalnych jest przewidywany 
po przejściu na nowy system w 
stosunku do obecnego?

Odpowiedź: Nowa metoda 
naliczania opłat za wywóz odpa-
dów nie służy do zwiększania czy 
zmniejszania opłat. Służy do po-
szerzenia liczby osób uiszczających 
opłaty o te osoby, które dziś nie są 
uwzględnione w deklaracjach a tym 
samym nie płacą za odbiór ich od-
padów komunalnych. Zmiana me-
tody ma na celu ograniczenie skali 
podwyżek w przyszłym roku.

Pytanie 4. Czy nowy system 
był skonsultowany, jeżeli tak, to 
w jakiej formie, kiedy i z kim?
Odpowiedź: W Związku Gmin 
Dolnej Odry debata na temat ko-
nieczności zmiany metody nali-
czenia opłat za wywóz odpadów 
komunalnych trwa jeszcze od po-
przedniej kadencji i przez cały rok 
obecnej kadencji. Od tego czasu te-
mat dyskutowany jest wśród przed-
stawicieli gmin na posiedzeniach 
Zgromadzenia Związku Gmin Dol-
nej Odry. Zgromadzenia te zwykle 
są wyjazdowe i mają prawo uczest-
niczyć w nich radni, sołtysi i miesz-
kańcy, z którego prawa osoby te ko-
rzystały. Metoda omawiana była 
na spotkaniach sołeckich, specjal-
nych spotkaniach informacyjnych, 
na posiedzeniach komisji w po-
szczególnych gminach (z udziałem 
przedstawicieli Zarządu Związku 
Gmin Dolnej Odry).

Pytanie 5. Skoro nowy sys-
tem będzie wprowadzony od 
1 stycznia 2020 r., to od kiedy 
mieszkańcy będą mogli składać 
deklaracje?
Odpowiedź: Według treści 
uchwały, terminem złożenia dekla-
racji ma być 15 stycznia 2020 r. 
Gdy tylko przepisy wprowadzające 
zmiany uprawomocnią się - ruszy 
szeroka akacja informacyjna dla 
mieszkańców, sołtysów, zarządców 
nieruchomości.

Pytanie 6. Czy wprowadzenie 
nowego systemu naliczania wpły-
nie na dotychczasowy harmono-
gram wywozu odpadów?
Odpowiedź: Zmiana metody na-
liczania opłat za wywóz odpadów 
nie ma związku z harmonogramem 
wywozu odpadów. Harmonogramy 
sporządzane są na dany okres 
(obecnie funkcjonujące obowiązują 
do końca roku kalendarzowego), 
być może w przyszłym roku ulegną 
zmianie terminy wywozu odpadów 
komunalnych.

 Przewodniczący Krzywicki  
w odpowiedzi powyżej napisał, że 
nowy system będzie respektował 
podliczniki wody tak, by miesz-
kańcy nie ponosili kosztów wy-
wozu  śmieci naliczonych od wody 
zużytej do podlewanie ogródków 
i jest to dobra decyzja. Problem  
w tym, że nowe podliczniki można 
montować w gminie Bielice i War-
nice, a w Lipianach ze względu  na 
ograniczone możliwości wodocią-
gów niestety od 10 lat nie można 
instalować. System naliczania opłat 
za wywóz odpadów komunalnych 
naliczany od zużycia wody nie jest 
w Polsce często stosowany, ale jak 
widać w ostatnich latach, wiele 
gmin próbuje także i tej formy eli-
minacji oszustów śmieciowych, 
czyli zmuszenia do płacenia tych, 
którzy nie płacą. Częściej po system 
„wodny” naliczania opłat za śmieci 
sięgają gminy turystyczne, w któ-
rych turyści są w tradycyjnym sys-
temie śmieciowym prawie niewi-
dzialni, a przywożą i produkują ty-
siące ton śmieci. System naliczania 
opłat za wywóz śmieci naliczany 
od wody w miejscowościach tury-
stycznych daje wymierne efekty, są 
turyści - jest zużycie wody i opłata 
za śmieci, nie ma turystów - nie 
ma zużycia wody i nie ma płaty za 
śmieci. W miejscowościach, gmi-
nach małych, o stabilnej demogra-
fii, może wystarczyłby plan syste-
matycznej  kontroli, który wyelimi-
nowałby oszustów.  

§ PRAWO  I  GOSPODARKA § PRAWO  I  GOSPODARKA
Od 1 lipca tego roku system 

naliczania opłat za śmieci od ilo-
ści zużytej wody wprowadzony zo-
stał przez władze Szczecina i tutaj 
stawki wyglądają następująco:

1. W zabudowie jednorodzinnej:
• 65 zł miesięcznie od gospodar-
stwa domowego, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane selektywnie,
• 130 zł miesięcznie od gospo-
darstwa domowego jeżeli od-
pady są zbierane i odbierane 
nieselektywnie.
2. W zabudowie wielorodzinnej  
a także zabudowie jednorodzin-
nej, w której średniomiesięczne 
zużycie wody nie przekracza 
4m3:
• 5 zł za 1m3 zużytej wody, jeżeli 
odpady są zbierane i odbierane 
selektywnie,
• 10 zł za 1m3 zużytej wody, je-
żeli odpady są zbierane i odbierane 
nieselektywnie.

dokończenie ze str. 10

cd. str.11
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Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pyrzycach informuje, iż:

→ od 1 stycznia 2020 roku PIT, CIT i VAT zapłacisz do urzędu 
skarbowego wyłącznie za pomocą stałego, indywidualnego rachunku 
podatkowego (mikrorachunku podatkowego), 

→ swój numer mikrorachunku możesz sprawdzić już teraz na stronie 
podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym,  

→ wystarczy podać swój numer PESEL, gdy jesteś osobą fizyczną lub 
NIP w przypadku organizacji.

  Numer mikrorachunku nadawany jest każdemu podatnikowi  
i płatnikowi automatycznie – to znaczy, że nie wymaga składania 
żadnych wniosków do urzędu skarbowego. Można go sprawdzić 
w generatorze na stronie podatki.gov.pl. Nie korzystaj z żadnych 
innych stron internetowych lub np. numerów rachunków otrzymanych 
e-mailem lub SMS-em – mogą być one próbą wyłudzenia. Twój 
mikrorachunek, oprócz twojego identyfikatora podatkowego, musi 
zawierać cyfry 1010 0071 222.

      Generator mikrorachunku podatkowego działa całodobowo, dzięki 
czemu swój numer można sprawdzić w dowolnym czasie i miejscu, 
np. korzystając z telefonu czy tabletu. Wygenerowanie i prowadzenie 
mikrorachunku jest całkowicie bezpłatne.
Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do wpłat PIT, CIT  
i VAT pozostaną aktywne tylko do 31 grudnia 2019 roku.

Dzięki mikrorachunkowi podatkowemu:

• w wygodny i prosty sposób zapłacisz PIT, CIT i VAT na jeden, 
stały, indywidualny mikrorachunek podatkowy – nie będziesz 
już wybierać oddzielnych rachunków,

• szybko sprawdzisz numer mikrorachunku podatkowego w 
każdym czasie i miejscu,

• jeśli przeprowadzisz się lub zmienisz siedzibę firmy, dalej 
będziesz posługiwać się tym samym mikrorachunkiem 
podatkowym,

• nie będziesz już szukać obowiązujących numerów rachunków 
urzędów skarbowych i ograniczysz liczbę omyłkowych 
przelewów na niewłaściwe konto,

• mikrorachunek podatkowy zapewni szybszą obsługę płatności 
PIT, CIT i VAT. Szybciej otrzymasz potrzebne ci zaświadczenia, 
np. o niezaleganiu w podatkach.

Więcej informacji na temat mikrorachunku podatkowego znajdziesz 
na stronie podatki.gov.pl.

Mikrorachunek podatkowy 
od 1 stycznia 2020 roku  

-  sprawdzić możesz go już dziś.

W CKU nadal prowizorka

  Konkurs na stanowisko dyrek-
tora Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego w Pyrzycach nadal nie został 
rozstrzygnięty. W pierwszym kon-
kursie, który odbył się 5 lipca,  ko-
misja konkursowa wybrała na dyrek-
tora Pawła Palczyńskiego. Niestety, 
Zarząd Powiatu konkurs unieważnił, 
a pełnienie obowiązków dyrektora 
CKU pyrzycki starosta powierzył 
Ewie Cywińskiej. Dziś wiemy, że Pa-

weł Palczyński wezwał Zarząd Po-
wiatu do wycofania się z decyzji unie-
ważniającej jego wybór i że dostał 
decyzję odmowną, co teraz  otwiera 
mu możliwość wejścia na drogę są-
dową, czy to uczyni nie wiemy.  
W przypadku złożenia sprawy do 
sądu przeciwko Zarządowi Powiatu, 
prowizorka w zarządzaniu CKU 
może potrwać bardzo długo.

PP

§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Od 1 lipca tego roku system 

naliczania opłat za śmieci od ilo-
ści zużytej wody wprowadzony zo-
stał przez władze Szczecina i tutaj 
stawki wyglądają następująco:

1. W zabudowie jednorodzinnej:
• 65 zł miesięcznie od gospodar-
stwa domowego, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane selektywnie,
• 130 zł miesięcznie od gospo-
darstwa domowego jeżeli od-
pady są zbierane i odbierane 
nieselektywnie.
2. W zabudowie wielorodzinnej  
a także zabudowie jednorodzin-
nej, w której średniomiesięczne 
zużycie wody nie przekracza 
4m3:
• 5 zł za 1m3 zużytej wody, jeżeli 
odpady są zbierane i odbierane 
selektywnie,
• 10 zł za 1m3 zużytej wody, je-
żeli odpady są zbierane i odbierane 
nieselektywnie.

Jak widać, wybrano metodę po-
średnią, domki jednorodzinne, tam 
gdzie zapewne są ogródki, płacą 
stałą stawkę bez względu na zuży-
cie wody, a w blokach gdzie ogród-
ków nie ma, opłata za śmieci li-
czona jest od zużycia wody. Wła-
dze wszystkich gmin w Polsce 
szukają rozwiązania trudnego 
problemu śmieciowego, z jednej 
strony mają część mieszkańców, 
którzy unikają płacenia i każda za-
proponowana stawka jest za duża, 
z drugiej strony wójt, burmistrz, 
prezydent musi mieć środki, żeby 
za wywóz śmieci płacić. Wracając 
do głosowania zmiany sposobu na-
liczania opłat za wywóz odpadów 
komunalnych podczas Zgromadze-
nia Związku, to wójt Warnic prze-
kazała nam, że głosowała przeciw 
wprowadzeniu nowego sposobu na-
liczenia opłat za wywóz odpadów 
komunalnych.

   RT

dokończenie ze str. 10
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Pyrzycka Geotermia 
przykładem skutecznej 
walki ze smogiem

  Na spotkaniu w siedzibie Spółki 
Geotermia Pyrzyce 14 listopada, 
który jest Dniem Czystego Powie-
trza, zostało podpisane porozumie-
nie, inicjujące projekt określony mia-
nem Laboratorium Pyrzyce. Stro-
nami porozumienia jest NFOŚiGW 
w Warszawie, WFOŚiGW w Szcze-
cinie, Gmina Pyrzyc i Pełnomoc-
nik Prezesa Rady Ministrów ds. Pro-
gramu Czyste Powietrze. Pyrzycka 
Geotermia dokonała transforma-
cji systemu ciepłowniczego i od lat 
jest przykładem efektywnego wyko-
rzystania odnawialnych źródeł ener-
gii i skutecznej walki ze smogiem. 
Wnioski i propozycje zmian przepi-
sów prawa wspierających wykorzy-
stanie zasobów geotermalnych dla 
potrzeb wsparcia lokalnych syste-
mów ciepłowniczych – trafią do ad-
ministracji rządowej i samorządowej. 
Celem jest nie tylko dalsza likwida-
cja emisji CO2, ale i wypracowanie 
skutecznych mechanizmów obniża-
nia kosztów i cen ciepła ze źródeł 
odnawialnych, których przykładem 

Skrzyżowanie
bez zmian

   Od kilku lat mieszkańcy Py-
rzyc dyskutują na temat bezpieczeń-
stwa na skrzyżowaniu ulicy 1Maja 
– droga wojewódzka i ulicy Zabyt-
kowej – droga powiatowa. Jest to ru-
chliwe przejście dla pieszych i ryzy-
kowne skrzyżowanie dla pojazdów. 
Były plany wykonania w tym miej-
scu ronda najazdowego, były plany 
zainstalowania sygnalizacji świetlnej 
i cisza. W związku z tym, że ulica 1 
Maja jest drogą wojewódzką - wyż-
szej rangi, to zwróciliśmy się do Za-
chodniopomorskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie z py-
taniem o inwestycyjne plany na tym 
skrzyżowaniu. - „W odpowiedzi na 
pismo z dnia 12.11.2019 r. (wnie-
sione drogą elektroniczną) w spra-
wie realizacji zadania projektowego 
pn: „Rozbudowa skrzyżowania dw 
119 (ul. I Maja) z ul. Zabytkową  
w m. Pyrzyce„ uprzejmie informu-

jemy, że Województwo Zachodnio-
pomorskie zleciło wykonanie doku-
mentacji projektowej dla przedmio-
towego zadania. Niestety, z uwagi 
na fakt, że skrzyżowanie objęte prze-
budową znajduje się na terenie Sta-
rego Miasta w Pyrzycach, które jest 
wpisane do rejestru zabytków, Wo-
jewódzki Konserwator Zabytków  
w Szczecinie wydał negatywną opinię 
odnoszącą się do przedmiotowego 
przedsięwzięcia. W związku z powyż-
szym Wojewoda Zachodniopomor-
ski 3 września 2019 r. wydał decyzję  
o odmowie wydania zezwolenia na 
realizację inwestycji drogowej dla 
w/w zadania projektowego.

 Tym samym Województwo Za-
chodniopomorskie nie ma możliwości 
wykonania planowanej rozbudowy 
przedmiotowego skrzyżowania” -  pi-
sze w odpowiedzi na nasze zapytanie 
dyrektor Michał Żuber.

Z jednej strony pyrzyckie za-
bytki mogą być powodem do dumy, 
a z drugiej, jak widać,  powodem do 

Wygra kandydat 
PSL czy PIS?

 Powiatowym Urzędem Pracy 
zarządza tymczasowo Elżbieta Ga-
bruch, która przed odejściem na eme-
ryturę Teresy Wrońskiej zajmowała 
stanowisko zastępcy dyrektora PUP. 
Rozpisany przez starostę konkurs na 
dyrektora pyrzyckiego PUP powoli 
dobiega do końca. Dziś, w środę mija 
termin składania ofert i jak wysondo-
waliśmy, nadal najpoważniejszymi 
kandydatami w konkursie są:  Ali-

cja Pajor-Kubicka popierana przez 
PSL i Adrianna Rejniak popierana 
od niedawna przez Prawo i Sprawie-
dliwość. Trudno przewidzieć, który 
z koalicjantów powiatowej władzy 
weźmie dyrektorski fotel, a który 
weźmie fotel zastępcy dyrektora 
PUP. Odpowiedź na to pytanie już 
niedługo, tak czy owak każde stron-
nictwo coś weźmie, a wygra w kon-
kursie koalicja PSL - PIS.

PP

wstrzymywania istotnych dla mia-
sta inwestycji, czy to koniec tematu 
przebudowy w/w skrzyżowania?

PP

14 listopada 2019 roku Powiat 
Pyrzycki, reprezentowany przez Sta-
rostę – Stanisława Stępnia oraz wi-
cestarostę – Ewę Gąsiorowską-Na-
wój, zawarł umowę z firmą MAL-
DROBUD Sp. z o.o. Sp. k. z My-
śliborza – wybraną w wyniku prze-
prowadzonego przetargu. Ustalenie 

PODPISANIE UMOWY - I ETAP PRZEBUDOWY DROGI 
POWIATOWEJ NR 1626Z  ul. STAROMIEJSKA

dotyczy wykonania robót budow-
lanych w ramach zadania inwesty-
cyjnego pn. „Przebudowa drogi po-
wiatowej nr 1626Z ul. Staromiejska 
w Pyrzycach – Etap I odcinek od ul. 
Warszawskiej (droga wojewódzka 
122) do ul. Polnej (droga gminna 
620010Z)”, na długości 590 metrów. 

Modernizacja obejmie między in-
nymi: rozebranie chodników i zjaz-
dów, rozebranie podbudowy z kru-
szywa, regulację pionową studzie-
nek dla urządzeń podziemnych, za-
bezpieczenie linii kablowej, przebu-
dowę i regulację elementów kanali-
zacji deszczowej, montaż studzienek 
ściekowych, ułożenie chodników 
i zjazdów z kostki brukowej betono-
wej, frezowanie nawierzchni jezdni, 
ułożenie warstwy z mieszanki mine-
ralno-bitumicznej asfaltowej, ozna-
kowanie jezdni. Zadanie współfinan-
sowane jest ze środków pochodzą-
cych z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Łączny koszt wykonania tych 
prac wynosi 2 228 103,06 zł. Pla-
nowany termin zakończenia robót 
budowlanych to 30 listopada 2020 
roku. Po zakończeniu pierwszego 
etapu przedsięwzięcia zostanie zre-

alizowany drugi – od. ul. Polnej do 
skrzyżowania ul. Poznańskiej i ul. 
Ciepłowniczej.

Województwo zachodniopomor-
skie w  2019 roku otrzymało wspar-
cie w wysokości 238 milionów zło-
tych na 138 projektów. Dwie z inwe-
stycji będą realizowane przez Powiat 
Pyrzycki: „Przebudowa drogi po-
wiatowej Nr 1626Z ul. Staromiejska 
w Pyrzycach – etap I odcinek od ul. 
Warszawskiej (droga wojewódzka 
122) do ul. Polnej (droga gminna 
620010Z)” – 1349 942,21 zł i „Re-
mont drogi powiatowej nr 1583Z sta-
cja PKP Nowielin – droga nr 119 – 
etap II – powierzchniowe utrwalenie 
nawierzchni jezdni (Slurry seal)” – 
115 561,23 zł.

 
Natalia Troszczyńska
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Pyrzycka Geotermia 
przykładem skutecznej 
walki ze smogiem

  Na spotkaniu w siedzibie Spółki 
Geotermia Pyrzyce 14 listopada, 
który jest Dniem Czystego Powie-
trza, zostało podpisane porozumie-
nie, inicjujące projekt określony mia-
nem Laboratorium Pyrzyce. Stro-
nami porozumienia jest NFOŚiGW 
w Warszawie, WFOŚiGW w Szcze-
cinie, Gmina Pyrzyc i Pełnomoc-
nik Prezesa Rady Ministrów ds. Pro-
gramu Czyste Powietrze. Pyrzycka 
Geotermia dokonała transforma-
cji systemu ciepłowniczego i od lat 
jest przykładem efektywnego wyko-
rzystania odnawialnych źródeł ener-
gii i skutecznej walki ze smogiem. 
Wnioski i propozycje zmian przepi-
sów prawa wspierających wykorzy-
stanie zasobów geotermalnych dla 
potrzeb wsparcia lokalnych syste-
mów ciepłowniczych – trafią do ad-
ministracji rządowej i samorządowej. 
Celem jest nie tylko dalsza likwida-
cja emisji CO2, ale i wypracowanie 
skutecznych mechanizmów obniża-
nia kosztów i cen ciepła ze źródeł 
odnawialnych, których przykładem 

Mandat Pniewskiego wygaszony

 Niespełna w rok od rozpoczęcia 
nowej pięcioletniej kadencji, radni 
Rady Powiatu Pyrzyckiego  wygasili 
mandat radnego Artura Pniewskiego. 
Głosowanie w tej sprawie odbyło się 
już po raz drugi i zostało wymuszone 
przez wojewodę. W pierwszym gło-
sowaniu radni nie wyrazili zgody na 
wygaszenie mandatu Pniewskiemu, 
głosując tę uchwałę po raz drugi 
6 radnych było za pozbawieniem 
Pniewskiego mandatu radnego, 7 
radnych się wstrzymało, nikt nie był 
przeciwny. Przypomnijmy, że zaist-
niała sytuacja ma związek z niewy-
wiązaniem się radnego Pniewskiego 
z ustawowego obowiązku składania 

Obchody Święta Niepodległości 
w Niepublicznej Szkole Podstawowej 
w Przelewicach

Obchody Święta Niepodległości 
w Niepublicznej Szkole Podstawo-
wej w Przelewicach odbyły się dnia 
7 listopada br. i rozpoczęły się uro-
czystą mszą świętą w kościele pa-
rafialnym w Przelewicach. Następ-
nie w hali sportowej licznie zgro-
madzeni uczniowie, rodzice, miesz-
kańcy gminy oraz zaproszeni goście 
wspólnie celebrowali to wyjątkowe 
święto. Wśród gości  byli: wicesta-
rosta powiatu pyrzyckiego p. Ewa 
Gąsiorowska-Nawój, przewodni-
czący RG Marian Świderski, wójt 

Skrzyżowanie
bez zmian

wstrzymywania istotnych dla mia-
sta inwestycji, czy to koniec tematu 
przebudowy w/w skrzyżowania?

PP

jest Geotermia. Podpisane w Pyrzy-
cach porozumienie przewiduje po-
wołanie zespołu roboczego, którego 
zadaniem będą dalsze kroki, w celu 
ograniczenia niskiej emisji w Gmi-
nie Pyrzyce, a także wsparcie dorad-
cze i szkoleniowe dla poprawy efek-
tywności energetycznej. Pyrzycka 
ciepłownia geotermalna, jako mode-
lowy przykład skutecznej walki ze 
smogiem, opiera swój potencjał pro-
dukcyjny na 5 odwiertach, o średniej 
głębokości ok. 1640 m i temperatu-
rze ujęcia wody w otworze GT-1 bis 
na poziomie 64 C Geotermia zaopa-
truje w ciepło ponad 65% odbiorców 
indywidualnych, budynki admini-
stracji publicznej, przedsiębiorstwa. 
    Doświadczenia z Laboratorium 
Pyrzyce staną się pomocą w dalszych 
pracach nad programami walki z emi-
sją oraz wsparcia dla przedsiębiorstw 
i jednostek samorządu terytorialnego, 
które zmierzają do poprawy efektyw-
ności systemów ciepłowniczych i ja-
kości życia mieszkańców, na obsza-
rach wolnych od emisji.

w terminie oświadczenia majątko-
wego. Wojewoda nie uznał wyjaśnień 
Pniewskiego związanych ze spóźnie-
niem i jak powyżej wezwał radnych 
do wygaszenia mandatu radnemu. 
Gdyby radni tego nie uczynili, wo-
jewoda wygasiłby mandat Arturowi 
Pniewskiemu w trybie nadzorczym. 
Zwolniony fotel radnego zajmie już 
niebawem Ryszard Wądowłowski  
z gminy Bielice, który, tak jak Pniew-
ski, startował z Komitetu Wybor-
czego Wyborców SKUTECZNY SA-
MORZĄD BEZPARTYJNY i zdobył 
105 głosów.

PP

gminy  Mieczysław Mularczyk i za-
stępca wójta Zbigniew Kupisz oraz 
ks. proboszcz kan. Roman Dutko. 
Współorganizatorami imprezy było 
Stowarzyszenie „Bo Jak Nie My To 
Kto”, które przygotowało pyszną 
zupę. Część artystyczna rozpo-
częła się pięknie odtańczonym przez 
uczniów klas 1-3 polonezem, a za-
kończyła się wspólnym śpiewaniem 
pieśni patriotycznych, w które włą-
czyli się strażacy z OSP Przelewice  
i zespół „Jutrzenka” z Przelewic.
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PYRZYCE - GIŻYN - sprzedam działkę o pow. 1950 m2 z warunkami 
zabudowy dla budynku jednorodzinnego w Giżynie - 12 km od Pyrzyc, 40 
km od Szczecina. Działka bezpośrednio nad kanałem Ostrowica łączącym 
jez. Miedwie z jeziorem Będgoszcz, możliwość dopłynięcia z działki wprost 
do jeziora - ok 1 km. Piękna, cicha, spokojna okolica z dostępem do dużego 
akwenu wodnego -Sprzedam, 20zł/m2. Tel. 604-565-641

Ogłoszenie

To już trzecia edycja Mi-
strzostw Gier Planszowych w Li-
pianach zorganizowana przez Fun-
dację „Moja Młodość” oraz Zespół 
Szkół w Lipianach. 16 listopada 
w turnieju indywidualnym i dru-
żynowym, w siedmiu kategoriach, 
wzięło udział 100 zawodników w 
wieku od 5 lat. Była to rekordowa 
frekwencja, i co ciekawe, w roz-

grywkach drużynowych wzięła 
udział bardzo duża liczba osób do-
rosłych, która towarzyszyła dzie-
ciom. Podczas turnieju miłośnicy 
planszówek, z wypiekami na twa-
rzy, grali w znane i mniej znane 
gry. Nad przebiegiem rozgrywek 
czuwali nauczyciele oraz wolonta-
riusze Zespołu Szkół w Lipianach. 
Wszyscy gracze otrzymali pamiąt-

kowe medale, a zwycięzcy puchary 
oraz gry planszowe zakupione w ra-
mach programu Społecznik na lata 
2019-2021 oraz ufundowane przez 
wydawnictwa TM Toys, Egmont i 
Alexander. Nagrody wręczyli: Bur-
mistrz Lipian Bartłomiej Królikow-
ski, Wicestarosta Pyrzyc Ewa Gą-
siorowska-Nawój, Przewodnicząca 
Rady Miejskiej Marta Ciszewska 

Planszówki w Lipianach

Warnice 11 Listopada
    Tegoroczne obchody Święta 

Narodowego 11 listopada w gmi-
nie Warnice rozpoczęły się o godz. 
15.00 mszą św. patriotyczną w ko-
ściele pw. NMP Matki Kościoła w 
Warnicach, którą odprawił ks. wi-
kariusz mgr Łukasz Wójtowicz. Po 
mszy Wójt Gminy Warnice Alina 
Werstak w asyście z-cy wójta Stani-
sława Wudarczyka i przewodniczą-
cego Rady Gminy Warnice Marka 
Brodowskiego złożyła kwiaty oraz 
zapaliła znicze pod Krzyżem Misyj-
nym i tablicy upamiętniającej 100-le-
cie odzyskania przez Polskę niepod-
ległości, znajdującymi się na placu 
kościoła. Kolejnym etapem inau-
guracji obchodów 101 rocznicy od-
zyskania przez Polskę niepodległo-
ści był rozpoczynający się o godz. 
16.30 w Domu Strażaka w Warni-
cach wieczór poetycki zorganizo-
wany przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Warnicach, podczas któ-
rego przepięknymi wierszami oraz 
piosenkami uczczono męstwo wal-
czących o niepodległość i pokazano 

oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Li-
pianach Dorota Chrobrowska.

 Serdecznie gratulujemy. 
Aleksandra Przybylska

nauczyciele, 
wolontariusze 

oraz członkowie 
Fundacji „Moja Młodość”

piękno naszej ojczyzny, za której 
wolność wielu oddało swoje życie. 
Wieczór poetycki upłynął w atmos-
ferze zadumy i wzruszenia, gdzie 
przy blasku świec czytane były wier-
sze przez zaproszonych gości, pa-
nie: Krystynę Nawój, Wandę Ba-
kun, Monikę Ostrowską, Ewę Cza-
włytko oraz Ewę Głowacką. Uro-
czystość uświetnił znany, lokalny ze-
spół „Biesiada”. Można było posłu-
chać również zachwycającego wy-
stępu pań Julity Wudarczyk grającej 
na skrzypcach oraz Patrycji Kucha-
rzyk śpiewającej wzruszające pieśni 
W rolę narratora wcieliła się Nikola 
Dobrychłop. Uroczystość zakoń-
czyła pani wójt wierszem Grażyny 
Kurek „Życzenia dla Polski”.

Po zakończeniu części poetyc-
kiej można było podziwiać wystawę 
ręcznie wyrzeźbionych z drewna 
prac autorstwa pana Grzegorza 
Dutki oraz skosztować ciast upieczo-
nych przez lokalne Koło Gospodyń 
Wiejskich „Kłębowianki”.
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Ogłoszenie

Planszówki w Lipianach

oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Li-
pianach Dorota Chrobrowska.

 Serdecznie gratulujemy. 
Aleksandra Przybylska

nauczyciele, 
wolontariusze 

oraz członkowie 
Fundacji „Moja Młodość”

Klasyfikacja drużynowa przedstawia się następująco:
I miejsce- SP Warnice   - 127 pkt              
II miejsce- SPz OI w Pyrzycach  - 101 pkt             
III miejsce- SP Okunica   -  96 pkt                 
IV miejsce- SP Bielice   -  93 pkt                 
V miejsce- SP Mielęcin   - 79 pkt                 
VI miejsce- SP Brzesko   - 33 pkt                 
VII miejsce- OSW Pyrzyce  - 32 pkt                    
VII miejsce- Team  Ueckermünde  - 30 pkt              
IX miejsce- SP  Rejtana   -   0 pkt         
Organizatorzy mają nadzieję, że za rok w listopadzie odbędzie się XV 

edycja „O króla maty” i przyniesie kolejne emocje i „wyłowi” talenty na 
miarę przyszłych medalistów ME i MŚ. 

Piotr Olech

XIV „KRÓL MATY”
 7 listopada 2019 r. w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzy-

cach odbyła się już XIV edycja zawodów sportów walki „O króla 
maty”, organizowana przez LKS Spartakus, przy udziale Powiato-
wego Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Pyrzycach i Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. 

Honorowy patronat nad im-
prezą objął Marszałek Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego i Bur-
mistrz Pyrzyc Marzena Podzińskia. 
Rywalizacji przyglądał się również 
starosta pyrzycki Stanisław Stę-
pień, a młodych adeptów sumo do-
pingował członek Zarządu Sparta-
kusa Marian Osękowski, któremu 
towarzyszył były sekretarz gene-
ralny Polskiego Związku Sumo 
Andrzej Wojda i doktor Edwin Sza-
mrowicz. Tegoroczne mistrzostwa 
miały charakter międzynarodowy, 
bo do Pyrzyc przyjechali po raz ko-
lejny sportowcy z Ueckermünde. 
Łącznie z uczniami szkół powiatu 

pyrzyckiego na dwóch dōjō wal-
czyło 192 uczestników. To wła-
śnie na tej imprezie swoje pierwsze 
kroki w sumo stawiali przyszli me-
daliści mistrzostw Europy i świata, 
m.in. Patrycja Dyszkiewicz – ak-
tualna brązowa medalistka MŚ ju-
niorek z Osaki, Paulina Zygmunt – 
multimedalistka MŚ i ME juniorek, 
Oskar Kozanka-Lipka, Rafał Ko-
walczyk- aktualny wicemistrz Eu-
ropy młodzików, Aleksander Go-
rący – brązowy medalista ME ka-
detów i wielu innych. Walczono  
w 9 kategoriach wagowych: od 
wagi do 25 kg do +80 kg
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Narodowe święto przedszkolaków 
z Kłodzina

W piątek 8 listopada 2019 r. 
dzieci z Punktu Przedszkolnego i Od-
działu Przedszkolnego w Przelewi-
cach przy Szkole Podstawowej im. 
Jana Brzechwy w Kłodzinie uroczy-
ście uczcili 101 rocznicę Odzyskania 
Niepodległości.

O godzinie 11:11 wspólnie od-
śpiewali hymn państwowy. Następ-
nie rozpoczęła się część artystyczna 

Pyrzycka wizyta w Hanowerze 

14.11.2019 uczniowie III i IV 
klasy Technikum Mechanizacji Rol-
nictwa i Agrotroniki uczestniczyli 
w światowych targach Agritechnica 
2019. O godzinie 4 rano wyruszyli-
śmy na targi do Hannoveru, po przy-
byciu na miejsce udaliśmy się na te-
ren targów, w 27 halach wystawo-
wych prezentowali się producenci 
maszyn, narzędzi, urządzeń i pojaz-
dów rolniczych z całego świata od 
USA po Japonię, nie zabrakło rów-
nież polskich producentów. Ogromne 
ilości prezentacji, nowości (autono-
miczne ciągniki i maszyny, pojazdy 
rolnicze o zasilaniu elektrycznym i 

gazowym (metan) i wiele do tej pory 
niestosowanych rozwiązań technicz-
nych), pozwoliły nam na poszerze-
nie wiedzy z naszej branży. Było to 
świetne doświadczenie.                                     

Dziękujemy naszym sponsorom, 
bez których nasz wyjazd byłby nie-
możliwy: panu Stanisławowi Stęp-
niowi – Staroście Pyrzyckiemu, pani 
Marzena Podzińskiej – Burmistrz Py-
rzyc, panu Mirosławowi Ulenberg 
– Firma Ulenberg, pan Tomaszowi 
Błażejewskiemu – Stowarzyszenie 
Technik 

Uczniowie TMRiA

przygotowana przez grupy: „Bie-
dronki”, „Motylki” i „Pszczółki”. 
Podczas występu nie zabrakło pięk-
nie wyrecytowanych wierszyków  
a także tańców w wykonaniu dwóch 
najstarszych grup. Najmłodsza grupa 
zaś wykonała biało-czerwone chorą-
giewki, które stały się dopełnieniem 
wystroju całej uroczystości.

Anna Komada


