
 1                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 17                                              

Czy przewodniczący 
zerwie się ze ………..?

Służby 
w pyrzyckich 
urzędach

Podatki  
gminne 2020
- ceny śmieci   
  ostro w górę
Powieść  
napisana 
przez pyrzyczanina



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 17                                                                11.12.2019 2                                                                               Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 17                                              

Do redakcyjnej poczty wpły-
wają różne tematy, najczęściej są 
to sugestie, o czym powinniśmy 
napisać. Czasami są to sprawy, 
problemy, których czytelnik – 
mieszkaniec powiatu pyrzyc-
kiego nie załatwił w jakimś urzę-
dzie tak, jak by chciał i prosi nas 
o pomoc. A czasami są to prośby 
o interwencję w sprawie ważnej, 
której czytelnik sam nie chce po-
ruszać ani zgłaszać.

W ubiegłym tygodniu, dzień 
po bardzo burzliwej sesji Rady 
Miejskiej w Pyrzycach, na na-
szą reakcyjną pocztę otrzyma-
liśmy maila informującego nas 

o przeciąganiu od kilku 
miesięcy kabla elek-
trycznego w poprzek 
ulicy Kościuszki, ja-
dąc od strony miasta 
za PPK. Jak czytamy  
w mailu, od kilku mie-
sięcy w ten sposób jeden 
z inwestorów prowadzi 
do siebie, do celów bu-
dowlanych energię elek-
tryczną. Na dowód, czy-
telnik dołączył do opisu 
sytuacji kilka zdjęć i po-
prosił, żeby coś z tym 
zrobić. W związku z tym, 
że droga jest powiatowa, 
skierowaliśmy zapytanie 
do pana starosty, czy jego 
drogowe służby wiedzą 
coś na w/w temat, a pyta-
nia były następujące: 
1. Jakie opłaty wniósł 

inwestor z tytułu zajęcia 
pasa drogowego i za jaki 
okres?
2. Dlaczego przewody 

energetyczne nie są odpo-
wiednio zabezpieczone  
i oznakowane?
3. Jakie konsekwencje 

grożą inwestorowi w ta-
kim przypadku, jak na 
załączonej fotografii?

 Na nasze zapyta-
nie odpowiedział Ma-
rek Kibała, dyrektor 
wydziału komunikacji:  
„W odpowiedzi na pismo 

Kabel elektryczny 
pod kołami 

z dnia 29.112019 r. w sprawie 
kabla elektrycznego ułożonego 
w poprzek ul. Kościuszki w Py-
rzycach przekazuję następujące 
informacje:
Ad. 1) Inwestor nie wystąpił  
z wnioskiem o zajęcie pasa drogo-
wego do Zarządcy Drogi i samo-
wolnie umieścił w poprzek drogi 
przedmiot (kabel elektryczny) 
mogący spowodować niebezpie-
czeństwo w ruchu drogowym.
Ad. 2) Przewód elektryczny bez 
odpowiedniego zabezpieczenia  
i oznakowania został umiesz-
czony w poprzek ulicy bez zgody 
i wiedzy Zarządcy Drogi.
Ad. 3) W myśl art. 91 Ko-
deksu wykroczeń: „Kto zanie-
czyszcza drogę publiczną lub 
na tej drodze pozostawia po-
jazd lub inny przedmiot albo 
zwierzę w okolicznościach,  
w których może to spowodować 
niebezpieczeństwo lub stanowić 
utrudnienie w ruchu drogowym, 
podlega karze grzywny do 1500 
zł albo karze nagany”.

Nadmieniam jednocześnie, 
że Zarządca Drogi z chwilą po-
wiadomienia o istniejącym za-
grożeniu na drodze powiado-
mił Komendę Powiatową Policji  
w Pyrzycach, Posterunek Energe-
tyczny w Pyrzycach oraz Powia-
towego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego w Pyrzycach”.

Nieoficjalnie wiemy, że ener-
gia elektryczna dostarczana była 
kablem w poprzek drogi do inwe-
stycji jednej z pyrzyckich fundacji, 
która buduje właśnie tam obiekt,  
a dokładnie, kto jest odpowie-
dzialny za narażenie przejeżdża-
jących ulicą Kościuszki na nie-
bezpieczeństwo wyjaśnią powia-
domione przez starostwo służby, 
a dziś można przejeżdżać ulicą 
bez obaw.  

RT

Nie bądźmy
obojętni …

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach apeluje  
o szczególną wrażliwość na los ludzi nieradzących sobie  
z problemami życia dnia codziennego.
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 Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Pyrzycach apeluje do 
mieszkańców Gminy Pyrzyce  
o zwrócenie szczególnej uwagi 
na osoby bezdomne, niepełno-
sprawne, starsze i samotne, któ-
rych zachowanie może wskazywać 
na konieczność udzielania pomocy 
medycznej lub socjalnej. 

Pora jesienno-zimowa jest bar-
dzo trudnym okresem dla tych 
osób. To właśnie w tym czasie, 
kiedy pojawiają się spadki tempe-
ratur, wzrasta ryzyko zagrożenia 
zdrowia i życia osób pozostawio-
nych bez środków do życia, po-

zbawionych jakiejkolwiek pomocy  
i wsparcia. Odpowiednio wczesna 
reakcja na potrzeby drugiego czło-
wieka pozwoli wszystkim służbom 
przyjść z pomocą na czas.

Jeżeli dostrzegaja Państwo  
w swoim otoczeniu osoby potrze-
bujące, pozbawione dachu nad 
głową, opału, ciepłego posiłku 
czy w inny sposób zagrożone, pro-
simy o pilne informowanie wska-
zanych poniżej instytucji lub bez-
pośredni kontakt z pracownikami 
Ośrodka.

Straż Miejska w Pyrzycach – tel. 
91 397 03 29, 607 986 986 od po-
niedziałku do piątku w godzinach  
6.00 - 22.00

  Komenda Powiatowa Policji 
w Pyrzycach – tel. 91 577 95 11 
lub 997 całodobowo

Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Pyrzycach – tel. 91 561 11 50, 
91 561 11 62, 662 027 400 od po-
niedziałku do piątku w godzinach  
7.00 - 15.00

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyrzycach apeluje  
o szczególną wrażliwość na los ludzi nieradzących sobie  
z problemami życia dnia codziennego.

Wojewódzkie Centrum Za-
rządzania Kryzysowego - bez-
płatna, całodobowa infolinia  
z telefonu stacjonarnego 800 170 
010, z telefonu komórkowego 
696 031 168 

Dyrektor Ośrodka
/-/ Aneta Wojcieszek
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28 listopada 2019 r. w Domu Strażaka w Warnicach odbyła się uroczy-
stość związana ze złotymi godami.  Dwie pary z naszej gminy świętowały 
50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego, zawartego w 1969 roku. 
Są to państwo: Jadwiga i Czesław Pituchowie, Jadwiga i Edward 
Polberkowie.

Jubilaci otrzymali od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz bukiety kwiatów i upominki 
od wójta Gminy Warnice. Toastem, lampką szampana i gromkim Sto lat 
uczczono dostojnych jubilatów. Dla jubilatów zagrał także zespół Bie-
siada. Zaproszonym gościom towarzyszyli członkowie ich rodzin.

50 LAT RAZEM

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

W miejscowości Przywodzie trwa rewitalizacja dwóch inicjatyw:  
1. „Remont dachu świetlicy wiejskiej” i 2. „Kuchenna rewolucja – remont 
i doposażenie kuchni” (wyburzenie ścian, powiększenie pomieszczeń wy-
posażenie kuchni).

29. listopada 2019 r. spotkaliśmy się w świetlicy w Przywodziu, aby 
obejrzeć postęp prac przy realizowanych w/w inicjatywach i wspólnie 
ustalić zakres dalszych robót. Prace te wykonują pracownicy Urzędu 
Gminy pod nadzorem p. Zbigniewa Gołaszewskiego.  W realizację pro-
jektu zaangażowani są również  mieszkańcy sołectwa (dwie grupy ini-
cjatywne + wolontariusze), którzy aktywnie uczestniczą w jego realiza-
cji. Liderami grup inicjatywnych są panie Żaneta Mrówczyńska i Justyna 
Błaszczyk.

  W spotkaniu uczestniczyli: wójt gminy Mieczysław Mularczyk, pra-
cownik UG Zbigniew Gołaszewski, przedstawicielki Stowarzyszenia Li-
der Pojezierza Elżbieta Andrzejak i Justyna Kołacz (animatorzy projektu), 
sołtys Żaneta Mrówczyńska i członek Rady Sołeckiej Justyna Błaszczyk 
oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Inkubator Pomysłów (operator pro-

jektu) Anna Garzyńska. Odwiedził nas rów-
nież radny RG Zenon Trzaskowski.

Pierwszy etap rewitalizacji zakończony 
i widać już duży postęp prac remontowych 
w budynku świetlicy. Remont dachu prak-
tycznie można uznać za zakończony, wy-
maga jedynie zamontowania instalacji 
odgromowej. Natomiast drugi etap też 
jest już prawe na finiszu. W pomieszcze-
niu  kuchennym  wykonano już ogrom prac 
remontowych, w tym m.in. wyburzono 
ściany, wymieniono urządzenia wodno - 
kanalizacyjne oraz wylano posadzkę. Za-
angażowani w remont świetlicy miesz-
kańcy dokonali także wymiany okien.  
W najbliższym czasie prowadzone będą 
dalsze prace remontowe tego pomieszcze-
nia i jego doposażanie. Przedstawione wy-
żej inicjatywy prowadzone są w ramach 
działań rewitalizacyjnych w naszym wo-
jewództwie, w szczególności obejmujące 
działania RPO WZ 7.1 typ 3 „Wzmocnie-
nie potencjału społeczności lokalnych na 
obszarach rewitalizowanych”.

Podsumowując można stwierdzić, że 
ogrom zaangażowania mieszkańców i do-
brej wzajemnej współpracy  przynosi  re-
welacyjne  efekty. Już niebawem doko-
namy podsumowania i otwarcia tych wspa-
niałych inicjatyw.

Trwa rewitalizacja
świetlicy wiejskiej 
w Przywodziu 

     W mikołajkowe popołudnie 
w holu Pyrzyckiego Domu Kultury 
został rozstrzygnięty konkurs na 
świąteczną bombkę i kartkę bożo-
narodzeniową. Na przegląd wpły-
nęło 267 prac z terenu powiatu py-
rzyckiego. Jury w składzie: Ma-
rzena Cielek, Katarzyna Pluta i Ro-
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NAJPIĘKNIEJSZE KARTKI I BOMBKI w PDK
muald Fijałkowski, po dokonaniu 
oceny postanowiło przyznać:
 NAGRODA w kategorii 
Bombka Bożonarodzeniowa

Melania Wróblewska z mamą 
ze Szkoły Podstawowej z OI w Py-
rzycach, Nadia Dubińska ze Szkoły 
Podstawowej z OI w Pyrzycach, 

Bartek Piotrowski ze Szkoły Pod-
stawowej w Żabowie Wiesława 
Olejniczak z Pyrzyc.
 WYRÓŻNIENIE:

Jakub Bednarski ze Szkoły 
Podstawowej z OI w Pyrzycach, 
Ania Zduńczyk ze Szkoły Podsta-
wowej w Żabowie, Lana Andrze-

jewska z Publicznego Przedszkola 
w Żabowie, Bogusława Lupa  
z ŚDS w Mielęcinie, Zofia Pawlik  
z Niepublicznego Przedszkola 
Akademia Malucha w Pyrzycach
 NAGRODA w kategorii 
Kartka Bożonarodzeniowa

Julia Nowak ze Szkoły Podsta-
wowej w Mielęcinie, Jakub Jaskul-
ski ze Szkoły Podstawowej z OI  
w Pyrzycach, Alicja Wojnarowska 
ze Szkoły Podstawowej w Brzesku, 
Aleksander Rzeszutek ze Szkoły 
Podstawowej w Mielęcinie

 WYRÓŻNIENIE:
Maja Stefańska ze Szkoły Pod-

stawowej z OI w Pyrzycach, Jo-
anna Błażejewska ze Szkoły Pod-
stawowej z OI w Pyrzycach, Bar-
tek Cebula ze Szkoły Podstawowej 
w Żabowie, Nela Drabik z Publicz-
nego Przedszkola w Żabowie, Zo-
fia Pawlik z Niepublicznego Przed-
szkola Akademia Malucha w Py-
rzycach, Maria Krzewicka z Nie-
publicznego Przedszkola „Bąbel”, 
Martyna Falandysz z Niepublicz-
nego Przedszkola „Bąbel” oraz 
Krzysztof Mieszko z Zespołu Szkół 
nr 2 CKU w Pyrzycach.

 Wystawę można oglądać  
w holu PDK do 12 stycznia 2020 r.
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Życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne 2019 
na tradycyjnej karcie pocztowej? 
Czemu nie!

    Adresatem tej dość niety-
powej widokówki jest Donna 
(Pani) Mina Gregori Piella 
zamieszkała w Modena 
(Włochy). Widokówka zosta-
ła wysłana w Pyrzycach  
w dniu 15.11.1902 r. (do-
ręczono ją już w dniu 
18.11.1902 r.). Co ciekawe, 
cała korespondencja odbyła 
się w… języku francuskim,  
a osoby te wcześniej w ogóle 
się nie znały. Na awersie 
czytamy: „Szanowna Pani, 
dowiedziawszy się, że Pani 
kolekcjonuje widokówki po-
zwoliłem sobie wysłać Pani 
jakąś. Oczekując rychłej od-
powiedzi przedstawiam się: 
nazywam się Georg. Adres 
znajduje się z drugiej strony. 
Georg Meißner, Pyritz, Victo-
riaplatz 11 II.
   Wróćmy do dzisiejszych 
czasów. Postcrossing to 
hobby i serwis społeczno-
ściowy, który umożliwia jego 
zarejestrowanym członkom 
wysyłanie i otrzymywanie 
pocztówek z całego świata. 
Pomysłodawcą projektu jest 
Paulo Magalhães, który uru-
chomił stronę 14 lipca 2005 
roku. Inicjatywa powstała 
jako hobby Magalhãesa, ale 
jej niespodziewany sukces 
pokazał, że zyskała o wiele 
większą popularność niż 
się spodziewał. Statystyki 
strony wskazują, że ponad 
789 958 uczestników z 

209 krajów wysłało ponad 54 
819 551 pocztówek! (stan na 
05.11.2019). Globalnie uczestni-
cy wysyłają obecnie ponad 530 
pocztówek na godzinę. W drodze 
do odbiorców znajduje się dzisiaj 
383 432 widokówek. Głównym 
założeniem poscrossingu jest to, 
że jeśli jeden z zarejestrowanych 
członków wyśle pocztówkę,  
w zamian dostanie co najmniej 
jedną wysłaną do niego przez 
losowego postcrossera z dowol-
nego miejsca na świecie.
Georg Meißner z Pyrzyc był 
zatem jednym z pionierów 
„postcrossingu” na długo przed 
informatyzacją i cyfryzacją świa-

ta. Choć należy przyznać, że de 
facto sposób porozumiewania się 
nie zmienił i polega na odręcz-
nym spisaniu kartki pocztowej. 
Portal internetowy służy bowiem 
wyłącznie losowaniu odbiorcy.  
W ślad za  postcrosserami za-
chęcamy zatem do tradycyjnego 
sposobu składania życzeń bożo-
narodzeniowych i noworocznych 
2019 r. (z wykorzystaniem kary 
pocztowej lub widokówki, od-
ręcznie spisanej, opatrzonej  
w znaczek pocztowy, wysłanej 
na poczcie). Takie życzenia z 
pewnością bardziej ucieszą od-
biorcę i głębiej zapadną  
w pamięci niż powszechne obec-

nie SMS-y. W nagrodę być 
może doczekamy się podob-
nej, tradycyjnej odpowiedzi.
    Na kolorowej widokówce 
sprzed 117 lat przedstawiono 
fotografię centrum miasta, 
prawdopodobnie wykonaną 
z bramy bańskiej.  Wydawcą 
była pyrzycka firma: Ver-
lag von Emil Koblschmidt, 
Pyritz.
Nie wiadomo, czy korespon-
dencja kiedykolwiek dotarła 
do  Donny Mina Gregori 
Piella. Na rewersie wido-
kówki brak jest dokładnego 
adresu poza nazwą miasta – 
Modena. 
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23 listopada o godz 8 rano 
Spółka Koordynator dzierżawca 
jeziora Wądół i Jeziora Kościel-
nego dokonał zarybienia węgo-
rzem (tzw. podchowanym) w nie-
spotykanej dotychczas ilości za-
rybiania, było to aż 2600 kg, co 
w przeliczeniu daje około 15 000 
szt. węgorza. Sobotnie zarybia-
nie to realizacja jednego z podsta-
wowych obowiązków dzierżawcy, 
który wynika z zawartej na dzier-
żawę jezior umowy, taka duża ilość 
jednorazowo wpuszczonego do je-
ziora węgorza realizuje plan zary-
biania na kilka lat. Oba lipiańskie 
jeziora: Kościelne i Wądół zary-
biane są od kilku lat także szczupa-
kiem, sandaczem i linem, a szcze-
gólnym sukcesem i efektem tej 
pracy okazało się to, że po wielu 
latach zarybiania sandaczem stado 
w jeziorze odnowiło się do impo-
nujących ilości i już za dwa lata 
będzie można łowić tę rybę w do-
zwolonym prawem wymiarze.  Jak 
dowiedzieliśmy się od dzierżawcy, 

„Urodziny” węgorza na Wądole

największym wyzwaniem w naj-
bliższym czasie będzie ochrona je-
zior i młodego węgorza przed kor-
moranami - kłusownikami,  któ-
rym młody węgorz smakuje naj-
bardziej, a jak już węgorz i sandacz 
podrośnie trzeba będzie chronić go 
także  przed prawdziwymi kłusow-
nikami, dla których taka ryba sta-
nowi źródło nieuczciwych docho-
dów. Obecnie ochronę, a zarazem 
dozór jezior zapewniają nowocze-
sne urządzenia monitorujące, które 
posiadają kamerę noktowizyjną, 
wysokiej klasy sprzęt optyczny, co 
ułatwia w wielu przypadkach roz-
poznanie działań kłusowniczych, 
identyfikację osób z dużych odle-
głości.  Sobotnie zarybianie węgo-
rzem jeziora Wądół odbywało się 
pod kontrolą specjalnej komisji,  
a w imieniu gminy Lipiany zary-
bianie obserwował Burmistrz Li-
pian Bartłomiej Królikowski.

PP

 
 

19 listopada kilka osób z gminy 
Pyrzyce zostało „zaproszonych” 
przez prokuratorów do Szczecina 
na „rozmowy”. Z informacji, jakie 
posiadamy,  wśród osób przesłu-
chanych jest między innymi urzęd-
nik z Urzędu Miejskiego w Pyrzy-
cach, urzędnik z Nadzoru Budow-
lanego i pyrzycki przedsiębiorca.

- „Prokuratura Okręgowa  
w Szczecinie prowadzi postępowa-
nie, które dotyczy między innymi 
niedopełnienia obowiązków służ-
bowych przez urzędników samorzą-
dowych w Pyrzycach, tutaj zarzuty 
usłyszał między innymi funkcjona-
riusz pełniący obowiązki inspek-
tora nadzoru budowlanego, zarzut 
dotyczy przekroczenia uprawnień i 
niedopełnienie obowiązków służbo-
wych, trwa gromadzenie materiału 
dowodowego i w związku z tym 
prokuratura nie informuje o szcze-
gółach” - przekazała nam rzecznik 

Służby w pyrzyckich 
urzędach

prasowa Prokuratury Okręgowej 
w Szczecinie prokurator Joanna 
Biranowska – Sochalska. Dopy-
taliśmy panią prokurator o urzęd-
nika z pyrzyckiego ratusza, w od-
powiedzi usłyszeliśmy - „Urzędnik 
ten jest również objęty tym postępo-
waniem” Zadaliśmy jeszcze kilka 
innych pytań w sprawie, ale usły-
szeliśmy za każdym razem, że nie 
można w tej chwili mówić o dalej 
idących szczegółach. Poprosiliśmy 
o komentarz burmistrz Pyrzyc.

 -„Urzędnik nie ma zakazu 
pracy w urzędzie, a jedyne ograni-
czenie w związku z prowadzonym 
postępowaniem przez prokuraturę, 
to zawieszenie go w pracy w wy-
dziale, w którym pracował” - prze-
kazała Marzena Podzińska, Bur-
mistrz Pyrzyc

RT
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→

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie informuje
Jesteśmy lokalną grupą działania, która realizuje dwufunduszową strategię rozwoju współfinansowaną przez Unię Europejską 
na lata 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Obszar 
naszego działania  to 14  gmin województwa zachodniopomorskiego, położonych w trzech powiatach - powiat stargardzki: 
Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań;  powiat pyrzycki: Bielice, Kozieli-
ce, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Stare Czarnowo. 

Rada Stowarzyszenia wybrała do realizacji operacje na rozwijanie działalności gospodarczej. Z Programu Rozwoju Obszarów  
Wiejskich 10 operacji  na kwotę 1 371 417 zł (mieszczą się w limicie środków), z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 
wybrano 4 operacje na kwotę  428 271 zł (trzy mieszczą się w limicie środków).

22 listopada zakończył się nabór wniosków grantowych „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”. Wnioskodawcami były organizacje 
pozarządowe, limit dostępnych środków wynosił 206 190,91 zł, trwa wstępna weryfikacja 23 złożonych wniosków. Ocena 
wniosków przez Radę planowana jest do 30 grudnia.

12 grudnia 1200 finał konkursu Ekologia i Tradycja , który odbył się w dwóch kategoriach: „NAJPIĘKNIEJ UBRANA CHO-
INKA”,  „NAJSMACZNIEJSZE ŚWIĄTECZNE CIASTO”. Miejsce - świetlica wiejska w Nosowie gmina Suchań. 

13 grudnia - I RAJD NOCNY PO STARGARDZIE IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA. Dystans w jedną stronę ok. 6 km, 
zbiórka o godz. 1800 w Galerii Starówka. Zwiedzamy z latarkami podziemia pod Galerią Starówka, Kolegiatę Najświętszej 
Marii Panny Królowej Świata, Basztę Morze Czerwone. Potem piesza wędrówka na Bobrową Polanę. 

do 16 grudnia trwa nabór wniosków dla JST, instytucji kultury i organizacji pozarządowych na  rozwój ogólnodostępnej  
i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej - limit 944 952,26 zł i rekreacyjno-sportowej - limit 88 865,32 zł.  

20 grudnia szkolenie z wniosku o płatność dla osób, których operacje  zostały wybrane do dofinansowania w ramach kon-
kursu na Podejmowanie działalności gospodarczej z Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich 

    Z a p r a s z a m y  n a  s t r o n ę  S t o w a r z y s z e n i a  w w w.w i r - l g d . o r g . p l .

→

→

→

→

→

Pyrzyce symbolicznie odpowiedziały 
na apel Stowarzyszenia Sędziów Pol-
skich Iustitia Polska - "Polish Judges”  
i dołączyły do obywatelskiego protestu 
zorganizowanego przez Komitet Obrony 
Demokracji. Ponad 30 osób zebrało się  
1 grudnia o godzinie 16.00 przed 
siedzibą Sądu Rejonowego w Pyrzycach. 
Na przyniesionych transparentach widać 
było hasła podobne do  prezentowanych 
w ponad 100 innych miastach w Polsce. 
Obecny przed sądem profesor Edward 
Rymar w skrócie przedstawił sytuację 
sądownictwa w Polsce oraz zagroże-
nia płynące po zawłaszczeniu sądów do 
celów partyjnych. Jedna z obecnych osób 
odczytała wiersz Juliana Tuwima, który 
wpisuje się w sytuację w naszym kraju, 
a na koniec został odśpiewany hymn. 
Jeden z banerów pozostał przed sądem 
jeszcze kilka dni po proteście, a wcho-
dzący do sądu mogli się zapoznać z jego 
treścią. 

PP

Sądowy protest w Pyrzycach 
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Jesteśmy lokalną grupą działania, która realizuje dwufunduszową strategię rozwoju współfinansowaną przez Unię Europejską 
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Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań;  powiat pyrzycki: Bielice, Kozieli-
ce, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Stare Czarnowo. 

Rada Stowarzyszenia wybrała do realizacji operacje na rozwijanie działalności gospodarczej. Z Programu Rozwoju Obszarów  
Wiejskich 10 operacji  na kwotę 1 371 417 zł (mieszczą się w limicie środków), z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 
wybrano 4 operacje na kwotę  428 271 zł (trzy mieszczą się w limicie środków).

22 listopada zakończył się nabór wniosków grantowych „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”. Wnioskodawcami były organizacje 
pozarządowe, limit dostępnych środków wynosił 206 190,91 zł, trwa wstępna weryfikacja 23 złożonych wniosków. Ocena 
wniosków przez Radę planowana jest do 30 grudnia.

12 grudnia 1200 finał konkursu Ekologia i Tradycja , który odbył się w dwóch kategoriach: „NAJPIĘKNIEJ UBRANA CHO-
INKA”,  „NAJSMACZNIEJSZE ŚWIĄTECZNE CIASTO”. Miejsce - świetlica wiejska w Nosowie gmina Suchań. 

13 grudnia - I RAJD NOCNY PO STARGARDZIE IM. HARCMISTRZA ZBYSZKA NIEGIERYSZA. Dystans w jedną stronę ok. 6 km, 
zbiórka o godz. 1800 w Galerii Starówka. Zwiedzamy z latarkami podziemia pod Galerią Starówka, Kolegiatę Najświętszej 
Marii Panny Królowej Świata, Basztę Morze Czerwone. Potem piesza wędrówka na Bobrową Polanę. 

do 16 grudnia trwa nabór wniosków dla JST, instytucji kultury i organizacji pozarządowych na  rozwój ogólnodostępnej  
i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej - limit 944 952,26 zł i rekreacyjno-sportowej - limit 88 865,32 zł.  

20 grudnia szkolenie z wniosku o płatność dla osób, których operacje  zostały wybrane do dofinansowania w ramach kon-
kursu na Podejmowanie działalności gospodarczej z Programu Rozwoju Obszarów  Wiejskich 

    Z a p r a s z a m y  n a  s t r o n ę  S t o w a r z y s z e n i a  w w w.w i r - l g d . o r g . p l .

      28 listopada 2019 r. byliśmy świad-
kami dołożenia kolejnych anten sektorowych 
do masztu bazowego sieci GSM na ulicy My-
śliborskiej 4. Ich liczba się podwoiła. Obec-
nie zamontowanych jest aż 12 sztuk! A pier-
wotne pozwolenie zakładało tylko 3 sztuki! A 
to wszystko z pominięciem nadal obowiązu-
jących w kraju praw! Warto tutaj wspomnieć 
o rozporządzeniu Ministra Środowiska z 10 
września 2019 r., poz. 1839, w sprawie przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, które klasyfikuje PEM [Promie-
niowanie elektromagnetyczne] jako znacząco 
oddziałujące na środowisko.

Czy mieszkańców przy ulicy Barlineckiej 
czeka przedwczesna śmierć? 
 Co z dziećmi? 
  Czy mają jakąkolwiek przyszłość?

W praktyce oznacza to, że:
(...) uzgodnień środowiskowych wymagać 

będą nie tylko nowe instalacje, ale również in-
stalacje modernizowane. I to bez względu na to, 
czy modyfikacje mogą realnie wpłynąć na od-
działywanie środowiskowe urządzenia."

Czy były uzgodnienie środowiskowe przed 
dołożeniem anten? OCZYWIŚCIE, że NIE!!! 
To tylko jeden z przykładów jak operatorzy ła-
mią prawo i za nic mają zdrowie i życie ludzi! 
Poniżej dołączam tabele z wartościami, które 
są kluczowe do ZACHOWANIA ZDROWIA 
przez mieszkańców ulicy Barlineckiej i oko-
lic! P.S. Wszystkie wartości na dole na chwilę 
obecną zostały już przekroczone!!! 

Autor: Rafik Ennaoui

Tabela ryc. 1: Progi ostrożności dla promieniowania elektromagnetycznego według EUROPAEM 2016.

Radny też człowiek i musi jeść, oczywiście 
nie interesuje nas, co je lub ile je w domu, ale 
jak odżywia się podczas sprawowania urzędu, 
na przykład podczas sesji rady. Od lat radni 

samorządu gminy Barlinek i My-
ślibórz podczas dłuższej prze-
rwy w sesji spożywają gorący po-
siłek, są to flaczki lub inna zupa  
z wkładką, bigos itp. W trakcie se-
sji do urzędu przyjeżdża obsługa  
z kociołkami i radni mogą sobie ku-
pić ciepłą strawę i spokojnie zjeść, 
tak jest w przypadku rady miejskiej 
w Barlinku i Myśliborzu. Pierwszy 
rok kadencji Rady Miejskiej w Py-
rzycach był bardzo nerwowy, dużo 
kłótni, emocjonalnych wypowiedzi 
itd. Może powodem tak złego za-
chowania radnych nie są poglądy 
polityczne, czy że ktoś kogoś nie 
lubi itd., tylko po prostu - „Jak Po-
lak głodny, to zły”,  ostatnia sesja 
Rady Miejskiej była bardzo kłótliwa 
i trwała prawie 9 godzin. W związku 
z tym proponuję, by przed każdą ko-
lejną sesją Rady Miejskiej w Pyrzy-
cach radnych nakarmić, dać jakąś 
gorącą strawę i będzie spokój.

RT 

Radni z Pyrzyc 
nerwowi  
bo głodni
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Czy przewodniczący 
zerwie się ze ……..?

22 listopada minął rok od 
pierwszej sesji Rady Miejskiej 
inaugurującej nowa kadencję py-
rzyckiego samorządu. Nowa rada 
wybrała na tej właśnie sesji na 
przewodniczącego Rady Mariu-
sza Majaka, który jest radnym już 
czwartą kadencję, ma wykształce-
nie prawnicze i był już przewod-
niczącym rady, więc predyspozy-
cje i doświadczenie potrzebne do 
sprawowania funkcji jest.

Majak był przewodniczącym 
Rady niecałą kadencję, bo sam  
z tej funkcji zrezygnował na 
rzecz Ryszarda Grzesiaka, ofi-
cjalnie powodem rezygnacji 
miały być sprawy osobiste, ale 
nie jest już dziś żadną tajemnica, 
że głównym powodem rezygna-
cji Majaka były zmiany na stano-
wiskach w pyrzyckim starostwie, 
którym dowodził wtedy Wiktor 
Tołoczko. 

Powracając do obecnej ka-
dencji, to niestety nikt nawet w 
najczarniejszych samorządowych 
snach nie mógł rok temu przewi-
dzieć, że na sesjach Rady Miej-
skiej w Pyrzycach będzie docho-
dziło do wypowiedzi daleko leżą-
cych od przyjętych na takich po-
siedzeniach standardów i zwykłej 
przyzwoitości. Niestety, w ocenie 
części rady, Majak, z powodu po-
lityczno – samorządowego uwią-
zania, zobowiązań nie był w sta-
nie zadbać o kulturę debaty pod-
czas posiedzeń Rady Miejskiej. 
Na najbliższej sesji będzie gło-
sowany wniosek o odwołanie 
go z funkcji złożony przez  rad-
nych: Małgorzaty Piotrowskiej, 
Iwony Ksel, Grażyny Słodkow-
skiej, Pawła Reteckiego i Jerzego 
Wrońskiego o odwołanie Mariu-
sza Majaka z funkcji przewodni-
czącego Rady Miejskiej. 

W uzasadnieniu do wniosku 
czytamy: - „ …W ocenie wnio-
skodawców, sposób prowadzenia 
obrad Rady Miejskiej przez prze-
wodniczącego Mariusza Majaka 
coraz częściej narusza i uchybia 
powadze obrad Rady. Przewodni-

czący nie potrafi arbitralnie sta-
nąć ponad podziałami w Radzie 
Miejskiej i reprezentować ca-
łej rady, a jedynie partykularne 
interesy swojego klubu i kubu 
PIS. Taki styl pracy przewodni-
czącego nie sprzyja konsolida-
cji radnych, a wręcz przeciwnie, 
prowadzi do jeszcze większych 
podziałów i powoduje, że atmos-
fera w Radzie Miejskiej niczym 
nie przypomina demokratycz-
nego samorządu. Spór jest istotą 
samorządu, ale w razie jego za-
istnienia to właśnie przewodni-
czący rady powinien prowadzić 
do kompromisu, nie zaś korzy-
stając ze swoich uprawnień, w 
sposób stronniczy przyzwalać na 
grubiaństwo i chamstwo wypo-
wiedzi, jednocześnie faworyzu-
jąc jemu bliską grupę radnych.  
Dla tych ostatnich jest zawsze 
czas nawet na zbyt długą wypo-
wiedź i to nawet gdy ta odbiega 
od meritum. Tymczasem radnych 
opozycyjnych do swoich poglą-
dów, pan przewodniczący często 
nie zauważa, sprawiając wraże-
nie, że nie widzi, że chcą oni za-
brać głos. Jeśli już uda się tym 
radnym zdobyć zainteresowanie 
przewodniczącego i otrzymują 
możliwość wypowiedzi, przewod-
niczący Majak upomina ich, czę-
sto po wielokroć, za zbyt długą 
wypowiedź, bądź o odejście od te-
matu.  Sam przewodniczący może 
i nie jest człowiekiem konflikto-
wym, ale  wielokrotnie zezwalał 
podczas obrad sesji na arogan-
cję swoich radnych, w tym zasia-
dających obok przewodniczących 
pady. Szczególnie naganne jest  
w opinii wnioskodawców swoiste 
przyzwolenie dla wypowiedzi na-
znaczonych swoistą  pogardą wo-
bec kobiet zgromadzonych na sali 
obrad, zwłaszcza w stosunku do 
pani burmistrz i pań radnych, je-
żeli w jakiejkolwiek sprawie od-
ważą się mieć zdanie odmienne 
od prezentowanego przez ugru-
powania faworyzowane przez 
przewodniczącego. Sam prze-

wodniczący faktycznie niestety 
popiera taką retorykę, bowiem 
nie zwraca uwagi i nie przywo-
łuje do porządku radnych nad-
używających w sposób skanda-
liczny swobody wypowiedzi. Na 
takie zachowanie przewodni-
czącego zwrócili uwagę również 
mieszkańcy gminy Pyrzyce, któ-
rzy w poczuciu obowiązku śle-
dzą działania rady i burmistrza, 
oglądając relacje z obrad naszych 
sesji. I to właśnie mieszkańcy za-
uważają i zgłaszają do nas  uwagi 
oburzeni, że takiej atmosfery ob-
rad sesji Rady Miejskiej nie pa-
miętają od wielu kadencji. Jeden 
z mieszkańców wyraził dezapro-
batę co do takich działań, a co 
do braku reakcji na opisaną wy-
żej złą praktykę uprawianą pod-
czas obrad, zwracając się do 
pana przewodniczącego bezpo-
średnio na piśmie, a do wiado-
mości rady miejskiej. Pisma tego 
przewodniczący akurat nie raczył 
odczytać na ostatniej sesji, mimo 
że miał o nim wiedzę. Nie trudno 
zatem stwierdzić, że nie tylko my, 
niżej podpisani radni, ale i miesz-
kańcy również zauważyli, że pod-
czas obrad sesji Rady Miejskiej 
dostrzegalna jest otwarta zgoda 
przewodniczącego na arogancję 
wypowiedzi radnych, brak sza-
cunku do oponentów, zwłaszcza 
do kobiet, brak porządku i dys-
cypliny, która uchybia powadze 
obrad. Biorąc pod uwagę wyżej 
wymienione okoliczności przema-
wiającego za utratą zaufania do 
radnego pana Mariusza Majaka 
wnioskujemy, jak na wstępie, o 
odwołanie go z funkcji przewod-
niczącego rady.  Minął rok tej ka-
dencji, a więc i czas aby Rada 
Miejska pokazała, że jest w stanie 
działać na rzecz gminy Pyrzyce, 
bez gorszących swarów i kłótni 
przy wzajemnym poszanowaniu 
radnych Rady Miejskiej i Burmi-
strza Pyrzyc. Taki sposób prowa-
dzenia rady może zapewnić tylko 
przewodniczący, który będzie ro-
zumiał swoją rolę „pierwszego 

spośród równych”, będzie sza-
nował zdanie radnych, a obrady 
sesji będzie prowadził w sposób 
sprawny i merytoryczny, tak by 
nie szukać problemów, tylko roz-
wiązań. Mając na uwadze treść 
niniejszego wniosku oraz obo-
wiązujące w tym zakresie prze-
pisy, oczekujemy umieszczenia 
przez pana przewodniczącego w 
porządku obrad najbliższej sesji, 
głosowania w przedmiocie od-
wołania przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Pyrzycach”

         Oczywiście powyższy wniosek 
należy traktować wyłącznie w 
kategoriach protestu, żółtej kartki 
dla przewodniczącego Majaka, 
bo matematycznie nie ma szans 
na jego przegłosowanie. 
Radni Klubu PiS i Bezpartyjne 
Pyrzyce mają większość w radzie 
i wynik głosowania jest oczywisty. 
Ważniejsze jest to, co z taką żółta 
kartka zrobi Majak na kolejnych 
sesjach, czy zerwie się z klubowo 
- zawodowo – partyjnej smyczy, 
wyciągnie wnioski i poprawi 
jakość prowadzenia sesji, czy 
się ofocha na wnioskodawców 
i jeszcze bardziej zezwoli na 
chamówę.

RT 

Mariusz Majak

LIPIANY
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RT 

Mariusz Majak

LIPIANY PYRZYCE
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Podatki gminne 2020 – ceny śmieci 
ostro w górę! 

Jednym z najważniejszych do-
chodów samorządów są podatki i 
opłaty lokalne,  uchwały ustalające 
ich wysokość na kolejny rok stano-
wią punkt wyjścia do planowania 
budżetu każdej gminy. Jak zwykle, 
radni chcieliby, żeby podatki były 
niskie, bo podwyższanie ich nie jest 
popularne, a z drugiej strony radni 
chcą remontów kilometrów dróg, 
chodników, basenów, wodociągów 
itd. W tym roku najbardziej kon-
fliktowy dotychczas podatek rolny 
zaproponowany przez Główny 
Urząd Statystyczny w wysokości 
58,46 zł, nie był już tak kontro-
wersyjny jak w latach minionych, 
kiedy rolnicy na sesje przyjeżdżali 
ciągnikami, by radnym wybić z 
głowy maksymalne stawki. W tym 
roku dwie  gminy: Lipiany i Przele-

wice przyjęły maksymalną stawkę 
podatku rolnego, taką jak podał 
GUS, czyli 58,46 zł, pozostałe 
gminy podjęły uchwały zmniejsza-
jące jego wysokość. Jeżeli chodzi o 
pozostałe podatki, to radni wszyst-
kich gmin podwyższyli je symbo-
licznie groszami. Podatek od posia-
dania psów, który usunęliśmy z ta-
beli, obowiązuje już tylko w gmi-
nie Przelewice i na 2020 rok wy-
nosi 15 zł od psa. Dodaliśmy do ta-
beli ceny wywozu odpadów komu-
nalnych, których zagospodarowa-
nie coraz bardziej daje się pyrzyc-
kim gminom we znaki. Jak widać, 
ceny są różne i sposób naliczania 
jest także różny. W trzech gminach: 
Lipiany, Warnice i Bielice koszt 
wywozu śmieci będzie od przy-
szłego roku liczony od ilości zu-

żytej w gospodarstwie domowym 
wody. Z danych GUS wynika, że w 
ciągu doby statystyczny Polak zu-
żywa około 100 litrów wody, czyli 
także statystycznie można przyjąć, 
że  każdy Polak zużywa 3 m3  wody 
miesięcznie. Jeżeli w domu miesz-
kają 2 osoby, to dalej statystycznie 
daje to koszt wywozu śmieci z da-
nego  gospodarstwa domowego: 
2 osoby x 3 m3 x 7,10 zł = 42,60 
zł miesięcznie za śmieci segre-
gowane i 2 osoby x 3 m3 x 28,40 
zł = 171,60 zł miesięcznie za wy-
wóz śmieci niesegregowanych. 
To oczywiście statystyczne wyli-
czenie dla  gmin: Lipiany, Bielice 
i Warnice,  w których od 1 stycz-
nia 2020 wywóz odpadów komu-
nalnych będzie liczony od zużycia 
wody w gospodarstwie domowym. 

Przypomnę, że Związek Gmin Dol-
nej Odry zajmujący się wywozem 
śmieci z tych gmin zapowiedział 
respektowanie podliczników wody 
do podlewania ogródków. W gmi-
nie Pyrzyce samorząd w tym roku 
już podchodził do tematu ceny wy-
wozu odpadów komunalnych, ana-
lizując nowe metody i stawki, ale 
większość w radzie miejskiej pode-
szła do tematu wykorzystując go do 
populistycznych wycieczek, a nie 
do poważnej dyskusji nad problem, 
z którym mierzą się dziś wszyst-
kie polskie gminy. Radni nie przy-
jęli za wiarygodne obliczeń i pro-
pozycji burmistrz, uchwalili swoje 
stawki i dziś pieniądze w systemie 
się skończyły, zabrakło 295 tysięcy 
złotych za listopad, a gdzie jeszcze 
pieniądze na grudzień? W związku 
z tym, że środków w systemie za-
gospodarowania odpadów komu-
nalnych gminy Pyrzyce  zabrakło, 
radni kosztem innych zadań będą 
musieli przyjąć uchwałę zapropo-
nowaną przez burmistrz zmienia-
jącą budżet gminy, czyli trzeba ko-
muś zabrać, żeby na śmieci dać. 
Według mnie, radni Klubu PiS  
i Klubu Bezpartyjne Pyrzyce nie 
wyrażą zgody na zmianę stawek 
i sami też nie zaproponują pomy-
słu rozwiązującego problem, bę-
dzie identyczna populistyczna na-
walanka śmieciami, jak kilka mie-
sięcy temu i za pół roku powtórka 
z rozrywki. Jeżeli chodzi o gminę 
Kozielice, to w tym roku opuszcza 
ona Związek Gmin Dolnej Odry  
i od 1 stycznia samodzielnie będzie 
prowadzić politykę śmieciową. 
Podsumowując wątek opłat za wy-
wóz śmieci, należy zauważyć, że 
wójtowie i burmistrzowie pyrzyc-
kich gmin stąpają po cienkim lo-
dzi, bo muszą znaleźć rozwiązanie 
dla problemu z wywozem odpa-
dów, wskazać najlepszą metodę dla 
ich gminy, zaproponować stawki  
i jeszcze wziąć na klatę populistów, 
dla których taki temat to raj, ale 
jest to niestety problem wszystkich 
gmin i miast w Polsce. 
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3 grudnia w Sądzie Re-

jonowym w Pyrzycach od-
było się ogłoszenie wyroku 
sądu w sprawie złożonego 
przez mieszkańca Lipian 
Ireneusza Dykierta zażale-
nia na postanowienie py-
rzyckiej prokuratury. Spór 
między Dykiertem a pro-
kuraturą dotyczy samowoli 
budowlanej - zawieszania 
dodatkowych anten nadaw-
czych na maszcie telefonii 
komórkowej w Lipianach 
przy ulicy Barlineckiej. Za-
wiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa 
przez operatora telefonii ko-
mórkowej złożył w imie-
niu grupy mieszkańców Li-
pian właśnie Dykiert i tylko 
on stanął dziś przed sądem 
jako strona sporu. Tym ra-
zem sędzia  Anna Wicher 
Sanocka zezwoliła na obec-
ność mediów na sali posie-
dzeń i wysłuchanie ustnego 
uzasadnienia. Niestety, de-
cyzja sądu nie było zgodna 
z oczekiwaniami wniosko-
dawcy i wspierających go 
mieszkańców. „Absolutnie 
nie rezygnujemy, będziemy 
podejmować kolejne kroki 
prawne, obecnie czekamy 
na uzasadnienie dzisiejszego 
wyroku” - powiedział nam 
Ireneusz Dykiert.

PP 

→ Grant Brzezin - zadanie pod nazwą: “Sport dla każdego - minisi-
łownia zewnętrzna mieszkańców Brzezin” zakupiono: rowerek, narcia-
rza, wiosło i orbitrek.

Zakup za kwotę 10.127,00 zł gdzie: 10 000,00 zł – dofinansowanie od 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach Konkursu Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie”, 127,00 zł – środki własne 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

→ Grant Nieborowo - zadanie pod nazwą: “Budowa siłowni ze-
wnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Nieborowo” 
zakupiono: 3 w 1 wahadło+biegacz+twister, orbitrek, rower, tablicę  
z regulaminem i ławkę żeliwną.

Zakup za kwotę 10.320,00 zł, gdzie: 10 000,00 zł – dofinanso-
wanie od Urzędu Marszałkowskiego w ramach Konkursu Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie”, 320,00 zł – 
środki własne Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Zażalenie GSM odrzucone
3 grudnia 2019 roku Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska wraz z wi-

cemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Kus-
toszem, wicestarostą Ewą Gąsiorowską-Nawój, radnym Rady Powiatu 
Przemysławem Maciągiem, radnym Rady Miejskiej Pawłem Reteckim 
oraz sołtysami sołectw: Nieborowo Zofią Kołodziej, Brzezin Romanem 
Byliną i Mechowo Beatą Krawczyk dokonali odbioru „Grantów sołeckich 
2019”, które są wynikiem konkursu Marszałka Województwa Zachodnio-
pomorskiego „Granty sołeckie 2019”.
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3 grudnia w Sądzie Re-
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sądu w sprawie złożonego 
przez mieszkańca Lipian 
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nia na postanowienie py-
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mórkowej złożył w imie-
niu grupy mieszkańców Li-
pian właśnie Dykiert i tylko 
on stanął dziś przed sądem 
jako strona sporu. Tym ra-
zem sędzia  Anna Wicher 
Sanocka zezwoliła na obec-
ność mediów na sali posie-
dzeń i wysłuchanie ustnego 
uzasadnienia. Niestety, de-
cyzja sądu nie było zgodna 
z oczekiwaniami wniosko-
dawcy i wspierających go 
mieszkańców. „Absolutnie 
nie rezygnujemy, będziemy 
podejmować kolejne kroki 
prawne, obecnie czekamy 
na uzasadnienie dzisiejszego 
wyroku” - powiedział nam 
Ireneusz Dykiert.

PP 

→ Grant Brzezin - zadanie pod nazwą: “Sport dla każdego - minisi-
łownia zewnętrzna mieszkańców Brzezin” zakupiono: rowerek, narcia-
rza, wiosło i orbitrek.

Zakup za kwotę 10.127,00 zł gdzie: 10 000,00 zł – dofinansowanie od 
Urzędu Marszałkowskiego w ramach Konkursu Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie”, 127,00 zł – środki własne 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach

→ Grant Nieborowo - zadanie pod nazwą: “Budowa siłowni ze-
wnętrznej - miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Nieborowo” 
zakupiono: 3 w 1 wahadło+biegacz+twister, orbitrek, rower, tablicę  
z regulaminem i ławkę żeliwną.

Zakup za kwotę 10.320,00 zł, gdzie: 10 000,00 zł – dofinanso-
wanie od Urzędu Marszałkowskiego w ramach Konkursu Marszałka 
Województwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie”, 320,00 zł – 
środki własne Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

GRANTY SOŁECKIE
3 grudnia 2019 roku Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska wraz z wi-

cemarszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdem Kus-
toszem, wicestarostą Ewą Gąsiorowską-Nawój, radnym Rady Powiatu 
Przemysławem Maciągiem, radnym Rady Miejskiej Pawłem Reteckim 
oraz sołtysami sołectw: Nieborowo Zofią Kołodziej, Brzezin Romanem 
Byliną i Mechowo Beatą Krawczyk dokonali odbioru „Grantów sołeckich 
2019”, które są wynikiem konkursu Marszałka Województwa Zachodnio-
pomorskiego „Granty sołeckie 2019”.

→ Grant Mechowo – zadanie pod nazwą: “Doposażenie świetlicy 
wiejskiej w Mechowie” zakupiono: stół nierdzewny ze zlewem 2-ko-
morowym, szafę chłodniczą jedno drzwiową, kuchnię gastronomiczną 
gazową 5-palnikową, taboret gastronomiczny gazowy 1-palnikowy.

Zakup na kwotę 12.365,24 zł gdzie: 10.000 zł - dofinansowanie 
z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Konkursu Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie”, 2.365,24 zł – 
środki własne Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.
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Ryszard Tański - Czy dziś, po debiucie 
pisarskim jest ważniejsze dla pana 
wędkarstwo, z którym się pan kojarzy od lat, 
czy pisanie powieści?

Marek Malman - Jedno drugiego nie wyklucza 
i nic nie jest tu ważniejsze. W moim wypadku 
wędkowanie i pisanie świetnie się wzajemnie 
uzupełniają. Powiem nawet, że nie byłoby 
tej książki, gdyby nie wyjazdy nad wodę. 

3 grudnia w kaplicy św. Ducha miała 
miejsce premiera pierwszej napisanej 
przez pyrzyczanina powieści fantasy  
pod tytułem „Król Myśli”, jej autorem 
jest debiutant na rynku wydawniczym  
Marek Malman. 

Kiedy poprosiłem pana Marka, żeby  
coś o sobie powiedział usłyszałem  
- „Urodzony w Pyrzycach nie odfrunąłem  
z tego miasta. W Pyrzycach się uczyłem  
i tutaj pracuję. Wiele osób zna mnie jako 
wędkarza z pasją. Uwielbiam kontakt  
z przyrodą, z niej czerpię siłę i pomysły” 
 - powiedział krótko.

Dlatego nie zamierzam odkładać wędek. Część 
powieści powstała nad jeziorami i rzekami 
przy wykorzystaniu smartfona. Kilka wątków 
powieści zostało wymyślonych właśnie na 
rybach.    

R.T. - Co lub kto był dla pana inspiracją do 
napisania „Króla Myśli”?

M.M. - Nie potrafię wskazać ani osoby, ani 
zdarzenia, które były inspiracją. Powieść 
powstała w mojej podświadomości bez 
zewnętrznej przyczyny. Na pomysł napisania 
książki wpadłem jakieś czterdzieści lat temu, 
odwiedzając naszą pyrzycką bibliotekę, która 
wtedy znajdowała się przy ulicy Zabytkowej w 
kaplicy Świętego Ducha. Wtedy nie wiedziałem, 

o czym będzie powieść, marzyłem tylko, aby 
moja książka znalazła się na bibliotecznych 
półkach. Od pomysłu do realizacji minęło więc 
dużo czasu.

R.T. - Dlaczego akcja pana powieści została 
umiejscowiona w średniowieczu, a nie w 
przyszłości lub innej epoce?

M.M. - Akcja powieści dzieje się na planecie 
podobnej do Ziemi w czasach zbliżonych do 
naszego średniowiecza. Myślę, że wpływ na 
takie umiejscowienie w czasie miały filmy  
i książki, które miałem przyjemność oglądać  
i czytać.

R.T. - W pana powieści bohaterowie mają 
magiczną moc, są też zaklęcia, mógłby pan 
zacytować jedno z nich?

M.M. - Magia jaką posługują się niektóre postaci 
z mojej powieści, ma nieco inne pochodzenie 
od tej, którą znamy z baśni, książek i filmów. 
Nie chcę zdradzać szczegółów, by nie odbierać 
potencjalnym czytelnikom przyjemności 
odkrywania zawiłości fabuły powieści. Co do 
zaklęć, to lepiej ich nie wypowiadać – mogą 
okazać się zgubne. W książce padają tylko dwa, 
oba czynią dobro. 

R.T. - Czy w pana powieści dobro zwycięża?

M.M. - Nie zdradzę zakończenia, bo nie chcę 
spoilować. Powiem natomiast, że Król Myśli 
choć wpisuje się w ogólny schemat walki dobra 
ze złem, mówiąc precyzyjniej jest opowieścią  
o walce miłości z zachłannością. Tak 
przynajmniej uważam jako autor.

R.T. - Kto jest autorem ilustracji do powieści?

M.M. - Pani Grażyna Jeznach z Kurzętnika, 
województwo warmińsko– mazurskie.

R.T. - Zbliżają się święta, czas dawania 
prezentów, komu pod choinkę można dać 
pana powieść, czy jest ona adresowana do 
konkretnej grupy wiekowej?

M.M. - Powieść jest wielowątkowa, niektóre 
wątki nie są przeznaczone dla dzieci. Określam 
ją jako powieść akcji. Dlatego można ją polecić 
tym, którzy lubią książki, w których dużo się 
dzieje. Osoby, które często pochylają się 
nad głębszymi treściami, dotyczącymi 
życia i śmierci, też nie powinny czuć się 
zawiedzione. Znajdą też coś dla siebie 
czytelnicy, szukający takich tematów jak 
miłość, przyjaźń, humor czy zagadki.
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o czym będzie powieść, marzyłem tylko, aby 
moja książka znalazła się na bibliotecznych 
półkach. Od pomysłu do realizacji minęło więc 
dużo czasu.

R.T. - Dlaczego akcja pana powieści została 
umiejscowiona w średniowieczu, a nie w 
przyszłości lub innej epoce?

M.M. - Akcja powieści dzieje się na planecie 
podobnej do Ziemi w czasach zbliżonych do 
naszego średniowiecza. Myślę, że wpływ na 
takie umiejscowienie w czasie miały filmy  
i książki, które miałem przyjemność oglądać  
i czytać.

R.T. - W pana powieści bohaterowie mają 
magiczną moc, są też zaklęcia, mógłby pan 
zacytować jedno z nich?

M.M. - Magia jaką posługują się niektóre postaci 
z mojej powieści, ma nieco inne pochodzenie 
od tej, którą znamy z baśni, książek i filmów. 
Nie chcę zdradzać szczegółów, by nie odbierać 
potencjalnym czytelnikom przyjemności 
odkrywania zawiłości fabuły powieści. Co do 
zaklęć, to lepiej ich nie wypowiadać – mogą 
okazać się zgubne. W książce padają tylko dwa, 
oba czynią dobro. 

R.T. - Czy w pana powieści dobro zwycięża?

M.M. - Nie zdradzę zakończenia, bo nie chcę 
spoilować. Powiem natomiast, że Król Myśli 
choć wpisuje się w ogólny schemat walki dobra 
ze złem, mówiąc precyzyjniej jest opowieścią  
o walce miłości z zachłannością. Tak 
przynajmniej uważam jako autor.

R.T. - Kto jest autorem ilustracji do powieści?

M.M. - Pani Grażyna Jeznach z Kurzętnika, 
województwo warmińsko– mazurskie.

R.T. - Zbliżają się święta, czas dawania 
prezentów, komu pod choinkę można dać 
pana powieść, czy jest ona adresowana do 
konkretnej grupy wiekowej?

M.M. - Powieść jest wielowątkowa, niektóre 
wątki nie są przeznaczone dla dzieci. Określam 
ją jako powieść akcji. Dlatego można ją polecić 
tym, którzy lubią książki, w których dużo się 
dzieje. Osoby, które często pochylają się 
nad głębszymi treściami, dotyczącymi 
życia i śmierci, też nie powinny czuć się 
zawiedzione. Znajdą też coś dla siebie 
czytelnicy, szukający takich tematów jak 
miłość, przyjaźń, humor czy zagadki.

R.T. - Kiedy tom 2 powieści Król Myśli? 

M.M. - Pierwszy tom pisałem trzy lata. Byłem zmuszony 
zbudować świat Króla Myśli, nadać nazwy kontynentom, 
krainom geograficznym i miejscowościom, w końcu 
opisać bohaterów ich wygląd i cechy charakteru,  
a niektórym istotom wymyślonym dla potrzeb książki 
stworzyć ich historię. Dziś to wszystko jest już gotowe, 
świat Króla Myśli choć ma jeszcze białe plamy zarówno 
na mapach, jak i w swojej historii , już istnieje. Jeśli nic mi 
nie przeszkodzi, to drugiego tomu możemy się spodziewać 
za rok.

R.T. - Czy w drugiej części akcja powieści rozgrywać 
się będzie w średniowiecznych Pyrzycach?

M.M. - Hm. Może nie wyprzedzajmy faktów.

R.T. - Dziś powieść jest w rękach czytelników, oni 
będą ją oceniać?

M.M. - Jestem bardzo ciekawy informacji zwrotnych 
dotyczących mojej powieści. Dlatego namawiam 
wszystkich do jej przeczytania. Jest już dostępna w naszej 
pyrzyckiej bibliotece.

R.T. - Dziękuję za rozmowę 

M.M. - Ja również dziękuję za rozmowę i zainteresowanie 
moją książką. Pozdrawiam wszystkich czytelników Pulsu 
Powiatu.

Na koniec dodam, że pierwszą pyrzycką powieść 
znajdziemy w Bibliotece Pyrzyckiej, a informacje 
o możliwości nabycia na stronie www.marfish.pl. 
Polecamy na świąteczny prezent.

                                                                          Ryszard Tański 

Foto: Pyrzycka Biblioteka Publiczna
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LKS „Spartakus” Pyrzyce 
nie zwalnia tempa i potwierdza 
po raz kolejny swoją domina-
cję w powiecie pyrzyckim pod 
względem zdobytych 175 punk-
tów w roku 2019 w Krajowym 
Systemie Sportu Młodzieżo-
wego prowadzonym przez Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki. 

Wśród klubów sportowych 
województwa zachodniopomor-
skiego od wielu lat plasuje się w 
czołówce, a w tym roku znajduje 
się na 6 miejscu wśród 194 skla-
syfikowanych klubów. Ilość zdo-
bytych punktów przekłada się nie-
wątpliwie na wysokie 155 miejsce 
w kraju na 4010 klubów. 

Spartakus Pyrzyce zrzesza kil-
kudziesięciu zawodników w 2 sek-
cjach (sumo i zapasy) począwszy 
od kategorii dzieci aż do młodzie-
żowca, gdzie zarówno chłopcy, jak 
i dziewczęta startują na zawodach 
w kraju i za granicą. Klub od wielu 
lat jest organizatorem zawodów w 
sumo i w zapasach rangi Mistrzostw 
Polski czy też Międzywojewódz-
kich Mistrzostw Młodziczek i Mło-

LKS „SPARTAKUS” PYRZYCE
–SPORTOWE PODSUMOWANIE 
ROKU 2019

dzików, które 2019 roku w punkta-
cji klubów wygrał. Dużym sukce-
sem drużynowym Spartakusa było 
zdobycie II miejsca wśród klubów 
na Mistrzostwach Polski Juniorek  
i Juniorów w Zamościu oraz II 
miejsca wśród grupy Kadetów na 
Pucharze Polski w sumo.

 Dokonując podsumowania na-
leży wymienić przede wszystkim 
wyniki indywidualne, które ob-
razują sukcesy sportowe naszych 
zawodników. 

Do najważniejszych należą: 
wicemistrzostwo świata w dru-
żynie Juniorek w sumo w Osace 
(Japonia) Patrycji Dyszkiewicz  
i Wiktorii Staszak oraz indywi-
dualny brązowy medal na tych 
samych zawodach Patrycji Dysz-
kiewicz. Brązowy medal Wikto-
rii Staszak na Młodzieżowych 
Mistrzostwach Europy w Talli-
nie (Estonia), 3 medale Rafała 
Kowalczyka Aleksandra Gorą-
cego i Wiktorii Staszak na Mi-
strzostwach Europy Młodzików, 
Kadetów i Kadetek w sumo na 
Węgrzech, 7 medali na Młodzie-
żowych Mistrzostwach Polski 
w sumo, 4 medale na Mistrzo-

stwach Polski Juniorek i Junio-
rów w sumo, 2 medale na Mi-
strzostwach Polski Kadetów  
i Kadetek w sumo, 33 medale  
w Pucharach Polski Seniorów, 
Juniorów, Kadetów i Młodzików 
w sumo, 19 medali w Międzywo-
jewódzkich Mistrzostw Młodzi-

czek i Młodzików w sumo i zapa-
sach miejsca V w finałach Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w zapasach i w Mistrzostwach 
Polski Juniorek i Juniorów  
w zapasach oraz ponad 50 medali  
w Ogólnopolskich Zawodach Za-
paśniczych młodzików i dzieci  
w Międzynarodowych Turnie-

jach zapaśniczych w kraju 
i za granicą.

Należy dodać, że ta-
kich sukcesów nie byłoby 
bez zaangażowania ka-
dry trenerskiej: Eugeniusza 
Klimczaka, Henryka Pełki, 
Grzegorza Jaska i Romu-
alda Pełki, a także rodziców  
i sponsorów, którym ser-
decznie dziękujemy.

                                                                                                             
Za Zarząd  LKS Spartakus

                                                                                                                       
                                                                                       

Bolesław Kowalski

 Wyniki otwartego turnieju tenisa stołowego
 o Mistrzostwo Gminy Przelewice

        23 listopada 2019 r. w hali sportowej w Przelewicach po raz ko-
lejny odbyły się Otwarte Mistrzostwa Gminy Przelewice w tenisie stoło-
wym. Organizatorem turnieju był kierownik sekcji tenisa stołowego LKS 
WICHER Przelewice Marek Kibała. W turnieju wzięło udział 60 uczest-
ników reprezentujących 11 gmin województwa zachodniopomorskiego: 
Barlinek, Bierzwnik, Chojna, Choszczno, Dębno, Dolice, Kamień Pomor-
ski, Lipiany, Przelewice, Stargard, Szczecin, gminę Kostrzyn nad Odrą 
oraz zawodnik   z Ukrainy. Mistrzostwa rozegrano w 6 kategoriach wie-
kowych. Zawodnicy zajmujący czołowe miejsca nagrodzeni zastali pa-
miątkowymi pucharami  i nagrodami rzeczowymi finansowanymi w cało-
ści ze środków budżetowych Gminy Przelewice.



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 17                                                                11.12.2019  19                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 17                                              

REDAKCJA: Dwutygodnik PULS POWIATU 74-240 Lipiany ul. Bema 22 e-mail: redakcja@pulspowiatu.pl; www.pulspowiatu.pl;  Redaktor naczelny: Ryszard Tański tel: 
510 185 777, e-mail: naczelny@pulspowiatu.pl., e-mail: reklama@pulspowiatu.pl  Stali współpracownicy:  Wojciech Kuźmiński Wydawca: MANUFAKTURA360  Za treść 
ogłoszeń, reklam i listów redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

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 26/2019,  
nr 27/2019, nr 28/2019, nr 29/2019, nr 30/2019, nr 31/2019, 
nr  32/2019  przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania 
w użytkowanie wieczyste, 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.) 

Wyniki końcowe:
I. DZIEWCZĘTA:
1 miejsce - Julia ZORNIG – Dębno
2 miejsce - Martyna KOSTER – Piasek
3 miejsce - Martyna WRONA – Piasek

II. CHŁOPCY – szkoły podstawowe klasy I- IV:
1 miejsce - Jakub ZORNIG - Dębno
2 miejsce -Antoni  ZIARKOWSKI - Przelewice 
3 miejsce - Mikołaj JACHOWICZ – Piasek

III. CHŁOPCY - szkoły podstawowe klasy V – VIII 
1 miejsce - Patryk MARCHEWKA - Piasek
2 miejsce - Łukasz KOWALSKI- Choszczno
3 miejsce - Rafał VOLLBRECHT - Smolnica

IV. MĘŻCZYŹNI  DO 30 LAT:
1 miejsce - Dawid WAJDA - Pławno
2 miejsce -Robert  BAŁACHOWSKI - Chojna
3 miejsce - Mateusz KOWALSKI -  Choszczno

V. MĘŻCZYŹNI  31 - 60 LAT
1 miejsce - Mirosław -DOBRZAŃSKI  Stargard
2 miejsce - Jacek BUT - Dolice
3 miejsce - Przemysław ANDRZEJEWSKI - Stargard

VI. MĘŻCZYŹNI  60 +
1 miejsce - Marek KIBAŁA – Laskowo
2 miejsce - Eugeniusz HELM – Barlinek
3 miejsce - Jan WOJTAŚ - Stargard
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 W roku 2014 Pyrzyce zajęły w „Sportowym Turnieju Miast 
i Gmin’’,, XI Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich” 3 miejsce, 
w 2015 7 miejsce, w 2016 miejsce 5, w 2017 – 2, w 2019 – 1 i w tym 
roku ponownie miejsce 1. Właśnie 30 listopada w Międzyzdrojach 
podsumowano XXV edycję tej imprezy, gmina Pyrzyce zajęła  

Pyrzyce ponownie na pierwszym pudle
1 miejsce w klasyfikacji miast od 15 do 40 tysięcy mieszkańców 
w województwie zachodniopomorskim. Gratulujemy wszystkim 
zaangażowanym w projekt, którzy brali czynny udział w ,,XI 
Europejskim Tygodniu Sportu”.


