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Śmieci liczone 
od wody

Lipiany,  
Warnice 
i Bielice liczą już 
śmieci od wody,  
radni Pyrzyc 
zmierzają  
w tym kierunku

Pyrzycka wojna  
na ślinę

„Sowa i Przyjaciele” 
 po pyrzycku

Lipiany i Pyrzyce

Gmina Przelewice bez 
budżetu na 2020
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Dostojni Jubilaci, którzy ob-
chodzili 50-lecie pożycia małżeń-
skiego, odznaczeni zostali meda-
lami „Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”, przyznanymi przez Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudę. Aktu 
dekoracji dokonał wójt gminy 
Mieczysław Mularczyk w  asy-
ście przewodniczącego RG Ma-
riana Świderskiego i kierownik 
USC Małgorzaty Kędziory. Wrę-
czając jubilatom bukiety kwiatów 
i drobne upominki złożyli najser-
deczniejsze życzenia oraz pogratu-
lowali wytrwałości i wspólnie prze-
żytych lat. Wyjątkowy i rodzinny 

Piękne jubileusze  
w gminie Przelewice

   Złote gody to wyjątkowy jubileusz nie tylko dla małżonków, ale 
również ich rodzin. Można było się o tym przekonać podczas uroczysto-
ści, zorganizowanej przez Urząd Gminy w  Przelewicach, która odbyła 
się 12 grudnia br. w pałacu przelewickiego Ogrodu. Dwa małżeństwa 
świętowały jubileusz 60-lecia, jedna para 65-lecie, a jedna 70-lecie po-
życia małżeńskiego.

charakter uroczystości podkreśliła 
obecność najbliższej rodziny  na-
szych jubilatów. Całość dopełnił 
jubileuszowy  tort, odśpiewanie 
tradycyjnego „100 lat” i poczęstu-
nek, podczas którego jubilaci dzie-
lili się wspomnieniami ze wspólnie 
przeżytych lat. Uroczystość ubarwi 
swym występem  zespół OPTY-
MIŚCI kierowany przez p. Daniela 
Nowackiego. W związku z tym, 
że 19 grudnia br. zespół obchodził 
pierwszą rocznicę swojego istnie-
nia, była to też okazja do podzięko-
wania za dobrą współpracę i wrę-
czenia słodkiego upominku.

Medalami z okazji 50- lecia odznaczeni zostali Państwo:
• Halina i Kazimierz Adamczykowie
• Stanisława i Józef Balcerakowie
• Grażyna i Józef Bednarczykowie
• Aniela i Józef Benkowie
• Regina i Tadeusz Kozankowie-Lipkowie
• Kazimiera i Józef Mamczakowie
• Barbara i Stanisław  Nowakowie
• Marianna i Kazimierz Paszewscy
• Janina i Jan Rozworscy
• Barbara i Józef Swatowie
• Maria i Marceli Ziarkowscy     

 
z okazji 60-lecia:
Zofia i Szczepan Kupiszowie
Jadwiga i Franciszek Pukalscy
z okazji 65-lecia:
Irena i Kazimierz Kostrzewscy
z okazji 70-lecia:
Anna i Kornel Fedorowiczowie
Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym jubilatom i ży-

czymy wielu kolejnych wspólnie przeżytych lat w zdrowiu, szczęściu  
i miłości!

9 grudnia 2019 roku w Biblio-
tece Miejskiej w Szczecinie miałam 
przyjemność uczestniczyć w spo-
tkaniu, będącym promocją książki 
Maksymiliana Dzikowskiego pt. 
„Pieśni wydmowej trawy”.

Trzy miesiące wcześniej, 13 
września  w Lipianach miała miej-
sce uroczystość nadania imienia 
Huberta Dzikowskiego, zmarłego 
niedawno znanego nam działa-
cza kultury, placowi przy MGOK. 
Wtedy mieszkańcy Lipian mieli 
okazję poznać wnuka Huberta, 
właśnie Maksymiliana i usłyszeć 
o jego książce. Wielu z nas jest już 
po tej lekturze, ja także przeczy-
tałam „ Pieśni wydmowej trawy”  
i ze wstydem przyznaję, że nie było 
mi łatwo przebrnąć przez mean-
dry życia bohaterów z epoki bliżej 
nieokreślonej, sięgającej jednak na 
pewno czasów prehistorycznych. 
Powód mojej ignorancji zawarty 
jest w znaczeniu tegoż słowa, zwy-
czajnie brakowało mi podstawowej 
wiedzy. Na szczęście, spotkanie  
z autorem i wspomagającym go ar-
cheologiem otworzyło mi oczy na 

wiele wcześniej niejasnych sytuacji 
i z pewnością zabiorę się raz jesz-
cze do przeczytania książki, tym ra-
zem ze zrozumieniem.

Celem mojej notatki nie jest 
jednak recenzja wspomnianego 
utworu. Maks był dla mnie dotąd 
wnukiem Huberta, naszego Hu-
berta, lubianego przez wszystkich, 
docenianego, wszechstronnie uta-
lentowanego, a przy tym skrom-
nego człowieka. I nagle, patrząc na 
Maksymiliana, słuchając go, śle-
dząc jego pasje, zainteresowania 
przekuwane w dzieła ośmielam się 
wróżyć, że nadejdzie chwila, kiedy 
wspominając Huberta powiemy: 
to był dziadek Maksymiliana Dzi-
kowskiego, znanego etnomuzyko-
loga, pisarza, odtwórcy historycz-
nego, edukatora muzealnego, ar-
cheologa, zarządcy dziedzictwa 
kulturalnego... A znając swojego 
przyjaciela jestem  przekonana, że 
Hubert z czułością przyglądałby 
się twórczości i wrażliwości Maksa  
i z chęcią przyjąłby podrzędną rolę 
dziadka sławnego wnuka. 

       
                                                                                

E.C.

PIEŚNI
WYDMOWEJ
TRAWY
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 Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej  w Pyrzycach radny 
Artur Kurowski przyznał się 
do nagrania rozmowy ze skarb-
nik gminy Pyrzyce. Nie byłoby 
w tym nic sensacyjnego, gdyby 
nie fakt, że Kurowski tego na-
grania dokonał bez zgody pra-
cownika urzędu, a rozmowa,  
z tego co wiemy, dotyczyła pry-
watnych spraw radnego. Kurow-
ski, podczas krótkiej obecności  
w gabinecie skarbnik, niezado-
wolony z załatwienia swojej pry-
watnej sprawy miał odezwać się 
do urzędnika słowami – „Kurtu-
azja się skończyła, wojna!” 

Podczas ostatniej w 2019 roku 
sesji burmistrz Marzena Podziń-
ska komentuje tę sytuację nastę-
pująco - „Pracownik odczytał to 
jako groźbę skierowaną pod jego 
adresem, a ja chciałbym poin-
formować pana Kurowskiego, że 
pracownik urzędu jest funkcjona-
riuszem publicznym i w tym przy-
padku przekracza pan swoje kom-
petencje jako radnego. Dodam, 
że nikt z radnych nie ma w urzę-
dzie specjalnych ulg, jeżeli chodzi 
o sprawy i postępowania urzędni-
cze, każdy z radnych jest tak samo 
traktowany, jak każdy inny miesz-
kaniec. Nie pozwolę tak trakto-
wać pracowników urzędu. Mówię 
to na sesji, bo chciałabym, żeby 
mieszkańcy również wiedzieli, jak 
jesteśmy traktowani...”  

   W odpowiedzi radnego Artura 
Kurowskiego słyszymy - „Chcia-
łem tylko krótko powiedzieć, że 
nie było tak, jak pani to przed-
stawiła mieszkańcom, kolejny raz 
wprowadza pani mieszkańców  
w błąd. Byłem tylko ja i pani 
skarbnik, więc proszę tej sprawy 
tak nie przedstawiać, bo tak nie 
wyglądała …...” 

Cała dyskusja pewnie zakoń-
czyłaby się bez jakiejś specjal-
nej pointy, ale, jak się okazało, 
radny Kurowski kilkadziesiąt 
minut później coś sobie przypo-
mniał i tuż  przed jedną z przerw 

w sesji powiedział - „Panie prze-
wodniczący, ja chciałem przed 
przerwą, zanim goście wyjdą, 
odnieść się do sprawy, która zo-
stała na początku sesji poru-
szona, gdzie zostałem pomó-
wiony o niewłaściwe zachowa-
nie, dorabia mi się tutaj gębę.  
W międzyczasie sprawdziłem w 
telefonie, mam nagranie pani 
skarbnik z tego wtargnięcia do 
pani do gabinetu, tak, że pozwoli 
pani, że je upublicznię ..”  Ta wy-
powiedź radnego była dla więk-
szości na sali obrad dość szoku-
jąca, nawet jak na obowiązujące 
w tej kadencji  niskie standardy 
kultury politycznej w pyrzyc-
kim samorządzie. Kurowski sam 
przyznał się, że nagrał swojego 
rozmówcę i wiemy, że odbyło się 
to bez jego zgody, co dla jednych 
było szokującym zaskoczeniem, 
że takie działania mogą mieć 
miejsce i już nie gdzieś w War-
szawie w restauracji Sowa i Przy-
jaciele, tylko tu w Pyrzycach. Dla 

innych, z którymi rozmawiałem 
po sesji, Kurowski potwierdził 
na sesji tylko to, co o nim niektó-
rzy słyszeli już wcześniej, że na-
grywa gdzie się da i kogo się da.

  Dziś wiemy, że Kurowski na-
grał rozmowę ze skarbnik i obie-
cał, że ją upubliczni, czego nie 
zrobił, dlaczego nie puścił roz-
mowy? Może dlatego, że upu-
blicznione nagranie z gabinetu 
urzędnika mogłoby stać się do-
wodem w sprawie, a dowody po-
winny być dostarczone do praw-
nej oceny na nośniku pierwot-
nym, czyli najlepiej na tym urzą-
dzeniu, na którym zostały wy-
tworzone, chodzi tu o możli-
wość posądzenia, że ktoś nagra-
nie przemontował. Gdyby Ku-
rowski odtworzył nagranie na 
sesji tak jak obiecał, może zo-
stałby wezwany do przekazania 
swojego telefonu na potrzeby po-
stępowania, a wtedy mogłoby 
wyjść na światło dzienne, co 
lub kto na tym telefonie był na-

grany. Dziś każdy, kto rozmawiał  
z Kurowskim może się zastana-
wiać, czy on go nagrał? Najwię-
cej do przemyśleń mają radni 
Klubu PiS i Klubu Bezpartyjne 
Pyrzyce, czy nie staną się kiedyś 
zakładnikami jakiś nagrań Artura 
Kurowskiego?  Jedno możemy 
dziś stwierdzić na pewno, py-
rzycki samorząd  w osiąganiu dna 
nie powiedział jeszcze ostatniego 
słowa, w dążeniu do takiego celu 
na pewno Rada Miejska w Py-
rzycach będzie mogła liczyć na 
radnego Prawa i Sprawiedliwo-
ści Artura Kurowskiego, prze-
wodniczącego komisji rewizyjnej 
Rady Miejskiej, który tuż po wy-
borach, będąc po dwóch piwach 
(jak sam przyznał), sponiewierał 
internautkę. Czekamy na kolejne 
nagrania i kolejne inicjatywy rad-
nego Kurowskiego ściągające py-
rzycki samorząd na dno kultury 
politycznej.

RT

„Sowa i Przyjaciele”
 po pyrzycku

Radny Artur Kurowski



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 1                                                                15.01.2020 4                                                                               Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 1                                              

FOTOGALERIA WOŚP 2020
LIPIANY

W tym roku najgłośniej Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy za-
grała w Lipianach  na Hali Spor-
towo Rekreacyjnej  i w Pyrzyckim 
Domu Kultury. Już od godzin po-
rannych w obu miastach wolonta-
riusze z puszkami WOŚP rozbie-
gli się po tak zwanym terenie, a w 
godzinach popołudniowych roz-
poczęły się koncerty i licytacje. 
Trudne i chyba niewłaściwe byłoby 
wyliczenie, jaki fant został zlicyto-
wany najdrożej, albo kto wrzucił do 
puszki najwięcej, dziś ważny jest 
każdy grosz, złotówka i stówka, 
liczy się każdy przedmiot przeka-
zany na licytację – bo każdy dał 
go z serca. Dlatego podajemy tylko 
kwoty, jakie udało się zebrać do pu-

szek z licytacji, gastronomii i róż-
nych innych atrakcji. I tak, w Lipia-
nach zebrano w tym roku 56 200 zł 
dla porównania podamy że w roku 
2019 była to kwota 49 500 zł, w 
Pyrzycach tegoroczna Orkiestra za-
grała  na kwotę 64 340 zł w roku 
ubiegłym była to kwota 51 000 zł

       Parafrazując słowa Ś.P. pre-
zydenta Gdańska Pawła Adamo-
wicza z całą odpowiedzialnością 
możemy powiedzieć : Polska jest 
szczodra, Polska dzieli się dobrem. 
Polska chce być krajem solidarno-
ści. To jest cudowny czas dzielenia 
się dobrem. Oby Orkiestra grała do 
końca świata i jeden dzień dłużej. 
Sie ma!
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Komisja, po przejrzeniu do-
kumentacji dotyczącej w/w in-
westycji, ustaliła, że: „Po prze-
prowadzeniu kontroli dotyczącej 
przetargów stwierdzono, że Dę-
bica brakuje informacji o unie-
ważnieniu informacji. Ul. Staro-
miejska brakujące dokumenty tj. 
kosztorysu inwestorskiego I i Il 
przetarg oraz wartości szacun-
kowej na Il przetarg. Wyjaśnienie 
skąd się wzięła wartość szacun-
kowa. Rozbieżność w dacie pod-
pisania umowy pomiędzy proto-
kołem, a umową. Brak zarządze-
nia o powołaniu komisji przetar-
gowej Nowielin. Brak oświad-
czenia podpisu komisji. Doku-
menty w trakcie kontroli zostały 
doręczone”.

Treść powyższych ustaleń ko-
misji rewizyjnej cytujemy w ory-
ginale, a jest ona, jak możemy 
zauważyć, trochę nie po polsku  
i chyba także mało merytoryczna, 
jak na tak poważne tematy, ale 
skoro członkowie komisji podpi-
sali się pod taką treścią, to jest to 
już oficjalny dokument. 

Powracając do tytułu, to nie 
pomyliłem się pisząc, że „Całe 

Całe szczęście dla starosty,  że w radzie powiatu
pyrzyczanie mają 
mniejszość 

szczęście, że w radzie powiatu py-
rzyczanie mają mniejszość”  bo 
nie chodzi w tym przypadku o po-
działy polityczne, tylko podziały 
ze względu na przynależność 
gminną. Gdyby bowiem przy-
jąć hipotetycznie, że w Radzie 
Powiatu Pyrzyckiego zasiada-
liby tacy pyrzyczanie  jak Hubert 
Łuszczyk, Mariusz Ogrodnik, Ar-
tur Kurowski, Damian Błażejew-
ski, Mariusz Szymkowicz (obec-
nie radni gminy Pyrzyce) itd. to 
taki protokół, jak zacytowaliśmy 
powyżej, byłby pretekstem do 
zgłoszenia sprawy do organów 
ścigania i nikt nie przyjąłby żad-
nych wyjaśnień i żadnych dodat-
kowych uzupełniających doku-
mentów po przetargach, byłby 
kryminał jak nic. 

Na ostatniej sesji Rady Po-
wiatu Pyrzyckiego, po odczyta-
niu powyżej zacytowanego proto-
kołu z kontroli inwestycji powia-
towych, nikt nie zabrał głosu. Od-
ległość między dwiema radami  
w linii prostej, to może 1 kilometr, 
ale mentalnie to jakiś kosmos.

PP

3 grudnia minionego roku komisja rewizyjna Rady Po-
wiatu Pyrzyckiego w składzie: Janusz Budynek - przewod-
niczący komisji, Przemysław Maciąg - z-ca przewodniczą-
cego, Renata Bochan - Bochanowicz - sekretarz dokonała 
kontroli procedur przetargowych na wykonanie remontów 
dróg powiatowych: na ulicę Staromiejską, drogi w miejsco-
wości Nowielin oraz w miejscowości Dębica.
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W bieżącym wydaniu PP nie 
znajdziemy skanu tradycyjnej już 
widokówki, lecz kopię pewnej sta-
rej litografii. Znajdują się na niej 
ryciny najbardziej monstrualnych 
i chyba najbardziej ciekawych ar-
chitektoniczne bram na Pomo-
rzu. Aż dwie z nich to pyrzyckie 
bramy: Bańska i Szczecińska (od-
powiednio trzecia i piąta od le-
wej). Pozostałe to bramy, które 
przetrwały do współczesnych cza-
sów, tj.: Świecka, którą można po-
dziwiać w Chojnie, stargardzka 
Brama Młyńska (zwana też Por-
tową) oraz brama zlokalizowana 
w nieodległym niemieckim Pren-
zlau, znana jako Mittelteltorturm. 
Niestety, pyrzyckie bramy najbar-
dziej ucierpiały podczas II wojny 
światowej. Z Bramy Szczecińskiej 
pozostała jedynie część przyzie-
mia, a z Bramy Bańskiej, po rewa-
loryzacji, zachowana część dolna 
(czworoboczna i czterokondygna-
cyjna), górna część ośmioboczna 
nie istnieje.   

Zespół średniowiecznych mu-
rów obronnych w Pyrzycach sta-

PYRZYCKIE BRAMY

nowi jedno z ciekawszych i stosun-
kowo dobrze zachowanych fortyfika-
cji miejskich na terenie Pomorza Za-
chodniego, o wybitnych wartościach 
naukowych i historycznych. Zacho-
wany został zasadniczy pierścień mu-
rów, wspomniane bramy, baszty, cza-
townie, furty oraz elementy obwało-
wań - wały i fosy (planty i ogrody).

Brama Bańska usytuowana jest  
w południowym ciągu murów, 
wzniesiona w trzech etapach: ko-
niec XIII w., Pierwsza połowa XV w. 
(dolne kondygnacje), XVI w. (tam-
bur). Była to brama dwustopniowa: 
część dolna, czterokondygnacyjna, 
założona na planie kwadratu o boku 
780 cm, z dwiema szkarpami, górna 
(nieistniejąca) ośmioboczna o wym. 
zewnętrznych ok. 540 x 500 cm,  
z hełmem ostrosłupowym. Przyziemie  
z ostrołukowym przejazdem, a na 
wyższych kondygnacjach otwory 
szczelinowe, różnej wielkości blendy, 
fryzy ząbkowe i arkadowe oraz kre-
nelaż z gankiem. Część ośmioboczna 
posiadała otwory szczelinowe i kre-
nelaż z gankiem. Ściany murowane 
z cegły ceramicznej o wiązaniu wen-

dyjskim (część dolna), nietynko-
wane. W elewacji wschodniej ślady 
zamurowanego danskeru (latryny).  
Brama Szczecińska ulokowana była 
w północnym ciągu murów, została 
wkomponowana w istniejący system 
obronny ok. połowy XIV w. i nadbu-
dowana w XVI w. Obecnie  zacho-
wana w formie szczątkowej, tj. ostro-
łukowy przejazd (po rewaloryzacji).

Warto też w kilku zdaniach scha-
rakteryzować pozostałe obiekty.  
Brama Świecka (Chojna) zbudowana 
jest na planie kwadratu o wymiarach 
9,8 × 9,5 metra. Stopień dolny o gru-
bości ścian 2,2 metra, posiada pięć 
kondygnacji. Na pierwszym i drugim 
poziomie obronnym umieszczono po 
cztery nisze ze strzelnicami. Na trze-
cim poziomie widoczne są trompy za 
pomocą których część graniasta prze-
chodzi w partię ośmioboczną. Człon 
ośmioboczny posiada trzy poziomy, 
zwieńczone platformą ze stożkiem. 
Wszystkie poziomy posiadały połą-
czenia drabinowe. Do czterech na-
rożnych wieżyczek prowadzą od-
rębne klatki schodowe, bez połącze-
nia z częścią ośmioboczną. Z boku 

Bramy Świeckiej znajduje się 
świetnie zachowany wykusz. 

Brama Młyńska (Stargard) za-
opatrzona w dwie wieże posiada 
herb miasta nad podwójnym szyl-
dem. Brama obejmuje ramię Iny, 
która kiedyś poruszała stary młyn 
miejski i jest jedyną bramą wodną 
na Pomorzu. Przy obydwóch wie-
żach bramy, poniżej wieńca bla-
nek, znajduje się ukośnie usta-
wiona żelazna sztanga, z której 
zwisa żelazny łańcuch. Te żela-
zne łańcuchy zostały tam umiesz-
czone przez magistrat, wówczas 
gdy Stargard stał się miastem han-
zeatyckim. Ilość ogniw łańcu-
chów odpowiada liczbie głosów, 
jakie miasto mijało podczas obrad 
i głosowań w dni handlowe. 

Mittelteltorturm (Prenzlau) 
była najmłodszą wieżą murów 
miejskich i została zbudowana  
w XV wieku. W 1923 roku dobu-
dowano do wieży pijalnię. Dzisiaj 
można znaleźć tam odpocząć  
w pięknym pensjonacie.

.Całe szczęście dla starosty,  że w radzie powiatu
pyrzyczanie mają 
mniejszość 
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W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi policjanci ruchu 
drogowego w całym kraju podejmą działania związane z zapewnieniem 
bezpieczeństwa wyjeżdżającym. Dużą uwagę mundurowi zwrócą na kon-
trolę autobusów i kierowców wiozących dzieci na zimowy wypoczynek.

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży  podczas zimo-
wego wypoczynku jest priorytetem polskiej Policji. Istotnym elemen-
tem troski o bezpieczeństwo są kontrole autobusów wiozących je na 
wypoczynek.

Podczas kontroli sprawdzany będzie przede wszystkim stan tech-
niczny autobusu i jego wyposażenie, uprawnienia kierującego oraz stan 
trzeźwości.

Policjanci przygotowali wykaz miejsc prowadzenia kontroli stanu 
technicznego autobusów oraz kierowców autobusów przewożących 
dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punk-
tów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie bę-
dzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości prze-
prowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców.

Potrzebę kontroli można również zgłosić osobiście w każdej jednostce 
policji lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Dobrym rozwiązaniem jest poinformowanie policjantów o planowa-
nym wyjeździe z kilkudniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu można 
uniknąć dłuższego oczekiwania na przyjazd patrolu policji.

PRZYPOMINAMY, ŻE KONTROLE AUTOKARÓW NA TE-
RENIE POWIATU PYRZYCKIEGO MOŻNA  zgłaszać pisemnie, 
telefonicznie bądź faksem pod numerami telefonów Komendy Powia-
towej Policji w Pyrzycach: u dyżurnego jednostki policji tel. 91 577 
95 11, bądź u Kierownika Ogniwa Ruchu Drogowego tel. 91 577 95 
70, fax. 91 577 95 04. 

KONTROLĘ AUTOKARU NALEŻY ZGŁOSIĆ 
Z KILKUDNIOWYM WYPRZEDZENIEM. 

W trosce o bezpieczeństwo podróżujących informacja z kilkudnio-
wym wyprzedzeniem pozwala racjonalnie zaplanować siły i środki  
w dniach, w których nierzadko zgłoszono kilka kontroli autobusów  
w tym samym czasie.

„BEZPIECZNE FERIE” 2020
 - AUTOBUSY DO KONTROLI

Sportowym rzutem na taśmę 
udało się gminie Pyrzyce wyłonić 
w ostatnich dniach grudnia wyko-
nawcę remontu ulicy Mickiewicza 
w Pyrzycach. Będzie to stargardzka 
firma BUDPAK Paweł Szubert. 
Firma ta wykonuje i kończy już re-
mont, a właściwie budowę drogi  
w Rzepnowie. 

W ramach projektu inwesty-
cji ulicy Mickiewicza będzie wy-
konane między innymi: prze-
budowa skrzyżowań i wjazdów 
oraz budowa chodników, a także  
urządzenie terenów zieleni. 

Przebudowa odcinków jezdni 
zapewni poprawę warunków bez-
pieczeństwa ruchu drogowego  
i komfortu jazdy na przedmi-
otowych odcinkach dróg, szerokość 
projektowanych odcinków jezdni 
wyniesie 5,0 - 6,0 m, całkowita 

BUDPAK wyremontuje
ulicę Mickiewicza

powierzchnia przebudowywanych 
jezdni wyniesie ok. 10 756 m2.  
W ramach inwestycji przewiduje się 
przebudowę istniejących wjazdów,  
a urządzenie terenów zielonych po-
legać będzie na humusowaniu pob-
oczy wraz z obsianiem trawą przy 
grubości warstwy humusu 10 cm. 
Wszelkie inne istniejące tereny 
zielone w obrębie zakresu opra-
cowania planuje się pozostawić  
w stanie dotychczasowym. Gmina 
Pyrzyce na tę inwestycję pozyskała 
z Funduszu Dróg Samorządowych 
kwotę 2 313 547,47 zł; całkowita 
wartość netto inwestycji to kwota  
3 316 937,56 zł. 

Gdyby do końca 2019 roku nie 
wyłoniono wykonawcy inwestycji, 
przyznane z Funduszu środki zos-
tałyby gminie Pyrzyce odebrane.

PP 

Rozpisany przez starostę py-
rzyckiego konkurs na dyrektora 
pyrzyckiego Powiatowego Urzędu 
Pracy został zakończony. Chęć by-
cia dyrektorem PUP wyraziła Ali-
cja Pajor-Kubicka popierana przez 
PSL i  Adrianna Rejniak popie-
rana przez Prawo i Sprawiedli-
wość. W poświąteczny piątek Sta-
rosta Pyrzycki Stanisław Stępień 
zakomunikował, że konkurs wy-
grała Alicja Pajor-Kubicka, jej za-
stępcą została Elżbieta Gabruch,  
a obie panie objęły stanowiska od 
1 stycznia 2020 roku. Na przykła-
dzie powyższego konkursu mo-
głoby się wydawać, że powiatowy 
koalicjant PSL wygrał z PiS, ale 

W święto Trzech Króli (6.01) policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach 
przeprowadzili nietypowy pilotaż.  Tym razem 
nie oni zatrzymali pojazd, ale kierujący po-
jazdem zatrzymał mundurowych. Jak się oka-
zało, kierowca audi, który zatrzymał patrol po-
trzebował w szybkim tempie dotrzeć do szpi-
tala, na oddział położniczy.

24-latek powiedział funkcjonariuszom, że 
wiezie rodzącą siostrę. 31 - latka z silnymi bó-
lami porodowymi musiała jak najszybciej zna-
leźć się w szpitalu. Mundurowi o tej sytuacji 
natychmiast powiadomili dyżurnego i rozpo-
częli pilotaż do najbliższego szpitala w Star-
gardzie. Błyskawiczna reakcja i pomoc poli-
cjantów pozwoliła  kobiecie na szybkie dotar-
cie na szpitalną izbę przyjęć. Sierż. szt. Ka-
mil Góra i st. post Marcin Wolski zapewne na 
długo zapamiętają tę interwencję. Policjanci 
dowiedzieli się, że 31-letnia mama oczekiwała 
narodzin syna. Mamy nadzieję, że na świat 
przyszedł zdrowy maluch.

mł. asp. Marcelina Pałaszewska

NIECODZIENNA SYTUACJA 
I PILOTAŻ RODZĄCEJ DO SZPITALA 

sierż. szt. Kamil Góra

st. post. Marcin Wolski

Na początek mała ciekawostka 
o pluciu w ogóle. Otóż okazuje się, 
że potrzeby spluwania nie kwe-
stionowano w Europie aż do XVII 
wieku. Jednak stopniowo, poma-
lutku zaczęły się pojawiać ograni-
czenia co do tego, gdzie, kiedy, jak 
można to robić. Był np. taki okres, 
kiedy to niemal na każdym kroku 
ustawione były tzw. spluwaczki. 
Ale to było dawno, dawno temu.  
W XIX wieku plucie popadło  
w niełaskę, a w wieku XX w Euro-
pie zaczął obowiązywać całkowity 
zakaz… Ale zakazy są przecież po 
to, by je łamać, a sztuka savoir vi-
vre’u nie jest obowiązkowa.  Plucie 
wraca więc do łask i to jako forma 
wyrażania swoich emocji, jak się 
nietrudno domyślić, negatywnych, 
czyli de facto bardziej opluwanie 
niż plucie. Dlaczego zdarza się, że 
opluwamy innych? Pewnie psycho-
log oceniłby to dogłębnie, szeroko. 
Mnie się wydaje, że to najzwyczaj-
niejsze chamstwo, będące równo-
cześnie wyrazem braku słownej ar-
gumentacji. Osobiście wolałbym 
jednak dostać od swego przeciw-
nika  z tak zwanego liścia, może by 
zabolało fizycznie, może pozosta-
wiłoby jakieś cielesne efekty, ale  
to „tylko” ból fizyczny. Oplucie ko-
goś to coś o wiele poważniejszego, 
to jedna z najgorszych zniewag,  
a w naszej kulturze oplucie kogoś 
ma jeszcze kontekst historyczny 
„Nie będzie Niemiec pluł nam  
w twarz” – mówią słowa patriotycz-
nej „Roty”, więc emocjonalnie nie 
pobiciem kogoś, czy też obrzuce-
niem wyzwiskami, wulgaryzmami, 
a opluciem możemy najbardziej 
znieważyć. Oplucie znajduje się na 
szczycie obraźliwych zachowań, 
samo słowo „pluć” ocieka pogardą. 
Dlaczego dziś piszemy o pluciu? 
Otóż podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Pyrzycach, podczas 
jednej z przerw, w toalecie męskiej 
jeden radny opluł drugiego radnego 
a ten odplunął. Dokładnie, to radny 
Artur Kurowski, przewodniczący 

to tylko pozorna wygrana, bo wy-
starczy przypomnieć, że w składzie 
komisji konkursowej byli:  Marek 
Kibała – przewodniczący komisji, 
który z urzędu jest członkiem Za-
rządu Powiatu Pyrzyckiego,  Ma-
riusz Majak - członek komisji  peł-
niący funkcję sekretarza Powiatu 
Pyrzyckiego, Elżbieta Marszałek – 
sekretarz komisji będąca głównym 
specjalistą ds. kadrowych, czyli na 
wybór  Alicji Pajor-Kubickiej po-
pieranej przez PSL musiał wyrazić 
zgodę Starosta Pyrzycki z PiS. Tak 
więc konkurs na dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy w Pyrzycach 
wygrała koalicja PSL – PiS.

Wygrał kandydat PSL?
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W święto Trzech Króli (6.01) policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach 
przeprowadzili nietypowy pilotaż.  Tym razem 
nie oni zatrzymali pojazd, ale kierujący po-
jazdem zatrzymał mundurowych. Jak się oka-
zało, kierowca audi, który zatrzymał patrol po-
trzebował w szybkim tempie dotrzeć do szpi-
tala, na oddział położniczy.

24-latek powiedział funkcjonariuszom, że 
wiezie rodzącą siostrę. 31 - latka z silnymi bó-
lami porodowymi musiała jak najszybciej zna-
leźć się w szpitalu. Mundurowi o tej sytuacji 
natychmiast powiadomili dyżurnego i rozpo-
częli pilotaż do najbliższego szpitala w Star-
gardzie. Błyskawiczna reakcja i pomoc poli-
cjantów pozwoliła  kobiecie na szybkie dotar-
cie na szpitalną izbę przyjęć. Sierż. szt. Ka-
mil Góra i st. post Marcin Wolski zapewne na 
długo zapamiętają tę interwencję. Policjanci 
dowiedzieli się, że 31-letnia mama oczekiwała 
narodzin syna. Mamy nadzieję, że na świat 
przyszedł zdrowy maluch.

mł. asp. Marcelina Pałaszewska

NIECODZIENNA SYTUACJA 
I PILOTAŻ RODZĄCEJ DO SZPITALA 

Trwają prace przy przebudowie drogi gminnej w miejscowości Rzep-
nowo, na którą Gmina Pyrzyce otrzymała dofinansowanie z Urzędu Mar-
szałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddzia-
łania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub 
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Pod-
stawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.

Wykonawcą robót zostało Konsorcjum Firm: BUDPAK Spółka z o.o. 
z siedzibą w miejscowości Grzędzice i Paweł Szubert BUDPAK z sie-
dzibą w Stargardzie, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.  
Termin realizacji zadania – 2019-2020 

Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Rzepnowo

Na początek mała ciekawostka 
o pluciu w ogóle. Otóż okazuje się, 
że potrzeby spluwania nie kwe-
stionowano w Europie aż do XVII 
wieku. Jednak stopniowo, poma-
lutku zaczęły się pojawiać ograni-
czenia co do tego, gdzie, kiedy, jak 
można to robić. Był np. taki okres, 
kiedy to niemal na każdym kroku 
ustawione były tzw. spluwaczki. 
Ale to było dawno, dawno temu.  
W XIX wieku plucie popadło  
w niełaskę, a w wieku XX w Euro-
pie zaczął obowiązywać całkowity 
zakaz… Ale zakazy są przecież po 
to, by je łamać, a sztuka savoir vi-
vre’u nie jest obowiązkowa.  Plucie 
wraca więc do łask i to jako forma 
wyrażania swoich emocji, jak się 
nietrudno domyślić, negatywnych, 
czyli de facto bardziej opluwanie 
niż plucie. Dlaczego zdarza się, że 
opluwamy innych? Pewnie psycho-
log oceniłby to dogłębnie, szeroko. 
Mnie się wydaje, że to najzwyczaj-
niejsze chamstwo, będące równo-
cześnie wyrazem braku słownej ar-
gumentacji. Osobiście wolałbym 
jednak dostać od swego przeciw-
nika  z tak zwanego liścia, może by 
zabolało fizycznie, może pozosta-
wiłoby jakieś cielesne efekty, ale  
to „tylko” ból fizyczny. Oplucie ko-
goś to coś o wiele poważniejszego, 
to jedna z najgorszych zniewag,  
a w naszej kulturze oplucie kogoś 
ma jeszcze kontekst historyczny 
„Nie będzie Niemiec pluł nam  
w twarz” – mówią słowa patriotycz-
nej „Roty”, więc emocjonalnie nie 
pobiciem kogoś, czy też obrzuce-
niem wyzwiskami, wulgaryzmami, 
a opluciem możemy najbardziej 
znieważyć. Oplucie znajduje się na 
szczycie obraźliwych zachowań, 
samo słowo „pluć” ocieka pogardą. 
Dlaczego dziś piszemy o pluciu? 
Otóż podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Pyrzycach, podczas 
jednej z przerw, w toalecie męskiej 
jeden radny opluł drugiego radnego 
a ten odplunął. Dokładnie, to radny 
Artur Kurowski, przewodniczący 

Pyrzycka wojna na ślinę

komisji rewizyjnej Rady Miejskiej 
opluł radnego Jerzego Wrońskiego, 
a ten nie pozostał mu dłużny.  
W trakcie incydentu poza wymie-
nionymi powyżej radnymi, w to-
alecie obecni byli radni Mariusz 
Majak, przewodniczący Rady 
Miejskiej, Mirosław Stasiak, wi-
ceprzewodniczący Rady Miejskiej.  
Do całej czwórki radnych zwróci-
łem się z prośbą o przesłanie do na-
szej redakcji swojego stanowiska 
na temat zdarzenia.

Na naszą prośbę odpowiedział 
tylko radny Jerzy Wroński, radny 
Artur Kurowski sytuacji z opluciem 
nie opisał, a jedynie odpowiedział 
esemesem, znowu w swoim stylu 
próbując mnie speszyć lub zastra-
szyć, radny Stasiak i Majak nic 
nie odpisali. „Incydent o który pan 
pyta, ma swój początek z posiedze-
nia ostatniej komisji budżetu naszej 
rady, gdzie wyraziłem swoją ne-
gatywną ocenę dotyczącą pomysłu 
zmiany sposobu naliczania opłat 
za wywóz odpadów komunalnych 
z obecnego liczonego od osoby 
na system liczenia opłat od zuży-
tej wody, wtedy to radny Kurow-
ski w obecności zebranych zainsy-
nuował, że ja pewnie takiej zmiany 
nie chcę, bo nie płacę za wodę, 
czyli, że kradnę wodę. I to ten temat 
powrócił właśnie podczas przerwy  
w sesji w toalecie i ja powiedziałem 
wtedy Kurowskiemu, że to on chyba 
kradnie prąd doprowadzając go do 
swojej budowy nielegalnie przez 
drogę, ulicę Kościuszki. Wtedy on 
mnie opluł na twarz, a ja odplu-
nąłem, otrząsnąłem się, ale nie że-
bym chciał pluć na niego tylko to 
był taki odruch, wtedy doskoczył do 
mnie radny Stasiak i powiedział, że 
i tak mam szczęście, bo mogło być 
gorzej” - przekazał nam radny Je-
rzy Wroński     

Oplucie przeciwnika to pro-
wokacja i konfrontacja w jednym, 

jednocześnie nie jest to klasyczna 
forma przemocy, dlatego dużo 
trudniej ją ocenić z punktu widze-
nia prawa. Oplucie obraża, ale nie 
powoduje obrażeń (fizycznych). 

Oplucie poza zniewagą niesie 
ze sobą także aspekt czysto me-
dyczny, w ślinie przenoszone są 
bakterie i poprzez ślinę plujący 
może zarazić oplutego jakąś ze 
swoich chorób. Czyli radny rady 

miejskiej Jerzy Wroński powinien 
zażądać od radnego Artura Kurow-
skiego świadectwa zdrowia wyklu-
czającego możliwość zakażenia ja-
kąś chorobą w wyniku oplucia.

I cóż tu powiedzieć na zakoń-
czenie? I straszno i śmieszno, ale 
bardziej straszno, bo jednak bruku 
sięgają kultura i obyczaje tej rady.

           RT

to tylko pozorna wygrana, bo wy-
starczy przypomnieć, że w składzie 
komisji konkursowej byli:  Marek 
Kibała – przewodniczący komisji, 
który z urzędu jest członkiem Za-
rządu Powiatu Pyrzyckiego,  Ma-
riusz Majak - członek komisji  peł-
niący funkcję sekretarza Powiatu 
Pyrzyckiego, Elżbieta Marszałek – 
sekretarz komisji będąca głównym 
specjalistą ds. kadrowych, czyli na 
wybór  Alicji Pajor-Kubickiej po-
pieranej przez PSL musiał wyrazić 
zgodę Starosta Pyrzycki z PiS. Tak 
więc konkurs na dyrektora Powia-
towego Urzędu Pracy w Pyrzycach 
wygrała koalicja PSL – PiS.

Wygrał kandydat PSL?
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA § PRAWO  I  GOSPODARKA

cd. str.11

Śmieci liczone 
1 stycznia 2020 roku  Zwią-

zek Gmin Dolnej Odry wprowadził 
zmianę metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi na terenie gmin należą-
cych do Związku, opłata za wywóz 
odpadów komunalnych jest obec-
nie naliczana od zużycia wody. Do 
Związku należą obecnie trzy py-
rzyckie gminy: Bielice, Warnice  
i Lipiany Dotychczas mieszkańcy 
w/w gmin płacili za wywóz odpa-
dów od każdej osoby zamieszku-
jącej nieruchomość - 15 zł mie-
sięcznie za śmieci segregowane  
i 21 zł za zmieszane. Od 1 stycznia 
osoby, które prowadzą selektywną 
zbiórkę odpadów zapłacą 7,10 zł 
za m3 odpadów komunalnych,  
a w przypadku śmieci zmieszanych 
- 28,40 zł za m3, obie stawki oczy-
wiście będą mnożone w zależno-
ści od ilości zużytej wody w danym 
gospodarstwie. 

  O odpowiedź na kilka pytań na 
temat proponowanych zmian w li-
stopadzie ubiegłego roku poprosi-
łem Jana Krzywickiego, przewod-
niczącego Zarządu Związku, w jed-
nym z punktów zapytałem  pana 
przewodniczącego - „Czy wprowa-
dzenie nowego systemu naliczania 
wpłynie na dotychczasowy harmo-
nogram wywozu odpadów?”

- „Zmiana metody naliczania 
opłat za wywóz odpadów nie ma 
związku z harmonogramem wywozu 
odpadów. Harmonogramy sporzą-
dzane są na dany okres (obecnie 
funkcjonujące obowiązują do końca 
roku kalendarzowego), być może 
w przyszłym roku ulegną zmia-
nie terminy wywozu odpadów ko-
munalnych” - odpowiedział Jan 
Krzywicki. 

Niestety, rzeczywistość oka-
zała się trochę inna, od kilku dni 
mieszańcy gminy Lipiany, Bielice 
i Warnice informowani są o har-
monogramie wywozu odpadów  

w 2020 roku w okresie od stycz-
nia do marca i wynika z niego, 
że odpady selektywne będą wy-
wożone w większości tylko raz  
w miesiącu, co zdecydowanie be-
dzie miał wpływ na jakość usług 
komunalnych. W związku z tym 
poprosiłem pana przewodniczą-
cego ponownie o komentarz do 
śmieciowej sytuacji. 

„W odpowiedzi na pana wiado-
mość mailową z  3 stycznia 2020 r., 
która wpłynęła do Biura Związku 
Gmin Dolnej Odry informuję, co 
następuje:

„Zmiana metody naliczania 
opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi nie ma związku 
z częstotliwością wywozu odpa-
dów ani też z harmonogramem 
odbioru odpadów. Częstotliwość 

odbioru odpadów określona zo-
stała wspólną decyzją przedsta-
wicieli naszych gmin członkow-
skich w drodze Uchwały nr 9/2019 
Zgromadzenia Związku Gmin Dol-
nej Odry z dnia 24 czerwca 2019 
r. w sprawie określenia szczegóło-
wego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właści-

cieli nieruchomości i zagospodaro-
wania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną opłatę za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi (Dz. 
U. Woj. Zachodniopomorskiego  
z 2019 r., poz. 4010 z późn. zm.). 
Wyszliśmy naprzeciw sygnalizowa-
nym nam oczekiwaniom mieszkań-
ców w zakresie ograniczenia skali 
wzrostu cen. Jednym ze sposo-
bów na ograniczenie skali podwy-
żek, jest nieradykalna, ale jednak 
zmiana w zakresie częstotliwości 
odbioru odpadów. Znajdujemy się 
w trzymiesięcznym okresie przej-
ściowym. Rozstrzygamy obecnie 
długoterminowy przetarg. Nadto,  
z uwagi na długi okres świąteczny  
i znaczną ilość dni wolnych od 
pracy wystąpiły pewne przesunię-
cia odbiorów odpadów, które w try-

bie pilnym są obecnie nadrabiane. 
Na okres przejściowy do końca 
marca musiały zostać też przygo-
towane i przedstawione mieszkań-
com nowe harmonogramy odbioru. 
Zgodnie z obecnie obowiązującą 
umową zawartą na okres do dnia 
31 marca 2020 r. odpady segrego-
wane gromadzone w pojemnikach  
z tworzyw sztucznych wraz metalem 

z nieruchomości w zabudowie wie-
lorodzinnej z terenu Związku Gmin 
Dolnej Odry odbierane będą 1 x na 
dwa tygodnie, natomiast odpady 
selektywne gromadzone w workach 
w zabudowie niewielorodzinnej 
będą odbierane z częstotliwością 
1 x na cztery tygodnie.  Podjęcie 
ww. uchwały przez Zgromadzenie 
Związku Gmin Dolnej Odry miało 
na celu przede wszystkim ograni-
czenie kosztów związanych z trans-
portem odpadów. Zwiększenie czę-
stotliwości jest możliwe, ale z całą 
pewnością znajdzie to poważne od-
zwierciedlenie w skali podwyżek” 
- czytamy w stanowisku Związku 
Gmin Dolnej Odry.

 Po tej odpowiedzi temat, za-
miast się choć trochę wyjaśnić, to  
jeszcze bardziej się zagmatwał:

 Po pierwsze – w walce o niż-
szą cenę wywozu odpadów, ob-
niżana jest jakość świadczonych 
usług komunalnych – problem,  
o którym jeszcze do dziś nikt nie 
mówił. Podążając za logiką tłuma-
czenia Związku Gmin Dolnej Odry, 
który to związek martwi się o na-
sze kieszenie, można pójść dalej  
i zmniejszyć częstotliwość wy-
wozu  śmieci wszystkich frakcji za 
jednym zamachem raz w miesiącu 
aż do zagrożenia epidemiologicz-
nego (zwłaszcza latem ).

   Po drugie – czytamy w stano-
wisku ZGDO, że odpady segrego-
wane w pojemnikach plastikowych 
w zabudowie wielorodzinnej będą 
obierane raz na dwa tygodnie, czyli 
tak jak wszyscy w 2019 roku, a te 
same odpady segregowane ale gro-
madzone w workach w zabudowie 
niewielorodzinnej  będą odbierane 
raz w miesiącu.

 Czy to nie jest dyskrymina-
cja części mieszkańców, tym bar-
dziej, że cena za odbiór śmieci 
jest dla obu środowisk taka sama?  
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Dla przykładu  miasto Szczecin 
wprowadziło już w roku ubiegłym 
metodę zmieszaną, czyli w budow-
nictwie wielorodzinnym wywóz 
odpadów komunalnych liczony 
jest od zużycia wody, a przy zabu-
dowie jednorodzinnej obowiązują 
stałe stawki, w roku ubiegłym radni 
Szczecina dwukrotnie zmieniali ich 
wysokość i dziś wynoszą one: 

Zabudowa wielorodzinna
W zabudowie wielorodzinnej 

(np. spółdzielnie mieszkaniowe) 
każda rodzina segregująca odpady 
zapłaci 7,5 zł za każdy zużyty metr 
sześcienny wody. Przyjmując, że 
jedna osoba miesięcznie zużywa 
średnio około trzech metrów sze-
ściennych wody, czyli czterooso-
bowa rodzina zapłaci miesięcznie 
ok. 90 zł. Ci, którzy nie segregują 
odpadów zapłacą aż 15 zł za każdy 
zużyty metr wody.

Domy jednorodzinne
Ci, którzy segregują odpady za-

płacą co miesiąc 94 zł, ci, którzy 
nie segregują - 188 zł

Od kiedy podwyżki za śmieci?
Podwyżki będą obowiązy-

wać od 1 stycznia 2020 r. Przypo-
mnijmy, że obecne ceny, weszły  
w życie w marcu 2019.

Należy dodać, że harmonogram 
wywozu odpadów segregowanych 
przewiduje ich wywóz z posesji mi-
nimum jeden raz na dwa tygodnie 
bez względu na to, czy są w wor-
kach, czy pojemnikach lub w jakiej 
zabudowie zostały wytworzone.

Wracając do Lipian, Bielic  
i Warnic, to dziś mieszkańcy skła-
dając deklaracje według nowej me-
tody, muszą w nich wskazać śred-
nie zużycie wody w wybranym 
okresie 6 miesięcy roku ubiegłego, 
dołączyć do deklaracji faktury za 
wodę i według tych danych wystar-
tuje naliczanie kosztów wywozu 
odpadów komunalnych. Jak wzro-
sną ceny, każdy z mieszkańców 

w/w gmin sprawdzi przy pierw-
szym naliczeniu opłaty, dziś wiemy 
na pewno, że Związek Gmin Dol-
nej Odry chcąc uniknąć drastycz-
nych podwyżek cen za wywóz od-
padów, obniżył jednocześnie ja-
kość usług.

Na najbliższej sesji radni Rady 
Miejskiej w Pyrzycach po raz ko-
lejny będą się zastanawiać nad śmie-
ciowym problemem. Przypomnę, 
że te oficjalne i nieoficjalne dysku-
sje na temat stawek i metod radni  
i burmistrz Pyrzyc prowadzą już 
od roku. Do dziś między radnymi  
a burmistrz nie doszło w tym te-
macie do porozumienia, uciekanie 
przez pyrzyckich radnych od te-
matu i odsuwanie go w czasie do-
prowadziło w końcówce roku ubie-
głego do sytuacji, gdzie trzeba było 
w trybie pilnym znaleźć w budżecie 
gminy około 300 tysięcy złotych na 
załatanie dziury w systemie wy-
wozu odpadów komunalnych. Py-
rzyccy radni po raz kolejny popro-
sili burmistrz o przygotowanie kon-
cepcji zmiany metody naliczania 
stawek na system „wodny pełny” 
czyli tak jak w Lipianach, Bielicach 
i Warnicach i „wodny zmieszany” 
czyli w zabudowie wielorodzinnej 
liczone od ilości zużytej wody, a w 
zabudowei jednorodzinnej liczone 
tak jak dotychczas od osoby. Na-
leży przypomnieć, że burmistrz już 
w roku ubiegłym przedłożyła rad-
nym wyliczenia dotyczące metody 
„wodnej”, ale wtedy radni tematu 
nie przepracowali. 

Czy mieszkańcy gminy Py-
rzyce będą liczyć śmieci od zużytej 
wody, okaże się na najbliższej se-
sji rady?

RT

Z racji tego, że żyjemy w coraz to bardziej zanieczyszczonym śro-
dowisku, musimy w końcu pochylić się nad tematyką tego, czego nie 
widać. Promieniowanie elektromagnetyczne zalicza się właśnie do tej 
grupy zagrożeń, z którymi to coraz częściej się stykamy.

Oto lista 10 niezbędnych kroków, by zmniejszyć ryzyko przed-
wczesnego zachorowania na raka oraz inne choroby cywilizacyjne, 
wywołane nadmierną ekspozycją na PEM.

1. Za każdym razem, gdy kładziesz się spać wyłączaj telefon lub 
włącz tryb samolotowy.

2. Używaj połączeń kablowych [routery, iPady, konsole do gier, 
laptopy, telefony komórkowe].

3. Korzystaj z telefonu stacjonarnego.
4. Wyłącz wszystkie funkcje bezprzewodowe [routery, telefony 

komórkowe itd.].
5. Ogranicz do minimum korzystanie z telefonu komórkowego. 

Maksymalnie 30 minut dziennie!
6. Trzymaj telefon komórkowy w odległości minimum 40 cm od 

swojego ciała.
7. Gdy rozmawiasz przez telefon komórkowy, używaj trybu gło-

śnomówiącego lub słuchawek.
8. Korzystanie z telefonów komórkowych jest wskazane dla osób 

powyżej 16 roku życia.
9. Wymagaj, aby żłobki, przedszkola oraz szkoły korzystały jedy-

nie z urządzeń na kabel.
10.  Pamiętaj, że urządzenia bezprzewodowe nawet w trybie stan-

d-by czyli w trybie spoczynku emitują bardzo szkodliwe PEM. Gdy z 
nich nie korzystasz... wyłącz je!

Z każdym rokiem nadchodzą zmiany. Zastosujcie się do instrukcji 
powyżej, a z pewnością poczujecie się znacznie lepiej!

Autor: Rafik Ennaoui

Jak 
chronić
się
przed 
nadmiernym

(Promieniowaniem elektromagnetycznym).

10 praktycznych porad
na 2020 rok.

PEM 
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W powiecie pyrzyckim tylko 
Rada Gminy Przelewice nie pod-
jęła takiej uchwały, radni nie przy-
jęli projektu budżetu gminy w wer-
sji zaproponowanej przez wójta 
Mieczysława Mularczyka, mimo 
że miał on wymaganą przy uchwa-
laniu budżetu pozytywną opinię 
Regionalnej Izby Obrachunkowej.   
Radni nie składali konkretnych pro-
pozycji zmian w przedłożonym bu-
dżecie, raczej artykułowali ogólne 
pretensje do wójta o brak reformy 
oświaty, brak inwestycji i przerost 
administracji. Najwięcej emocji w 
dyskusji o budżecie gminy wzbu-
dził temat konkursu ogłoszonego 
przez wójta Mularczyka na stano-
wisko sekretarza gminy, radni po-
dejrzewali, że wójt chce powo-
łać sekretarza gminy jednocześnie 
utrzymując stanowisko zastępcy 
wójta, uznając taką sytuację za nie-
właściwą. Jak się okazało do kon-
kursu o fotel sekretarza gminy 
Przelewice przestąpiło 2 osoby. 
Oferta Barbary Klewin odrzucona 
została z konkursu ze względów 
formalnych, a do drugiego etapu 
przeszedł Zbigniew Kupisz, który 
jest obecnie zastępcą wójta i to on 
w najbliższym czasie przejdzie roz-

        Radni gminy Kozielice 21 
listopada 2019 roku, podczas jed-
nopunktowej sesji rady, nie wyra-
zili zgody na wygaszenie mandatu 
wójta gminy Piotra Rybkowskiego. 
Na 15-osobowy skład rady, obec-
nych na  sesji było 15 radnych, za 
wygaszeniem mandatu głosowała 
radna Jolanta Wnuk, przeciwko 
wygaszeniu mandatu 13 głosów  
i jeden radny Lech Karpiński 
wstrzymał się od głosu. Było to 
już drugie głosowanie na ten sam 
temat, w pierwszym przed wa-
kacjami 2019 radni też byli prze-
ciw i wojewoda zachodniopomor-
ski nakazał głosować jeszcze raz. 
Uchwała, w której radni stanęli mu-
rem za swoim wójtem przekazana 

Rybkowski nadal wójtem

została do wojewody i ten musi 
podjąć decyzję, czy w trybie admi-
nistracyjnym odwoła wójta ze sta-
nowiska. Do dziś takiej decyzji nie 
podjął.

Jeżeli Piotr Rybkowski zostanie 
przez wojewodę usunięty ze stano-
wiska, to może się od tej decyzji 
odwołać do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, w przypadku 
nieprzychylnej mu decyzji sądu tej 
instancji Rybkowski może iść da-
lej do Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego, jeżeli i tam przegra, 
może wystartować w wyborach na 
nowego wójta gminy Kozielice, 
bo nawet odwołany ze stanowiska 
przez wojewodę nie złamał prawa  
i może kandydować.

Gmina Przelewice 
bez budżetu na 2020

mowę kwalifikacyjną i chyba nie 
byłoby logiczne, żeby, jako urzędu-
jący wicewójt, nie przeszedł jej po-
zytywnie. „Nie mamy jeszcze usta-
lonego terminu najbliższej sesji, na 
której jeszcze raz Rada Gminy po-
deszłaby do budżetu na 2020 rok, 
radni mają się spotkać wcześniej 
na połączonej komisji i wtedy za-
padnie decyzja” - przekazał nam 
wicewójt Zbigniew Kupisz.

PP – Jeżeli zostanie pan wy-
brany przez komisję konkursową 
na stanowisko sekretarza gminy, 
to wójt powoła nowego swojego 
zastępcę?

Z.K. - Nie chcę wypowiadać się 
w tej sprawie za pana wójta.

W naszym powiecie tylko gmina 
Pyrzyce ma sekretarza a także za-
stępcę burmistrza, w Kozielicach, 
Bielicach i Warnicach jest wójt 
i wicewójt, a w Lipianach bur-
mistrz i wiceburmistrz. Jeżeli cho-
dzi o budżet gminy Przelewice to 
radni mają czas na jego uchwalenie 
do końca stycznia, po tym termi-
nie opracuje go za nich Regionalna 
Izba Obrachumkowa.

PP

Do końca grudnia 2019 samorządy miały czas na podjęcie uchwał 
określających plan dochodów i wydatków na 2020 rok. 

Wszelkiej pomyślności 
oraz 

spełnienia najskrytszych marzeń, 
dużo zdrowia, optymizmu i powodzenia 

zarówno w życiu prywatnym 
jak i zawodowym, 

wszystkiego co najlepsze  
w Nowym Roku 2020 

wszystkim mieszkańcom gminy Pyrzyce 

składa 
Jerzy Wroński 

Radny Rady Miejskiej
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Na kulturalnej mapie ziemi py-
rzyckiej pojawiło się nowe, ciekawe 
miejsce. To Pyrzycka Galeria Sztuki 
WIĘCEJ DLA OCZU. 

W czwartek 9 stycznia 2020 roku 
narodziło się miejsce, które chce sku-
piać autorów nie tylko reprezentują-
cych dziedziny klasyczne ale i no-
woczesne formy przekazu artystycz-
nego. Galeria mieści się na parterze 
budynku Pyrzyckiego Domu Kul-
tury przy placu Wolności 3. Ideą ga-
lerii ma być propagowanie różnych 
dziedzin sztuki. Taka też jest pre-
zentowana obecnie wystawa. Kura-
torzy skupili się na pokazaniu sze-

rokiego spektrum twórczości pyrzy-
czan, mniej na dokonaniach poszcze-
gólnych artystów. Widzimy tu malar-
stwo olejne, rzeźbę w drewnie, akwa-
relę, fotografię podaną w nieco innej 
formie, rysunek satyryczny czy insta-
lacje ceramiczne. Jest też videoart, 
audio dizajn a także przykład vide-
oclipu do muzyki hip-hopowej. To 
wszystko nie zaistniałoby gdyby nie 
sami twórcy. 

Swoje prace pokazali:
Paweł BURDA/video, Liliana 

BOCZKOWSKA/malarstwo, Ka-
zimierz CIELECKI/akwarela, Wal-
demar CZYSZEK/witraż, Romuald 

FIJAŁKOWSKI From/portretura, 
Helena FRĄTCZAK/tkanina arty-
styczna,  Arkadiusz FIĄCEK/audio-
dizajn,  Małgorzata IWANICKA/
ceramika, Teresa KĘDZIORA/tka-
nina artystyczna, Irena OLECH/ma-
larstwo,  Zdzisława PATORA/haft,  
Aleksander PUKALSKI/videoart, 
Stanisław SARZAŁA/rzeźba, Wil-
helm WALKARZ/rzeźba, Wikto-
ria KIJANA - WISZNIOWSKA/ma-
larstwo, Barbara ZAKRZEWSKA/
malarstwo, Bullet/hip-hop i Wal-
demar ŻAK/fotografia oraz dzieci  
z Przedszkoli w Pyrzycach, Żabowa  

i Brzeźna/instalacja/ Mali Patrioci Ju-
tra/koncepcja Rafał Roguszka.

Kuratorami wystawy są Romuald 
Fijałkowski From, Katarzyna Pluta  
i Marzena Cielek. 

Uroczystego otwarcia galerii do-
konali dyrektor Pyrzyckiego Domu 
Kultury Rafał Roguszka i burmistrz 
Pyrzyc Marzena Podzińska, a kultu-
ralną uroczystość uświetnił szczeciń-
ski muzyk Stan Ger. 

Wystawę można oglądać do 
końca lutego 2020 r. od godz.10:00 
do 17:00

mowę kwalifikacyjną i chyba nie 
byłoby logiczne, żeby, jako urzędu-
jący wicewójt, nie przeszedł jej po-
zytywnie. „Nie mamy jeszcze usta-
lonego terminu najbliższej sesji, na 
której jeszcze raz Rada Gminy po-
deszłaby do budżetu na 2020 rok, 
radni mają się spotkać wcześniej 
na połączonej komisji i wtedy za-
padnie decyzja” - przekazał nam 
wicewójt Zbigniew Kupisz.

PP – Jeżeli zostanie pan wy-
brany przez komisję konkursową 
na stanowisko sekretarza gminy, 
to wójt powoła nowego swojego 
zastępcę?

Z.K. - Nie chcę wypowiadać się 
w tej sprawie za pana wójta.

W naszym powiecie tylko gmina 
Pyrzyce ma sekretarza a także za-
stępcę burmistrza, w Kozielicach, 
Bielicach i Warnicach jest wójt 
i wicewójt, a w Lipianach bur-
mistrz i wiceburmistrz. Jeżeli cho-
dzi o budżet gminy Przelewice to 
radni mają czas na jego uchwalenie 
do końca stycznia, po tym termi-
nie opracuje go za nich Regionalna 
Izba Obrachumkowa.

PP
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Kończymy stary rok z planem 
minimum. W zapasach zdoby-
wamy trzy medale rangi mistrzostw 
Polski. 

Nasi zawodnicy byli uczest-
nikami w mistrzostwach Europy 
oraz świata. W MMA stoczyliśmy 
7 walk ze skutkiem różnym, raz 
się wygrywa raz się przegrywa, ale 
najważniejsze, że podnosimy się 
z porażek i lecimy dalej. 2020 rok 
zaczynamy bardzo mocno18.01.20 
walka Michała Balcerczaka  na fen 
27 w Szczecinie  będzie transmi-
towana na żywo  w telewizji pu-
blicznej „Polsat”. Następnie cze-
kają już  kolejne gale MMA i start 
sezonu zapaśniczego, musimy się 
przypomnieć, bo niestety zapomi-
nają o nas co niektórzy. Ale cóż, 
Husaria zawsze samotnie walczyła 
i zwyciężała. 

Szczęśliwego nowego roku dla 
wszystkich zawodników i ich ro-

Husaria 
 

dzin, jak i naszych stałych spon-
sorów, włodarzy gmin Kozielice, 
Warnice, Pyrzyce oraz wszystkich 
sympatyków Husarii. Działamy da-
lej i gwarantujemy, że rozgłos do-
piero przed nami, bo cisza ma ro-
bić hałas. Bardzo serdecznie zapra-
szam też na treningi dzieci, mło-
dzież i dorosłych. 

Treningi odbywają się w Ko-
zielicach: poniedziałek, środa pią-
tek 18:-19.15 dla młodzieży i do-
rosłych, Warnice wtorki i czwartki 
16 -17 dzieci od 6 lat wzwyż oraz 
nowa grupa w Pyrzycach wtorki  
i czwartki dzieci od 4 lat 18-19 
(zajęcia ogólnorozwojowe z ele-
mentami zapasów) i młodzież, do-
rośli takie same dni 19-20 zajęcia  
z boksu i K1.

Serdecznie zapraszamy, więcej 
informacji pod nr tel 668452059 
zaprasza prezes Husaria Fight 
Team Wojciech Antczak 

2020

Mamy dwa nowe wozy strażackie w powiecie
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Od trzech lat w Ośrodku Sportu 
i Rekreacji organizowane jest Spo-
tkanie Bożonarodzeniowe dla py-
rzyckich stowarzyszeń i klubów 
sportowych, grup nieformalnych 
współpracujących z OSiR.

W tegorocznym spotkaniu 
(17.12.2019 r.) oprócz przedsta-
wicieli ze środowiska sportowego 
udział wzięli  członkowie Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, Europej-
skiego Klubu Seniora oraz Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. 

Gości przywitała Burmistrz Py-
rzyc – Marzena Podzińska oraz za-
stępca burmistrz Pyrzyc – Robert 
Betyna. Pani burmistrz w swoim 
wystąpieniu podziękowała wszyst-
kim za przybycie, za pracę jaką 
wykonują w swoich stowarzysze-
niach, klubach. Przede wszystkim 
podkreśliła wartości, jakie przeja-
wiają osoby już dojrzałe wiekiem 
– seniorzy, którzy w codziennych 
pozadomowych  obowiązkach po-
kazują, że najważniejsze jest to, 

że „chce im się chcieć” oraz zło-
żyła serdeczne życzenia na nadcho-
dzące Świąta Bożego Narodzenia  
i Nowy Rok.

Oprawę artystyczną przygoto-
wały uczennice ze Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyj-
nymi w Pyrzycach. Niezawodna 
i zawsze chętna do wspólpracy 
grupa dziewcząt z koła tanecznego, 
którego instruktorem jest pani Ka-
rolina Matyńka, zaprezentowała 
dwa układy taneczne. Natomiast  

w iście świąteczny nastrój uczest-
ników wprowadziła Lena Zakrzew-
ska z koła wokalnego, prowadzo-
nego przez pana Piotra Marcinkie-
wicza, która zaśpiewała pastorałkę  
pt. „Zaśnij Dziecino”. 

Spotkanie przebiegało w mi-
łej, przyjaznej i świątecznej atmos-
ferze, z życzeniami wszelkiej po-
myślności i realizacji planów na 
kolejny rok.

 

SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE W OSiR

Mamy dwa nowe wozy strażackie w powiecie
Końcówka 2019 roku, była dla 

Ochotniczych Straży Pożarnych 
w naszym powiecie wyjątkowo 
udana, 21 grudnia strażacy ochot-
nicy z OSP Żabów, a kilka dni póź-
niej z OSP Lipiany przyprowadzili 
do swoich jednostek nowe wozy 
strażackie. Koszt zakupu nowych 

pojazdów to wydatek 809 tysięcy 
złotych w OSP Żabów (249 ty-
sięcy złotych Gmina Pyrzyce, 110 
tysięcy złotych Narodowy/Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i najwięcej - 450 tysięcy zło-
tych Krajowy System Ratowniczo- 
Gaśniczy/Ministerstwo Spraw We-

wnętrznych i Administracji), na-
tomiast zakup wozu dla OSP Li-
piany odbył się w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomor-
skiego na lata 2014-2020, w któ-
rym przyznano jednostce z Lipian 
dofinansowanie w wysokości 85% 

na zakup nowego samochodu, któ-
rego łączny koszt to kwota 847 ty-
sięcy złotych. W najbliższą sobotę, 
18 stycznia przed remizą OSP Ża-
bów nastąpi uroczyste przekazanie 
nowego pojazdu do służby. Stra-
żakom i samorządowcom gratulu-
jemy zakupów.

PP
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Od września do listopada 2019 r.  
uczniowie NSP w Przelewicach 
uczestniczyli w projekcie ,, Bez 
matematyki ani rusz” realizowa-
nym przez Stowarzyszenie „Przele-
wice dla Przyszłości” a finansowa-
nym przez mBank w ramach pro-
gramu mPotęga.  Skierowany on 
był głównie do uczniów klas IV-VI, 
ale niektóre zadania wykonywali 
także uczniowie pozostałych klas.  
Głównym celem tego projektu było 
pokazanie, jak ściśle wiedza mate-
matyczna jest  związana z życiem 
codziennym.

W ramach tego projektu:
-    wyłoniono mistrza szkoły w ta-
bliczce mnożenia  (kl. IV-VIII )
- przeprowadzono mistrzostwa 
szkoły w rachunku pamięciowym 
(kl. I – VIII )
-   uczniowie kl. IV – VI rozwią-
zywali zadania na tzw. ,,przerwach 
matematycznych”

Zorganizowano wyjście do 
banku w Przelewicach (kl. VI), 
gdzie pani kierownik ciekawie za-

poznała uczniów z pojęciami ban-
kowymi: lokata, konto, pożyczka, 
oszczędności.

Dodatkowo uczniowie wy-
konali plan mieszkania i obli-
czyli koszt jego remontu. 20 listo-
pada uczniowie kl. IV-VI uczestni-
czyli w podchodach matematycz-
nych  (znajdowali zadania ukryte 
na terenie Przelewic i je rozwią-
zywali) a 27 listopada  uczniowie 
kl. IV – VI wysłuchali wykładu 
na Uniwersytecie Szczecińskim  
pt. ,, Arytmetyka  a szyfrowanie”. 
W ramach projektu zorganizowano 
także pozalekcyjne zajęcia kompu-
terowe i plastyczno-rachunkowe. 

4 grudnia 2019r. odbyło się 
uroczyste podsumowanie projektu, 
podczas którego  zwycięzcy kon-
kursów  otrzymali ciekawe na-
grody, natomiast wszyscy ucznio-
wie biorący udział w programie 
otrzymali upominki.

Koordynatorem projektu była 
Renata Kozicka, a projekt realizo-
wali pani Maria Kaczmarek i pan 
Bogusław Pecuch.

Bez matematyki?

 Wigilia Bożego Narodze-
nia to czas szczególny, w któ-
rym w gronie rodzinnym groma-
dzimy się przy świątecznym stole. 
Przedświąteczne spotkania wi-
gilijne to już tradycja, nie tylko  
w Przelewicach, ale i w całej naszej 
gminie. Mieszkańcy spotykają się  
w świetlicach, szkołach i przed-
szkolach, gdzie składają sobie 
życzenia i wspólnie rozmawiają 
przy samodzielnie przygotowa-
nych wigilijnych potrawach.

Pierwsze spotkanie wigilijne 
dla osób starszych i samotnych  
z terenu naszej gminy odbyło się 
17 grudnia 2019 r., a organizowane 
było przez uczestniczki Klubu In-
tegracji Społecznej „Pod Aniołem”  
w Przelewicach,  przy wsparciu 
firmy 4COOP Sp. z o.o. i Wójta 
Gminy Przelewice oraz Biblioteki 
„Ogród Kultury” i Stowarzyszenia 
„Bo jak nie my to kto”.

Spotkania Wigilijne 
w gminie  Przelewice

Spotkania wigilijne wraz z piękną 
prezentacją artystyczną  Jasełek 
odbyły się również w przedszko-
lach i szkołach oraz w świetlicach 
wiejskich  na  terenie naszej gminy,  
a także w OSP Przelewice i Jesio-
nowo. Ponadto tradycyjnie spo-
tkanie wigilijne zorganizowało 
także Koło Emerytów i Rencistów 
w Przelewicach wraz z zespołem 
Optymiści.

W organizację tych spotkań włą-
czyło się wiele instytucji i organi-
zacji pozarządowych oraz zaanga-
żowanych osób, a co ważne, dzieci  
z terenu naszej gminy. 

To wspaniale, gdy wszyscy razem 
współpracujemy i wykorzystujemy 
swoje umiejętności, by to, co ro-
bimy, przygotować dla naszych 
mieszkańców jak najlepiej. DZIĘ-
KUJEMY i zapraszamy do dalszej 
współpracy!

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


