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Prezydent   nie dla wszystkich 
samorządowców

Który radny 
pokryje 
śmieciową
stratę

PSZOK
w Lipianach
i Pyrzycach

Winnica 
Bekasiak
w Pyrzycach
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W styczniu br. piękne jubile-
usze swych 91. urodzin obchodzili: 
pani Anna Musiałowska i  pan Hen-
ryk Grabowski. Z tej okazji sza-
cownych jubilatów odwiedził wójt 
gminy Mieczysław Mularczyk 
wraz z kierownik USC Małgorzatą 
Kędziorą, a  w Przelewicach  wraz 
z panią sołtys Grażyną Niedzielą. 

Wręczając listy gratulacyjne 
życzył Dostojnym Jubilatom do-
brego zdrowia i siły do pokony-
wania codziennych trudów oraz 
wszelkiej pomyślności na dalsze 
lata życia.  Do życzeń dołączyli się 
wszyscy pozostali uczestnicy uro-
czystości. Nie zabrakło też urodzi-
nowego tortu. To jubileuszowe spo-
tkanie stało się również okazją do 
wspomnień z ich  ciekawej historii 
życia. 

Pani Anna  urodziła się w 1929 
r. w m. Krzywie k. Gostynina. Na 
teren naszej gminy przyjechała w 
1946 r., gdzie wraz z najbliższą ro-

dziną nadal mieszka. W 1947 r. wy-
szła za mąż. Wspólnie z mężem wy-
chowali dwoje dzieci, dziewięcioro 
wnuków, trzynaścioro prawnuków 
oraz jednego praprawnuka. 

Pan Henryk - wraz z rodzicami 
przybył na ziemie zachodnie z m. 
Zakrzewo pow. Gostynin. Tu pod-
jął pierwszą pracę jako listonosz, 
a później przez wiele lat praco-
wał w Ogrodzie Dendrologicznym. 
Był także pracownikiem Gminnej 
Spółdzielni „SCH” Warnice  i Za-
kładu Rolnego Przelewice KPGR 
Kłodzino. W 1953 r. ożenił się ze 
śp. Czesławą Grabowską, z którą 
przeżył 65 wspaniałych lat. Wspól-
nie wychowali syna i doczekali się 
czworo wnucząt. 

Serdecznie gratulujemy na-
szym Jubilatom i życzymy docze-
kania w dobrym zdrowiu następ-
nych wspaniałych rocznic!

W ubiegłym tygodniu, w Py-
rzyckiej Galerii Sztuki nagrane zo-
stały pierwsze w tym roku dwa pro-
gramy telewizyjne „Kalejdoskop 
Pyrzycki”, przygotowane i zreali-
zowane przez redakcje Telewizji 
Kablowej Aura i Dwutygodnika 
Puls Powiatu. Już od czwartku dwa 
nagrane programy publicystyczne 
można obejrzeć w TVK AURA   
i w internecie na http://tvkaura.pl/ 
. Do pierwszego programu samo-
rządowo – gospodarczego zaprosi-
liśmy parlamentarzystów reprezen-
tujących Prawo i Sprawiedliwość, 
Polskie Stronnictwo Ludowe, Le-

Kolejne piękne jubileusze 
w gminie PrzelewiceKalejdoskopy już w emisji

wicę, Koalicję Obywatelską oraz 
burmistrz Pyrzyc. Niestety, z za-
proszenia do dyskusji o samorzą-
dowych problemach nie skorzystał 
żadem z parlamentarzystów PiS, 
a szkoda. Drugi program, który 
już można obejrzeć dotyczył kul-
tury, działalności Uniwersytetu III 
Wieku i Związku Emerytów Ren-
cistów i Inwalidów w Pyrzycach. 
W programie udział wzięli: Zeno-
bia Walczak prezes UTW w Pyrzy-
cach, Janusz Przepiórka prezes ZE-
RiI w Pyrzycach i Małgorzata Pio-
trowska instruktor „Kabaretu 60”.

20 stycznia w Bielicach doszło do pożaru dwurodzinnego domu, na 
szczęście nikomu z domowników nic się nie stało, niestety dom po poża-
rze nie nadaje się do zamieszkania.

W związku z tym wójt gminy Bielice wraz Polskim Komitetem Po-
mocy Społecznej z siedzibą w Pyrzycach informuje mieszkańców, że uru-
chomione został konto, na które można wpłacać środki finansowe  z do-
piskiem „Darowizna dla pogorzelców z gminy Bielice” Bank PKO SA O/
Pyrzyce ul. Bankowa 1 74-200 Pyrzyce  58 1240 3897 1111 0000 4480 
0152. 

 Na terenie gminy Bielice w dniach od 24 stycznia do 2 lutego prowa-
dzona była zbiórka środków finansowych przez wolontariuszy, wszystkie 
zebrane w trakcie kwesty i na konto środki zostaną przeznaczone na od-
budowę domu.

 

Pomoc dla pogorzelców 
w Bielicach 



 3                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 2                                              

Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Pyrzycach radni po raz 
drugi nie zgodzili się na pod-
wyżkę stawek za wywóz odpa-
dów komunalnych wyliczoną 
i zaproponowaną przez bur-
mistrz Pyrzyc. Radni Klubu PiS 
i Bezpartyjne Pyrzyce przegło-
sowali stawki na poziomie 22,60 
złotych za odpady segregowane  
i 45,20 złotych za niesegrego-
wane, burmistrz zaproponowała 
za odpady segregowane o 3,9 zł 
więcej a za niesegregowane wię-
cej o 7,8 zł. Do radnych nie prze-
mawiały żadne argumenty Ratu-
sza, że stawki są policzone rzetel-
nie i powinny zgodnie z ustawą 
pokryć koszty związane z wy-
wozem odpadów komunalnych  
z gminy Pyrzyce. Radni w/w klu-
bów w podobnym głosowaniu w 
roku ubiegłym, także nie zgodzili 
się z wyliczeniami stawek przed-
stawionymi przez urząd i także 
obniżyli stawki za wywóz odpa-
dów komunalnych, co doprowa-
dziło do tego, że w systemie wy-
wozu odpadów zabrakło około 
300 tysięcy złotych na zapłacenie 
faktury za listopad 2019, a ko-
lejna faktura za grudzień w wy-
sokości około 280 tysięcy zł. ob-
ciąży rok 2020. By zapłacić fak-
turę za listopad 2019, burmistrz 
Pyrzyc musiała zabrać pieniądze 
przeznaczone na wystrój świą-
teczny miasta, pielęgnację drzew 
na terenie miasta i cmentarzach 
itd. dziś mamy powtórkę z roz-
rywki, tak jakby się nic nie stało, 
a radni Klubu Bezpartyjne Py-
rzyce i Klubu PiS ponownie robią 
po swojemu. Jak podała podczas 
sesji burmistrz Pyrzyc, według jej 
wyliczeń, takie działanie więk-
szości w radzie po raz kolejny do-
prowadzi to tego, że w systemie 
finansowania wywozu odpadów 
komunalnych ponownie zabrak-
nie pieniędzy, do tego na 2020 
rok przeszła do zapłacenia fak-
tura za wywóz odpadów z grud-
nia 2019 w wysokości około 280 
tysięcy złotych, co jest efektem 
przegłosowania niższych stawek 
za wywóz odpadów w 2019 roku. 
Ile dokładnie pieniędzy zabrak-
nie w systemie, okaże się już w 
najbliższych miesiącach, ponie-
waż umowa na wywóz odpadów 
podpisana przez gminę z PPK 
kończy się 31 lipca. Z jakiej in-

Który radny pokryje śmieciową stratę

westycji zrezygnują radni, by do-
łożyć do systemu odpadów, żeby 
pokryć niedobór? Można się raz 
pomylić, ale jeżeli stanie się to po 
raz drugi, to czy radni obu w/w 
klubów pokryją stratę z własnej 
kieszeni? Oczywiście że nie, bo 
radni mogą każdą głupotę uchwa-
lić i nie ponoszą za to żadnej od-
powiedzialności, może gdyby ry-
zykowali własnym majątkiem, 
albo odpowiedzialnością karną 
za naruszenie dyscypliny finan-
sów publicznych, tak jak odpo-
wiada każdy wójt, burmistrz, pre-
zydent, to wtedy by się kilka razy 
zastanowili przy głosowaniu, ja-
kie rodzi ono konsekwencje dla 
publicznego grosza. Ale tak nie 
jest, więc można sobie dworować  
z tych, którzy tę odpowiedzial-
ność ponoszą.  - „300 tysięcy się 
znalazło i chyba wszyscy żyją” 
- tak podobno powiedział radny 
Mirosław Stasiak podczas po-
siedzenia jednej z komisji rady. 
Takie słowa to nie tylko opo-
zycyjne pyskówki, to przede 
wszystkim  brak szacunku do pu-
blicznych pieniędzy, czyli pie-
niędzy mieszkańców. Na prośbę 
radnego Mariusza Szymkowi-
cza popartą przez radnych Klu-
bów PiS i Klubu Bezpartyjne Py-
rzyce burmistrz przygotowała 
radnym do analizy na ostatnią 
seję dwie alternatywne do obec-
nie obowiązującej koncepcje na-
liczania opłat za wywóz odpa-
dów na system „wodny pełny”, 
tak jak w Lipianach, Bielicach  
i Warnicach i „wodny zmieszany” 
czyli mieszkańcy w zabudowie 
wielorodzinnej byliby rozliczanie 
za wywóz śmieci według zużycia 
wody, a mieszkańcy w zabudowie 
jednorodzinnej od osoby. 

Koncepcję zmiany sposobu 
naliczania opłat na „wodny” 

burmistrz Pyrzyc przedłożyła 
radnym już w pierwszej poło-
wie 2019 roku, radni wtedy te-
matem się nie zajęli i podobnie 
stało się na ostatniej sesji, mimo 
że otrzymali opracowania doty-
czące dwóch koncepcji. Radni 
Klubu PiS i Bezpartyjne Pyrzyce 
uznali, że muszą zapytać miesz-
kańców, jaki wariant im pasuje. 
Jest to zachowanie radnych dość 
kuriozalne, bo mieszkańcy wła-
śnie po to wybrali radnych, żeby 
to oni trudne sprawy za nich roz-
wiązywali. Pytani, jaką metodę 
chcą mieszkańcy, odpowiedzą 
na 100%, że chcą metodę najtań-
szą!!!!. Podczas tej samej sesji 
radny Damian Błażejewski zło-
żył wniosek o przeprowadzanie w 
Pyrzyckim Przedsiębiorstwie Ko-
munalnym zewnętrznego audytu, 
czyli sprawdzenia czy PPK nie 
kantuje radnych. Zakres audytu 
jest bardzo obszerny i bardzo 
specjalistyczny, a i firma, która 
będzie zatrudniona do wykona-
nia audytu, będzie musiała mieć 
odpowiednie siły, kwalifikacje  
i odpowiednio kosztować. Trudno 
zrozumieć złożony przez Błaże-
jewskiego wniosek, bo przecież 
28 października ubiegłego roku, 
czyli 3 miesiące temu, w Pyrzyc-
kim Przedsiębiorstwie Komu-
nalnym odbyło się wspólne po-
siedzenie  wszystkich komisji 
rady, czyli wszystkich radnych, 
a głównym punktem była infor-
macja przygotowana przez PPK 
z działalności za cały 2018 rok  
i 8 miesięcy 2019, a także 
uchwała dotycząca wieloletniego 
planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urzą-
dzeń kanalizacyjnych  Pyrzyc-
kiego Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego Spółka z o.o. w Pyrzy-
cach. Radni obecni na tej komi-

sji otrzymali wszelkie materiały, 
była prezentacja, zadawali pyta-
nia, prezes odpowiadał, a później 
radni chwalili prezesa za przy-
gotowaną informację i udzielone 
odpowiedzi, nawet radni Klubów 
PiS i Klubu Bezpartyjne Pyrzyce 
robili sobie z prezesem selfie na 
oczyszczalni, pisząc później na 
facebooku, że jest super. To skoro 
3 miesiące temu radni Klubu 
Bezpartyjne Pyrzyce i Klubu PiS 
po długiej dyskusji na komisji  
i sesji przyjęli bez uwag informa-
cję PPK, zaakceptowali wielo-
letni plan rozwoju, to albo wtedy 
nie wiedzieli nad czym głosowali, 
albo teraz kiedy chcą, żeby ktoś 
za nich sprawdził, co robi PPK. 
No, ale jak się ma większość  
w radzie to wszystko można 
wnioskować i przegłosować. 
Wracając do stawki za wywóz 
odpadów komunalnych w Pyrzy-
cach, to poczekamy do momentu, 
kiedy w systemie skończą się pie-
niądze,  ile ich zabraknie i skąd 
radni Klubu PiS i Bezpartyjne 
Pyrzyce je wezmą, a według mnie 
wezmą je z kieszeni podatnika  
i powiedzą, że nic się nie stało. 
Ten rok będzie rokiem śmieci i to 
nie tylko w gminie Pyrzyce, ale 
w całej Polsce, nie ma niestety 
idealnej metody służącej do nali-
czania opłat za wywóz odpadów,  
w naszym powiecie funkcjonują 
już dwa sposoby, tradycyjny – li-
czenie od osoby w gospodarstwie 
(Kozielice, Przelewice i Pyrzyce) 
i od zużycia wodny  (Bielice, Li-
piany, Warnice), na dodatek rząd 
zamiast pomagać gminom roz-
wiązać śmieciowy problem, to 
nasyła na gminy kolejne kon-
trole realizowane poprzez Re-
gionalne Izby Obrachunkowe  
i prokuratury.  

RT  
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Ryszard Tański - Dlaczego 
Backer Obr bierze udział w projek-
cie studiów dualnych?

Ewa Śniegórska, dyrektor 
ds. personalnych, HR Director – 
Backer Obr został zaproszony do 
udziału w projekcie przez  Zachod-
niopomorski Uniwersytet Techno-
logiczny w Szczecinie, ale nie jest 
to nasze pierwsze wspólne dzia-
łanie na tym polu. Współpracu-
jemy z ZUT od wielu lat, przyj-
mujemy studentów na praktyki  
i programy stażowe, realizowa-
liśmy wspólnie pracę doktorską  
i liczne prace magisterskie, za-
trudniamy wielu absolwentów 
ZUT, którzy teraz będą  brać 
udział w realizowaniu studiów 
dualnych i prowadzić zajęcia  
w ramach staży, odbywających się 
w naszej firmie.

Ryszard Tański - Czy program 
staży na terenie Backer Obr jest już 
gotowy i jak będzie wyglądał?

Ewa Śniegórska – Programy 
staży, które będą odbywać się  
w ramach studiów na tere-
nie Backer OBR  są już gotowe  
i będą realizowane od marca 
2020 r. do czerwca2020 r. W ko-
lejnych latach studiów kilkumie-
sięczne staże będą powtarzane  
i nasza firma zadeklarowała, że 
co roku możemy przyjąć studen-
tów. Wszystkie 4 zakłady Backer 
OBR dysponują profesjonalistami, 
którzy mogą być opiekunami sta-
żystów. Program stażu przewi-
duje nabycie przez studenta wiedzy  
z zakresu organizacji procesów pro-
dukcyjnych, technik i parametrów 
systemu wytwórczego. Studenci 
będą zaangażowani w codzienną 
realizację zadań z tych obszarów,  
a po stażu będą musieli wykazać się 
nabytą wiedzą. Staż będzie podle-
gał ocenie tak,  jak inne przedmioty 
na studiach. Podczas tak zorganizo-
wanego stażu, studenci, oprócz uzy-
skania konkretnego doświadczenia 
zawodowego, będą mogli wyrobić 
sobie pogląd na temat swoich pre-
ferencji zawodowych i poznać funk-
cjonowanie przedsiębiorstwa pro-

Studia 
w Pyrzycach 
czas zacząć

W połowie stycznia w pyrzyckim zakładzie Backer Obr 
odbyło się pierwsze spotkanie studentów pierwszego roku 
pn. „Inżynieria produkcji w przemyśle 4.0 ”, są to studia 
Backer Obr,  podczas których studenci znaczną część na-
uki realizować będą na terenie kilku technologicznych za-
kładów w województwie  zachodniopomorskim, jednym  
z nich jest Backer Obr. Spotkanie miało na celu zaprezen-
tować działalność firmy, możliwości praktyk studenckich  
a w przyszłości zatrudnienie.  

dukcyjnego, a pracodawca ma moż-
liwość ukształtowania i wyszkolenia 
przyszłego inżyniera. Jest to sytuacja 
bardzo korzystna z punktu widze-
nia studenta i pracodawcy, dlatego 
udział w tym programie uważamy za 
kluczowy w rozwoju profesjonalnego  
i nowoczesnego zespołu inżynierów. 

Ryszard Tański – Zakład pro-
wadzi normalną produkcję, każdy  
z pracowników ma swoje obo-
wiązki z tym związane, czy stu-
denci odbywający praktyki, to kło-
pot organizacyjny w firmie? Musi-
cie zapewnić fachową opiekę nad 
studentami,  szkolenia BHP, reali-
zacja programu dydaktycznego itd.

Aneta Adamska – Wołoszyn, 
dyrektor ds. produkcji Zakładu 
Grzałek Rurkowych – W projek-
cie studiów na kierunku Inżynieria 
Produkcji w Przemyśle 4.0 przygo-
towanym przez Zachodniopomor-
ski Uniwersytet Technologiczny  
w Szczecinie bierze udział 10 firm, 
w których studenci będą odbywać 
praktyki. Nie wszyscy studenci będą 
odbywać praktyki jednocześnie  
w tej samej firmie. Backer OBR po-
siada swoje zakłady w Pyrzycach, 
Warnicach i Stargardzie i gdyby 
nawet cała dwudziestka studentów 
zechciała odbyć praktyki w Backer 
OBR, to bylibyśmy w stanie zorga-
nizować staże w różnych  wydzia-
łach: konstrukcyjnym, utrzymania 
ruchu, produkcji, w wydziale za-
rządzania jakością  w każdej loka-
lizacji. Nasi stażyści mają indywi-
dualnego opiekuna, z reguły są to 
kierownicy wydziałów.  Mamy też 
w swoich szeregach pracowników  
z przygotowaniem dydaktycznym. 

Ryszard Tański - Jaka jest 
szansa, że część absolwentów 
po ukończeniu studiów dual-
nych trafi do Backer Obr i czy 
myślicie już, jak ich „wyłowić”  
i „zagospodarować”?

Aneta Adamska – Wołoszyn 
– Niewiele dużych  firm obecnych 
na lokalnym rynku daje możliwości 
działania w całym  łańcuchu do-
staw. W Backer OBR mamy moż-
liwości bezpośredniego kontaktu  

z klientami, dostawcami, sami pro-
jektujemy wyroby, także oprzy-
rządowanie a nawet maszyny nie-
zbędne w procesach wytwórczych. 
Mamy wpływ na produkt finalny 
oraz technologię produkcji. W fir-
mach montażowych, których jest 
znacznie więcej, zakresy zadań dla 
inżynierów są często ograniczone 
do procesu produkcyjnego i utrzy-
mania ruchu.  Liczę na to, że po za-
kończonych praktykach, studentów 
zaciekawią możliwości tworzenia 
czegoś od podstaw, które dajemy  
w Backer OBR. Każdy inżynier 
może znaleźć u nas obszar, w któ-
rym będzie się dobrze czuł. Do-
datkowo praktykanci uczestni-
czą w projektach, otrzymują kon-
kretne zadania do realizacji. Będą 
mieli możliwość już w czasie prak-
tyk odnieść swoje pierwsze, własne 
sukcesy zawodowe. Doświadcze-
nie sensu pracy, znaczenia efektów 
pracy jest w mojej ocenie bardzo 
ważne dla młodych ludzi i może być 
ważnym czynnikiem przy wyborze 
przyszłego pracodawcy.

Ryszard Tański - Projekt pn. 
„Inżynieria Produkcji w Przemy-
śle 4.0” w ramach którego urucho-
mione zostały studia dualne, otrzy-
mał dofinansowanie na pierwszy 
rok studiów ze środków Funduszy 
Europejskich w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój, czy będziecie ponownie 
aplikować?

Emilia Bachtiak-Radka - 
Zachodniopomorski Uniwer-
sytet Technologiczny w Szcze-
cinie - kierownik projektu – 
Nie będziemy składać kolejnego 
wniosku, bo nie ma konkursu  
w Narodowym Centrum Badań  
i Rozwoju. Mamy obecnie do-
finansowanie na pierwszy na-
bór 2019-2023 dla dedykowanej 
grupy 20 studentów, a na utrzyma-
nie kierunku mamy szanse otrzy-
mać środki z Ministerstwa Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, oczywiście 
wraz z współpracą zaangażowa-
nych firm. Jeżeli utrzymamy popyt 
studentów na ten kierunek na ta-
kim samym poziomie jaki mieliśmy 
w tym naborze, czyli 70 studentów, 
z których wyselekcjonowaliśmy 20 
przy wsparciu dwóch firm, jedna  
z nich to BACKER OBR (przedsta-
wiciel Pani Ewa Śniegórska), to 
myślę że nas dziekan Wydziału In-
żynierii Mechanicznej i Mechatro-
niki profesor Mirosław Pajor bę-
dzie chciał ten kierunek konty-
nuować. Dzięki synergii biznesu  
i Uczelni jesteśmy w stanie wy-
kształcić wyśmienitych specjalistów 
dedykowanych dla zaangażowa-
nych przedsiębiorstw. Studia trwają 
3,5 rok, składają się z 7 semestrów,  
z czego 3 semestry prowadzone są u 
nas na wydziale, czyli ta część teo-
retyczna i 4 semestry studenci spę-
dzają na zajęciach praktycznych  
w przedsiębiorstwach.               R.T.
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Kilka dni temu na stronie Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
opublikowana została lista rankin-
gowa na dofinansowanie budowy  
Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów. Na liście tej jest PSZOK 
w gminie Pyrzyce, gdzie inwe-
storem i wnioskodawcą pro-
jektu jest Pyrzyckie Przedsiębior-
stwo Komunalne i w gminie Li-
piany, gdzie o budowę PSZOK 
zabiega Związek Gmin Dolnej 
Odry, do którego z naszego po-
wiatu należą gminy: Lipiany, 
Warnice i Bielice. W związku  
z oprotestowaniem planowanej 
tej inwestycji  przez mieszkańców 
Lipian, o jej dalsze losy zapyta-
liśmy Jana Krzywickiego, prze-
wodniczący Zarządu Związku.

PP- Proszę o informację, na 
jakim etapie jest projekt „Bu-
dowa Punktu Selektywnego Zbie-
rania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) w Gminie Lipiany”.

Jan Krzywicki - Związek 
Gmin Dolnej Odry wystąpił do 
Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej z wnioskiem o dofinansowa-
nie projektu pn. „Budowa Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych w Gminie Li-

piany” w ramach Programu Ope-
racyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020, Działanie 2.2 
Gospodarka odpadami komunal-
nymi. Wniosek spełnił kryteria I 
stopnia i został umieszczony na 
liście rankingowej konkursu nr 
POIS.02.02.00-IW.02-00-207/19 
pod pozycją nr 9 dla projektów ze 
statusem - rezerwowe. W związku 
z powyższym, podjęcie inwesty-
cji uzależnione jest od dalszych 
decyzji Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej odnośnie możliwo-
ści przyznania środków finanso-
wych na ten cel lub ewentualnej 
decyzji Zgromadzenia Związku 
Gmin Dolnej Odry o sfinansowa-
niu przedsięwzięcia w całości ze 
środków własnych.

PP - Czy budowa PSZOK bę-
dzie realizowana na dotychczas 
planowanym terenie dawnego 
wysypiska śmieci wydzierżawio-
nym od gminy Lipiany w miej-
scowości Dębiec? Jeżeli PSZOK 
będzie zlokalizowany na terenie 
byłego wysypiska, to jak został 
rozwiązany problem protestują-
cych mieszkańców z tego terenu?

Jan Krzywicki - Związek 
Gmin Dolnej Odry posiada sto-
sowne zezwolenia na budowę 

Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów na działkach nr 36/5, 
36/6 obręb Dębiec. Mieszkańcy 
złożyli odwołanie od decyzji bur-
mistrza Lipian nr 2/2019 0 usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla inwestycji pole-
gającej na budowie Punktu Se-
lektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych w gminie Lipiany 
do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Szczecinie. Po 
rozpatrzeniu odwołania postępo-
wanie odwoławcze zostało umo-
rzone. Wobec powyższego decy-
zja burmistrza Lipian, nr 2/2019 
0 ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego dla inwestycji 
polegającej na budowie Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpa-
dów Komunalnych w gminie Li-
piany, jest ostateczna.

PP - Jaki jest termin rozpo-
częcia i zakończenia inwestycji?

Jan Krzywicki - Terminy 
rozpoczęcia inwestycji oraz za-
kończenia na dzień dzisiejszy nie 
są znane, ponieważ, jak wska-
zano wyżej, uzależnione są od 
dalszych decyzji Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej i decy-
zji Zgromadzenia Związku Gmin 
Dolnej Odry. Przed przystąpie-

niem do inwestycji konieczne bę-
dzie podjęcie stosownych uchwał 
przez Zgromadzenie Związku 
Gmin Dolnej Odry, przy czym na 
dzień 27 stycznia 2020 roku, pro-
jekt stosownej uchwały nie został 
przedstawiony pod obrady Zgro-
madzenia Związku.

O inwestycje w Pyrzycach za-
pytaliśmy prezesa PPK Krzysz-
tofa Wancerza - „Czekamy na 
decyzję Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w kwestii dofinan-
sowania. Nasz projekt będzie re-
alizowany w tym samym miejscu, 
w którym już działa PSZOK, czyli 
na terenie naszej bazy, w sensie 
adresowym nic się nie zmieni. In-
westycja przewiduje budowę hal, 
boksów itd. przewidywany koszt 
inwestycji to kwota ponad 4 mi-
liony złotych, ale oczywiście, jak 
powiedziałem na wstępie, musimy 
poczekać na decyzję funduszu  
w sprawie dotacji” - przekazał 
nam prezes Krzysztof Wancerz.

Dla uzupełnienia dodamy, że 
inwestycja w Lipianach zaplano-
wana został na prawie 1,6 miliona 
złotych.

PP

PSZOK w Lipianach i Pyrzycach

Na najbliższą środę 5 lutego 
na godzinę 17.00 w sali w pałacu 
Ogrodu Dendrologicznego w Prze-
lewicach zwołana została nadzwy-
czajna sesja Rady Gminy w Prze-
lewicach. Porządek sesji to trzy 
oświatowe projekty uchwał:

- projekt uchwały o zamiarze li-
kwidacji Publicznej Szkoły Podsta-
wowej w Żukowie

- projekt uchwały o zamiarze 
likwidacji Publicznej Szkoły Pod-
stawowej im. Kornela Makuszyń-
skiego w Jesionowie

- projekt uchwały w sprawie 
zamiaru przekształcenia Szkoły 
Podstawowej im. Jana Brzechwy  
w Kłodzinie.

Żuków i Jesionowo
do Likwidacji?

W/w projekty złożył pod ob-
rady wójt Mieczysław Mularczyk 
i teraz radni podczas środowej se-
sji zdecydują, czy zlikwidowane 
zostaną dwie przelewickie szkoły, 
czy też może jedną i którą wtedy 
wybiorą. Przypomnijmy, że temat 
likwidacji obu szkół nie jest nowy, 
kilka lat temu do tego tematu sa-
morząd Przelewic już podchodził, 
ale wtedy nie było dla tego pomy-
słu akceptacji społecznej ani też 
zgody kuratora. Czy tym razem 
argumenty zawarte w dwóch uza-
sadnieniach do uchwał znajdą zro-
zumienie mieszkańców, a przede 
wszystkim, czy znajdą zrozumienie 
radnych, okaże się na najbliższej 

nadzwyczajnej sesji. Pytany przez 
nas o powody podejścia do tematu 
po raz kolejny wójt Mieczysław 
Mularczyk odpowiedział krótko 
- „Demografia ….” Dane oczy-
wiście są po stronie samorządu, 
problem w tym, że dla mieszkań-
ców obu miejscowości szkoły to 
nie tylko szkoły, to dla nich cen-
trum kultury, sportu i wszelkich in-
nych działań i tak widzą to od lat. 
Przypomnijmy, że szkoła publiczna 
może zostać zlikwidowana z koń-
cem roku szkolnego przez organ 
prowadzący pod warunkiem: za-
wiadomienia co najmniej na 6 mie-
sięcy przed terminem likwidacji 
szkoły - rodziców uczniów i kura-

tora oświaty, który wydaje opinię. 
Szkoła może zostać zlikwidowana 
po uzyskaniu pozytywnej opinii 
kuratora oświaty, który reprezen-
tuje rząd, czyli Prawo i Sprawie-
dliwość, które, jak słyszymy wie-
lokrotnie, jest przeciwne likwida-
cji wiejskich szkół. Ponadto, co nie 
jest bez znaczenia, jesteśmy w trak-
cie prezydenckiej kampanii wybor-
czej, co także może mieć wpływ 
na kuratoryjne decyzje, ale pierw-
szy krok do likwidacji muszą zro-
bić radni gminy, jaki,  okaże się już 
w środę wieczorem.

PP
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Ryszard Tański – Skąd pomysł 
na założenie winnicy i produk-
cję wina w gminie Pyrzyce?  Nie 
łatwiej byłoby uprawiać buraki, 
pszenicę itp. jak inni pyrzyccy 
rolnicy?

Paweł Bekasiak – W tym roku 
mija 50 rok mojej pracy w sadow-
nictwie (w Pyrzycach od 1980) 
zła koniunktura w produkcji ja-
błek (np. likwidacja przetwórni 
w Lipianach, ceny jabłek przemy-
słowych )wymogła restrukturyza-
cję nasadzeń i pojawił się pomysł 
na winorośl. Pomysł przerodził 
się w pasję i tak zaczęła się nasza 
przygoda z winiarstwem.

Ryszard Tański – Co jest trud-
niejszym zadaniem, co wymaga 
większej wiedzy i nakładów 
pracy, sad, którym zajmowaliście 
się dotychczas czy prowadzenie 
winnicy?

Paweł Bekasiak – Prowadze-
nia winnicy uczymy się od 10 lat, 
przed nami długa droga.

Ryszard Tański -  Mamy co-
raz cieplejszy klimat, ale czy już 
na tyle jest ciepło, by urosły na 
ziemi pyrzyckiej dorodne wino-
grona zdatne na dobre wino?

Paweł Bekasiak – Na sukces 
uprawy ma wpływ wiele czynni-
ków takich jak na przykład  gleba, 
nasłonecznienie, suma tempe-
ratur, odpowiednio dobrane od-
miany winorośli. Obecne rezul-
taty potwierdzają tezę, iż można  
i w Pyrzycach znaleźć sprzyjające 
uprawie gleby i stworzyć warunki 
dla uprawy z sukcesem. 

Ryszard Tański – Jakie gatunki 
wina produkujecie?

Hubert Bakasiak -  Obecnie 
mamy wina białe z odmiany So-
laris  jak również czerwone, które 
jest kupażem kilku szczepów.  
W przyszłym roku wachlarz 
win będzie już szerszy, ponie-
waż dojdą wina z innych od-
mian, które w tym sezonie wejdą  
w okres owocowania. W nieda-
lekiej przyszłości na pewno po-
jawi się wino różowe, w pla-
nach jest również produkcja win 
musujących. 

Ryszard Tański – Jak oce-
niają wasze wino fachowcy w tej 
dziedzinie, są już jakieś sygnały 
oceny?

Winnica Bekasiak w Pyrzycach
Podczas spotkania noworocznego zorganizowanego przez bur-

mistrz Pyrzyc, a mającego miejsce w ubiegłym tygodniu, odbyła 
się prezentacja i degustacja win z Winnicy Bekasiak. Mimo że 
na rynku winiarskim winnica działa już od kilku lat, to dla wielu 
obecnych na sali była to spora niespodzianka. Dlatego postanowi-
liśmy naszym czytelnikom zaprezentować prace i osiągnięcia twór-
ców winnicy Pawła i Huberta Bekasiaków. 

Hubert Bekasiak – W 2016 
zdobyliśmy na Konkursie Win  
w Zielonej Górze srebrny me-
dal za wino białe, a w 2019 dwa 
srebra za nasze wina czerwone. 
Więc, jak widać, nasze wina zo-
stały przez jury docenione,  
z czego bardzo się cieszymy, ale 
najważniejszym jest to, by wino 
smakowało naszym  konsumen-
tom, żaden medal nie cieszy tak 
bardzo jak pozytywna opinia 
klienta.

Ryszard Tański – Na spotka-
niu noworocznym burmistrz Py-
rzyc wielu dowiedziało się po raz 
pierwszy, że w gminie Pyrzyce 
jest winnica i produkowane jest 
wino, a wy działacie już 10 lat, 
ukrywaliście się?

Paweł Bekasiak – Uczyliśmy 
się. To bardzo stara dziedzina, 
lecz my byliśmy (jesteśmy) wyspe-
cjalizowani w produkcji sadow-
niczej tj. jabłonie grusze ,śliwy 
czereśnie więc potrzebowaliśmy 
czasu na naukę. W 2010 nasa-
dziliśmy w tym celu małą par-
celę, aby zgłębiać wiedzę winiar-
ską,  poza tym na pierwsze owoce 
trzeba było nam czekać 3 lata, 
więc dopiero po tym okresie mo-
gliśmy przejść do procesu winifi-
kacji i produkcji pierwszych bute-
lek, czas leci ….

Ryszard Tański – Jakie są 
plany?

Paweł Bekasiak – Plany na 
przyszłość są oczywiste, młodzi 
następcy  będą tę dziedzinę roz-
wijać przez rozbudowę winnicy  
i winiarni oraz  stworzenie wa-
runków pod enoturystykę.

„Jest to bardzo ciekawe i od-
ważne przedsięwzięcie, liczę na 
sukces pierwszej winnicy na tere-
nie naszej gminy. Mam nadzieję, 
że w winach z Winnicy Beksiak 
zasmakują nie tylko mieszkańcy 
Pyrzyc, ale zyskają one również 
uznanie smakoszy wina w Polsce 
i poza granicami” - powiedziała 
po prezentacji burmistrz Marzena 
Podzińska. 

RT
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Jesionowo i auta „Pod lipą”

Kolejna próba przyjrze-
nia się na widokówkach tzw. 
aktorom „drugiego planu”. A 
dokładnie chodzi tu o uwiecz-
nione na fotografii auta w są-
siedztwie karczmy „Pod lipą” 
w Jesionowie (kiedyś Schö-
now). Prezentowaliśmy już 
jakiś czas temu w Pulsie Po-
wiatu legendarny model forda 
A., czyli kultowe auto pro-
dukowane w Ameryce w la-
tach 1927-1931 na tle majątku 
Wołczyn/k.Lipian.  Tym ra-
zem chodzi o samochód mer-
cedes - benz model W 136 
(170V) – samochód osobowy 
klasy średniej produkowany 
przez niemiecką firmę w latach 
1935-1943. Zacznijmy jed-
nak od widokówki. Przedsta-
wia ona zabudowania karczmy 
zur Linde w Jesionowie (koło 

Przelewic), zwana zapewne ze 
względu na znajdujące się  w są-
siedztwie drzewa (na fotografii 
raczej mało okazałe) lipy. Co cie-
kawe, jej  producentem był miej-
scowy wiejski rzemieślnik Fritz 
Boitmann z Schönow Kr. Pyritz, 
a autorem fotografii firma Photo 
Schmidt, Berlinchen (Barlinek). 
Kartka została nadana na poczcie 
kolejowej  20.06.1942 roku do 
odbiorcy w Bopprad (koło Frank-
furt nad Menem). Budynek po-
chodzi z końca lat 20-tych XX w. 
Ustawiony szczytowo do drogi, o 
elewacjach z cegły klinkierowej i 
ryglowych szczytach. Obiekt wy-
budowany na rzucie prostokąta, 
piętrowy z dekoracyjnie odesko-
wanym szczytem frontowym. 
Dach wysoki dwuspadowy, kryty 
dachówką. Obok budynek sali 
wiejskiej (dziś już nieistniejący). 

Auto po raz pierwszy zostało 
zaprezentowane w lutym 1936 
roku na Berlin Motor Show jako 
następca sześciocylindrowego 
mercedesa 170. Prosta i mało za-
wodna konstrukcja zyskała mu 
wielu zwolenników.

Model 170V odniósł sukces 
marketingowy i stał się najlicz-
niej produkowanym samocho-
dem osobowym koncernu Da-
imler-Benz AG do wybuchu II 
wojny światowej. W latach 1935-
1943 wyprodukowano 74 964 
egzemplarzy tych pojazdów w 
wielu wersjach nadwozia: limu-
zyna 2- i 4-drzwiowa, kabriolet-
-limuzyna 2- i 4-drzwiowa oraz 
kabriolet typu A i B[2].

Po II wojnie światowej ten 
model stał się pojazdem, który 

pomógł niemieckiemu prze-
mysłowi motoryzacyjnemu 
wydźwignąć się z wojennych 
zniszczeń. Jego produkcję 
podjęto wkrótce po ustąpieniu 
działań militarnych – w 1946. 
Od 1949 r.produkowana była 
też wersja z silnikiem Diesla. 
Był to pierwszy po wojnie i 
trzeci w historii samochód oso-
bowy z silnikiem wysokopręż-
nym. Auto po wielu modyfika-
cjach zeszło z linii montażo-
wych dopiero w 1955 roku, już 
jako wersja 170S. Łącznie wy-
produkowano ok. 140 000 eg-
zemplarzy z czego ok. 34 000 
w wersji diesel.

Lipa po lewej stronie rośnie po dzień dzisiejszy!
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W miniony czwartek do Pyrzyc 
z wizytą przybył prezydent An-
drzej Duda. Wizyta zapowiadana 
już kilkakrotnie jakoś nie docho-
dziła do skutku, od kilku miesięcy 
zabiegał o nią starosta Stanisław 
Stępień i wreszcie dopioł swego. 
Przygotowany przez organizato-
rów plan pobytu głowy państwa 
w stolicy powiatu pyrzyckiego za-
kładał dwa elementy. Pierwszy to 
spotkanie w mniejszym gronie dla 
grupy osób wskazanych imien-
nie przez organizatorów, general-
nie miała to grupa samorządowców  
z powiatu pyrzyckiego i lokalnych 
działaczy PiS. Niestety jak się oka-
zało, na spotkanie „samorządow-
ców” nie zaproszono wójta gminy 
Warnice Aliny Werstak, wójta 
gminy Kozielice Piotra Rybkow-

skiego, wójta gminy Przelewice 
Mieczysława Mularczyka, który 
ostatecznie dostał się na spotkanie 
po innej znajomości, ale przy wej-
ściu na spotkanie musiał się tłuma-
czyć jak gówniarz. Cała trójka py-
tana przeze mnie uważa całą sy-
tuację za żenującą i upokarzającą, 
tym bardziej, że starosta witał pre-
zydenta w imieniu samorządow-
ców całego powiatu, nawet tych 
niezaproszonych. Oczywiście nie-
zaproszeni wójtowie mogli stanąć 
w kolejce ze wszystkimi chętnymi 
i wtedy mielibyśmy prawdziwy po-
kaz, jak dzieli się samorządowców 
na lepszy i gorszy sort. Dziś wiemy, 
że cała sytuacja dla w/w trzech 
wójtów jest jeszcze bardziej upo-
karzająca, bo na tak zwane spotka-
nie prezydenta z samorządowcami 

zaproszeni zostali Mirosław Budy-
nek (ojciec Justyny Łyjak), Janusz 
Budynek (wujek Justyny Łyjak)  
i nie wiedzieć czemu mąż Justyny 
Łyjak. Spotkanie stało się spotka-
niem rodziny Budynków i człon-
ków PiS z panem prezydentem,   
a nie samorządowcami. Za każdym 
razem, kiedy przyjeżdża ktoś tak 
ważny jak prezydent, premier, mi-
nister to rodzi się nadzieja, że ów 
VIP znajdzie chwilę, by wysłuchać 
samorządowców i pomóc im w ja-
kiejś sprawie. Niestety, spotkanie  
z samorządowcami, którzy załapali 
się na elitarne spotkanie nie było 
na gadanie, a jedynie po to, by zro-
bić z prezydentem zdjęcie, uścisnąć  
dłoń i tyle, a szkoda.

Na parkiecie hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji podczas spo-

tkania pełna euforia, setki selfie  
i uściśniętych dłoni z prezydentem. 
Tylko jeden uczestnik nieprzewi-
dywalnie wyskoczył z ram scena-
riusza z okrzykiem: „Panie Prezy-
dencie Konstytucja?”, ale szybko 
został odsunięty przez tłum od 
głowy państwa i dalej można było 
robić fajne zdjęcia.

Podsumowując, wizyta na 
pewno wyjątkowa, bo ktoś może 
lubić czy nie lubić tego czy innego 
prezydenta, ale to jednak prezy-
dent Polski i przyjechał do Pyrzyc, 
wizyta według mnie zmarnowana 
przez małych polityków, którzy  
w imię swoich małych interesów 
zepsuli jej oblicze i zamiast łączyć 
znowu podzielili. 

RT

Prezydent   nie dla wszystkich 
samorządowców
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Policjanci z Wydziału Krymi-
nalnego pyrzyckiej komendy za-
trzymali sprawcę kradzieży mo-
toroweru. Podejrzany to mieszka-
niec powiatu gryfińskiego. Funk-
cjonariusze odzyskali skradziony 
jednoślad.

W połowie grudnia ubiegłego 
roku Policja w Pyrzycach została 
powiadomiona o kradzieży mo-
toroweru z terenu gminy powiatu 
pyrzyckiego. Jak się okazało, nie-
znany wówczas sprawca dokonał 
kradzieży motoroweru marki Sim-
son z przykościelnego parkingu. 
Łączna wartość skradzionego po-
jazdu wyniosła blisko 3 tysiące 
złotych.

Sprawą zajęli się policjanci  
z Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Py-
rzycach. W wyniku czynności  
i podjętych działań kryminalni 
ustalili i zatrzymali sprawcę kra-
dzieży, którym okazał się 26- letni 
mieszkaniec powiatu gryfińskiego.

Mężczyzna przyznał się do 
kradzieży i złożył wyjaśnienia. 
Sprytny złodziej skradziony moto-
rower „zapakował” do bagażnika 
swojego osobowego mitsubishi  
i odjechał, po czym jednoślad 
sprzedał. 26-latek był już wcześniej 
karany i teraz odpowie za dokona-
nie kradzieży w warunkach recy-
dywy. Odzyskany przez policjan-
tów jednoślad trafił do prawowi-
tego właściciela.

 
mł. asp. Marcelina Pałaszewska

SPRAWCA
KRADZIEŻY
SKUTERA 
ZATRZYMANY

23 stycznia 2020 roku w Książ-
nicy Pomorskiej w Szczecinie miała 
miejsce promocja książki Marka 
Malmana (pseudonim Marfisz) 
„Król Myśli”. Spotkanie otworzył 
i gościa przedstawił Lucjan Bąbo-
lewski, dyrektor Książnicy. Autor 
„Króla Myśli” przedstawił uniwer-
sum powieści i posługując się cyta-
tami przybliżył niektórych bohate-
rów, nie ujawniając jednak wątków 
opisujących przygody bohaterów 
pierwszoplanowych ani rozwoju 
akcji, zdradzając jednakże, iż kon-
tynuacja, czyli drugi tom nastąpi. 
Opowiedział gościom o spełnianiu 
marzeń, o tym, że warto je mieć, 
o tematyce książki, jak również o 
drodze, jaką przebył od pomysłu na 

książkę poprzez konstrukcję fabuły 
do etapu finalnego, czyli promo-
cji książki. Publiczność, z uwagą 
śledząca przebieg spotkania zain-
teresowana była również techniką 
splatania fabuły, ze „szkieletem” 
lub planem powieści, rozwijaniem 
i kontynuacją wątków tak, by w fi-
nale wszystkie one zostały logicz-
nie zakończone - czyli techniką 
pisania.

Na zakończenie autor zapro-
sił gości na rok przyszły, kiedy to 
zaplanowana jest promocja tomu 
drugiego powieści „Król Myśli”, 
prawdopodobnie kończącego hi-
storię bohaterów historii opisanej 
w obu tomach.

Beata Statkiewicz

Marfisz w książnicy  

Na  zdjęciu od prawej: Marek Malman
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Największa partia polityczna w 
Europejskim Komitecie Regionów 
wybrała marszałka województwa 
zachodniopomorskiego Olgierda 
Geblewicza na przewodniczącego. 
To jedno z kluczowych stanowisk 
tej instytucji, a zarazem olbrzymi 
zaszczyt i kolejne wielkie wyzwa-
nia przed samorządowcem z Pomo-
rza Zachodniego. Przypomnijmy, 
Olgierd Geblewicz m.in. od kilku 
lat przewodzi polskim regionom.

Przewodniczącego Europej-
skiej Partii Ludowej (EPL) w Euro-
pejskim Komitecie Regionów wy-
bierają członkowie ugrupowania 
spośród kandydatów, którzy zgło-

Olgierd Geblewicz na czele EPL 
w Europejskim Komitecie  
Regionów

sili chęć objęcia stanowiska. Mar-
szałek Olgierd Geblewicz prze-
jął funkcję od dr. Michaela Schne-
idera, przedstawiciela kraju związ-

Podpisano umowy na zagospodarowanie
przestrzeni społecznej

Miło nam poinformować, że 
22 stycznia br. w siedzibie Urzędu 
Gminy w Przelewicach przedstawi-
ciele naszych organizacji pozarzą-
dowych podpisali  ze Stowarzysze-
niem Lider Pojezierza” umowy  na 
unijne dofinansowanie w ramach 
projektu zagospodarowania prze-
strzeni społecznej. Dofinansowanie 
w tym zakresie otrzymają nastę-
pujące organizacje: Stowarzysze-
nie Komunalne Centrum Edukacji 
Ekologicznej AGENDA 21 Euro-
regionu Pomerania: - ,,Park Rekre-
acji”, Stowarzyszenie ,,Przelewice 

dla Przyszłości” - ,,Rodzinna Strefa 
Aktywności”, Stowarzyszenie 
,,LKS WICHER PRZELEWICE” 
-,,Z rodziną na stadion” oraz Sto-
warzyszenie Inkubator Pomysłów – 
Pracownia recyklingu i rękodzieła 
w Żukowie”

Podpisane umowy objęte są 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 Gra-
tulujemy wszystkim beneficjen-
tom i życzymy pomyślnej reali-
zacji planowanych do realizacji 
przedsięwzięć!

kowego Saksonia-Anhalt przy rzą-
dzie federalnym.

Europejski Komitet Regionów
Komitet Regionów to organ do-

radczy Unii Europejskiej złożony 
z samorządowców wybranych na 
szczeblu lokalnym i regionalnym 
ze wszystkich państw członkow-
skich. Za pośrednictwem KR mają 
możliwość opiniowania tworzo-
nego w Unii prawa i przepisów. 
Przewodniczący partii politycznej 
bierze udział w posiedzeniu prezy-
dium Komitetu, które odpowiada 
m.in. za opracowywanie programu 
politycznego na początku kaden-
cji i nadzorowanie jego wykona-
nia. Do zadań Olgierda Geblewicza 
będzie należała organizacja i koor-
dynacja prac zgromadzenia plenar-
nego i komisji, otrzymał on także 

kompetencje finansowe, organiza-
cyjne i administracyjne.

Europejska Partia Ludowa
EPL to największa rodzina poli-

tyczna w Europie, skupiająca partie 
chadeckie i konserwatywno–libe-
ralne. Z Polski należą do niej Plat-
forma Obywatelska i Polskie Stron-
nictwo Ludowe. Wewnątrz EPL, do 
zadań zachodniopomorskiego mar-
szałka będzie należało m.in. zwo-
ływanie i przewodniczenie posie-
dzeniom grupy, reprezentowanie 
jej na forum Komitetu Regionów  
i poza nim, a także opracowywanie 
decyzji Prezydium ugrupowania. 
Funkcję przewodniczącego EPL w 
Komitecie Regionów będzie spra-
wował przez 5 lat. 

Małpki uratują gminne budżety!
Ministerstwo Zdrowia przygoto-

wało  projekt tzw. ustawy prozdro-
wotnej, przewidującej m.in. wpro-
wadzenie opłaty za alkohol w opa-
kowaniach o pojemności nieprze-
kraczającej 300 ml. Opłatę w wyso-
kości 10 zł za litr będą zobowiązani 
wnosić przedsiębiorcy prowadzący 
obrót hurtowy napojami alkoholo-
wymi. Zgodnie z aktualną propozy-
cją resortu przedsiębiorcy będą wno-
sić tę opłatę na rachunek właściwego 
urzędu skarbowego, a nie na konto 
gminy, jak pierwotnie planowano. 
Pobór opłaty nie będzie więc zada-
niem własnym gmin. Utrzymano na-
tomiast pomysł, by wpływy z opłaty 
stanowiły w 50 proc. dochód własny 

gmin i w 50 proc. przychód Naro-
dowego Funduszu Zdrowia. Zgod-
nie z projektem podziału wpływów 
z opłaty będzie dokonywał Naczel-
nik Pierwszego Urzędu Skarbowego 
w Bydgoszczy, proporcjonalnie do 
wpływów uzyskanych przez gminy 
z opłat za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych; on 
też będzie przekazywał środki na ra-
chunki bankowe NFZ i gmin. Jed-
nocześnie w nowych przepisach ma 
znaleźć się wskazanie, na co samo-
rządy będą mogły wydać te środki. 
Gmina będzie musiała je przezna-
czać na „działania mające na celu 
realizację lokalnej międzysektoro-
wej polityki przeciwdziałania nega-

tywnym skutkom spożywania alko-
holu”. Na podstawie liczby banderol 
resort zdrowia szacuje, że dzienna 
sprzedaż napojów alkoholowych o 
objętości 100-300 ml wynosi około 
1,3 mln sztuk, co dawałoby łączną 
kwotę opłat na poziomie około 500 
mln zł.  Proponujemy opodatkować 

każdą pojemność, ponieważ ktoś, 
kto pił tylko jedną „małpkę” na ty-
dzień, teraz po kalkulacji, kupi po-
łówkę albo litra, a przedsiębiorcy 
z zachwytu nad nowym podatkiem 
wypiją sobie po „małpce”.

PP  
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Powiat pyrzycki lubi używane samochody 

Posiadanie samochodu nie jest 
już, jak kiedyś, czymś wyjątko-
wym, podkreślającym status ma-
jątkowy danej osoby, czy rodziny, 
dziś nie jest rzadkością posiadanie 
w gospodarstwie domowym dwóch 
lub nawet trzech aut. Ale, jak wi-
dać z poniżej zaprezentowanych 
tabel, zaledwie kilka procent reje-
strowanych pojazdów są to samo-
chody nowe. 

Na przykładzie gminy Pyrzyce 
w 2019 roku zarejestrowano ogó-
łem 1358 aut, z czego zaledwie 41 
samochodów osobowych to auta 
nowe, podobnie jest w innych gmi-
nach. Z takiego upodobania do sta-
roci mieszkańców powiatu pyrzyc-
kiego zapewne ciszą się właściciele 
warsztatów samochodowych, dla 
nich każda rejestracja używanego 
auta to nowy klient.

 Jak przyjrzymy się danym z ta-
beli, to w każdej pyrzyckiej gmi-
nie przypada więcej niż jeden sa-
mochód na statystycznego miesz-
kańca, zapewne świadczy to o 
wzroście zamożności, ale i o zmie-
niających się wyzwaniach, takich 
jak praca poza miejscem zamiesz-
kania, dojazd do szkoły, symbo-
liczna komunikacja publiczna itd. 

Na podstawie zamieszczonych 
tabel na pewno można dziś stwier-
dzić, że pyrzyckie gminy i staro-
stwo muszą w związku z rosnącą 
ilością samochodów intensywniej 
myśleć o infrastrukturze takiej jak 
dobre drogi i parkingi, których już 
dziś jest za mało.    

Dziękujemy pracownikom 
Wydziału Dróg i Komunikacji 
Starostwa Powiatowego w Pyrzy-
cach za przygotowanie danych do 
niniejszego artykułu.

PP

Tabela 1 Ilość samochodów osobowych rejestrowanych rocznie w tutejszym wydziale, w  poszczególnych gmi-
nach, w rozbiciu na lata:

Tabela 2  Ilość wyrejestrowanych samochodów osobowych rocznie w rozbiciu na poszczególne lata i gminy:

Tabela 3 Ilość łączna samochodów osobowych zarejestrowanych na dzień 31 grudnia, w rozbiciu na poszcze-
gólne lata oraz gminy:

Tabela 4 Ilość rejestrowanych nowych samochodów osobowych, w rozbiciu na poszczególne lata,  
oraz gminy:
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Jak zwykle w ostatnim ty-
godniu stycznia, burmistrz Py-
rzyc organizuje spotkanie nowo-
roczne Gminy Pyrzyce, w tym roku 
uczestniczyło w nim ponad 200 go-
ści reprezentujących instytucje sa-
morządowe różnych szczebli, orga-
nizacje i stowarzyszenia pozarzą-
dowe, reprezentacje miast partner-
skich. Podczas spotkania Marzena 
Podzińska, burmistrz Pyrzyc zapre-
zentowała najważniejsze zagadnie-
nia, inwestycje i problemy, z jakimi 
zmierzył się pyrzycki samorząd w 
2019 roku i z jakimi planami wkra-
cza w 2020 rok. Każdego roku  w 
trakcie noworocznej uroczystości 
wręczane są  w dowód uznania za 
dotychczasową działalność kultu-
ralną, sportową, gospodarczą na te-
renie gminy Pyrzyce statuetki „Py-
rzyczanka”, stało się to także i w 
tym roku.  

W kategorii przedsiębiorca  za  
25-letnią działalność  na lokalnym 
rynku, wykorzystywanie energii 
geotermalnej i ochronę środowiska, 
„Pyrzyczankę” otrzymała ,,Geoter-

mia Pyrzyce” Spółka z o.o., a sta-
tuetkę z rąk burmistrz Pyrzyc Ma-
rzeny Podzińskiej odebrał w imie-
niu firmy Bogusław Zieliński, pre-
zes zarządu. W kategorii kultura, za 
15-letnią działalność artystyczną 
i promocję Gminy Pyrzyce w ka-
tegorii Kultura i Promocja otrzy-
mał Zespół  Wokalny ,,Cantus De-
licium”,  za 15-letnią działalność, 
aktywizację kulturalną seniorów, 
promocję Gminy Pyrzyce  Pyrzy-
czankę otrzymał Uniwersytet Trze-
ciego Wieku. Za wspieranie rodzin 
osób z niepełnosprawnością inte-
lektualną we wszystkich obsza-
rach ,,Pyrzyczankę” otrzymało Pol-
skie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
Niepełnosprawnych Intelektual-
nie Koło w Pyrzycach, za działal-
ność społeczno-kulturalną na rzecz 
lokalnej społeczności  otrzymała 
pani Marianna Makowska, za dzia-
łalność na rzecz rozwoju i odbu-
dowy Pyrzyc oraz działalność na 
rzecz kultury pyrzyckiej   otrzy-
mał pan Józef Kędziora, za promo-
cję Gminy Pyrzyce poprzez sport 

„Pyrzyczanki 2020” 
wręczone 

,,Pyrzyczankę”   otrzymał pan Jó-
zef Czaboćko. Muzyczną oprawą 
spotkania noworocznego zapewnili 
uczniowie i nauczyciele Pyrzyckiej 
Szkoły Muzycznej I Stopnia, tuż 
przed toastem noworocznym bur-
mistrz Pyrzyc Marzena Podzińska 

dokonała promocji Winnicy Beka-
siak, działającej w Pyrzycach, któ-
rej wina można było podczas spo-
tkania degustować.  

PP
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Uroczystość została zorgani-
zowana przez Szkołę Podstawową 
w Mielęcinie i Klub PTTK Ziemi 
Pyrzyckiej we współpracy z Re-
gionalnym Oddziałem  Szczeciń-
skim PTTK im. Barbary i Stefana 
Kaczmarków w Szczecinie. Wśród 
gości nie zabrakło przedstawicieli 
władz lokalnych - Burmistrza Py-
rzyc pani Marzeny Podzińskiej, za-
stępcy burmistrza Pyrzyc pana Ro-
berta Betyny, Burmistrza Lipian 
pana Bartłomieja Królikowskiego, 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Pyrzyc pana Mariusza Majaka, rad-
nego Rady Miejskiej pana Tomasza 
Posyniaka oraz kierownika Wy-
działu Edukacji, Kultury i Zdrowia 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 
pani Sylwii Gabryelczyk.

Gościliśmy również wicepre-
zesów Regionalnego Oddziału  
Szczecińskiego PTTK panią Mał-
gorzatę Manię i pana Romana 
Przybyłowicza, dyrektorów szkół 
i placówek powiatu pyrzyckiego 
wraz z opiekunami, uczniami i wy-
chowankami aktywnie uprawiają-
cymi turystykę pieszą i rowerową.  

Po części artystycznej przy-
gotowanej przez uczniów klasy 
pierwszej i klas szóstych Szkoły 
Podstawowej w Mielęcinie pod 
kierunkiem pań: Moniki Jastrzęb-
skiej, Eweliny Gładysz i Kata-
rzyny Gad-Chmary, pan Woj-
ciech Zalewski w swojej pre-

zentacji przypomniał wszystkim 
miejsca i wydarzenia turystyczne  
z ostatnich dwudziestu lat działalno-
ści Klubu PTTK Ziemi Pyrzyckiej. 
Następnie ogłoszone zostały wy-
niki konkursu na „Najaktywniejsze 
Szkolne Koło Krajoznawczo-Tu-
rystyczne w Powiecie Pyrzyckim  
w 2019 roku”. Wyniki te przedsta-
wiają się następująco:
I - Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Brzesku,
II - Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy 
w Pyrzycach,
III - Zespół Szkół w Lipianach,
IV - Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami integracyjnymi 
w Pyrzycach,
V - Szkoła Podstawowa 
w Pyrzycach,
VI - Warsztat Terapii Zajęciowej,
VII - Środowiskowy 
Dom Samopomocy 
w Mielęcinie,
VIII - Szkoła 
Podstawowa
w Mielęcinie,
IX - Szkoła Podstawowa
w Żabowie,
X  - Ośrodek Rehabilita-
cyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczy 
w Nowielinie,
XI - Szkoła Podstawowa 
w Okunicy.
 

XX EDYCJA KONKURSU NA 
„NAJAKTYWNIEJSZE SKKT W PO-

WIECIE PYRZYCKIM”

22 stycznia w świetlicy wiejskiej w Mielęcinie odbyło się podsu-
mowanie XX edycji konkursu na „Najaktywniejsze Szkolne Koło 
Krajoznawczo-Turystyczne w Powiecie Pyrzyckim”.

Wszystkie szkoły i placówki 
otrzymały puchary, dyplomy, od-
znaki oraz nagrody rzeczowe ufun-
dowane przez: Regionalny Oddział  
Szczeciński PTTK im. Barbary  
i Stefana Kaczmarków w Szcze-
cinie, Klub PTTK Ziemi Pyrzyc-
kiej, Burmistrza Pyrzyc, Staro-
stę Pyrzyckiego, Nadleśnictwo 
Myślibórz. 

Na wniosek Zarządu Klubu 
PTTK Ziemi Pyrzyckiej Zarząd 
ROS PTTK w Szczecinie wyróż-
nił Honorową Odznaką za Roz-
wój Turystyki i Krajoznaw-
stwa następujących nauczycieli: 
Marzenę Antoniewską, Jolantę Ku-
liś, Monikę Szulczewską, Kata-
rzynę Fido, Ewę Kędzierską.

Odznaką „Zasłużony w Pracy 
PTTK wśród Młodzieży” w stop-
niu srebrnym przyznaną przez Za-
rząd Główny PTTK w Warszawie 
wyróżnione zostały panie: Wie-
sława Duch i  Ilona Serdakowska.

Za wieloletnią zaangażowaną 
pracę na rzecz rozwoju turystyki  
i krajoznawstwa w powiecie py-
rzyckim Zarząd ROS PTTK  
w Szczecinie wyróżnił następują-
cych nauczycieli: Iwonę Kot, Seba-
stiana Góralczyka, Lilianę Nowak, 
Jolantę Schmach, Beatę Macie-
jak, Martę Jaskulską, Magdalenę 
Jeżycką, Beatę Zarębską, Justynę 
Pawłowską, Małgorzatę Olejni-
czak, Annę Prokop, Wojciecha Za-
lewskiego, Ewę Denisewicz.

Po wyróżnieniach i nagrodach 
nadszedł czas na turystyczny cie-
pły poczęstunek. Można było także 
obejrzeć wystawę kronik Szkol-
nych Kół Krajoznawczo-Tury-
stycznych, plakaty z najciekaw-
szymi wspomnieniami wykonane 
przez uczniów i wychowanków 
oraz zdjęcia z XX-lecia działalno-
ści Klubu PTTK Ziemi Pyrzyckiej.

Ewa Denisewicz 
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Pierwsi swoje siły mogli 
sprawdzić uczniowie klas VII – 
VIII w ramach Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej 22 stycznia 2020 r. w 
hali Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Pyrzycach. Wśród dziewcząt o 
tytuł mistrza powiatu walczyły 4 
szkoły a wśród chłopców 6. Peł-
nowymiarowe boisko do piłki 
ręcznej pozwoliło rozwinąć pełną 
gamę zagrań w ataku i obronie. 
Część drużyn początkowo miała 
problem z odnalezieniem się na 
hali większej od tej, w której ćwi-
czą na lekcjach w-f . Kolejne po-
jedynki pokazały, że młodzi spor-
towcy potrafią szybko dostoso-
wać się do nowych warunków. 
1 miejsce w kategorii dziewcząt 
zajęły piłkarki ze Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyj-
nymi w Pyrzycach. Podopieczne 
Krzysztofa Kędziory grały w 
składzie: Vanessa Bulak, Kinga 
Chmielewska, Dominika Frąt-
czak, Julia Ludwiczak, Oliwia 
Marczak. Chłopcy prowadzeni 
przez Artura Lipskiego z Zespołu 
Szkół w Lipianach, wygrywając 
wszystkie 4 mecze zapewnili so-
bie tytuł mistrza powiatu w roku 
szkolnym 2019/2020. Skład zwy-

SZKOLNA PIŁKA RĘCZNA
Mistrzostwa powiatu pyrzyckiego organizowane przez Powia-

towy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pyrzycach zbiegły się 
z terminem mistrzostw Europy mężczyzn rozgrywanych w Szwe-
cji, Austrii i Norwegii. Był to dodatkowy bodziec dla uczniów aby 
podpatrywać najlepszych szczypiornistów w Europie i próbować 
przenieść chociaż drobną część zagrań na szkolne parkiety. 

cięskiej drużyny: Szymon Wró-
blewski, Igor Muzyk, Krzysztof 
Kudrewicz, Piotr Szczęsny, Mi-
chał Sobolewski, Jakub Szwołko, 
Michał Mańka, Mateusz Macie-
jak, Filip Piotrowski, Jakub Tra-
wiński, Michał Szczęsny. 

28 stycznia 2020 r. w prze-
lewickiej hali swoje mistrzow-
ski zawody rozgrywali ucznio-
wie klas IV – VI rocznik 2007 
i młodsi. Łącznie gościliśmy 8 
reprezentacji: 3 dziewcząt i 5 
chłopców. Dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej w Kłodzinie pod 
kierunkiem Stanisława Warejki: 
Oliwia Gajewska, Emilia Ga-
jewska,  Rozalia Janczukiewicz, 
Nina Klemenska, Amelia Łukow-
ska, Nina Ostrówka, Kalina Pa-
plicka, Klaudia Zielińska okazały 
się najlepsze, a wśród chłopców 
mistrzowski tytuł w tym roku 
zdobyli piłkarze ręczni z SP z OI 
w Pyrzycach grający w składzie: 
Jakub Huska, Aleksander Kac-
przak, Piotr Kaczorowski, Jan 
Pakuła, Maksymilian Podgórski, 
Mateusz Podkowa, Łukasz Łusz-
czyk.  Opiekunem drużyny był 
Krzysztof Kędziora. 

   

Dziewczęta:
1 m SP z OI Pyrzyce
2 m SP Kłodzino 
3 m SP Bielice 
4 m SP Żabów 

Chłopcy:
1 m ZS Lipiany
2 m SP z OI Pyrzyce 
3 m SP Żabów 
4 m SP Kłodzino 
5 m SP Bielice 
6 m SP Mielęcin 

Igrzyska Dzieci 
Dziewczęta:
1 m SP Kłodzino 
2 m ZS Lipiany 
3 m NSP Przelewice 

Chłopcy:
1 m SP z OI Pyrzyce 
2 m SP Kłodzino 
3 m SP Żabów 
4 m ZS Lipiany 
5 m NSP Przelewice 

Piotr Olech

Wyniki Igrzyska Młodzieży Szkolnej:

Policjanci z Wydziału Kry-
minalnego Komendy Powiato-
wej Policji w Pyrzycach zatrzy-
mali mieszkańca powiatu myśli-
borskiego, który dokonał kradzieży 
paliwa na stacji paliw na terenie 
powiatu pyrzyckiego. Mężczyzna 
przyznał się do winy, ponadto, jak 
się okazało, dokonał on szeregu 
kradzieży paliwa na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego 
i lubuskiego. Za popełnione prze-
stępstwo grozi mu nawet 10 lat po-
zbawienia wolności.

W ubiegłym roku pod koniec 
września na jednej ze stacji benzy-
nowych w powiecie pyrzyckim do-
szło do kradzieży paliwa. Sprawca 
przyjechał samochodem marki 
VW, po czym zatankował ponad 

200 litrów paliwa i nie uiszcza-
jąc rachunku odjechał z miejsca. Z 
zebranych materiałów w sprawie 
ustalono, że tablice rejestracyjne, 
w jakie wyposażony został pojazd, 
były kradzione. Kryminalni prowa-
dząc swoje dalsze czynności tra-
fili na ślad mieszkańca powiatu 
myśliborskiego.

Funkcjonariusze zatrzymali 
40-letniego mężczyznę. W trakcie 
przeszukania pojazdu należącego 
do 40-latka ujawnili tablice reje-
stracyjne, które zostały utracone w 
powiecie stargardzkim.

Zebrany materiał dowodowy 
pozwolił na przedstawienie męż-
czyźnie zarzutów. Sprawa ma cha-
rakter rozwojowy. Niewykluczone, 
że mężczyzna usłyszy jeszcze kilka 

TYMCZASOWY ARESZT ZA SZEREG KRADZIEŻY PALIWA

zarzutów, ponieważ dopuścił się 
on szeregu kradzieży paliwa na te-
renie województwa zachodniopo-
morskiego i lubuskiego. Postano-

wieniem sądu najbliższe 3 miesiące 
podejrzany spędzi w areszcie.

mł. asp.  
Marcelina Pałaszewska
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Po długich miesiącach ciężkiej i wytężonej pracy nad książkami nadchodzi czas na relaks  i zasłużony wypoczynek.  
Warto jednak odejść od telewizorów i komputerów i spędzić ferie zimowe w sposób aktywny i bezpieczny.

Jak co roku, „Słowianka” jest przygotowana na przyjęcie młodszych  i starszych feriowiczów, a także ich rodzi-
ców. Kompleks basenów z atrakcjami w postaci trzech szybkich i krętych zjeżdżalni, rwącej rzeki, podwodnych 
gejzerów i bąbli, dwóch wanien jacuzzi oraz wydzielonego baseniku ze zjeżdżalnią i ciepłą wodą czekają już na 
swoich miłośników. Czeka też basen sportowy na tych, którzy chcą popływać i spalić trochę kalorii.

Z kolei wszyscy, którzy tęsknią za śniegiem i mrozem bezwzględnie muszą przyjechać na lodowisko 
 „Słowianki” żeby pojeździć na zmrożonej tafli w rytmie muzycznych hitów.

Przypominamy, że  „Słowianka”  honoruje Karty Dużej Rodziny i Karty Seniora oraz  
ma specjalną ofertę dla grup (więcej informacji na: www.slowianka.pl). 

Gorzowska „Słowianka” zaprasza wszystkich 

na wspaniałą zabawę i wypoczynek na basenach i lodowisku.

Bezpieczne i Aktywne Ferie Zimowe 
na Słowiance w Gorzowie Wlkp..
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31 stycznia  najstarszy miesz-
kaniec gminy Pyrzyce pan Włady-
sław Sadłoń z Mechowa obchodził 
104 urodziny. Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska złożyła wi-
zytę Jubilatowi w jego rodzinnym 
domu wraz z sołtysem Sołectwa 
Mechowo Beatą Krawczyk, pre-
zesem Związku Kombatantów RP 

104 lata Pana Sadłonia

i byłych Więźniów Politycznych 
Leszkiem Kowalskim i członkiem 
Związku Kombatantów Krystyną 
Jakuszewską. Panu Władysławowi, 
najstarszemu mieszkańcowi gminy 
Pyrzyce i powiatu pyrzyckiego ży-
czymy kolejnych lat w zdrowiu, 
szczęściu oraz pogody ducha. 

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


