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Gdyby o wyborze prezy-
denta decydowali miesz-
kańcy gmin Przelewice, 
Kozielice, Bielice i Warni-
ce, to prezydentem RP był-
by już dziś Andrzej Duda,  
w tych gminach ten właśnie 
kandydat uzyskał wyniki 
powyżej 50% oddanych 
głosów.

 Dziś najważniejszą za-
gadką dla sztabów wybor-
czych jest pytanie, na kogo 
w drugiej turze oddadzą 
głos ci mieszkańcy powia-
tu pyrzyckiego, którzy nie 
głosowali na Dudę ani na 
Trzaskowskiego. 

Takich głosów oddanych 
w pierwszej turze w skali 
całego powiatu jest 4404. 

Trudno dziś powiedzieć, 
czy wszyscy z nich w ogó-
le pójdą głosować w dru-
giej turze, jednak dziś obaj 
kandydaci będą zabiegać 
właśnie o nich i o tych, któ-
rzy do urn w niedzielę nie 
poszli. 

Te wybory są na pew-
no wyjątkowe, nie tylko ze 
względu na panująca epi-
demię, ale i na szczególną 
wyborczą mobilizację, a co 
za tym idzie, tak wysoką 
frekwencję. 

W tabeli, gdzie podajemy 
frekwencję widzimy, że w 
roku 2015 podczas pierw-
szej tury wyborów prezy-
denckich frekwencja wy-
niosła 40,22 % a tym roku 
także podczas pierwszej 
tury aż 57,32%.

PP

Duda, czy Trzaskowski?
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Duda, czy Trzaskowski?
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W NSP w Przelewicach jest 
realizowany projekt „Teatr Jednej 
Przerwy” finansowany przez Fun-
dację PZU. Dzięki podjętym dzia-
łaniom uczniowie mogli poszerzyć 
swoją wiedzę na temat teatru, ro-
dzajów sztuk i widowisk teatral-
nych, rozwijać swoją wyobraźnię 
i kreatywność. Udział w warszta-
tach teatralnych pozwolił uczniom 
doskonalić dykcję, ruch scenicz-
ny, a także rozwijać umiejętność 
autoprezentacji, co jest niezwy-
kle ważne w obecnych czasach. 
Możliwość zwiedzenia teatru 
od tej drugiej strony, od kulis, to 
dla młodych miłośników teatru z 
NSP ogromna frajda. W ostatnich 
dniach, w dwóch grupach wieko-

W ostatnim czasie przy drodze prowadzącej w kierunku jeziora Płoń 
w Żukowie dokonano skrajnej i graniczącej z wandalizmem dewasta-
cji młodego, zdrowego dębu. Korę z tego pięknego dębu obdarto do 
wysokości pnia na ok. 1,80 m. Ktokolwiek widział ten akt wandalizmu 
proszony jest o kontakt z Urzędem Gminy w Przelewicach pod nr tel. 
91/3913830. 

Skrajny przypadek 
dewastacji 
młodego dębu

  Gmina Pyrzyce, będąc uczest-
nikiem projektu: „Poszukiwacze 
zaginionych inicjatyw”, zreali-
zowała w 2020 r. na terenie 
Pyrzyc dwie inicjatywy pn.: 
- „Z górki na pazurki – zjazd 
linowy w parku M. Matysiaka  
w Pyrzycach”.
- „MiniPark Linowy w parku 
M. Matysiaka w Pyrzycach”. 

Nowe place zabaw

Projekt „Teatr Jednej Przerwy” w NSP Przelewice
wych, odbyły się wyjazdy do Te-
atru w Gorzowie. Młodsi ucznio-
wie obejrzeli spektakl „Gniewko  
i Lubinka”, a potem wzięli udział  
w warsztatach prowadzonych 
przez aktorów i uczyli się, jak po-
zbyć się tremy. 

Starsi uczniowie uczestniczyli  
w warsztatach na temat wrażli-
wości wśród młodzieży, rozwijali 
swoją empatię i wrażliwość. Ob-
cowanie z magią teatru w takim 
wymiarze ma wpływ nie tylko na 
upodobania teatralne uczniów, 
ale oddziałuje także na kształto-
wanie się osobowości młodych 
ludzi i ich poglądów na świat.

                                                   
Edyta Kobus 

W Lipianach
nowe 
place 
i ulice

Zaginęło pismo ministra w prawie SP w Jesionowie

  W ramach zadania zostały za-
kupione i zamontowane elementy 
zręcznościowo - zabawowe. Cał-
kowita wartość jednej inicjatywy 
wyniosła 18 000,00zł. Zadanie 
realizowane zostało przez Sto-
warzyszenie „Lider Pojezierza”  
i finansowane zostało ze środków 
unijnych.
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atru w Gorzowie. Młodsi ucznio-
wie obejrzeli spektakl „Gniewko  
i Lubinka”, a potem wzięli udział  
w warsztatach prowadzonych 
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Na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Lipianach radni nadali 
poprzez uchwały nazwy czterem 
bezimiennym działkom położo-
nym na terenie miasta Lipiany.

► Teren wokół kościoła para-
fialnego pw. Wniebowzięcia NMP  
zyska nazwę „skwer Świętego 
Jana Pawła II”, 

► Teren z palcem zabaw przy 
ulicy Władysława Sikorskiego 
będzie się nazywał „park imienia 
Wilhelma Libberta”, 

► Imieniem Libberta radni na-
zwali skwer położony przy ulicy 
Mostowej. 

Już w pierwszej turze wyborów 
prezydenckich, które poprzedziła 
kampania wyborcza, sztaby, ko-
mitety społeczne, członkowi par-
tii i różnych ugrupowań, których 
kandydaci wystartowali w wybo-
rach zabrali się ostro do promo-
wania swoich kandydatów. 

Z reguły na naszym terenie było 
to wieszanie plakatów, banerów 
na płotach i elewacjach budyn-
ków, ale jeden z mieszkańców Py-
rzyc według nas przebił wszyst-
kich. Zakleił plakatami Rafała 
Trzaskowskiego 6 okien swojego 
mieszkania. Można uznać, że na 
czas kampanii Trzaskowski prze-
słonił mu i jego rodzinie świat.  Za-
pewne takiego fana chciałby mieć 
w swojej ekipie każdy ze startu-
jących kandydatów. Rozumiemy, 
że przed drugą turą wyborów, 
ów mieszkaniec Pyrzyc pójdzie 
na całość i zaklei plakatami Ra-
fała Trzaskowskiego pozostałe 4 
okna.   

PP

Ale dlaczego 
4 okna nie zaklejone?

W Lipianach
nowe 
place 
i ulice

► Czwarty teren miejski poło-
żony nad Jeziorem Kościelnym 
wzdłuż ulicy Wodnej będzie no-
sić nazwę „skwer imienia księdza 
Piotra Pawła Karhanka”.

 Radni z Lipian podjęli także 
uchwały powołujące do życia 
nowe ulice na terenie miasta. 

I tak, niedługo na mapie Lipian 
znajdą się adresy z ulicami:

● Złota, 
● Janowska, 
● Kolejowa, 
● Konwaliowa, 
● Czereśniowa,

● Malinowa, 
● Bukowa, 
● Będzińska, 
● Poziomkowa, 
● Leśna, 
● Gorzowska, 
● Akacjowa, 
● Zaczynaj 
● Kormoranów,  
łącznie 14 nowych ulic.
Wszystkie uchwały wejdą w ży-

cie 1 września 2020. 
PP

19 kwietnia Gmina Przelewice 
wystąpiła do Ministra Edukacji 
Narodowej z zażaleniem w spra-
wie opinii wydanej przez Kurato-
rium Zachodniopomorskie doty-
czącej decyzji zamiaru likwidacji 
przez Gminę Szkoły Podstawo-
wej w Jesionowie. Przypomnijmy, 
że opinia kuratorium w sprawie 
pomysłu likwidacji tej szkoły przez 
samorząd Gminy Przelewice była 
negatywna. Minister Edukacji za-
jął stanowisko już 28 maja 2020  
i postanowił utrzymać w mocy za-
skarżone przez wójta gminy Prze-
lewice „Postanowienie Zachod-
niopomorskiego Kuratora Oświa-
ty”, który negatywnie zaopiniował 

Zaginęło pismo ministra w prawie SP w Jesionowie
pomysł likwidacji szkoły. Decyzję 
ministra wójt może, a raczej mógł 
zaskarżyć do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Pisze-
my mógł, bo wójt miał na to 30 
dni od dnia otrzymania pisma od 
ministra. Jak dowiedzieliśmy się  
w Urzędzie Gminy w Przelewi-
cach, do 29 czerwca 2020 nikt 
takiego pisma nie widział. Dziś 
nie wiadomo, gdzie podziało się 
pismo wysłane pocztą elektro-
niczną z ministerstwa do Urzędu 
Gminy w Przelewicach i jak dziś 
faktycznie wyglądają  terminy 
na ewentualne wniesienie przez 
Gminę sprawy do WSA.  

PP



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 9                                                                30.06.2020 6                                                                               Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 9                                              

Pyrzyckie absolutoria 

Na przedłożenie raportu wło-
darze samorządów mieli zgodnie  
z ustawą czas do 31 maja, ale w 
tym roku, w związku z epidemią, w 
ramach tarczy antykryzysowej 3.0  

Ostatni tydzień czerwca w powiecie pyrzyckim zawsze był absoluto-
ryjny. Radni opiniują wtedy wykonanie budżetu za miniony rok, udzie-
lają lub nie absolutorium wójtowi, burmistrzowi, staroście a od roku 
ubiegłego opiniują także Raport o stanie gminy, powiatu. 

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI  ARMII
AMERYKAŃSKIEJ W STAROSTWIE 
POWIATOWYM  W PYRZYCACH

25 czerwca 2020 roku do 
siedziby Starostwa Powiato-
wego w Pyrzycach z roboczą 
i kurtuazyjną wizytą przybyli 
przedstawiciele Armii Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. Dele-
gacji amerykańskich żołnierzy  
przewodniczył kpt. Michael Mc-
Donalds. Amerykańskich gości 
przyjął Starosta Pyrzycki pan 
Stanisław Stępień. W spotkaniu 
uczestniczyli także pani Ewa 
Gąsiorowska-Nawój - wicesta-
rosta pyrzycki oraz pełnomocnik 
starosty ds. OC, ZK i SO pan 
Andrzej Gumowski. Podczas 
spotkania strona amerykańska 
poinformowała o udziale wojsk 
amerykańskich w niedawno za-
kończonych ćwiczeniach NATO 
na terenie naszego kraju pod 
kryptonimem „DEFENDER-20”, 
wyrażając swoje zadowolenie 
z przebiegu i realizacji założeń 
ćwiczenia.

 Niestety epidemia korona-
wirusa nie pozwoliła w pełni na 
realizację założonych celów  

w tym planowanego udziału w ćwi-
czeniach struktur cywilnych (sa-
morządowych). Wyrażono jednak 
nadzieję, iż przygotowywane na 
przyszły rok ćwiczenie „DEFEN-
DER-21” w pełni pozwoli na udział 
wszystkich stron zarówno wojsko-
wych jak i cywilnych w tak ważnym 
przedsięwzięciu.

  „Cieszę się, że dowództwo 
amerykańskich sił zbrojnych jest 
zainteresowane współpracą z na-
szym powiatem. Dziś są to kon-
takty w tematyce społecznej, pla-
nujemy spotkania podczas imprez 
organizowanych na terenie powia-
tu, wstępnie dokonaliśmy wyboru 
imprez. Mam oczywiście nadzieję, 
że w trakcie kolejnych spotkań, 
rozmów pojawią się nowe pomysły 
na współpracę, dotyczące innych 
przestrzeni życia mieszkańców 
powiatu pyrzyckiego” -  Stanisław 
Stępień, Starosta Pyrzycki.

parlament zdecydował o przesu-
nięciu terminu o 60 dni. Mimo takiej 
możliwości prawie wszyscy wójto-
wie, burmistrzowie i starosta wyro-
bili się w terminie czerwcowych, je-

dynie w gminie Warnice sesja abso-
lutoryjna odbędzie się 3 lipca, czyli  
w najbliższy piątek. I tak w kolej-
ności debatowania, w gminie Ko-
zielice wójt Piotr Rybkowski na 
14 uczestniczących w obradach 
radnych za raport i wykonanie 
budżetu dostał 13 głosów ZA,  
1 radna wstrzymała się od gło-
su, absolutorium udzieliło mu 12 
radnych, a 2 radnych wstrzyma-
ło się od głosu. W gminie Bielice 
wójt Iwona Kochel jednogłośnie 
za trzy uchwały 15 ZA. Staro-
sta Pyrzycki Stanisław Stępień  
z zarządem na 14 obecnych dosta-
li przy trzech uchwałach 3 x TAK, 

w gminie Pyrzyce burmistrz Ma-
rzena Podzińska za Raport 13 ZA  
i 2 PRZECIW, za budżet i absolu-
torium 13 ZA, 1 radny wstrzymał 
się od głosu i jeden opuścił obra-
dy. W gminie Lipiany na 14 obec-
nych na sesji radnych burmistrz 
Bartłomiej Królikowski w trzech 
uchwałach dostał 14 głosów ZA.  
W gminie Przelewice wójt Mieczy-
sław Mularczyk będzie miał sesję 
absolutoryjną 30 czerwca, a w 
gminie Warnice radni ocenią wójt 
Alinę Werstak podczas sesji, któ-
ra odbędzie się 3 lipca. 

 PP   
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Wysyłanie widokówek do rodziny, 
czy znajomych to piękna tradycja. 
Jeszcze niedawno wydawało się, że 
tradycyjne kartki zostaną na zawsze 
wyparte przez SMS-y czy maile, ale 
ludzie dalej chętnie wysyłają trady-
cyjne widokówki. Jednak dużo gorzej 
jest z ich dostarczaniem przez pocz-
tę. Zdarza się, że na pozdrowienia 
trzeba bardzo długo czekać, albo 
nie docierają one do adresata nigdy, 
taki los na loterii. Ostatnio otrzyma-
łem kartkę pocztową zakupioną od 
kolekcjonera z USA, co ciekawe 
była to kartka wysłana w 1904 roku 
do odbiorcy w Pyrzycach (wcześniej 
Pyritz). Jak trafiła ponownie za oce-
an, tego się zapewne nigdy nie do-
wiemy. Co mnie zdziwiło najbardziej? 
Właśnie tytułowe „tempo pocztowe”! 
Zakupu kartki na popularnym serwi-

 Tempo pocztowe

sie aukcyjnym dokonałem w dniu 7 kwietnia 
2020 roku. Dzień później, bo już 8 kwietnia 
mogłem śledzić historię wysyłki, której koszt 
był zdecydowanie ekonomiczny (1,85 w wa-
lucie euro). Kartka dotarła do mnie w dniu 
26.06.2020 r., czyli po 79 dniach! Dlatego 
proponuję przyjrzeć się jej pierwszej podróży 
do Pyrzyc. Korespondencja została spisana w 
dniu 30.05.1904 r. w miejscowości Ravena, w 
okolicach New York w hrabstwie Albany. Wy-
słana została (jak wynika z daty na stemplu) w 
dniu 02.06.1904 r., datownik poczty pyrzyckiej 
został ustawiony na dzień 13.06.1904 r., czyli 
jej przesyłka trwała zaledwie… 11 dni!!! Koszt 
wysyłki „one cent”.

Tradycja kart korespondencyjnych na 
szczęście ożywa, oby znów się nie załamała, 
nie tyle przez niechęć ludzi, ale przez zauwa-
żalną niewydolność poczty  (nie tylko krajo-
wej).  Obecnie „priority” z USA idzie ponad ty-
dzień i kosztuje $23.95. Jeżeli ktoś zdecyduje 

się na list ekonomiczny z  USA -  
to korespondencję uzyska  w cią-
gu 46-48 dni (dane oficjalne), ja 
oczekiwałem wspomniane 79 dni. 

Dla porównania, w zależności 
od warunków pogodowych, rejs 
statku „Batory” z USA, w czasach 
bardziej współczesnych trwał od 
8 do 9 dni! Kartka dostarczona 
w 11 dni, tuż na początku XX w., 
to był rzeczywiście  niesamowity 
expres!

Odbiorcą kartki w Pyrzycach był 
Rektor O.Schmidt. 

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI  ARMII
AMERYKAŃSKIEJ W STAROSTWIE 
POWIATOWYM  W PYRZYCACH

w gminie Pyrzyce burmistrz Ma-
rzena Podzińska za Raport 13 ZA  
i 2 PRZECIW, za budżet i absolu-
torium 13 ZA, 1 radny wstrzymał 
się od głosu i jeden opuścił obra-
dy. W gminie Lipiany na 14 obec-
nych na sesji radnych burmistrz 
Bartłomiej Królikowski w trzech 
uchwałach dostał 14 głosów ZA.  
W gminie Przelewice wójt Mieczy-
sław Mularczyk będzie miał sesję 
absolutoryjną 30 czerwca, a w 
gminie Warnice radni ocenią wójt 
Alinę Werstak podczas sesji, któ-
ra odbędzie się 3 lipca. 

 PP   
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W związku z epidemią, wielu 
mieszkańców powiatu pyrzyckie-
go nie wyjedzie w tym roku na 
zagraniczny urlop. Część zosta-
nie na miejscu ratując się pod-
czas urlopu wypadami na działkę, 
czy na balkon, a część pojedzie 
gdzieś w Polskę. 

Jako powiat nie mamy zbyt dużo 
miejsc rekreacyjnych do zaofero-
wania turystom z innych części 
kraju, ale nie jest najgorzej. Mamy 
trochę wody tej stojącej – jeziora  
i tej płynącej. 

Teren powiatu pyrzyckiego cha-
rakteryzuje się liczną siecią cieków 
naturalnych, która uzupełniona 
jest siecią rowów melioracyjnych  
o przeznaczeniu nawadniającym 
i odwadniającym. Łączna dłu-
gość cieków naturalnych według 
Nadzoru Wodnego w Pyrzycach 
w powiecie pyrzyckim wynosi 
184,38 km, są to rzeki, strumienie  
i kanały.

Łączna długość rzek i strumieni 
wynosi 113,88 km,  łączna dłu-
gość kanaów wynosi 70,50 km, 
a jezior zlokalizowanych w po-
wiecie pyrzyckim jest 21. Czyli 

Powiat pyrzycki to niestety nie Mazury
Mazury to nie są, ale jest gdzie 
powędkować, popływać, czy na-
wet pożeglować. W roku 2020 
nie zgłoszono na terenie powiatu 
funkcjonowania kąpielisk i miejsc 
wykorzystywanych do kąpieli. 

W sezonie letnim będą funkcjo-
nowały (o ile pozwolą na to prze-
pisy sanitarne związane z epide-
mią COVID-19) tylko plaże usy-
tuowane przy byłych miejscach 
wykorzystywanych do kąpieli 
nad j. Chłop w Osetnej oraz nad 
j. Wądół w Lipianach i j. Miedwie  
w Wierzbnie. Kontrole plaż zapla-
nowane zostały przez Państwo-
wego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Pyrzycach na li-
piec 2020 roku. Dla turysty tuż 
przy jeziorze przydałby się las, 
ale i tu szału nie ma, lasy zajmują  
około 12% całkowitej powierzch-
ni powiatu. Czyli jak na potrzeby 
mieszkańca powiatu pyrzyckiego 
może na wakacje 2020 roku wy-
starczy, ale na przyciągnięcie fali 
turystów już chyba nie za bardzo. 

PP

Radny Kurowski 
„zamordował” 
sesję
i wyszedł 
z Klubu PiS
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Ostatnia sesja Rady Miejskiej  
w Pyrzycach była zapowiadana 
jako gorąca i kto tak twierdził, nie 
pomylił się. Tuż po prezentacji  
„Raportu o stanie gminy Pyrzyce 
za 2019 i wykonania budżetu” 
przez burmistrz Marzenę Podziń-
ską, dyskusję rozpoczął radny 
Prawa i Sprawiedliwości Artur Ku-
rowski. W związku z tym, że mó-
wił dużo i obraźliwie, nie sposób 
zacytować całości,  trzeba go po 
prostu wysłuchać (nagranie do-
stępne na portalu pyrzyce.esesja.
pl.) 

Wypowiedź Kurowskiego to 
zwykły samorządowy hejt i po-
sądzenia (ktoś, coś, kiedyś, ko-
muś….), dopytywany przez bur-
mistrz o konkrety, Kurowski nic nie 
podał. By wyrobić sobie zdanie 
o hejcie i nonszalancji  radnego 
Kurowskiego, trzeba wysłuchać 
go w oryginale z nagrania sesji  
i dokonać osobistej oceny. Mamy 
zaledwie kilkanaście miesięcy 
nowej kadencji Rady Miejskiej  
w Pyrzycach, a w/w radny co kilka 
miesięcy „popisuje” się kolejnymi 
sukcesami w opluwaniu i zwykłe-
mu chamstwu.

 Należy przypomnieć, że karie-
rę „bulteriera” rozpoczął mocnym 
akcentem tuż po wybraniu go na 
radnego z listy Prawa i Sprawie-
dliwości, kiedy to jedna z internau-
tek ucieszyła się, że warszawiacy 
wybrali w pierwszej turze na pre-
zydenta miasta Rafała Trzaskow-
skiego. Odezwał się do niej tymi 
słowy - „Głupia ci..a na emigracji (...) 
pozdrów imigrantów z Afryki, którzy 
na twój widok się ucieszą”  później 
było jeszcze bardziej w las i wpisał 
- „nie każda kobieta jest kobietą”,  
a do jednego z uczestników dyskusji 
zwracał się słowami „chętnie tobie 
też naj..bię, strzel mi w mordę, lesz-
czu. Poszukać cię?” itd., itd.

 W tym czasie Kurowskim zajął 
Ośrodek Monitorowania Zacho-
wań Rasistowskich i Ksenofobicz-
nych, wiele stron poświęcono też 

Radny Kurowski 
„zamordował” 
sesję
i wyszedł 
z Klubu PiS

w blogach zajmujących się głęb-
szą analizą takich zachowań jak 
Kurowskiego. Niechlubną sławę 
zdobył też radny w ogólnopolskich 
mediach, wystarczy wpisać w Go-
ogle nazwisko radnego i wysypują 
się artykuły o jego „sukcesach”. 

Po tym „występie” Justyna Ły-
jak w 2018 roku, która szykowała 
się do drugiej tury wyborów na 
stanowisko burmistrza Pyrzyc,  
w wywiadzie dla Gazety Wybor-
czej powiedziała - ”... Z osobami, 
które z listy PiS wejdą do rady, 
właśnie podjęliśmy decyzję, że w 
naszym klubie nie ma dla Artura 
Kurowskiego miejsca. Nie chce-
my z nim współpracować. Nie 
chcemy z taką osobą tworzyć pro-
gramów dla Pyrzyc. Przykro mi, 
że taka osoba była częścią mojej 
drużyny. Nie zgadzam się na ta-
kie zachowanie ...” Te słowa były 
ważne przez kilkanaście dni, do 
drugiej tury wyborów na burmistrz 
Pyrzyc. Po przegranej Justyny 
Łyjak z Marzeną Podzińską, Ar-
tur Kurowski nie tylko znalazł się 
w Klubie Radnych Prawa i Spra-
wiedliwości, ale dostał w nagrodę 
przewodniczenie komisji  rewizyj-
nej w radzie, czyli najważniejszej 
komisji kontrolnej w danym sa-
morządzie i tyle było warte słowo 
Justyny Łyjak z  PiS przekazane 
prasie.

        
 I jeszcze jeden szczególny, 

tegoroczny popis Kurowskiego, 
kiedy to podczas jednej z sesji 
przyznał się, że nagrywa swoich 
rozmówców, a dokładnie urzędni-
ka gminy Pyrzyce, którego próbo-
wał zastraszyć. Radny, mimo de-
klaracji na sesji, nagrania którym 
udowodniłby, że urzędnika nie 
zastraszał, nie ujawnił.

 Nie usłyszeliśmy nagrania za-
pewne dlatego, że telefon, któ-
rym nagrał urzędnika zgodnie  
z prawem jako dowód w ewen-
tualnym konflikcie sądowym zo-
stałby Kurowskiemu przez poli-

cję zabrany jako nośnik nagrania  
i nie wiadomo, co by tam policjan-
ci jeszcze znaleźli, więc Kurowski 
uznał chyba, że lepiej nagrania 
nie puszczać. W końcówce oma-
wianej sesji, Kurowski napisał 
coś na kartce, dał przewodni-
czącemu Klubu Radnych Prawa  
i Sprawiedliwości i z sesji wyszedł. 
W punkcie wolne wnioski radny Ma-
riusz Szymkowicz odczytał list prze-
kazany mu przez Artura Kurowskie-
go, w którym tenże radny informuje 
władze Klubu Radnych PiS i  całą 
radę o swojej rezygnacji z członko-
stwa w Klubie (pełna treść – skan 
poniżej). Na taki myk, mało kto  

z obecnych na sali obrad był przy-
gotowany, no bo jak najlepszy 
„bulterier” Klubu PiS mógł opuścić 
swoich kolegów i to na dodatek  
w przededniu wyborów prezydenc-
kich? 

Dziś pyrzyczanie przyglądający 
się swojemu samorządowi zasta-
nawiają się, czy to kłótnia w rodzi-
nie PiS, czy zwykła ściema i tak, 
jak Justyna Łyjak w 2018 roku, tak 
dziś radni chowają Kurowskiego 
na czas wyborów prezydenckich 
do szafy, a po 12 lipca Kurowski 
z szafy wyjdzie i dostanie coś  
w nagrodę.

RT
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Sesje absolutoryjne podsumo-
wujące miniony rok w gminach są 
emocjonujące i nerwowe szcze-
gólnie tam, gdzie większość w ra-
dzie ma opozycja w stosunku do 
wójta, czy burmistrza. Tak właśnie 
jest od dwóch lat w gminie Pyrzy-
ce. 

W tym roku większość obser-
watorów pyrzyckiego samorządu 
spodziewała się, że radni Klubu 
Prawa i Sprawiedliwości i Klubu 
Bezpartyjne Pyrzyce, podobnie 
jak w roku ubiegłym, nie przyjmą 
„Raportu o stanie Gminy Pyrzyce 
w 2019 roku”, czym otworzyliby 
sobie drogę do referendum i pró-
by odwołania ze stanowiska bur-
mistrz Marzeny Podzińskiej. Stało 
się jednak inaczej, po prezentacji 
i omówieniu raportu i budżetu za 
rok 2019 przez burmistrz, było 
kilka wypowiedzi ze strony w/w 
opozycji, ale kiedy głos zabrał 
radny Mariusz Szymkowicz coś 
się w optyce samorządowej na 
sali obrad zmieniło. Szymkowicz 
odczytał pytania przekazane mu 
przez jednego z mieszkańców 
dotyczące raportu i jednocześnie 
zapowiedział, że w dzisiejszym 
głosowaniu nie ma oficjalnego 
stanowiska Klubu Radnych Pra-
wa i Sprawiedliwości, a on będzie 
głosował ZA przyjęciem raportu. 
Jednocześnie Szymkowicz po-
prosił o zmianę retoryki w dysku-
sji między radą a organem wyko-
nawczym i odwrotnie i to był krok 
do merytorycznego przodu. 

W kolejnych wypowiedziach 
radnych emocje trochę opadły  
i istotnie zrobiło się bardziej me-
rytorycznie. Ale już po kilku wypo-
wiedziach dotyczących raportu, 
poziom dyskusji znowu wrócił do 
pyrzyckiej normy, kiedy to radny 
Mariusz Ogrodnik z Klubu Rad-
nych Bezpartyjne Pyrzyce powie-
dział, że będzie głosował przeciw 
przedłożonemu przez burmistrz 
raportowi  dlatego… i tu uwaga 
- ZA TO, ŻE PRZY KOŚCIELE 
ZAMONTOWANE SĄ BARIERKI 
OCHRONNE!

Na temat barierek pisaliśmy  
w PULSIE w roku ubiegłym kilka 
razy. Przypomnę, że jest to droga 
wojewódzka, pod zarządem mar-
szałka województwa i to on (jego 

służby) decydują o tym, gdzie 
remontują drogę, jaki jest zakres 
prac a projektant zatrudniony 
przez marszałka decyduje o tym, 
jak ma wyglądać zabezpieczenie 
drogi i o tym już szeroko, szeroko, 
także za sprawą radnego Ogrod-
nika pisałem w PULSIE. Mimo to, 
według radnego, nie marszałek 
województwa – właściciel drogi 
jest winien, że płot stoi, tylko bur-
mistrz Pyrzyc. Nie pomogły wyja-
śnienia burmistrz, że droga jest 
wojewódzka, że podejmowała 
kroki i że nie może nikogo zmusić, 
żeby zmienił sposób zabezpiecze-
nia drogi, bo tu przecież chodzi  
o życie ludzkie itd. itd. Radny uparł 
się, że barierki to wina burmistrz  
i on dlatego raportu nie przyjmie. 
W głosowaniu jawnym dotyczą-
cym raportu o stanie gminy Py-
rzyce w 2019 roku na 15 obec-
nych na sesji radnych 12 było 
ZA jego przyjęciem, przeciw byli 
radni Kurowski i Ogrodnik, od gło-
su wstrzymał się radny Mirosław 
Stasiak. Jeżeli chodzi o uchwałę 
budżetową za 2019 rok, to na 14 
radnych (radny Remigiusz Pajor 
Kubicki opuścił obrady) 13 głoso-
wało ZA, od głosu wstrzymał się 
radny Ogrodnik. Uchwałę absolu-
toryjną przegłosowano podobnie,  
13 ZA i radny Ogrodnik po raz ko-
lejny się wstrzymał. 

Powracając do słynnych barie-
rek przy kościele, to wydaje mi 
się, że radny Ogrodnik powinien 
zastanowić się, czy może jeszcze 
kogoś za nieskuteczność podej-
mowanych działań nie należy tak-
że ukarać. 

Przypomnę, że sprawą zajmo-
wał się intensywnie także obec-
ny wicemarszałek województwa 
zachodniopomorskiego Olgierd 
Kustosz i podobnie jak burmistrz 
bez rezultatu, bo płot jak stał tak 
stoi. W sprawę zaangażował 
się ks. Tadeusz Kłapkowski pro-
boszcz parafii  rzymskokatolickiej 
pw Św. Ottona,  który w styczniu 
tego roku wystąpił z imieniu swo-
im i Rady Parafialnej do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Koszali-
nie właściciela drogi informując 
o utrudnieniach dla parafii, ko-
ścioła z powodu postawionego 
płotu, prosząc o interwencję.  

O piśmie tym radny Ogrodnik za-
pewne wie, bo przesłane zostało 
także do wiadomości radnych 
gminy Pyrzyce. Mam nadzieję, 
że radny Ogrodnik sprawiedliwie 
i równo oceni brak skuteczności: 
wicemarszałka, burmistrz Pyrzyc, 
ks. proboszcza, Radę Parafial-
ną, bo płot nadal jak stał tak stoi. 
A tak już zupełnie poważnie, to 
burmistrz Pyrzyc mówiła już kil-
kakrotnie i na tej sesji także, że  
w ramach przebudowy skrzyżo-
wania ulicy 1 Maja z ulicą Zabyt-
kową projekt przewiduje kolejne 
zmiany w zabezpieczeniu drogi 
i wtedy barierki przy kościele nie 
byłby potrzebne. Ale dziś Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Koszali-
nie kilka razy zastanowi się nad 
planowaniem jakichkolwiek inwe-
stycji w Pyrzycach, bo skoro ba-
rierki wywołały takie emocje, to co 
dopiero przebudowa w/w skrzy-

żowania? Ile wtedy będzie pism, 
protestów a radny Ogrodnik do 
końca kadencji  będzie miał po-
wód do nieprzyjmowania raportu.

       W tej kadencji Rady Miejskiej 
w Pyrzycach, podważanie prawa 
własności, podważanie kompe-
tencji wykonawców, inspektorów, 
rzeczoznawców ich wiedzy stało 
się taką charakterystyczną cechą 
i motywem przewodnim kilku rad-
nych Rady Miejskiej w Pyrzycach, 
którzy uważają, że znają się na 
budowie dróg, technologii nukle-
arnej i neurochirurgii, w efekcie za 
kilka lat ewentualni wykonawcy 
gminnych inwestycji będą mówić 
„..mogę dla każdego robić, ale nie 
dla Pyrzyc..”

RT

Nieodgadnione są myśli  twoje Panie Ogrodnik 

Policjanci z Komisaria-
tu Policji w Lipianach 
zatrzymali dwóch 
mieszkańców 
województwa lubuskiego, 
którzy dokonali kradzieży 
z włamaniem do po-
jazdu ciężarowego 
i zaboru paliwa.
Mężczyźni przyznali się 
do winy. Za popełnione 
przestępstwo grozi 
im nawet do 10 lat
pozbawienia wolności.

Oficer dyżurny pyrzyckiej ko-
mendy w godzinach nocnych 
przyjął zgłoszenie o kradzieży 
paliwa z samochodu ciężarowe-
go na terenie Lipian. O włamaniu 
alarmował kierowca, który w tym 
czasie przebywał w szoferce po-
jazdu. Na miejsce niezwłocznie 
skierowani zostali policjanci Ko-
misariatu Policji w Lipianach.

Na miejscu zgłaszający poin-
formował, że sprawcy za pomo-
cą śrubokrętu wyłamali korek do 
wlewu paliwa i dokonali kradzie-
ży 150 litrów oleju napędowego. 
Spłoszeni przez niego szybko 
oddalili się minivanem w kierunku 
Pyrzyc.

Lipiańscy mundurowi udali się 
za wskazanym pojazdem. Na dro-
dze prowadzącej do miejscowości 
Osetna zauważyli jadącego w ich 
kierunku forda odpowiadającego 
opisem przez zgłaszającego. Kie-
rujący pojazdem zatrzymał się i 
wybiegł z pojazdu w kierunku pól. 
W chwili, gdy kierujący zaczął się 
oddalać z pojazdu z tylnej kana-
py pojazdu wysiał drugi mężczy-
zna, który również rzucił się do 
ucieczki. Policjanci podjęli pościg 
za sprawcami. Kierujący zdą-
żył czmychnąć w ciemnościach, 

KRADLI PALIWO
 – ZOSTALI ZATRZYMANI 
NA GORĄCYM UCZYNKU

Radny Mariusz Ogrodnik
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Nieodgadnione są myśli  twoje Panie Ogrodnik 

Policjanci z Komisaria-
tu Policji w Lipianach 
zatrzymali dwóch 
mieszkańców 
województwa lubuskiego, 
którzy dokonali kradzieży 
z włamaniem do po-
jazdu ciężarowego 
i zaboru paliwa.
Mężczyźni przyznali się 
do winy. Za popełnione 
przestępstwo grozi 
im nawet do 10 lat
pozbawienia wolności.

Oficer dyżurny pyrzyckiej ko-
mendy w godzinach nocnych 
przyjął zgłoszenie o kradzieży 
paliwa z samochodu ciężarowe-
go na terenie Lipian. O włamaniu 
alarmował kierowca, który w tym 
czasie przebywał w szoferce po-
jazdu. Na miejsce niezwłocznie 
skierowani zostali policjanci Ko-
misariatu Policji w Lipianach.

Na miejscu zgłaszający poin-
formował, że sprawcy za pomo-
cą śrubokrętu wyłamali korek do 
wlewu paliwa i dokonali kradzie-
ży 150 litrów oleju napędowego. 
Spłoszeni przez niego szybko 
oddalili się minivanem w kierunku 
Pyrzyc.

Lipiańscy mundurowi udali się 
za wskazanym pojazdem. Na dro-
dze prowadzącej do miejscowości 
Osetna zauważyli jadącego w ich 
kierunku forda odpowiadającego 
opisem przez zgłaszającego. Kie-
rujący pojazdem zatrzymał się i 
wybiegł z pojazdu w kierunku pól. 
W chwili, gdy kierujący zaczął się 
oddalać z pojazdu z tylnej kana-
py pojazdu wysiał drugi mężczy-
zna, który również rzucił się do 
ucieczki. Policjanci podjęli pościg 
za sprawcami. Kierujący zdą-
żył czmychnąć w ciemnościach, 

KRADLI PALIWO
 – ZOSTALI ZATRZYMANI 
NA GORĄCYM UCZYNKU

drugi z mężczyzn został 
zatrzymany po krótkim 
pościgu. Policjanci w cza-
sie przeszukania pojazdu 
ujawnili portfel wraz z do-
wodem osobistym drugie-
go ze sprawców.

Na miejsce zadyspono-
wany został przewodnik 
z psem tropiącym oraz 
technik kryminalistyki.

Przybyły na miejsce 
przewodnik psa tropiące-
go z Komendy Powiatowej 
Policji w Gryfinie dokonał 
tropienia i poinformował, 
że w trakcie dojazdu na 
miejsce mijał idącego po-
boczem w kierunku Py-
rzyc mężczyznę.

Lipiańscy policjanci na-
tychmiast udali się w kie-
runku Pyrzyc, gdzie po 
ujechaniu 2 km zatrzymali 
41-latka, którego doku-
menty zostały odnalezio-
ne w pojeździe.

Obaj mężczyźni trafili 
do policyjnego aresztu, 
przyznali się do zarzu-
canego im czynu i złożyli 
wyjaśnienia. Teraz o ich 
dalszym losie zdecydu-
je sąd, jednak nim to się 
stanie, prokurator rejo-
nowy wobec zatrzyma-
nych zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci 
dozoru, zobowiązując do 
stawiennictwa w jednost-
ce policji. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami 
za włamanie grozi im kara 
nawet do 10 lat więzienia.

mł. asp. 
Marcelina 

Rusin
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Projekt: „Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie ZIARENKO”, realizowany jest w ramach działania 8.1 RPO WZ 2014-2020 
„Upowszechnienie edukacji przedszkolnej”. Projekt uzyskał dofinansowanie z UE w wysokości 1 270 000 PLN.

Otwierają nowe Przedszkole w Bielicach ze środków unijnych!
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, 
zaprasza do nowopowstałego Przedszkola ZIARENKO w Bielicach. 

W nowej placówce – w centrum Bielic – uruchomione zostaną 3 oddziały 
przedszkolne (łącznie dla 37 dzieci), w wieku od 2,5 do 6 lat. 

 Kadrę pedagogiczną tworzyć będzie 6 nauczycieli.  
Na każdą grupę przypadać będzie nauczyciel prowadzący oraz 
nauczyciel wspomagający. Pozwoli to na bardziej indywidualne 
podejście do każdego dziecka, dając możliwość osiągnięcia 
lepszych efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej. 

 W nowych, kolorowych, profesjonalnie i innowatorsko 
wyposażonych salach będziemy rozwijać zainteresowania, 
umiejętności i wiedzę dzieci zgodnie z indywidualną drogą 
rozwoju. Będziemy rozwijać u dzieci kreatywność, wyobraźnię  
i twórczość, a także uczyć szacunku do drugiego człowieka. 

► Przedszkole zapewnia pełne wyżywienie (5 posiłków dziennie)
     w formie cateringu. 
► Placówka funkcjonować będzie od poniedziałku do piątku,  
     w godz. od 7.00 do 17.00. 
► Dzieci będą miały zapewnioną opiekę również w czasie      
     wakacji (z wyłączeniem 2 tygodniowej przerwy). 
► Po konsultacji z rodzicami, godziny otwarcia przedszkola   
     mogą ulec zmianie.

Oferta edukacyjna:
● bieżąca diagnoza osiągnięć dzieci,

● zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci,

● gimnastyka korekcyjna, zajęcia sportowe, rytmika, taniec,

● bajkoterapia,

● joga,

● język angielski oraz język hiszpański, 

● zajęcia z kompetencji społeczno-emocjonalnych,

● zajęcia matematyczno-informatyczne, 

   w tym programowanie, kodowanie, robotyka, 

● zajęcia specjalistyczne z logopedą i psychologiem.

Wyposażenie:
● nowatorskie pomoce dydaktyczne i materiały wspierające

   proces dydaktyczny: zabawki, instrumenty, gry,

● profesjonalne urządzenia multimedialne i informatyczne,

● podłoga interaktywna, projektory multimedialne, 

   ekrany projekcyjne, monitor interaktywny,

● pracownia informatyczna dla dzieci,

● plac zabaw.

       Opłaty: 
Pobyt dzieci 
w przedszkolu jest 
współfinansowany 
przez UE.

Rodzice wnoszą 
jedynie 400 zł 
czesnego / mc.
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Spec-Jan - ZŁOTA RĄCZKA 

Telefon 601418187

Napraw y drobne we wsz ystk ie  dni  t ygo dnia  
24 go dziny na dob ę

Jesteśmy specjalistami od awarii i naprawiamy!

NA AWARIE   SPEC - JAN

- instalacje wodne kanalizacyjne i C.O.

-  instalacje elektryczne 

- spawanie i cięcie metalu 

- naprawa ogrodzeń bram itp.

- a także prace porządkowe

Pyrzyckie gminy ogłosiły na-
bór kandydatów na rachmistrzów 
terenowych do Powszechnego 
Spisu Rolnego 2020. Na stronach 
poszczególnych gmin są podane 
telefony i kwestionariusze dla za-
interesowanych, a nabór potrwa 
jeszcze tylko do 8 lipca 2020. Na-
leży dodać, że praca rachmistrza 
jest sezonowa i płatna, czyli jeżeli 
ktoś stracił pracę, to może to być 
dla niego pomysł na przeczekanie 
złych czasów.

Wymagania, jakie stawia się 
kandydatom na rachmistrzów to 
między innymi: być osobą peł-
noletnią, zamieszkiwać na te-
renie danej gminy, posiadać co 
najmniej średnie wykształcenie, 
posługiwać się językiem polskim 
w mowie i piśmie, nie być ska-
zanym prawomocnym wyrokiem 
za umyślne przestępstwo lub 
umyślne przestępstwo skarbowe, 
czyli niewiele. 

 Po przeszkoleniu jest egzamin, 
podczas którego należy odpowie-
dzieć przynajmniej na 60% pytań, 
no i do pracy, która nie będzie pa-
pierkowa, tylko na urządzeniach 
mobilnych.

Wynagrodzenie rachmistrza 
terenowego określane będzie 
jako iloczyn stawki 37 zł brutto  
i liczby przeprowadzonych bez-
pośrednich wywiadów z użytkow-
nikiem gospodarstwa rolnego. 
      Gdyby wziąć na przykład gminę 
Pyrzyce, gdzie obecnie jest 1107 
gospodarstw rolnych, to zarobek 
jednego rachmistrza wyniósłby 40 
959,00 zł brutto, oczywiście rach-
mistrzów będzie więcej, ale i tak 
jest czym dzielić.

Szczegółowe informacje urzę-
dach miast i gmin powiatu pyrzyc-
kiego.

PP

Spis rolny 2020. 
Można dorobić

70 tysięcy złotych na 
komputery 

W związku z epidemią od 12 
marca szkoły są dla uczniów za-
mknięte, realizowana zdalnie na-
uka stała się ogromnym wyzwa-
niem dla systemu oświaty, a także 
dla organu prowadzącego, jakim 
są samorządy. 

Dla wielu uczniów i nauczycie-
li także szkół średnich, zdalna 
edukacja stanowi merytoryczne 
i techniczne wyzwanie, czyli brak 
sprzętu komputerowego lub do-
stępu do internetu.

W ramach rządowego Progra-
mu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
2014-2020 samorządy powiatowe 
mogły wnioskować o przyznanie 
środków na zakup komputerów 
lub usług dostępu do internetu 
dla uczniów lub nauczycieli. Z tej 
możliwości skorzystał powiat py-
rzycki, a złożony wniosek otrzy-

W artykule o tytule jak na wstę-
pie pisałem o wniosku złożonym 
przez jednego z mieszkańców 
Pyrzyc do Komisji Skarg i Wnio-
sków w Radzie Miejskiej w Pyrzy-
cach o nadanie imienia dla Py-
rzyckiego Domu Kultury. Napisa-
łem w artykule, że „Owa komisja 
w składzie radny Hubert Łuszczyk 
i radny Damian Błażejewski dość 
bezrefleksyjnie i bez konsultacji 
społecznych uznała, że wniosek 
pyrzyczanina jest zasadny i na-
leży go przyjąć” nie wymieniłem 
w artykule trzeciego członka w/w 
komisji radnego Pawła Reteckie-
go. Na to pominięcie zwrócił mi 

Co dalej z imieniem 
dla PDK? - sprostowanie 

mał dofinansowanie w wysokości 
70 tysięcy złotych. Tuż przed za-
kończeniem roku szkolnego no-
woczesne komputery wraz opro-
gramowaniem Starosta Pyrzycki 
Stanisław Stępień przekazał do 
trzech podległych mu szkół - Ze-
spół Szkół Nr 1 im. Noblistów Pol-
skich, Zespół Szkół Nr 2 CKU im. 
Tadeusza Kościuszki, Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. Jana Brzechwy. 

 „Mamy już wytypowanych 
uczniów, ale w związku z tym, że 
za kilka dni koniec roku szkolne-
go, to przed wakacjami nie bę-
dziemy przekazywać komputerów 
uczniom. Powrócimy do decyzji 
przydziału laptopów po waka-
cjach” - powiedział Robert Sójka 
dyrektor ZS Nr 1, który przyjął dla 
swojej placówki 10 laptopów.

 
 

uwagę przewodniczący Komisji 
Skarg i Wniosków Damian Błaże-
jewski. W związku z tym poprosi-
łem o komentarz do sytuacji rad-
nego Pawła Reteckiego - „Zgadza 
się, nie wyłączyłem się z rozpa-
trywania wniosku podczas komisji 
skarg i wniosków i petycji byłem 
za. Po argumentach, jakie przed-
stawił dyrektor PDK podczas sesji 
wstrzymałem się od głosu”. 

No i sprawa wyjaśniona. Co da-
lej z nadaniem imienia, nadal nie 
wiemy. 

RT    Projekt: „Przedszkole Niepubliczne TWP w Szczecinie ZIARENKO”, realizowany jest w ramach działania 8.1 RPO WZ 2014-2020 
„Upowszechnienie edukacji przedszkolnej”. Projekt uzyskał dofinansowanie z UE w wysokości 1 270 000 PLN.

Otwierają nowe Przedszkole w Bielicach ze środków unijnych!
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie, 
zaprasza do nowopowstałego Przedszkola ZIARENKO w Bielicach. 

W nowej placówce – w centrum Bielic – uruchomione zostaną 3 oddziały 
przedszkolne (łącznie dla 37 dzieci), w wieku od 2,5 do 6 lat. 
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W dniach 16-18 czerwca 2020 

r. Przelewickie Stowarzyszenie 
Edukacyjne „Wyrównajmy Szan-
se” zorganizowało cykl rajdów po 
naszej gminie w ramach projektu 
„Poznaję Moją Małą Ojczyznę”. 
Pierwszego dnia dzieci wraz z 
opiekunkami wędrowały z Lubia-
towa przez Kluki do Przelewic, 
drugiego z Przywodzia przez 
Rosiny do Przelewic, a trzeciego 
z Jesionowa przez Ślazowo do 
Przelewic. Trasy były dość długie, 
ale cóż to za wysiłek po tak dłu-
gim czasie spędzonym w domu! 
Najwytrwalsi wzięli udział we 
wszystkich 3 wędrówkach.

Każda grupa miała okazję po-
dziwiać piękne, wiosenne krajo-
brazy oraz zabytki  w innej części 
naszej gminy. Dzieci robiły zdję-
cia, z których w dalszej części 
projektu powstaną prace plastycz-
ne lub prezentacje multimedialne. 

Opiekę nad dziećmi sprawowa-
ły panie: Anna Krawczykowska, 
Sylwia Mularczyk, Teresa Wierz-
bowska, Renata Golczyk-Maksy-
miec, Marta Bogusz i Anna Ro-
man. Koordynatorem projektu jest 
Renata Kozicka.

W tym roku o tytuł „Samo-
rządowego Lidera Współ-
pracy” ubiega się osiem 
zachodniopomorskich gmin 
i powiatów. Komisja konkur-
sowa  wybierze zwycięzców 
tegorocznej edycji na pod-
stawie opinii zebranych od 
organizacji pozarządowych, 
z którymi do 23 czerwca br. 
trwały konsultacje. 

     Konkurs województwa za-
chodniopomorskiego promuje 
najlepsze rozwiązania i dobre 
praktyki w zakresie finansowej 
i pozafinansowej współpracy 
jednostek samorządu teryto-
rialnego z organizacjami po-
zarządowymi. – Ten konkurs 
jest dla nas jak drogowskaz, 
ponieważ wskazuje oczekiwa-
ne kierunki współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi. 
A te, jak dobrze wiemy, są dla 
samorządów niezastąpionym 
partnerem – mówi marszałek 
Olgierd Geblewicz. 

Na ostatnim posiedzeniu Rady 
Gminy w Przelewicach wójt gminy 
Mieczysław Mularczyk przedłożył 
uchwałę o podwyższeniu sołty-
som diety ryczałtowej ze 150 zł do 
200 zł miesięcznie. Dieta przysłu-
guje za wykonywanie czynności 
związanych z pełnioną funkcją. 

Gmina Pyrzyce 
po raz kolejny 
w konkursie

Serdeczne podziękowania składamy pani Weronice Dołgowskiej za piękne ugoszczenie grupy z Przywo-
dzia przy świetlicy wiejskiej w Rosinach.

Cały projekt realizowany jest ze środków budżetu Gminy Przelewice, a jego kolejna część odbędzie się 
po wakacjach.

Poznaję Moją Małą Ojczyznę 

     W tym roku o zaszczyt-
ny tytuł walczy osiem samo-
rządów w trzech kategoriach 
związanych z wielkością danej 
gminy lub powiatu. W katego-
rii Powiat i miasto na prawach 
powiatu o zwycięstwo walczą: 
Gmina Miasto Szczecin, 
Powiat Choszczeński i Po-
wiat Koszaliński. W kategorii 
Gmina licząca powyżej 15 tys. 
mieszkańców Gmina Pyrzy-
ce. W kategorii Gmina licząca 
poniżej 15 tys. mieszkańców: 
Gmina Czaplinek, Gmina 
Stepnica, Gmina Węgorzy-
no, Gmina Stara Dąbrowa.

   Przedmiotem konkurso-
wej oceny będzie współpraca 
prowadzona przez zachod-
niopomorskie jednostki samo-
rządu terytorialnego z organi-
zacjami pozarządowymi od 1 
stycznia do 31 grudnia 2019 r. 
Marszałek Olgierd Geblewicz 
podkreśla, że tych form w re-
gionie jest coraz więcej – To 

Ostatni raz radni ustalali wyso-
kość diety sołeckiej w 2015 roku, 
więc i wartość diety znacznie się 
przez prawie 5 lat zdewaluowa-
ła. Radni propozycję zmian diet 
przedstawioną przez wójta przy-
jęli. 

PP

Sołtysi 50+

już nie tylko otwarte konkursy 
ofert dla organizacji pozarzą-
dowych i rady działalności po-
żytku publicznego, ale też bu-
dżety obywatelskie, konkursy 
na wkłady własne, tematyczne 
zespoły robocze, powoływanie 
pełnomocników, organizacja 
wspólnych wydarzeń.

  Samorząd, który zwycięży 
w konkursie, otrzyma statuet-
kę oraz nagrodę w wysokości 
5 000 zł, z przeznaczeniem 
na realizację działań na rzecz 
wsparcia organizacji pozarzą-
dowych.

  W ubiegłym roku tytuł „Samo-
rządowego Lidera Współpracy 
z NGO 2019” otrzymała: Gmi-
na Miasto Szczecin (Powiat  
i miasto na prawach powia-
tu), Gmina Miasto Sianów 
(Gmina licząca poniżej 15 tys. 
mieszkańców), Gmina Pyrzy-
ce (Gmina licząca powyżej 15 
tys. mieszkańców). Samorzą-
dy nagrody przeznaczyły na 
kolejne działania. 

   Zwycięzców tegorocznej 
edycji, jak co roku, poznamy 
podczas Zachodniopomor-
skiego Forum Pełnomocników 
ds. NGO. 

W związku ze zbliżającymi się 
wakacjami policjanci podejmują 
działania związane z zapewnie-
niem bezpieczeństwa podczas 
letniego wypoczynku. Dużą uwa-
gę mundurowi zwracać będą na 
kontrolę autokarów i kierowców 
wiozących dzieci na wypoczynek.

Zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom i młodzieży w ciągu let-
niego wypoczynku jest prioryte-
tem policji. Istotnym elementem 
troski o bezpieczeństwo są kon-
trole autokarów wiozących naj-

ZGŁOŚ AUTOKAR DO KONTROLI
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16 czerwca w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbyło się spotka-
nie Burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej z Zarządem Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku z okazji jubileuszu 15-lecia istnienia stowarzyszenia. 
Na ręce prezes UTW pani Zenobii Walczak burmistrz Pyrzyc złożyła 

15 lat pyrzyckiego uniwersytetu

Serdeczne podziękowania składamy pani Weronice Dołgowskiej za piękne ugoszczenie grupy z Przywo-
dzia przy świetlicy wiejskiej w Rosinach.

Cały projekt realizowany jest ze środków budżetu Gminy Przelewice, a jego kolejna część odbędzie się 
po wakacjach.

Poznaję Moją Małą Ojczyznę 

Ostatni raz radni ustalali wyso-
kość diety sołeckiej w 2015 roku, 
więc i wartość diety znacznie się 
przez prawie 5 lat zdewaluowa-
ła. Radni propozycję zmian diet 
przedstawioną przez wójta przy-
jęli. 

PP

Sołtysi 50+

Samorządy w tarczy

gratulacje i podziękowania za dotychczasową działalność oraz życze-
nia dalszych studenckich sukcesów w podejmowanych działaniach dla 
aktywizacji osób starszych. Plany obchodzenia 15. urodzin oczywiście 
były inne i bardziej huczne, niestety pokrzyżowała je epidemia. 

  W ubiegłym roku tytuł „Samo-
rządowego Lidera Współpracy 
z NGO 2019” otrzymała: Gmi-
na Miasto Szczecin (Powiat  
i miasto na prawach powia-
tu), Gmina Miasto Sianów 
(Gmina licząca poniżej 15 tys. 
mieszkańców), Gmina Pyrzy-
ce (Gmina licząca powyżej 15 
tys. mieszkańców). Samorzą-
dy nagrody przeznaczyły na 
kolejne działania. 

   Zwycięzców tegorocznej 
edycji, jak co roku, poznamy 
podczas Zachodniopomor-
skiego Forum Pełnomocników 
ds. NGO. 

Od początku epidemii w na-
szym kraju, rząd, parlament po-
dejmował różne kroki dotyczące 
rozmaitych dziedzin życia go-
spodarczego by złagodzić skutki 
locdownu. Pierwsze trzy tarcze 
nie ujmowały szeroko rozumianej 
problematyki samorządów i ich 
finansów. Dochody gmin uzależ-

nione są od dochodów podmio-
tów gospodarczych działających 
i zarejestrowanych na ich tere-
nie. Skoro firmy nie pracowały, 
często pracownicy byli zwalniani, 
a wynagrodzenia zmniejszano, 
to i dochody gmin topnieją. Dziś 
trudno jest nawet określić, jaki to 
w danej gminie będzie spadek 

W związku ze zbliżającymi się 
wakacjami policjanci podejmują 
działania związane z zapewnie-
niem bezpieczeństwa podczas 
letniego wypoczynku. Dużą uwa-
gę mundurowi zwracać będą na 
kontrolę autokarów i kierowców 
wiozących dzieci na wypoczynek.

Zapewnienie bezpieczeństwa 
dzieciom i młodzieży w ciągu let-
niego wypoczynku jest prioryte-
tem policji. Istotnym elementem 
troski o bezpieczeństwo są kon-
trole autokarów wiozących naj-

młodszych na taki wypoczynek.
Policjanci uruchomili specjalne 

punkty, gdzie kontrolowane będą 
autokary. Mundurowi jednak po-
jawiać się będą także tam, gdzie 
ma wyruszać wycieczka. Najle-
piej przekazać funkcjonariuszom 
informację o planowanym wyjeź-
dzie z kilkudniowym wyprzedze-
niem, co pozwoli im zaplanować 
swoje działania.

Kontrole prowadzone przez 
drogówkę składają się z dwóch 
podstawowych elementów – 

dochodów. W  najbliższym czasie 
gminy  będą posiadać dane z wy-
konania budżetu za pierwsze pół-
rocze 2020 roku i wtedy zaczną 
zapadać decyzje o tym, ile i gdzie 
ciąć wydatki, z jakich inwestycji 
w tym roku rezygnować. Ponad-
to wychodząc naprzeciw potrze-
bom lokalnej przedsiębiorczości 
samorządy Pyrzyc, Lipian i War-
nic podjęły uchwały pomocowe, 
które także wpłyną na obniżenie 
dochodów gmin, a o ile obniżą 
się dochody z powodu uchwał 
okaże się z wykonania budżetu 
za pierwsze półrocze. Dopiero  
w ubiegłym tygodniu zapadły 
ostateczne decyzje i wyliczono 
kwoty dotacji w ramach Funduszu 
Inwestycji Samorządowych. Środ-
ki, które otrzymają gminy jako do-
tację, będzie można wykorzystać 
na przykład na takie inwestycje 
jak remonty szkół i przedszkoli, 

inwestycje w wodociągi i kana-
lizację, budowę żłobków, drogi, 
a także inne niezbędne lokalnie 
działania. Nie wskazano przy tym 
ostatecznego terminu na wydat-
kowanie środków przez samo-
rządy. Kwoty dotacji dla poszcze-
gólnych samorządów wynikają  
z relacji wydatków majątkowych  
i zamożności gmin i powiatów, 
źródłem finansowania projektu 
jest Fundusz COVID-19, a wspar-
cie jest bezzwrotne. Według opu-
blikowanych informacji Pyrzyce 
będą mogły wnioskować o kwo-
tę 1 262 757,00 zł, Lipiany 629 
178,00 zł, Kozielice, Przelewice, 
Bielice, Warnice o kwoty po 500 
000,00 zł. Starostwo Powiatowe 
w Pyrzycach dostanie w ramach 
funduszu na inwestycje kwotę 
578 755,00 zł.

PP

WAKACJE 2020  
ZGŁOŚ AUTOKAR DO KONTROLI

sprawdzenia stanu technicz-
nego autokaru i przygotowania 
kierowcy do jazdy. Ten musi być 
trzeźwy, wypoczęty i posiadać 
niezbędne uprawnienia do prze-
wożenia znacznej ilości osób. 
Z kolei kontrolując autobus, poli-
cjanci sprawdzają stan ogumie-
nia, poziom płynów eksploata-
cyjnych, funkcjonowanie układu 
hamulcowego i kierowniczego, a 
także wyposażenie w apteczki, 
gaśnice, tabliczki informacyjne 
oraz specjalne urządzenia re-

jestrujące czas podróży. Kiedy 
wszystkie elementy kontroli wy-
padną pozytywnie, a policjanci 
nie stwierdzą żadnych nieprawi-
dłowości, wycieczka może ruszać 
w drogę.

Jednocześnie informujemy, że 
na stronie https://bezpiecznyau-
tobus.gov.pl można sprawdzić 
podstawowe informacje na temat 
autobusu: dane o badaniu tech-
nicznym, dane techniczne pojaz-
du, informacje o polisie OC.
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Świat obok               nas
W tym wydaniu Pulsu Powia-

tu w cyklu „OBOK NAS” o tym, 
co mieszka na łąkach i lasach 
pyrzyckich, przygotowywanym 
przez fotografika i miłośnika przy-
rody Mariana Białkowskiego, pre-
zentujemy kolejnego ptaka, a jest 
nim - Potrzeszcz - to śpiewający 
ptak z rodziny trznadlowatych. 
Większy od wróbla. Upierze-
nie brunatnoszare, kreskowane, 
spód jaśniejszy. Samiec i samica 
są podobnej wielkości i nie różnią 
się od siebie ubarwieniem. Nogi 
i dziób są żółtawe. Zamieszkuje 
pola, łąki z krzewami i drzewa-
mi. W Polsce jest to dość rzadki 
ptak terenów nizinnych. W rejonie 
Lipian spotkałem i obserwowa-
łem kilka osobników tego ptaka. 
Potrzeszcz lubi przesiadywać na 
słupach lub drutach linii elektrycz-
nych, co przy odrobinie szczę-
ścia ułatwia jego zlokalizowanie 
i obserwację. Pożywieniem jego 
są nasiona traw i zbóż, zaś pi-
sklęta zjadają owady. Gniazduje 
na ziemi, wśród roślinności. Jest 
największym przedstawicielem 
trznadli w Polsce.

W zasadzie prowadzi osiadły 
tryb życia, a zimą koczujący, ale 
część ptaków z północy migruje 
bardziej na południe.

Wszystkie zdjęcia tego pta-
ka wykonałem w maju i czerwcu 
2020 r w okolicy Lipian.


