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Ogród 
za 17 milionów

Kto doniósł
do CBA na 
Rybkowskiego? 

Suweren
przemówił

Pyrzyckie wieże 
ciśnień

Gladiator 
na You Tube
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https://ekoserwis.szczecin.pl/

Kilka wydań wstecz pisaliśmy  
o tym, że samorząd Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego złożył 
wniosek do programu rządowego 
Kolej Plus o środki na odbudowę 
nieczynnej  linii kolejowej Star-

gard Kostrzyn, a także w ramach 
tego zadania połączenie Myśli-
borza z Gorzowem. Inwestycja, 
według wstępnych wyliczeń ma 
kosztować około 700 mln zł. Nale-
ży dodać, że zachodniopomorski 

Kolej Minus Myślibórz?
samorząd złożył wnioski o w/w 
inwestycje w końcówce funkcjo-
nowania projektu Kolej Plus. Do 
programu Uzupełniania Lokalnej 
i Regionalnej Infrastruktury Kole-
jowej Kolej Plus, a konkretnie do 
PKP Polskie Linie Kolejowe trafiło 
blisko 100 wniosków z całej Pol-
ski, na łączną kwotę około  25 mld 
zł, gdy w programie Kolej Plus 
zarezerwowane jest 5,6 mld zł.  
W artykule pisaliśmy także o tym, 
że burmistrz gminy Pyrzyce Ma-
rzena Podzińska od kilku lat za-
biega o nieodpłatne przejęcie te-
renów pokolejowych na potrzeby 
gminnej infrastruktury drogowej, 
obwodnicy Pyrzyc, ścieżek rowe-
rowych itd. W tym temacie doszło 
już do wstępnego porozumienia 
pomiędzy samorządem woje-
wódzkim a gminą Pyrzyce w spra-
wie realizacji obwodnicy, o czym 
mieszkańcy gminy Pyrzyce byli 

informowani. Niestety do przeka-
zania gruntów pokolejowych jak 
na razie nie doszło, a samorząd 
wojewódzki przed zamknięciem 
naboru w ramach programu Ko-
lej Plus złożył wniosek, o którym 
piszemy powyżej i dziś czekamy 
na jego ocenę. Ponieważ projekt 
marszałkowski prowadzi linię 
kolejową dawnym szlakiem od 
Stargardu do Myśliborza i dalej, 
postawiliśmy sprawdzić, jak wy-
gląda dziś tor kolejowy przebiega-
jący przez Myślibórz. Ano nie wy-
gląda, bo go już nie ma. Jest za to 
prawie na ukończeniu obwodnica 
Myśliborza w ciągu drogi krajowej 
Nr 26. Nie wiemy więc, jak dziś 
mogłoby wyglądać odtworzenie 
linii kolejowej dalej niż do Renic.
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Zakład Ubezpieczeń Społecz-
nych będzie pozyskiwać dane  
o osobach, które obywają kwa-
rantannę lub przebywają w izola-
cji domowej. 

ZUS będzie udostępniał te in-
formacje płatnikom składek. Infor-
macje o kwarantannie lub izolacji 
są niezbędne do wypłaty zasiłków 
chorobowych i opiekuńczych. 

► Osoby, które zostały skie-
rowane na kwarantannę lub są 
objęte izolacją domową i ubiegają 
się o wypłatę zasiłku, nie muszą 
już dostarczać decyzji sanepidu 
do ZUS lub pracodawcy. 

► Nie muszą też mieć zwolnie-
nia lekarskiego z powodu przeby-
wania w izolacji domowej.

ZUS
będzie
pozyskiwać 
dane 
o kwarantannie i izolacji do wypłaty
świadczeń chorobowych

► Osoby skierowane przez 
jednostkę Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej na kwarantannę mają 
prawo do świadczeń chorobo-
wych - wynagrodzenia za czas 
choroby, które finansuje praco-
dawca, albo zasiłku chorobo-
wego. Dotyczy to osób objętych 
ubezpieczeniem chorobowym, 
np. w związku z zatrudnieniem na 
podstawie umowy o pracę, umo-
wy zlecenia czy prowadzeniem 
działalności gospodarczej. 

► Świadczenia przysługują 
także ubezpieczonym, którzy zo-
stali poddani izolacji, w tym izola-
cji w warunkach domowych.

Obecnie do wypłaty zasiłków 
chorobowych i opiekuńczych (gdy 
kwarantanna lub izolacja dotyczy 
dziecka), potrzebna jest decyzja 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 
Wkrótce - zamiast decyzji - ZUS 
będzie samodzielnie pozyskiwać 
odpowiednie dane z systemu in-
formatycznego Centrum e-Zdro-
wia (system EWP), w którym 
zapisywane są informacje o obo-
wiązku kwarantanny i izolacji.

Po wejściu w życie odpowied-
nich zmian w przepisach, dane 
o kwarantannie i izolacji ZUS bę-
dzie przekazywać pracodawcom 
i przedsiębiorcom na ich profil 
płatnika na Platformie Usług Elek-
tronicznych ZUS (PUE ZUS). Na 
podstawie tych informacji płatnicy 
składek będą mogli wypłacać pra-
cownikom świadczenia chorobo-
we (wynagrodzenie za czas cho-
roby i zasiłek chorobowy) i zasiłek 
opiekuńczy. Informację o kwaran-
tannie lub izolacji otrzyma także 
ubezpieczony na swoim profilu na 
PUE ZUS.

Ważne!
 

Już teraz osoby, które zosta-
ły skierowane na kwarantannę 
lub są objęte izolacją domową  
i ubiegają się o wypłatę zasiłku, 
nie muszą dostarczać decyzji sa-
nepidu do ZUS lub pracodawcy. 
Nie muszą też mieć zwolnienia le-
karskiego z powodu przebywania  
w izolacji domowej. 

Pracownicy powinni jednak 
pamiętać o poinformowaniu swo-
jego pracodawcy o przyczynie 
nieobecności w pracy. Informację 
tę mogą przekazać na przykład 
telefonicznie lub mailowo.

Przypominamy też, że aby 
otrzymać zasiłek z ZUS, trzeba 
złożyć odpowiedni wniosek bez-
pośrednio do Zakładu lub za po-
średnictwem swojego pracodaw-
cy (tak samo jak po otrzymaniu 
zwolnienia lekarskiego).



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 15                                                              02.11.2020  3                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 15                                              

     Eko Serwis Sp. z o.o. 

z siedzibą w Szczecinie, 
15-letnie doświadczenie w branży.

Zaprasza do współpracy 
w zakresie gospodarki odpadami, 

zgodnie z literą prawa. 

https://ekoserwis.szczecin.pl/

Masz problem z odpadami?
510-286-244
508-122-554
504-445-316
91 453-96-09

Zadzwoń

informowani. Niestety do przeka-
zania gruntów pokolejowych jak 
na razie nie doszło, a samorząd 
wojewódzki przed zamknięciem 
naboru w ramach programu Ko-
lej Plus złożył wniosek, o którym 
piszemy powyżej i dziś czekamy 
na jego ocenę. Ponieważ projekt 
marszałkowski prowadzi linię 
kolejową dawnym szlakiem od 
Stargardu do Myśliborza i dalej, 
postawiliśmy sprawdzić, jak wy-
gląda dziś tor kolejowy przebiega-
jący przez Myślibórz. Ano nie wy-
gląda, bo go już nie ma. Jest za to 
prawie na ukończeniu obwodnica 
Myśliborza w ciągu drogi krajowej 
Nr 26. Nie wiemy więc, jak dziś 
mogłoby wyglądać odtworzenie 
linii kolejowej dalej niż do Renic.
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Sytuacja związana z COVID - 19 zmienia się w naszym powiecie każdego dnia, rośnie 
łączna ilość zakażonych, aktywnych zakażonych, tych na kwarantannie, pod nadzorem  
i ozdrowieńców.  Niestety pojawiają się nowe miejsca, w których stwierdzone zostają przy-
padki zakażenia koronawirusem także na terenie Odziału Opiekuńczo – Leczniczego,  
gdzie dotychczas potwierdzono 28 przypadków zakażenia koronawirusem COVID-19. 

Także w związku z przypadkami zakażenia COVID - 19 i zarządzoną kwarantanną całe-
go personelu lekarskiego i personelu pielęgniarskiego oddziału chorób wewnętrznych oraz 
oddziału chirurgii urazowo - ortopedycznego Szpital Powiatowy w Pyrzycach zawieszona 
była  na okres od 21.10.2020 r. do 31.10.2020 roku działalność tych oddziałów.

 Wiemy już, że od 2 listopa-
da 2020 wznawia pracę  oddział 
chirurgii urazowo - ortopedycznej 
Szpitala Powiatowego w Pyrzy-
cach, natomiast oddział wewnętrz-
ny nadal nie będzie przyjmował 
pacjentów. Pozostałe oddziały 
szpitala tj: oddział chirurgii ogól-
nej, anestezjologii i intensywnej 
terapii, blok operacyjny, izba 
przyjęć oraz poradnie przyszpi-
talne i pracownie pracują w try-
bie normalnym przy zachowaniu 
ścisłego reżimu sanitarnego.  
W Szpitalu Powiatowym w Py-
rzycach w porozumieniu z wo-
jewodą zachodniopomorskim 
oraz personelem Szpitala Po-
wiatowego w Pyrzycach wyzna-
czono 20 łóżek dla pacjentów 
zakażonych koronawirusem 
COVID-19. Do tej pory w szpi-
talu znajdowały się 2 łóżka 
z przeznaczeniem dla takich 
pacjentów.  „Potraktujmy bardzo 
poważnie zaistniałą sytuację, jak 
widać koronawirus nie ustępuje 

i w dalszym ciągu jesteśmy nara-
żeni na jego złowrogie działanie. 
Niestety, w bardzo krótkim cza-
sie na terenie naszego powiatu 
pojawiają się kolejne przypadki 
nowych zachorowań. Nie bagate-
lizujmy wszystkich zaleceń władz 
i służb sanitarnych, nośmy ma-
seczki w miejscach do tego prze-
znaczonych, dezynfekujmy ręce, 
zachowujmy odpowiednią odle-
głość. Przez naszą nonszalan-
cję narażamy na utratę zdrowia 
bądź nawet życia siebie i swoich 
bliskich! Unikajmy skupisk ludzi, 
pozostańmy w domach w miarę 
możliwości, opuszczajmy go tyl-
ko wtedy, gdy sytuacja naprawdę 
tego wymaga. Chrońmy siebie 
i swoich bliskich!” - czytamy w ko-
munikacie Starosty Pyrzyckiego 
Stanisława Stępnia.  

PP

Pyrzycki Szpital
na COVIDzie
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Kapituła Nagród i Stypendiów 
Artystycznych zarekomendowała 
Burmistrz Pyrzyc Marzenie Po-
dzińskiej kandydatów do tych za-
szczytnych wyróżnień. Podczas 
Inauguracji Roku Kulturalnego 
2020/2021, 16 października 2020 
roku w Pyrzyckim Domu Kultury 
Burmistrz Pyrzyc wręczyła Nagro-
dę i Stypendium Artystyczne. 

Nagrodę Artystyczną otrzymał 
pan Marek Malman, za wybitne 
osiągnięcia artystyczne w dziedzi-
nie literatury. Debiutant na rynku 
księgarskim, pierwszy pyrzyczanin, 
który napisał i wydał powieść fanta-
sy „Król Myśli” oraz „Opowiadania 
ze świata króla Myśli” z elementami 
wątków związanych z Pyrzycami.

Stypendium Artystyczne otrzy-

mała Maria Czerniec za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie sztuk pięk-
nych. Uczennica Pyrzyckiej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia, laureatka I, 
II miejsca Zachodniopomorskiego 
Konkursu Perkusyjnego o zasięgu 
ogólnopolskim.

„Jestem bardzo dumna, że na te-
renie Gminy Pyrzyce są wspaniali 
artyści, którzy swój talent i pasję 
potrafią przekuć w sukces, życzę 
dalszych wspaniałych osiągnięć ar-
tystycznych” - podsumowała waż-
ne wydarzenie Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska.

Nagroda 
i Stypendium Artystyczne 
burmistrza Pyrzyc

Powszechny Spis Rolny pro-
wadzany obecnie w całej Polsce 
rozpoczął się 1 września 2020 
r.  i potrwa do 30 listopada 2020 
roku. Spis rolny jest jedynym 
badaniem statystycznym dostar-
czającym szerokiego zakresu 
informacji o gospodarstwach rol-
nych na wszystkich szczeblach 
podziału terytorialnego kraju. 
Dane ze spisu są wykorzysty-
wane do oceny zastosowanych 
i kreowania nowych narzędzi 
Wspólnej Polityki. 

Obowiązek realizacji spisów 
nakłada na państwa członkow-
skie Unii Europejskiej rozpo-
rządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady. Wynika on też 
z rekomendacji FAO, zawartych 
w dokumencie pn. Światowy 
program spisów rolnych rundy 
2020 roku. W państwach człon-
kowskich ONZ pełne badanie 
realizowane jest raz na 10 lat 
i obejmuje wszystkie gospo-
darstwa rolne. Poprzedni Po-
wszechny Spis Rolny odbył się 
w Polsce w 2010 roku. 

Powszechny Spis Rolny 2020 
obejmuje wszystkie gospo-
darstwa rolne zarówno osób 
fizycznych (gospodarstwa indy-
widualne) jak i osób prawnych 
oraz jednostek organizacyjnych 
niemających osobowości praw-
nej. Spisywane są  gospodar-
stwa, które 1 czerwca 2020 roku 
prowadziły działalność rolniczą.

Mamy półmetek spisu i już 
wiemy, że  prymusem w spisy-
waniu się są rolnicy z gminy Py-
rzyce, tutaj do dnia 26 paździer-
nika 2020 roku Spis Rolny został 
wykonany w 58%, natomiast 
najgorzej w powiecie pyrzyc-
kim spisują się rolnicy z gminy 
Przelewice, bo spis na ternie tej 
gminy wykonany jest zaledwie  
w 16%. Rolnicy innych gmin 
spisali się następująco – gmina 
Lipiany 27%, gmina Kozielice 
31%, gmina Bielice 46% i gmina 
Warnice 39%.

„Cieszę się, że rolnicy z na-
szej gminy są tak obowiązkowi, 
jednocześnie namawiam tych 
rolników, którzy się jeszcze nie 
spisali, by zrobili to jak najszyb-
ciej. Jeżeli ktoś potrzebuje po-
mocy, konsultacji to w naszej 
gminie mamy rachmistrza spi-
sowego, który pomaga naszym 
rolnikom w dokonaniu spisu” - 
Marzena Podzińska, Burmistrz 
Pyrzyc.

PP

Pierwsza o wielkości 0,3993 ha, a druga 0,3002ha. 
Działki położone są w Pyrzycach obręb nr 4,

 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 122 
– ul. Mickiewicza. 

Obie nieruchomości posiadają warunki zabudowy. 

Sprzedam dwie atrakcyjnie położone 
działki budowlane 

o łącznej powierzchni 0,6995 ha

Wyróżnienie „Ludzie Ziemi Py-
rzyckiej” jest wyrazem uznania za 
szczególne osiągnięcia, a przy-
znawane jest przez Radę Powiatu 
Pyrzyckiego. Otrzymują je osoby 
zamieszkałe lub pracujące na te-
renie powiatu pyrzyckiego, które 
przyczyniły się swoją działalno-
ścią do społecznego, kulturalne-
go, sportowego, gospodarczego 
rozwoju i promocji. Wyróżnienie 
„Ludzie Ziemi Pyrzyckiej” nadaje 
kapituła w składzie: przewodni-
czący Rady Powiatu – przewod-
niczący kapituły, dyrektor Biura 
Rady Powiatu – sekretarz, prze-
wodniczący Rad Gmin Powiatu 
Pyrzyckiego tj. gm. Pyrzyce, Li-
piany, Bielice, Kozielice, Przele-
wice, Warnice i starosta pyrzycki.

Przypomnijmy, że zgłoszenie 
kandydatów do w/w wyróżnienia 

mogą składać w Biurze Rady 
Powiatu w terminie do 15 paź-
dziernika każdego roku: kluby 
radnych, rady gmin, organizacje 
społeczne, polityczne, stowarzy-
szenia działające na terenie po-
wiatu, wójtowie, burmistrzowie  
z terenu powiatu pyrzyckiego. 

W tegorocznej edycji zgło-
szono  do wyróżnienia 10 osób. 
Tradycyjnie statuetki wręczane 
są od lat podczas uroczystej se-
sji z okazji Dnia Niepodległości, 
niestety w związku z epidemią  
w tym roku taka uroczystość się 
nie odbędzie. Wstępnie ustalono, 
że uroczystość wręczenia wyróż-
nień może zostać zorganizowana 
na wiosnę, ale oczywiście wszyst-
ko będzie zależało od sytuacji 
epidemicznej w kraju.

PP

Ludzie Ziemi Pyrzyckiej 
na wiosnę 

Podatek   
od 
deszczu



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 15                                                              02.11.2020  5                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 15                                              

Podatek o takiej potocznej nazwie jak w tytule dotyczy właścicieli 
nieruchomości wybudowanych na gruntach zdolnych do groma-
dzenia wody. 

W praktyce jest on naliczany od powierzchni obiektów, które 
uniemożliwiają ziemi wchłanianie wody deszczowej, w tym m.in.:

■ powierzchni dachów budynków
■ powierzchni tarasów
■ powierzchni kostki brukowej na działce

Do tej pory podatek od deszczu musieli płacić właściciele nieru-
chomości o powierzchni przekraczającej 3500 m kw., którzy wyłą-
czyli z powierzchni biologicznie czynnej (zabudowali) więcej niż 70 
proc. nieruchomości.

Nowy podatek deszczowy obejmie każdego właściciela nierucho-
mości o powierzchni większej niż 600 m kw., u którego istnieje albo 
powstanie zabudowa wyłączająca powyżej 50 proc. powierzchni 
biologicznie czynnej. Podatkiem ma zostać objętych 20 razy więcej 
nieruchomości niż obecnie, a koszt na gospodarstwo domowe ma 
sięgać średnio 1350 zł rocznie.

Osoby objęte podatkiem podzielono na trzy grupy, z których każ-
da zapłaci inną kwotę w zależności od tego, czy i w jakim stopniu 
magazynuje wody opadowe (np. w zbiorniku na deszczówkę):

► osoby posiadające urządzenia do retencjonowania wody  
o pojemności od 10 do 30 proc. odpływu rocznego – 45 gr za 1 
m kw. rocznie;

► osoby posiadające urządzenia do retencjonowania wody  
o pojemności do 10 proc. odpływu rocznego – 90 gr za 1 m kw. 
rocznie;

► osoby nieposiadające urządzeń do retencjonowania wody 
– 1,50 zł za 1 m kw. rocznie.

Zgodnie z  ustawą, pieniądze od właścicieli nieruchomości trafią 
w 75 proc. do Wód Polskich, a w 25 proc. będą stanowiły dochód 
budżetu właściwej gminy.

Ustawa zakładająca rozszerzenie opłaty od deszczówki, wejdzie 
w życie z początkiem 2021 roku. 

PP

Komisja Wspólna Rządu i Sa-
morządu Terytorialnego uzgod-
niły, że wszystkie urzędy admini-
stracji państwowej i samorządo-
wej przechodzą od wtorku tj. 3 
listopada na pracę zdalną. W po-
niedziałek rząd wyda i opublikuje 
stosowne rozporządzanie w tej 
sprawie. Rozwiązanie takie plano-
wane jest na razie na dwa najbliż-
sze tygodnie, ale z możliwością 
jego wydłużenia. O przechodze-

W ramach projektu Kontrakt 
Samorządowy Pyrzyce +, w termi-
nie od 12-17.10.2020 r. odbył się 
kolejny, cieszący się ogromnym 
zainteresowaniem wśród uczniów 
Zespołu Szkół Nr 2 w Pyrzycach, 
40-godzinny kurs barmański, który 
przeprowadził pan Mariusz Grze-
sik. Celem kursu było przygotowa-
nie 15 uczniów z klas II-IV do sa-

modzielnej, profesjonalnej pracy 
za barem, nabycie umiejętności 
sztuki barmańskiej, zdobycie no-
wych umiejętności oraz podwyż-
szenie kwalifikacji zawodowych. 
Zapoznali się także z technologią 
napojów alkoholowych, towaro-
znawstwem alkoholowym oraz po-
działem alkoholi i koktajli.

KURS BARMAŃSKI

nie na pracę zdalną wszystkich 
jednostek administracji publicznej 
zaapelował w ubiegły piątek pre-
mier Mateusz Morawiecki. Prosił, 
by wszyscy pracownicy, którzy 
nie muszą wykonywać swojej pra-
cy stacjonarnie, wykonywali ją od 
poniedziałku przez co najmniej 
dwa tygodnie w domach.

Od 3 listopada w urzędach 
załatwiamy sprawy zdalnie
 

Podatek   
od 
deszczu

Sesje rad mogą odbywać się stacjonarnie

Stanowisko ma związek z zapy-
taniami samorządowców w związ-
ku z tym, jak 17 października 2020 
roku weszły w życie kolejne ogra-
niczenia wynikające z rozporządze-
nia Rady Ministrów w sprawie usta-
nowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku  
z wystąpieniem stanu epidemii. 
Dotyczą one m.in. zakazu organi-
zowania + imprez, spotkań i zebrań 
niezależnie od ich rodzaju + powy-
żej 5 osób. Samorządowcy mają 
wątpliwość, czy organizując sesje 
rady gminy czy powiatu nie łamią 
prawa i czy wyjątek od tej reguły 

Obowiązujące prawo daje organom samorządowym możliwość 
obradowania stacjonarnego jak również zdalnego – poinformo-
wało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

zapisany w rozporządzeniu, zwią-
zany z „wykonywaniem czynności 
zawodowych lub zadań służbo-
wych” ma zastosowanie do sesji.

MSWiA w swoim stanowisku 
skierowanym do samorządowców 
informuje, że jeżeli przewodniczący 
rady bądź sejmiku zarządzi obrady 
w trybie stacjonarnym, to powinny 
się one odbywać z poszanowaniem 
obowiązujących zasad sanitarnych 
i ochrony zdrowia ich uczestników.

A w  razie wątpliwości kwestie 
te powinny być konsultowane z in-
spekcją sanitarną. 
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), 
informuję, 

że w dniach 3.11.2020 r. – 24.11.2020 r.
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

urzędu zamieszczony zostanie wykaz nieruchomości 
położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany, 

przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Lipian
Bartłomiej Królikowski

Park „Osadników Ziemi Py-
rzyckiej” i skwer „Konstytucji 3-go 
Maja”- takie nazwy w najbliższym 
czasie mogą pojawić się na ma-
pie miasta Pyrzyce, a zdecydują o 
tym w konsultacjach społecznych 
mieszkańcy gminy Pyrzyce.

 Kilku radnych gminy Pyrzyce 
złożyło do burmistrz Pyrzyc wnio-

Będzie nowy park i skwer w Pyrzycach? 
sek, by skwer przy zbiegu ulic 
Ogrodowa i Wojska Polskiego na-
zwać skwerem „Konstytucji 3-go 
Maja”, a park przy ulicy Mickiewi-
cza (z czołgiem) parkiem „Osad-
ników Ziemi Pyrzyckiej”. 

By nie było to nazywanie waż-
nych miejsc w mieście ot tak, bo 
komuś się spodobało, potrzebne 

są konsultacje, które zgodnie z 
prawem może przeprowadzić tyl-
ko burmistrz.  

Jak dowiedzieliśmy się w py-
rzyckim ratuszu, konsultacje 
społeczne przeprowadzone będą 
w formie elektronicznej poprzez 
udzielenie odpowiedzi przez 
mieszkańców Pyrzyc na pytania 

ankietowe zawarte w formularzu 
konsultacyjnym dostępnym na 
stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Pyrzycach oraz w Biule-
tynie Informacji Publicznej. 

Planowany termin przeprowa-
dzenia konsultacji do 30 listopada 
2020 r.

PP
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Wieże ciśnień z punktu widzenia 
produkcji kart pocztowych pełniły 
dualną funkcję. Po pierwsze same 
w sobie były ciekawym obiektem ar-
chitektonicznym, chętnie dokumen-
towanym na kartkach pocztowych 
(widokówkach) - choćby jak ta, pre-
zentowana obok, nawet jeśli stanowi 
ona jedynie tło innej perełki budowla-
nej przedwojennych Pyrzyc. Po wtóre 
wieże ciśnień były świetnym punktem 
widokowym, fotografowie chętnie więc 
wykorzystywali możliwość zrobienia 
zdjęcia swoich miast z takiej właśnie 
perspektywy. A dokładnie z jakiej?

Sama wieża ciśnień (znana rów-
nież jako wieża wodna lub wieża 
wodociągowa) to budynek w formie 
wieży, na którego szczycie znajduje 
się zbiornik wody, służący do zapew-
nienia stabilnego ciśnienia w wodo-
ciągu. Pokrywa ona chwilowy wzrost 
zapotrzebowania. Zbiornik musiał być 
umieszczony powyżej odbiorców, po-

nieważ działał poprzez zasadę naczyń połą-
czonych. I właśnie to „powyżej” rozstrzygało  
o ich atrakcyjności z punktu widzenia fotografii 
widokówkowej. Najczęściej budowle umiesz-
czane były na wzniesieniach, co dodatkowo 
potęgowało efekt ich monstrualności, co dla 
fotografów stanowiło dodatkowy bonus wy-
sokości. Na stacjach kolejowych wieże ci-
śnień były używane do zasilania parowozów.  
W Pyrzycach możemy podziwiać oba typy.

Ta widoczna na starej widokówce - wodo-
ciągowa wieża ciśnień, wybudowana została 
w 1903 r. wraz z miejskim zakładem wodo-
ciągowym. Projekt techniczny i technologię 
zakładu wodociągowego opracowała jedna ze 
znanych w Niemczech firm wodociągowych,  
a wyposażenie dostarczyła firma David Gro-
ve. W okresie II wojny światowej wieża została 
uszkodzona w wyniku ostrzału artyleryjskiego. 
Zniszczone zostały ściany osłonowe zbiorni-
ka, podziurawiony zbiornik. Wieżę odbudowa-
no dopiero w 1964 r. Pierwotnie wieża miała 
zbiornik typu Intze, po przebudowie zyskała 
zbiornik o dnie płaskim, o pojemności 150 m3. 

Nowa osłona zbiornika wykonana zosta-
ła z betonu. Wysokość wieży to 37,15 m. 
Z kolei kolejowa wieża ciśnień, wybudo-
wana została w 1936 r. To monumental-
na budowla, w stylu modernistycznym, 
murowana z cegły na planie ośmiokąta 
foremnego. Zbiornik żelbetowy o dnie 
wypukłym, o pojemności 150 m3. Woda 
czerpana była ze studni głębinowej, nad 
którą wybudowano niewielką budowlę  
w stylu wieży. W trzonie wieży mieścił się 
odżelaziacz uzdatniający wodę pitną oraz 
przepompownia. Wysokość budowli 25,2 
m.

Prezentowana widokówka została wy-
produkowana w zakładzie w Pyrzycach: 
Verlag Otto Zahn, Pyritz. Została nadana 
w Pyrzycach do odbiorcy w Hilversum 
– miasto w Holandii w prowincji Holan-
dia Północna, położone na południowy 
wschód od Amsterdamu. Nie trzeba już 
chyba chwalić tempa ówczesnej poczty, 
dodam tylko, że była już ona na miejscu 
2 dni później.

Pyrzyckie wieże ciśnień
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WÓJT  GMINY

  KOZIELICE

informuje, 
że w Urzędzie Gminy Kozielice, 

Kozielice 73
wywieszony został Wykaz Nieruchomości

przeznaczonych do dzierżawy 
 w drodze bezprzetargowej

obręb Czarnowo, gmina Kozielice  
działka 21/2 o pow. 103 m2 

 

obręb Kozielice, gmina Kozielice  
część działki 436/2 o pow. 300 m2

Szczegółowe informacje można uzyskać
 pod nr tel. 091 561 11 41

Z początkiem października 
2020 r. w Zespole Szkół Nr 1  
w Pyrzycach rozpoczął się re-
mont sal lekcyjnych nr 01 i 03 
oraz korytarza szkolnego.

 Ze środków własnych szkoły 
udało się wyremontować salę 
01 oraz korytarz, natomiast 
kapitalny remont pracowni 03 
został przeprowadzony przez 
rodziców klasy 1c LO. Apel wy-
chowawczyni pani Aleksandry 
Wudarczyk o pomoc spotkał się 
z szybką reakcją i przychylno-
ścią rodziców, którzy nie tylko 
wykonali konieczne prace ale  
i przeznaczyli na ten cel własne 
środki finansowe, a nawet urlo-
py. Koordynatorem wszelkich 
prac wykonywanych przez ro-
dziców był pan Hubert Rozel. 

W ramach prac wyszpachlo-
wano, wygładzono i pomalowano 
ściany, wykonano roboty elek-
tryczne a także wyposażono salę 
lekcyjną w meble, biurko, krze-
sło obrotowe i artykuły biurowe. 
Rodzice pomogli w transporcie 
mebli i wyposażenia zakupio-

Rodzice remontują 
nego w Szczecinie, a na koniec 
posprzątali po przeprowadzonym 
remoncie. Klasa została oddana 
do użytku. 

W tym samym czasie w szko-
le wymieniono instalację wodną 
i kanalizacyjną, co stanowiło 
uzupełnienie prac związanych 
z termomodernizacją budynku 
szkoły przeprowadzoną przez 
Starostwo.

Dyrektor ZS nr 1 pan Robert 
Sójka oraz wychowawczyni pani 
Aleksandra Wudarczyk dziękują 
rodzicom uczniów klasy 1c LO 
za zaangażowanie, pracę, czas 
oraz środki finansowe poświę-
cone dla dobra uczniów i szkoły.

„Cieszę się, że szkoła się mo-
dernizuje i unowocześnia nie 
tylko przy wsparciu budżetu po-
wiatu, czy pozyskiwanym środ-
kom zewnętrznym, ale także 
przy wsparciu i zaangażowaniu 
nauczycieli i rodziców uczniów, 
którym gratuluję inicjatywy i ser-
decznie dziękuję” - Stanisław 
Stępień, Starosta Pyrzycki.  
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że w Urzędzie Gminy Kozielice, 
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wywieszony został Wykaz Nieruchomości

przeznaczonych do dzierżawy 
 w drodze bezprzetargowej

obręb Czarnowo, gmina Kozielice  
działka 21/2 o pow. 103 m2 

 

obręb Kozielice, gmina Kozielice  
część działki 436/2 o pow. 300 m2

Szczegółowe informacje można uzyskać
 pod nr tel. 091 561 11 41

    Podczas XX Sesji Sejmiku 
Województwa Zachodniopomor-
skiego radni sejmiku przegłoso-
wali dwie uchwały istotne dla naj-
bliższej przyszłości gminy Przele-
wice:

► Pierwsza uchwała:
- w sprawie wyrażenia zgody 

na nabycie przez Województwo 
Zachodniopomorskie od Gminy 
Przelewice nieruchomości w dro-
dze darowizny,

► Oraz druga uchwała:
- akt o utworzeniu instytucji kul-

tury Ogrody Przelewice - Zachod-
niopomorskie Centrum Kultury 
Obszarów Wiejskich i Edukacji 
Ekologicznej,

Sytuacja z Ogrodem Dendrolo-
gicznym na dziś?

- Samorząd Gminy Przelewice 
odwołał się od decyzji wojewody 
zachodniopomorskiego unieważ-
niającej uchwałę Rady Gminy  
o likwidacji zakładu budżetowego 
Ogród Dendrologiczny do sądu  
i czeka na wyrok. 

- Jednocześnie samorząd gmi-
ny Przelewice wystąpił do NSZZ 
Solidarność  z pismem o wyra-
żenie opinii na temat likwidacji 
Ogrodu Dendrologicznego, tak by 
w razie potrzeby po raz kolejny 

Ogród 
za 

podjąć sporną uchwałę o likwida-
cji i jeszcze raz (nie czekając na 
wyrok sądu), ale już ze związko-
wą konsultacją lub bez. Bo sama 
opinia nie jest konieczna, ważne 
że samorząd gminy zapytał. Ter-
min udzielenia przez związek od-
powiedzi na pismo z gminy mija 
20 listopada i po tym terminie 
rada gminy Przelewice na sesji 
nadzwyczajnej może powtórnie 
podjąć uchwałę o likwidacji ogro-
du z dniem 30 listopada 2020.  

- Została już wykonana wycena 
majątku ogrodu, który gmina chce 
przekazać nieodpłatnie dla samo-
rządu Województwa Zachodnio-
pomorskiego. I tu zaskoczenie, 
bo dotychczas w obiegu funkcjo-
nowała wartość Ogrodu Dendro-
logicznego na poziomie 50 milio-
nów, jak wykazał rzeczoznawca 
ogród jest wart około 17 milionów 
złotych. Zapewne na najbliższej 
sesji Rady Gminy Przelewice, któ-
ra odbędzie się 3 listopada będzie 
o czym dyskutować.

PP

milionów
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Od 17 lutego 2020 do 30 paź-

dziernika 2020 roku w gminie 
Przelewice panowała trójwładza, 
samorządem pięciotysięcznej gmi-
ny kierowali wójt, zastępca wójta  
i sekretarz gminy. 

Jak się okazało po ponad 8 
miesiącach, obaj panowie nie 
za bardzo się dogadują, a spór  
o sposób zagospodarowania ma-

Gmina Przelewice bez wicewójta 
jątku ogrodu i o to, komu go prze-
kazać przepełnił czarę i zastępca 
wójta Marek Kowalczuk złożył 30 
września 2020 roku wypowiedze-
nie, które wójt Mularczyk podpi-
sał tego samego dnia. Przypo-
mnijmy, że nowy zastępca wójta 
otrzymał od wójta gminy na dobry 
początek 3800 zł wynagrodze-
nia zasadniczego, do tego 1760 

W roku ubiegłym, przed waka-
cjami Centralne Biuro Antykorup-
cyjne przesłało do Rady Gminy 
w Kozielicach wniosek o podję-
cie przez Radę uchwały o wy-
gaśnięciu mandatu wójta Piotra 
Rybkowskiego. Wniosek ten miał 
związek z kontrolą, jaką przepro-
wadzili funkcjonariusze CBA doty-
czącą ewentualnego naruszenia 
przez wójta ustawy antykorupcyj-
nej, która określa ograniczenia  
w prowadzeniu działalności go-
spodarczej przez osoby zajmują-
ce kierownicze stanowiska pań-
stwowe w rozumieniu przepisów  
o wynagrodzeniu osób zajmu-
jących kierownicze stanowiska 
państwowe w tym burmistrzów  
i wójtów. Funkcjonariusze odkryli, 
a dziś już wiemy, że ktoś im do-
niósł, że wójt Piotr Rybkowski, 
pełniąc samorządowe stanowisko, 
jednocześnie jest związany ze 
spółką „Domrel Biuro Usług Inwe-
stycyjnych”, w której  pozostawał 
na urlopie bezpłatnym. 

Radni gminy Kozielice na 
czerwcowej sesji w 2019 roku  
w głosowaniu jawnym nie przy-
jęli argumentacji CBA i odmówili 
stwierdzenia wygaśnięcia man-
datu wójta gminy. Po kolejnym 
wezwaniu do wygaszenia man-
datu wójta, odmówili ponownie, 
a sprawą wójta Rybkowskiego 
zajął się wojewoda zachodnio-
pomorski, który 21 października 
2019 roku podjął decyzję, że wójt 
musi odejść. Wydał zarządzenie 
zastępcze i wygasił mandat wój-
ta gminy Piotra Rybkowskiego. 
Zarządzenie wojewody zaskarżył 
do sądu wójt Rybkowski i Rada 
gminy. Dziś mamy koniec sprawy 
a wojewoda ma w plecy prawie 
1 tysiąc złotych zasądzonych od 
sądu kosztów.

Skoro już jest po sprawie, to jak 
dziś czuje się wójt na którego do-
niesiono do CBA?

Ryszard Tański – Czy wie pan 
kto na pana doniósł do CBA?

Piotr Rybkowski – Tak wiem. 
W roku ubiegłym wystąpiłem do 
Prokuratury Rejonowej w Pyrzy-
cach z prośbą o udostępnienie 
akt sprawy. Taką zgodę otrzy-
małem i mogłem zapoznać się  

Oświata w budżetach miast i 
gmin stanowi jeden z najpoważ-
niejszych pozycji. Z reguły do-
tacja przyznawana w ramach 
subwencji oświatowej przez rząd 
jest niewystarczająca i samorządy 
muszą do funkcjonowania oświa-
ty sporo dokładać. Przypomnijmy, 
że subwencja – dotacja oświa-
towa „idzie” za uczniem, czyli 
jeżeli dana placówka ma więcej 
uczniów, to ma więcej środków na 
utrzymanie szkoły, obiektu, per-
sonelu i może sobie jakoś lepiej 
radzić, bo koszty stałe  rozkładają 
się na większą liczbę uczniów. 

W gminie Pyrzyce sieć przed-
szkoli, szkół podstawowych i in-
stytucji opieki nad dziećmi do lat 
3, dla których organem prowadzą-
cym jest jednostka samorządu te-
rytorialnego, to 11 placówek rozlo-
kowanych w  Pyrzycach i na tere-
nie wiejskim. Na ostatniej zdalnej 
sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach 
radni przyjęli informację o sta-
nie realizacji zadań oświatowych  
w Gminie Pyrzyce w roku szkol-
nym 2019/2020. Wynika z niej ja-
sno, że ilość uczniów, a także od-
działów szkolnych porównując rok 
szkolny 2018/2019 i 2019/2020  
w gminie Pyrzyce maleje, a co za 

zł dodatku funkcyjnego, co dało 
łącznie 5560 zł brutto. Radni gmi-
ny Przelewice, niezbyt przychylni 
zmianom kadrowym, uznali, że 
skoro jest wicewójt, to i roboty na 
jednego przypadnie  mniej. Zatem  
obniżyli wójtowi wynagrodzenie  
o 3106.00 zł brutto, z dotychczas 
otrzymywanej kwoty 9392,00 zł 
brutto do 6286 zł brutto. Logika 

podpowiada, że  skoro już nie ma 
w budżecie kosztów wicewójta, to 
Rada Gminy Przelewice przywró-
ci Mularczykowi wynagrodzenie  
z początku roku. Czy tak się 
stanie, zobaczymy. W załącze-
niu publikujemy wypowiedzenie 
Kowalczuka z dnia 30.09.2020  
z natychmiastową pisemną zgodą 
podpisaną przez wójta.

tym idzie rośnie koszt kształcenia, 
opieki przypadający na jednego 
ucznia. Jeżeli taka tendencja się 
utrzyma w kolejnych latach, to 
samorząd gminy Pyrzyce będzie 
zmuszony do analizy sieci szkół  
i jej modyfikacji, czyli likwidacji 
którejś z placówek. Problem ten 
dotyczy wszystkich gmin w po-
wiecie pyrzyckim, ale gminy Py-
rzyce najbardziej, bo ma aż 11 
placówek. 

W pozostałych gminach pla-
cówek oświatowych jest  zde-
cydowanie mniej. Jeżeli chodzi  
o zmianę sieci szkół w gminie Py-
rzyce, to temat był już kilka razy 
poruszany w ostatnich kilkunastu 
latach, ale zawsze kończył się fia-
skiem, bo radni, widząc z jednej 
strony finansowy problem i potrze-
bę podjęcia decyzji, woleli jednak 
przyjąć postawę bardziej populi-
styczną, uchylić się od decyzji  
i mieć święty spokój. 

Jeżeli tendencja związana ze 
zmniejszaniem się ilości uczniów 
w pyrzyckich szkołach się utrzy-
ma, to ktoś kiedyś będzie musiał 
coś z tym zrobić, bo nie da się już 
chować głowy w piasek. 

PP

Pyrzyckie szkoły
kurczą się
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pełniąc samorządowe stanowisko, 
jednocześnie jest związany ze 
spółką „Domrel Biuro Usług Inwe-
stycyjnych”, w której  pozostawał 
na urlopie bezpłatnym. 

Radni gminy Kozielice na 
czerwcowej sesji w 2019 roku  
w głosowaniu jawnym nie przy-
jęli argumentacji CBA i odmówili 
stwierdzenia wygaśnięcia man-
datu wójta gminy. Po kolejnym 
wezwaniu do wygaszenia man-
datu wójta, odmówili ponownie, 
a sprawą wójta Rybkowskiego 
zajął się wojewoda zachodnio-
pomorski, który 21 października 
2019 roku podjął decyzję, że wójt 
musi odejść. Wydał zarządzenie 
zastępcze i wygasił mandat wój-
ta gminy Piotra Rybkowskiego. 
Zarządzenie wojewody zaskarżył 
do sądu wójt Rybkowski i Rada 
gminy. Dziś mamy koniec sprawy 
a wojewoda ma w plecy prawie 
1 tysiąc złotych zasądzonych od 
sądu kosztów.

Skoro już jest po sprawie, to jak 
dziś czuje się wójt na którego do-
niesiono do CBA?

Ryszard Tański – Czy wie pan 
kto na pana doniósł do CBA?

Piotr Rybkowski – Tak wiem. 
W roku ubiegłym wystąpiłem do 
Prokuratury Rejonowej w Pyrzy-
cach z prośbą o udostępnienie 
akt sprawy. Taką zgodę otrzy-
małem i mogłem zapoznać się  

z dokumentami, także i z tym, 
który rozpoczął całą sprawę, czyli 
donosem na mnie.

R.T. - Kto skierował zawiado-
mienie o możliwości popełnie-
nia przestępstwa przez Pana do 
CBA?

P.R. - Z udostępnionej doku-
mentacji wynikało, że do CBA na-
pisał na mnie mieszkaniec gminy 
Kozielice Henryk Kuca, były radny 
naszej gminy.

R.T. - Czy dziś, kiedy został 
pan prawomocnie oczysz-
czony z zrzutów czuje się pan 
pokrzywdzony przez Henryka 
Kucę?

P.R. - TAK!!, to jest kilkanaście 
miesięcy, kiedy nie można się 
skupić na pracy, sprawach pry-
watnych, tylko myśli się o sprawie 
nie jest czymś przyjemnym dla 
nikogo. Mam żal do tego pana, 
był przecież radnym, przewodni-
czącym komisji rewizyjnej, miał 
wgląd we wszystkie dokumenty  
w gminie i mimo to napisał to, co 
napisał do CBA. Ja na swoją opi-
nię pracuję w tej gminie od 1982 
roku. Pracuję, a tu w związku  
z doniesieniem tego pana do 
CBA, poszło w „eter”, ile to ja bra-
łem do kieszeni, a że jakieś domy 
za te pieniądze buduję i wiele in-
nych. To było bardzo przykre. 

R.T. - Czy oczekuje pan teraz 
oficjalnych przeprosin od tego 
pana?

P.R. - Myślę, że on nie przepro-
si, nawet gdybym chciał. Ale roz-
ważam jeszcze czy nie wystąpię 
do sądu przeciwko temu panu  
z tytułu pomówienia. Bo przecież 
nie chodzi tu ostatecznie tylko  
o moją osobę. W związku z tą 
sprawą przecież także gmina Ko-
zielice ucierpiała. Sprawa była pu-
blicznie komentowana i jeżeli ktoś 

Kto
doniósł 
do CBA
na Rybkowskiego? 

podpowiada, że  skoro już nie ma 
w budżecie kosztów wicewójta, to 
Rada Gminy Przelewice przywró-
ci Mularczykowi wynagrodzenie  
z początku roku. Czy tak się 
stanie, zobaczymy. W załącze-
niu publikujemy wypowiedzenie 
Kowalczuka z dnia 30.09.2020  
z natychmiastową pisemną zgodą 
podpisaną przez wójta.

chciał zainwestować w naszej 
gminie, to mógł się zastanowić, 
czy warto w naszej gminie coś 
robić,  skoro wójt oskarżany jest  
o korupcję. Różnie można było to 
interpretować, dziś temat skiero-
wania sprawy do sądu jest nadal 
otwarty. 

RT

Wójt Piotr Rybkowski
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Po 11 dniach od wyroku jeste-
śmy już w innej rzeczywistości, 
protesty i demonstracje rozlały 
się na cały kraj. Na protestacyj-
nej mapie pojawiły się miasta 
duże Warszawa, Kraków, Poznań 
itd. ale i  małe miasteczka takie 
jak Lipiany i Pyrzyce. Protesty  
w naszych obu niewielkich mia-
stach zaskoczyły niesamowitą fre-
kwencją, osobiście nie przypomi-
nam sobie tak licznych  marszów, 
pomijając oczywiście pochody 
1-majowe i procesje Bożego Cia-
ła. Wielu - także i ja - nie rozumie, 
dlaczego Trybunał Konstytucyjny 
w czasie tak trudnym w związku 
z epidemią  podjął tak delikatną 
sprawę, dlaczego dopuszczono, 
żeby to orzeczenie zapadło akurat 
teraz. Dziś skutek tego widzimy  
w ulicznych protestach, w których, 
jak można było zobaczyć bierze 
udział bardzo dużo ludzi młodych, 
których wyrok Trybunały Konstytu-
cyjnego najbardziej dotyczy. I je-
żeli wielu z tych młodych ludzi do-
tychczas nie interesowało się poli-
tyką, stanowieniem praw, tym kto 
rządzi w naszym kraju i dlaczego, 
nie chodzili na wybory, bo uważali, 
że ich to nie dotyczy, to dziś, ode-
brali lekcję z demokracji. W całej 
Polsce młodszy i starszy suweren 

Suweren przemówił
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 

roku, na czele którego stoi Julia Przyłębska, orzekł, że niezgod-
ny z konstytucją jest przepis ustawy z 1993 roku zezwalający na 
dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobień-
stwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nie-
uleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Od tego dnia w kra-
ju trwają protesty przeciwko tej decyzji, które rozpoczęły się od 
niewielkiego  zgromadzenia młodych ludzi protestujących prze-
ciwko wyrokowi przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego.  
To spontaniczne zgromadzenie z minuty na minutę rosło, naj-
pierw ruszyło na Nowogrodzką, do siedziby PiS, a potem poma-
szerowało dalej, na Żoliborz, pod dom Jarosława Kaczyńskiego. 
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Po 11 dniach od wyroku jeste-
śmy już w innej rzeczywistości, 
protesty i demonstracje rozlały 
się na cały kraj. Na protestacyj-
nej mapie pojawiły się miasta 
duże Warszawa, Kraków, Poznań 
itd. ale i  małe miasteczka takie 
jak Lipiany i Pyrzyce. Protesty  
w naszych obu niewielkich mia-
stach zaskoczyły niesamowitą fre-
kwencją, osobiście nie przypomi-
nam sobie tak licznych  marszów, 
pomijając oczywiście pochody 
1-majowe i procesje Bożego Cia-
ła. Wielu - także i ja - nie rozumie, 
dlaczego Trybunał Konstytucyjny 
w czasie tak trudnym w związku 
z epidemią  podjął tak delikatną 
sprawę, dlaczego dopuszczono, 
żeby to orzeczenie zapadło akurat 
teraz. Dziś skutek tego widzimy  
w ulicznych protestach, w których, 
jak można było zobaczyć bierze 
udział bardzo dużo ludzi młodych, 
których wyrok Trybunały Konstytu-
cyjnego najbardziej dotyczy. I je-
żeli wielu z tych młodych ludzi do-
tychczas nie interesowało się poli-
tyką, stanowieniem praw, tym kto 
rządzi w naszym kraju i dlaczego, 
nie chodzili na wybory, bo uważali, 
że ich to nie dotyczy, to dziś, ode-
brali lekcję z demokracji. W całej 
Polsce młodszy i starszy suweren 

Suweren
często wyrażał swoją opinię o za-
istniałej sytuacji krzycząc, pisząc 
na kartonach : „Piekło kobiet”, „To 
jest wojna”, „Moje ciało mój wybór”, 
czy sugerował komuś, że ktoś ma 
„w……..ć” a „.. kot może zostać” 
itd. z protestu na protest twórczość 
w kreowaniu nowych haseł na kar-
tony kwitnie.

W Pyrzycach protestujący skła-
dali kartony z hasłami i znicze 
przed drzwiami do nowo otwarte-
go biura Prawa i Sprawiedliwości, 
a z głośnika umieszczonego na 
samochodzie, który jechał na cze-
le pyrzyckiego marszu protesta-
cyjnego, co pewien czas słuchać 
było utwór Czesława Niemena 
„Dziwny ten świat”.  W Lipianach, 
chyba z powodu braku biura PiS 
znicze złożono przed obeliskiem 
naczelnika Józefa Piłsudskiego. 
W Biblii Tysiąclecia jest napisane 
„Oni wiatr sieją, zbierać będą bu-
rzę” no i mamy dziś burzę, niestety 
nie wiemy, kiedy i jak się skończy. 
Protesty w powiecie pyrzyckim 
odbyły się, jak już wspomniałem, 
w Lipianach i Pyrzycach. Były 
to spontaniczne spacery ulicami  
i tu należą się podziękowania dla 
pyrzyckiej policji, że zadbali o ich 
bezpieczeństwo.

RT

przemówił
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23.10.2020 odbyła się kolejna 
gala MMA Gladiator Arena 14/ 
GaVip 2, której organizatorem jest 
nieustannie od 10 lat Wojciech 
Antczak. 

Gladiator                na You Tube

Choć GA14/GA VIP 2 odbyło się 
bez udziału publiczności, zgodnie 
z restrykcjami sanitarnymi, Woj-
ciech Antczak robił wszystko, aby 
gala się odbyła. 

Dziś doszło do tego, że odbyła 
się on-line. Relacja na żywo na 
kanale YouTube Gladiator Arena 
przyniósł niespodziewany efekt w 
postaci ponad 15 tysięcy wyświe-

tleń. Należy to uznać za sukces 
organizacyjny Gladiator Arena 14 
GAVIP 2 i samego Wojciecha Ant-
czaka. 

 W walkach wzięło udział rów-
nież trzech podopiecznych Hu-
saria Fight Team, gdzie głównym 
trenerem jest nie kto inny jak Woj-
ciech Antczak. 

Wszyscy trzej tego wieczoru 
zwyciężyli, Krystian Grochowski 
pokonał Piotra Janika przez TKO 
2 runda, Michał Berdzik pokonał 
Krystiana Bondyre przez TKO 2 
runda i w walce wieczoru Michał 
Balcerczak pokonał Wojciecha 
Kawę przez TKO w 1 rundzie. 

A to poszczególne wyniki:

1. Filip Słowiński (Fight Acade-
my Stargard) pokonał  Mateusza 
Olejniczaka(Evolution fight gym) 
przez TKO 1 runda 1:42. Walka 
amatorska

2. Michał Stec (KS Contender ka-
mienna góra) pokonał Damiana 
Szczerbina (Streetfighter Słubi-
ce) przez niejednogłośną decyzję 
walka amatorska 



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 15                                                              02.11.2020  15                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 15                                              

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

8 października 2020 r. w hali sportowej przy Niepublicznej 
Szkole Podstawowej w Przelewicach odbyły się Powiatowe 
Igrzyska Dzieci w Tenisie Stołowym. Niska frekwencja szkół, 
bowiem udział wzięły tylko 2 reprezentacje, to efekt m.in. 
obecnie panującej pandemii koronawirusa, ale i coraz mniej 
chętnej młodzieży do uprawiania tej dyscypliny sportu. 

Należy  pamiętać, że tenis stołowy przynosił naszemu po-
wiatowi wiele złotych medali Wojewódzkich Igrzysk i Gimna-
zjad. Największy wkład w te sukcesy miały szkoły z Tetynia, 
Kozielic i Laskowa. A dziewczęta SP Tetyń w składzie: Kata-
rzyna Klapenda, Dominika Różycka zdobyły srebrny medal 
Mistrzostw Polski Szkolnego Związku Sportowego.

Wyniki Powiatowych Igrzysk:
DZIEWCZĘTA:   SP  Kłodzino  -  NSP Przelewice   3 : 0

    Kalina Paplicka   –    Alicja Janusz             3 : 0
    Weronika Kucharska – Nikola Frużyńska   3 : 0
    gra podwójna    3 : 0

CHŁOPCY:  SP  Kłodzino  -   NSP  Przelewice       3 : 0
     Tymoteusz Paplicki – Daniel Sulczewski    3 : 0
     Antoni Ziarkowski  -  Franciszek Sarleja    3 : 1
     gra podwójna                                               3 : 0

Startujący zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale oraz 
dyplomy dla szkół. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Spor-
towy w Pyrzycach składa serdeczne podziękowania Micha-
łowi Świerszczowi nauczycielowi w-f w NSP w Przelewicach 
za przygotowanie hali do rozgrywek. 

Zawody sędziował instruktor  PMOS Piotr Klapenda.

TENISOWE  POTYCZKI  
 W PRZELEWICACH  

Gladiator                na You Tube
 W walkach wzięło udział rów-

nież trzech podopiecznych Hu-
saria Fight Team, gdzie głównym 
trenerem jest nie kto inny jak Woj-
ciech Antczak. 

Wszyscy trzej tego wieczoru 
zwyciężyli, Krystian Grochowski 
pokonał Piotra Janika przez TKO 
2 runda, Michał Berdzik pokonał 
Krystiana Bondyre przez TKO 2 
runda i w walce wieczoru Michał 
Balcerczak pokonał Wojciecha 
Kawę przez TKO w 1 rundzie. 

A to poszczególne wyniki:

1. Filip Słowiński (Fight Acade-
my Stargard) pokonał  Mateusza 
Olejniczaka(Evolution fight gym) 
przez TKO 1 runda 1:42. Walka 
amatorska

2. Michał Stec (KS Contender ka-
mienna góra) pokonał Damiana 
Szczerbina (Streetfighter Słubi-
ce) przez niejednogłośną decyzję 
walka amatorska 

3. Grzegorz Chojka (Streetfighter 
Słubice/Mutant Team) pokonał 
Dawida Górnowicza (linke gold 
Team/might bulls Gdynia) przez 
TKO 2 runda 1:10 walka amotor-
ska

4.  Krystian Grochowski (Husaria 
Fight Team) pokonał Piotra Janika 
(Evolution fight gym) TKO 2 runda 
1:41walka amatorska 

5. Paweł Gawroński (Streetfighter 
Słubice) pokonał Sebastiana Mo-
drzejewskiego (Evolution fight 
gym) TKO 1 runda 0.15 walka za-
wodowa

6.  Michał Berdzik (Husaria Fight 
Team) pokonał Krystiana Bondy-
re (Boran Team Myślibórz) przez 
TKO 2 runda 2:57 walka amator-
ska 

7. Robert Rożenko  (KS Con-
tender kamienna góra) pokonał 
Jacka Grelę przez duszenie za 

pleców 1 runda 3:15 walka zawo-
dowa 

8. Krystian Jacuk  (Streetfighter 
Słubice) pokonał Sebastiana Ko-
ściuszko (jurgenaut /Skoll Team)
przez duszenie gilotynowe 2 run-
da 1:11 walka amatorska

9. Damian Ostęp (berserkers 
team/BKS Olimp Szczecin) poko-
nał Olga Pawlaka (Evolution fight 
gym) przez TKO 1 runda 3:11 wal-
ka zawodowa 

10. Michał Balcerczak (Husaria 
Fight Team) pokonał Wojciecha 
Kawę (Berserkers Team) przez 
TKO 1 runda 0:10 walka zawo-
dowa 

Gala odbyła się pod patronatem 
Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce 
pani Marzeny Podzińskiej, była 
współfinansowana ze środków 
budżetu województwa zachodnio-
pomorskiego

 Partnerzy: 
- Sponsor techniczny extreme-

hobbytm 
- Sponsorzy partnerzy #mar-

kongroup #signumyachtservice 
#kontenerserwis #dworekwplo-
ni #damarpyrzyce #sklepkreator 
#bremowulkanjzacja #agencja-
promox #dombud #fizjo_pomoc 
#seraph_photograph

 
„Teraz czas na wyciągnięcie 

wniosków i praca nad kolejną edy-
cją numer 15 lub VIP 3. Jako or-
ganizator jestem zadowolony, że 
w tak ciężkim czasie gala doszła 
do skutku, a wszystkie przygoto-
wania zawodników nie poszły na 
marne” -  pozdrawiam serdecznie 
Wojciech Antczak.

PP
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Świat obok                nas
Wiewiórka ruda osiąga zwykle 20 - 25 cm długości. Ma bardzo 

zmienne ubarwienie - od rudego do żółtego lub ciemno brunatnego. 
Puszysty ogon, prawie tak długi jak ciało ( około  15 cm), który pomaga 
jej utrzymywać równowagę i stabilizuje kierunek lotu podczas skoków 
z gałęzi na gałązkę. Na uszach ma charakterystyczne długie pędzelki. 
Zęby nigdy nie przestają jej rosnąć, więc ciągle je ściera gryząc łupi-
ny orzecha, szyszki, żołędzie, młode pędy i korę. Tylne kończyny są 
dłuższe i silniejsze od przednich. Natomiast ostre pazury pomagają 
wiewiórce wspinać się i skakać po drzewach, a nawet schodzić po pniu 
głową w dół.

Wiewiórki najczęściej mieszkają w lasach lub parkach i prowadzą 
nadrzewny tryb życia, schodzą na ziemię tylko w poszukiwaniu jedze-
nia. Pojawiają się w naszych ogrodach, jeśli znajdują się przy lesie lub 
rosną w nim wysokie drzewa stanowiące dla nich schronienie i źró-
dło pokarmu. Wiewiórki są aktywne tylko za dnia, w nocy śpią. Ich 
gniazdami są często opuszczone ptasie dziuple, duże gniazda i budki 
lęgowe. Wiewiórka kocha orzechy - orzech włoski to jedno z drzew, 
bez  którego ten mały, rudy gryzoń nie wyobraża sobie życia. Wiewiórki 
cenią sobie również leszczynę, dąb, oraz sosnę, czyli wszystko to, co 
zapewni im pokarm i miejsce do założenia gniazda. Wiewiórki w sezo-
nie mają dwa mioty po 3 - 5 młodych.

Wbrew powszechnemu przekonaniu wiewiórki nie zapadają w typo-
wy sen zimowy. Przesypiają okresy największych mrozów, budząc się, 
gdy tylko zrobi się trochę cieplej. Robią zapasy na zimę, które groma-
dzą przez kilka miesięcy w dziuplach lub zakopują je w ziemi. Często 
zapominają, gdzie je schowały, co skutkuje tym, że na wiosnę kiełkują  
z nich młode rośliny. Tak tym  sposobem, rude gryzonie rozsiewają 
nasiona drzew i krzewów.

Zdjęcia tym sympatycznym gryzoniom zrobiłem w pobliskim lesie k/ 
Lipian oraz na orzechu, który rośnie na obrzeżach wspomnianego lasu.

Marian Białkowski – fotografik, miłośnik przyrody, autor cyklu „Obok 
Nas” w Pulsie Powiatu dziś „upolował” dla naszych czytelników swoim 
aparatem i opisał rudego mieszkańca okolicznych lasów i parków. 

Terenowe oddziały rządowych 
Agencji Restrukturyzacji i Moder-
nizacji Rolnictwa i Krajowy Ośro-
dek Wsparcia Rolnictwa odkupią 
od producentów i sprzedawców 
kwiaty i rośliny, które byłyby 
sprzedawane w tych dniach przed 
cmentarzami. Premier Mateusz 
Morawiecki zapowiedział, że taki 
interwencyjny zakup zostanie 
przeprowadzony z funduszu CO-
VID. Szef rządu obiecał także, że 
zrefundowane też zostaną koszty 
samorządów, które przeprowadzą 
podobną akcję.

Decyzja rządu związana jest ze 
skutkami zamknięcia cmentarzy 
w związku z pandemią koronawi-

KOWR odkupi chryzantemy?
rusa, wskutek czego listopadowy 
handel związany z dniem Wszyst-
kich Świętych legł w gruzach. 
Tysiące producentów kwiatów 
zostało z tysiącami chryzantem 
i  innych roślin. Zagadką jest to, 
jak rządowa agencja to zrobi i po 
jakich cenach, bo jeżeli jeszcze 
chryzantemy u producentów, w 
namiotach da się policzyć i ja-
koś wycenić, to co mają zrobić ci, 
którzy kupili listopadowe świecz-
ki, chryzantemy, kwiatki itd. po 
to, żeby coś dorobić i zostali na 
przysłowiowym lodzie? Ponad-
to, biorąc pod uwagę powolne 
urzędnicze tryby, no i epidemię, 
to zanim pracownicy agencji do-

trą do producentów chryzantem i 
sprzedawców, to może nie będzie 
już co oglądać, wyceniać, bo zo-
stanie  sama doniczka i co wtedy? 
Dalej idąc śladem słów premiera 
nie za bardzo rozumiemy, o czym 
myślał mówiąc, że agencje zapła-
cą za „rośliny”, bo może to być 
drobny kwiatek, albo jakaś może 
być większa roślina ozdobna, no i 
znowu same zagadki.

No ale skoro rząd w formie re-
kompensaty wykupuje kwiaty, 
jako psujący się towar, to dla-
czego rząd nie wykupił artykułów 
będących w magazynach, lodów-
kach restauracji, które tydzień 
temu były zamykane także przed 
weekendem? 


