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Kandydat 

Duda wziął  
wszystkie  

komisje

W Lipianach

przybyło 20 ulic 
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w pyrzyckich  
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7 czerwca

pójdą do urn

To jest wyłudzenie, 
czy już wybory?
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16 listopada 2019 roku bur-

mistrz Pyrzyc zorganizowała de-

batę publiczną na temat możliwo-

ści budowy obwodnicy centrum 
Pyrzyc. Powody takiej debaty są 
znane mieszkańcom Pyrzyc od 
lat, najważniejszy z nich to nara-

stający, mimo wybudowania drogi 
S3 ruch samochodów ciężarowych 
przez centrum miasta. Na w/w de-

batę zostali zapeszeni mieszkańcy, 
administratorzy dróg, samorzą-

dowcy i co najważniejsze parla-

mentarzyści wszystkich opcji. Te-

mat budowy obwodnicy Pyrzyc 

zgodnie z koncepcją zaprezento-

waną przez burmistrz Marzenę Po-

dzińską przewiduje poprowadzenie 
drogi wojewódzkiej od ulicy Star-
gardzkiej po trasie niedziałającej 
od lat linii kolejowej. I tu zaczynają 
się przysłowiowe schody i powód 
zaproszenia parlamentarzystów, 
bez ich pomocy gmina Pyrzyce nie 
przejmie terenów linii kolejowej i 
sama oczywiście nie jest w stanie 
sfinansować budowę obwodnicy. 
Listopadowa debata o pyrzyckiej 
obwodnicy zakończyła się zbio-

rową prośbą do obecnych parla-

mentarzystów o pomoc w realiza-

cji jakże ważnego dla miasta i nie 
tylko planu. Kilkanaście dni temu 
poseł Jarosław Rzepa poinformo-

wał burmistrz Pyrzyc o złożeniu 4 
kwietnia 2020 roku interpelacji po-

selskiej na temat poruszany w de-

bacie, którą cytujemy poniżej:
„Interpelacja nr 3881 Interpe-

lacja w sprawie obwodnicy Pyrzyc 

Działając na podstawie art. 
115 ust. 1 Konstytucji Rzeczypo-

spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997r. (Dz.U. 1997r. nr 78 poz. 483 
ze zm.), art. 14  ust. 1 pkt. 7 ustawy 
z dnia 9 maja 1996r. o wykony-

waniu mandatu posła i senatora 
(Dz.U. 1996 nr 73 poz. 350 ze zm.) 
oraz art. 192 ust. 1 uchwały Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 
lipca 1997r. Regulamin Sejmu Rze-

czypospolitej Polskiej (M.P. 1992 

nr 26 poz. 185 ze zm.), składam ni-
niejszą interpelację w przedmiocie 
budowy obwodnicy miasta Pyrzyce. 

Stan faktyczny 
 Obecnie przez Gminę Pyrzyce 

przechodzą trzy drogi wojewódz-

kie (nr W 119, nr W 106 oraz nr 
W 122). Drogi te (zwłaszcza droga 
wojewódzka nr W 119) stanowią 
alternatywę dla przebiegającej nie-

opodal drogi ekspresowej S3, przez 
którą obowiązuje płatny przejazd 
dla samochodów ciężarowych (tzw. 
viaTOLL). Aby uniknąć płatności, 
kierowcy pojazdów ciężarowych 
wybierają przejazd drogą nr W 
119, która przebiega przez centrum 
miasta Pyrzyce. 

Wzmożony ruch samocho-

dów ciężarowych przez miasto po-

ciąga za sobą szereg negatywnych 
skutków.  

W pierwszej kolejności należy 
wymienić znaczne uszkodzenia w 
miejskiej, zabytkowej infrastruk-

turze. Drgania wywoływane przez 
pojazdy o dużej masie prowadzą do 
uszkodzenia budynków takich jak: 
Baszta Bańska, Brama Sowia, czy 
kaplica św. Ducha. W ocenie Za-

chodniopomorskiego Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków dla 
ocalenia w/w obiektów konieczne 
byłoby skierowanie ciężkich trans-

portów drogą okrężna i ogranicze-

nie ruchu w zabytkowej części mia-

sta (pismo Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Za-

bytków z dnia 6 sierpnia 2019 roku; 
ZN. 5183.31.2019.AM).  

Ponadto wskazać należy, iż 
wzmożony ruch ciężkich pojazdów, 
powodujący degradację zabytko-

wych budynków, stanowi także nie-

bezpieczeństwo dla osób przeby-

wających w ich pobliżu (tuż obok 
Baszty Sowiej ulokowane jest przej-
ście dla pieszych). Dlatego też Wo-

jewódzki Urząd Ochrony Zabytków 
w Szczecinie zadeklarował wspar-
cie dla władz Gminy, zmierzających 
do zamknięcia odcinka drogi nr W 

119 w obrębie Starego Miasta (pi-
smo  Zachodniopomorskiego Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków z dnia 29 kwietnia 2019 roku; 
ZN. 5143.05.2019.ES). Ponadto 
wzmożony ruch ciężkich pojazdów 
mechanicznych stanowi znaczne 
obciążenie dla mieszkańców mia-

sta, ponieważ generuje zwiększony 
poziom hałasu i drgań.    

Rozwiązaniem tego istotnego 
dla lokalnej społeczności problemu 
mogłaby być budowa obwodnicy 
miasta Pyrzyce, o którą od dawna 
zabiegają władze Gminy i lokalna 
społeczność (z pisma burmistrza 
Pyrzyc M. Podzińskiej z dnia 20 
maja 2019r. [OciZK.7226.2.2019.
KJ] wynika, iż - na chwilę powsta-

nia dokumentu - pod listą popar-
cia w tej sprawie podpisało 666 
mieszkańców).  

 

Obwodnica miałaby przebie-

gać po śladzie linii kolejowych od 
ul. Szczecińskiej do ul. Cmentarnej 
(odcinek ok. 130 m), od ul. Cmen-

tarnej do drogi wojewódzkiej nr 
122 (odcinek ok. 1000 m) oraz od 
ul. Szczecińskiej do ul. Stargardz-

kiej (odcinek ok 470 m). Planowany 
koszt całej inwestycji wynosi od ok. 
10 mln zł do ok. 12,2 mln zł. 

 Inwestycja nie może być jednak 
zrealizowana ze względu na fakt, iż 
infrastruktura kolejowa w Pyrzy-

cach na mocy decyzji nr 3 Mini-

stra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 
24 marca 2014 roku (Dz.U. Mini-
sterstwa Infrastruktury i Rozwoju 
2014, poz. 25) została uznana za 
teren zamknięty. 

Zapis § 1 wskazanej decyzji sta-

nowi, iż tereny nią objęte, uznaje 
się za zamknięte, zastrzeżone ze 
względu na obronność i bezpie-

czeństwo państwa. 
 W tym miejscu zastrzec należy, 

iż pyrzycka infrastruktura kolejowa 
nie jest użytkowana od 2004 roku 
(pozostaje czynna w rejestrze, nie-

używana w przez PKP). Sieć nie 
jest zelektryfikowana, tory są poro-

śnięte trawą i krzewami (spod któ-

rych ciężko je dostrzec), a budynki 
pozostają opuszczone.  

Już prima facie widać, że teren 
taki ciężko uznać za ,,zastrzeżony 
ze względu na obronność i bezpie-

czeństwo państwa”. Pomimo to zo-

stał on objęty uchwałą nr 7/2018 
Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 
2018 roku w sprawie ustanowienia 
programu wieloletniego: ,,Pomoc w 
zakresie finansowania kosztów za-

rządzania infrastrukturą kolejową, 
w tym jej utrzymania i remontów 
do 2023r.” (sam Program stanowi 
załącznik do rzeczonej uchwały). 
Jego celem ma być ,,wzmocnienie 
roli transportu kolejowego w zinte-

growanym systemie transportowym 
kraju poprzez zahamowanie, a na-

stępnie odwrócenie tendencji spad-

W sejmie 
pyrzycka

obwodnica

foto - debata 16 listopada 2019
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kowej udziału transportu kolejo-

wego w przewozach [...]”. Autorzy 
Programu wskazują także, że jest 
on ,,[...] ukierunkowany na reali-
zację działań w zakresie utrzyma-

nia i remontów istniejących sieci 
kolejowych”. Odnosząc się do tej 
idei, należy podnieść, że po pierw-

sze transport kolejowy już dziś jest 
mniej popularnym środkiem trans-

portu, niż transport samochodowy. 
Po wtóre zaś, trudno wyobra-

zić sobie rewitalizację linii kole-

jowej w Pyrzycach, która znajduje 
się w fatalnym stanie technicznym 
i wymagałby znacznych nakładów 
finansowych. Pomijając już fakt, 
że od uczynienia linii terenem za-

mkniętym minęło już blisko sześć 
lat, a od podjęcia uchwały – pra-

wie trzy lata, w którym to czasie 
nie podjęto żadnych działań, mają-

cych przywrócić tę linię do użytko-

wania, to podnieść trzeba, iż dużo 
tańszą niż rewitalizacja omawia-

nej linii kolejowej jawi się budowa 
obwodnicy. 

 W związku w powyższym wła-

dze gminy zwracały się do Mini-
sterstwa Infrastruktury z wnio-

skiem o wyłączenie terenów linii 
kolejowych w Pyrzycach z tere-

nów zamkniętych, jednakże pisma 
te nie zostały rozpatrzone pozytyw-

nie, choć w żadnej z odpowiedzi 
przedstawiciele władz centralnych 
nie wskazali, czy i jakie działania 
mają zamiar podjąć w celu rewita-

lizacji linii kolejowych, śladem któ-

rych przebiegać miałaby obwod-

nica Pyrzyc. 
 Mając powyższe na uwadze 

działanie rządu wydaje się być 
stricte zachowawcze, a nadto  nie 
jest uzasadnione żadnymi konkret-
nymi projektami dotyczącymi wska-

zanej linii kolejowej. Godzi to jed-

nakże w interesy lokalnej społecz-

ności, jej zabytków i zdrowia jej 
przedstawicieli. Dlatego też dzia-

łania rządu nie mogą znaleźć 
akceptacji. 

 Postulować zatem należałoby 
wyłączenie linii kolejowej w Py-

rzycach, śladem której przebie-

gać miałaby obwodnica tego mia-

sta, z terenów zamkniętych, a także 
ogólne przyjrzenie się postępom 
prac prowadzonych w ramach pro-

gramu wieloletniego: ,,Pomoc w 
zakresie finansowania kosztów za-

rządzania infrastrukturą kolejową, 
w tym jej utrzymania i remontów do 
2023r.”. Nie można bowiem wyklu-

czyć, że przykładów braków jakich-

kolwiek działań w ramach rzeczo-

nej strategii jest więcej w skali ca-

łego kraju. To zaś – zważywszy na 
ewentualny fakt kontr-skuteczno-

ści proponowanych w tym progra-

mie rozwiązań – prowadziłoby nie-

uchronnie do jego uchylenia. 
Mając powyższe na uwa-

dze, zwracam się z następującymi 
pytaniami: 

Czy planowane są prace ma-

jące na celi rewitalizację linii kole-

jowej, śladem której poprowadzona 
miałaby zostać obwodnica miasta 
Pyrzyce oraz jaki byłby koszt takich 
prac? 

Jakie są warunki wyłączenia 
pyrzyckiej linii kolejowej z terenów 
zamkniętych? 

Czy wobec braku planów re-

witalizacji linii kolejowej, śladem 
której poprowadzona miałaby zo-

stać obwodnica miasta Pyrzyce, 
Ministerstwo Infrastruktury go-

towe byłoby rozważyć projekt bu-

dowy obwodnicy?  

Poseł na Sejm RP IX kadencji 
Jarosław Rzepa”

Trudno dziś powiedzieć, kiedy 
i jaka będzie rządowa odpowiedź, 
ale na pewno dziś można podzię-

kować panu posłowi Jarosławowi 
Rzepie za to, że dotrzymuje słowa  
i tematem się na Wiejskiej zajął.

PP

foto - debata 16 listopada 2019
Kandydat Duda wziął wszystkie komisje
	 Mimo	 że	 już	 wiemy,	 iż	 wyborów	w	wersji	 tradycyjnej,	 
z	komisjami	jak	dotychczas,	na	pewno	nie	będzie,	ale	do	10	kwietnia	
działało	 jeszcze	 wszystko	 po	 staremu.	 Oznacza	 to,	 że	 komitety	
wyborcze	 mogły	 zgłaszać	 swoich	 członków	 do	 Okręgowych	
Komisji	Wyborczych.	W	naszym	powiecie	najsprawniej	wywiązał	
się	z	tego	przywileju		Komitet	Wyborczy	Kandydata	na	Prezydenta	
RP	 Andrzeja	 Dudy,	 w	 Lipianach	 pojawił	 się	 jeszcze	 Szymon	
Hołownia	inne	komitety	nie	zgłosiły	członków	do	OKW.

KOZIELICE																															                                                                                                              
                                                                                

W ustawowym terminie człon-

ków do OKW zgłosił Komitet Wy-

borczy Kandydata na Prezydenta 
RP Andrzeja Dudy:
 - obwód 1 Kozielice  -  1 osoba
 - obwód 2  Tetyń  -   2 osoby
w trybie uzupełniającym członków 
do OKW zgłosił Komitet Wybor-
czy Kandydata na Prezydenta RP 
Andrzeja Dudy 
- obwód nr 1 Kozielice  -  6 osób 
(powinno być od 5 osób do 9 osób)
- obwód nr 2 Tetyń - 5 osób (po-

winno być od 5 osób do 7 osób)      

Do ustawowego terminu 
(10.04.2020 r.) zgłoszenia doko-

nały następujące komitety:

LIPIANY

BIELICE

Do komisji wyborczych zostali 
zgłoszeni kandydaci z Komitetu 
Wyborczego kandydatów na Pre-

zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy zostali oni zgło-

szeni z komitetu PIS 10 osób po 5 
w każdym obwodzie.                     

- Komitet Wyborczy Kandydata na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudę - 4 kandyda-

tów na członków OKW 
- Komitet Wyborczy Kandydata na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Szymona Hołowni - 1 kandy-

dat na członka OKW 
Komitety miały możliwość uzupeł-
niane składów komisji i zgłaszania 
dodatkowo kandydatów do komisji 
i tak:
- Komitet Wyborczy Kandydata na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudę -  zgłosił do-

datkowo 17 kandydatów na człon-

ków OKW 
- Komitet Wyborczy Kandydata na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Szymona Hołowni - zgłosił 
dodatkowo 1 kandydata na członka 
OKW. 
Łącznie zgłoszonych  kandydatów 
na członków do komisji przez po-

szczególne komitety: 

PRZELEWICE

W ustawowym terminie tj. do 
dnia 10.04.2020 r. jeden komi-
tet wyborczy zgłosił kandydatów 
do obwodowych komisji wybor-
czych tj. Komitet Wyborczy Kan-

dydata na Prezydenta Rzeczypo-

spolitej Polskiej Andrzeja Dudy. 
W/w komitet zgłosił po jednej oso-

bie do każdej obwodowej komisji 
wyborczej.

WARNICE

Na terenie gminy Warnice są 2 
OKW,  obecnie zgłoszonych jest 8  
osób, są to  niepełne składy komi-
sji po 4 osoby do każdej komisji,  
wszyscy kandydaci zgłoszeni przez 
Komitet Wyborczy Kandydata na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzeja Dudy 

- Komitet Wyborczy Kandydata 
na Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Andrzeja Dudę- 21 
kandydatów
- Komitet Wyborczy Kandydata 
na Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej Szymona Hołowni - 2 
kandydatów  

PYRZYCE

Kandydatów na członków 
OKW zgłosił jeden komitet tj. 
Komitet 
Wyborczy Kandydata na Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy
- w trybie ustawowym tj. do 10.04. 
- zgłoszonych zostało 13 osób
- w trybie uzupełniającym składy - 
zgłoszonych zostało 12 osób

Struktury terenowe PiS nie na-

dążają za decyzjami z Nowogrodz-

kiej, bo jak widać powyżej, wyko-

nali robotę, zgłosili się do realiza-

cji najgorszej, bezpośredniej wersji 
wyborów, a tu okazuje się, że komi-
sji wyborczych nie będzie.  

PP
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Jakub  Broch - Nazwę mojej firmy można interpretować na kilka 
różnych sposobów. Przede wszystkim chciałem stworzyć swojską, 
bliską, przyjazną markę – jako punkt odniesienia wybierając kumę, 
czyli sąsiadkę lub koleżankę. Kreując wizerunek firmy, zrobiłem 
mały krok do dawnego postrzegania świata przez pryzmat rodzinnej 
społeczności, to znaczy, że bardzo ważne miejsce w mojej działalności 
zajmują i będą zajmować produkty lokalne, nawiązujące swoim 
wzornictwem do bogactwa kulturalnego powiatu pyrzyckiego.

Pomysł na taką działalność?
Na początku muszę się przyznać, że pochodzę 

z drugiego końca Polski, z małej miejscowości znajdującej się nieda
leko Olsztyna, czyli z samego serca Warmii. Wcześniej przez wiele lat 
pracowałem w stowarzyszeniu zajmującym się promocją województwa 
warmińsko – mazurskiego. Kiedy sprowadziłem się w te rejony kilka lat 
temu i zamieszkałem w Lipianach, zachwyciłem się bogactwem archi
tektury oraz istnym tyglem kulturowym powiatu. To wtedy zapragnąłem 
stworzyć coś, co będzie się opierało u podstaw na lokalnym folklorze. 
Dowiedziałem się, że Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” w Barlinku 
wspiera działania innowacyjne, społeczną aktywność oraz potrzeby 
utożsamiania się z regionem. Idąc tym tropem, złożyłem wniosek 
o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach 
ogłoszonego naboru na ,,Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiej
skim objętym strategią rozwoju lokalnego, kierowanego przez społecz
ność” na lata 2014-2020. Dzięki szkoleniu i doradztwu, które uzyska
łem w Biurze ,Lider Pojezierza” udało mi się zdobyć środki finansowe 
na podjęcie działalności gospodarczej i tak powstało KUMAJO.

,,Lider Pojezierza” wspiera lokalne innowacje.  

Komisja Konkursowa w skła-

dzie: Sylwia Gabryelczyk, Teresa 
Mamos, Robert Sójka, wyłoniła 
zwycięzców. Celem konkursu było 
uwrażliwienie na przejawy poniża-

nia, przemocy, agresji w relacjach 
międzyludzkich oraz wzmacnianie 
poczucia bezpieczeństwa; przeciw-

działanie związane z zagrożeniami, 
na jakie jest narażony młody czło-

wiek; popularyzacja pozytywnych 
postaw społecznych; budowanie 
wspólnoty w oparciu o ideę posza-

nowania godności drugiego czło-

wieka; rozwijanie zainteresowań 
filmem jako medium kształtują-

cym pożądane postawy społeczne; 
pobudzenie kreatywności oraz do-

skonalenie warsztatu młodych 
filmowców.

Oto lista zwycięzców:
 

I	miejsce	 –	Kinga	Kubacka,	 ZS	
Nr	 2	CKU	w	Pyrzycach	 za	 film	
pt.:	 „STOP	 HATING	 –	 NIE	
WARTO”.

 

II	 miejsce	 –	 Emilia	 Chrzanow-

ska,	ZS	Nr	2	CKU	w	Pyrzycach	
za	 film	 pt.:	 „Spotkanie	 z	 para-

grafem	 –	 czyli	 o	 hejcie	 i	 całej	
reszcie”.

 

III	 miejsce	 –	 Jagoda	 Janeczek,	
ZS	 Nr	 1	 Noblistów	 Polskich	 w	
Pyrzycach	za	 film	pt.:	„Wywiad	
z	Hejterem”.

      Na wniosek komisji konkur-
sowej, organizator – Burmistrz Py-

rzyc Marzena Podzińska przyznała 
wyróżnienie młodemu aktorowi 
Adrianowi Wójcikowi, uczniowi 
klasy II Technikum Informatycz-

nego ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach, 
który ambitnie wcielił się w rolę 
ofiary hejtu w filmie pt. „STOP 
HATING – NIE WARTO”.

Nagrodzonym, na potrzeby ar-
tykułu zadaliśmy dwa pytania:

- Skąd pomysł na taki, a nie inny 
scenariusz?

- Jak przebiegła realizacja etiudy?

I	miejsce	 -	Kinga	Kubacka	 - 
Etudia filmowa pt. „Stop Hating- 
NIE WARTO”  została stworzona z 
wychowankami internatu przy Ze-

spole Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach. 
Pomysł na scenariusz wziął się pod-

czas naszego codziennego  spotka-

nia młodzieży w pokoju wychowaw-

ców. Było to dość intensywne spo-

tkanie- burza mózgów, która wów-

czas powstała na temat możliwo-

ści przekazu filmu, przerosła moje 
najśmielsze oczekiwania. Michał 
zaoferował się, że będzie operato-

rem i reżyserem zarazem. Ma do-

bry sprzęt, a fotografia to też jego 
hobby. Potem poszło szybko- Ad-

rian bez namysłu stwierdził, że za-

gra główną rolę. I tak nasze spotka-

nie przerodziło się w plan filmowy. 
Kamil, Kuba, Wojtek, Alan po na-

myśle objęli role „ tych złych”- jak 
to oni mówią, a Karol w całej tej 
gonitwie pomysłów wymyślił tytuł 
naszej pracy. „Nie warto”- to były 
słowa Karola i wspólnie stwierdzi-
liśmy, że to świetny tytuł.  Sceny na-

grywaliśmy w naszym internacie. 
Chłopcy stwierdzili, że w takich 
miejscach też można doświadczyć 
hejtu ze strony innych. Ich kreatyw-

ność w trakcie kręcenia scenek była 
nieoceniona. W naszym internacie 
nie zdarzyły się nigdy takie sytu-

acje i na początku było im troszkę 
ciężko, ale z biegiem czasu i nakrę-

cania kolejnych scen szło im fan-

tastycznie. Mamy wspaniałą mło-

dzież, chętną i zaangażowaną w to, 
co robią. Kiedy powiedziałam im, 
że nasz film zajął pierwsze miej-
sce, to nie dowierzali. Tak jak ja nie 
spodziewali się, że tak to się poto-

czy.  Jestem z nich bardzo dumna, 
ale największe wrażenie zrobił na 
mnie jednak Adrian. Świetnie wczuł 
się w rolę - co nie znaczy, że jest tak 
postrzeganą osobą. Wręcz przeciw-

nie- Adrian to nasz ulubieniec w in-

ternacie. Wiemy wszyscy, że zawsze 
możemy na niego liczyć.  Nasz film 
miał na celu przede wszystkim edu-

kację w zakresie pozytywnych za-

Odcinek drogi znajdujący się na obrzeżu osiedla Słonecznego, między 
budynkami, a domkami jednorodzinnymi i kawałek dojazdowy do osiedla 
od ulicy Warszawskiej od lat był traktowany nie jako spółdzielczy, a bar
dziej gminny. Dopiero w 2018 roku doszło w tej kwestii do konkretnego po
rozumienia między władzami spółdzielni mieszkaniowej, a Burmistrz Py
rzyc Marzeną Podzińską. Po notarialnym przejęciu odcinka drogi na mają
tek gminy Pyrzyce  w  2019 roku, przyszedł czas na jej remont w 2020 roku. 
Już za kilka tygodni dziurawa droga będzie po remoncie, koszt inwestycji to 
kwota 121 155,00 zł, a remont wykona firma DATA TRANS z Pyrzyc wy
łoniona w przetargu.

Można nakręcić film?
Można!

Od kilku lat w Pyrzycach w pierwszy dzień wiosny 
organizowane są  przez Pyrzycki Dom Kultury „Marsze 
przeciw HEJTOWI”. W tym roku z powodu epidemii taka 
impreza niestety nie mogła się odbyć. W zastępstwie tego 
wydarzenia burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska ogłosiła 
konkurs na etiudę filmową z hejtem w roli głównej.  

chowań, zwrócenie uwagi na pro-

blemy młodego pokolenia, uświa-

domienie, co robić, gdy zetkną się 
z hejtem. Chcieliśmy także   uwraż-

liwić odbiorców na godność wła-

sną i godność drugiego człowieka 
oraz poszukać talentów filmo-

wych wśród młodzieży. Co widać 
po konkursie, że nam się udało.  

II	 miejsce	 –	 Emilia	 Chrza-

nowska - O konkursie dowiedzia-

łam się od pani dyrektor  Ewy Cy-

wińskiej. Od pierwszego momentu 
pomyślałam, że to fajna inicjatywa. 
W głowie pojawiło się kilka po-

mysłów, które przedstawiłam mło-

dzieży. Jedne pomysły podobały 
się bardziej drugie mniej. Dlatego 
zrobiliśmy z młodzieżą burzę mó-

zgów i tak powstał nasz scenariusz. 
Miałam obawy, czy młodzież będzie 
chciała brać udział w konkursie. 
Wszystkim bez wyjątku spodobał 
się pomysł. Po ułożeniu scenariu-

sza zaczęliśmy nagrywać scenki, w 
końcu mieliśmy tylko dwa dni (wy-

jazd młodzieży do domu z powodu 
koronawirusa). Później poszło to 
zdalnie, kontaktowaliśmy się przez 
telefon. Nie było łatwo, ale filmik 
powstał. Dlatego bardzo dziękuję 
moim kamerzystom i montażystom: 
Dominice Zwierzchowskiej, Paw-

łowi  Wawreńczukowi no i oczywi-
ście aktorom: Julii Kiełbus, Pauli 
Bandzmer, Marysi Masteli, Kami-

lowi Drewiczowi, Pawłowi Mazur, 
Adamowi Kiełbus, Kacprowi Kono-

pelskiemu, Dawidowi Kornas, Car-
mine Cusano, bez nich nie byłoby 
filmiku, dlatego bardzo im dziękuję.

III	miejsce	–	Jagoda	Janeczek	
- Pomysłów na filmik było mnó-

stwo, co chwilę do naszych głów 
wpadały nowe coraz ciekawsze sce-

nariusze. W planach mieliśmy na-

grać filmik o problemach przemocy 
w szkole i zaangażować wiele osób, 
lecz plany zniknęły wraz z zamknię-

ciem szkół. Byłyśmy załamane, ja 
oraz moje przyjaciółki Weronika 
Lech i Gabrysia Kaźmierczak. Sy-

tuacja była trudna gdyż nie mogły-

śmy się nawet spotkać. Innym po-

mysłem było stworzenie animacji, 
ale okazało się to zbyt kłopotliwe. 
Ostatecznym pomysłem był wy-

wiad z hejterem, czyli coś, czego 
jeszcze nie widzieliśmy. Realizacja 
filmu była trudna. Na uwadze mie-

liśmy, iż nie możemy się spotkać ze 
względu na zakaz zgromadzeń. Gdy 
miałyśmy już pomysł, nagraliśmy 
swoje role same w domu, a potem 
zmontowaliśmy je w całość.

Uroczyste wręczenie nagród ze 
względu na epidemię odbędzie się 
w późniejszym terminie.

PP 

Beneficjencie, chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat wsparcia swojej inicjatywy, np. pomysłu na utworzenie atrakcyjnej działalności 
gospodarczej, strona: www.liderpojezierza.pl i profil facebookowy jest do Twojej dyspozycji. 
Firma Kumajo wzięła udział w Naborze Nr 4/2018/PDG, zakres: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność – podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.
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Co oznacza KUMAJO?
Jakub  Broch - Nazwę mojej firmy można interpretować na kilka 
różnych sposobów. Przede wszystkim chciałem stworzyć swojską, 
bliską, przyjazną markę – jako punkt odniesienia wybierając kumę, 
czyli sąsiadkę lub koleżankę. Kreując wizerunek firmy, zrobiłem 
mały krok do dawnego postrzegania świata przez pryzmat rodzinnej 
społeczności, to znaczy, że bardzo ważne miejsce w mojej działalności 
zajmują i będą zajmować produkty lokalne, nawiązujące swoim 
wzornictwem do bogactwa kulturalnego powiatu pyrzyckiego.

Pomysł na taką działalność?
Jakub Broch - Na początku muszę się przyznać, że pochodzę  

z drugiego końca Polski, z małej miejscowości znajdującej się nieda-

leko Olsztyna, czyli z samego serca Warmii. Wcześniej przez wiele lat 
pracowałem w stowarzyszeniu zajmującym się promocją województwa 
warmińsko – mazurskiego. Kiedy sprowadziłem się w te rejony kilka lat 
temu i zamieszkałem w Lipianach, zachwyciłem się bogactwem archi-
tektury oraz istnym tyglem kulturowym powiatu. To wtedy zapragnąłem 
stworzyć coś, co będzie się opierało u podstaw na lokalnym folklorze. 
Dowiedziałem się, że Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza” w Barlinku 
wspiera działania innowacyjne, społeczną aktywność oraz potrzeby 
utożsamiania się z regionem. Idąc tym tropem, złożyłem wniosek  
o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej w ramach 
ogłoszonego naboru na ,,Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiej-
skim objętym strategią rozwoju lokalnego, kierowanego przez społecz-

ność” na lata 2014-2020. Dzięki szkoleniu i doradztwu, które uzyska-

łem w Biurze ,Lider Pojezierza” udało mi się zdobyć środki finansowe 
na podjęcie działalności gospodarczej i tak powstało KUMAJO.

Oferta, inspiracje? 

Jakub Broch - Moja oferta skierowana jest zarówno dla firm jak  
i klientów indywidualnych. Łącząc techniki rękodzielnicze z wykorzy-

staniem nowoczesnych maszyn znakujących staram się tworzyć uni-
kalne pamiątki, gadżety reklamowe, dekoracje a nawet prezenty oko-

licznościowe, przede wszystkim z wykorzystaniem drewna i sklejki.  
W moim wzornictwie pełnymi garściami czerpię z zasobów lokalnych, 
nie zamykając się na aktualne trendy i indywidualne pomysły klientów. 
Zapraszam na profil facebookowy Kumajo, gdzie niemalże codziennie 
prezentuję drewniane inspiracje.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie”

,,Lider Pojezierza” wspiera lokalne innowacje.  

Odcinek drogi znajdujący się na obrzeżu osiedla Słonecznego, między 
budynkami, a domkami jednorodzinnymi i kawałek dojazdowy do osiedla 
od ulicy Warszawskiej od lat był traktowany nie jako spółdzielczy, a bar-
dziej gminny. Dopiero w 2018 roku doszło w tej kwestii do konkretnego po-

rozumienia między władzami spółdzielni mieszkaniowej, a Burmistrz Py-

rzyc Marzeną Podzińską. Po notarialnym przejęciu odcinka drogi na mają-

tek gminy Pyrzyce  w  2019 roku, przyszedł czas na jej remont w 2020 roku. 
Już za kilka tygodni dziurawa droga będzie po remoncie, koszt inwestycji to 
kwota 121 155,00 zł, a remont wykona firma DATA TRANS z Pyrzyc wy-

łoniona w przetargu.
PP

Remont drogi na Słonecznym
APEL	

O	POMOC	DLA	POGORZELCÓW
      Burmistrz Pyrzyc, Pani Sołtys oraz Rada Sołecka Brzeska 

wraz z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej oddział w Pyrzycach 
zwraca	się	z	serdeczną	prośbą	–	do	wszystkich	ludzi	dobrej	woli	  
-	o	wsparcie	finansowe	dla	czteroosobowej	rodziny	z	Brzeska,	któ-

rej	w	wyniku	pożaru	w	dniu	7	kwietnia	2020	r.	uległ	zniszczeniu	
dach,		poddasze	budynku	mieszkalnego,	wnętrze	budynku	i	część		
wyposażenia.	Po	zabezpieczeniu	przez	Gminę	Pyrzyce	podstawo-

wych	potrzeb,	obecnie	rodzinie	niezbędna	 jest	pomoc	 finansowa	
na	wykonanie	generalnego	remontu	budynku.

Okażmy	 im	wsparcie	 i	 solidarność	w	 tym	 trudnym	dla	 nich	
czasie.

Pomoc finansową można przekazywać na rachunek bankowy
Polskiego	 Komitetu	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Pyrzycach 

z dopiskiem  „Darowizna dla pogorzelców z Brzeska”
Bank Pekao S.A O/Pyrzyce ul. Bankowa 1
58 1240 3897 1111 0000 4480 0152

Za	wszelkie	wsparcie	z	góry	bardzo	serdecznie	dziękujemy.	

Burmistrz Pyrzyc

                       (-)  Marzena Podzińska

lowi Drewiczowi, Pawłowi Mazur, 
Adamowi Kiełbus, Kacprowi Kono-

pelskiemu, Dawidowi Kornas, Car-
mine Cusano, bez nich nie byłoby 
filmiku, dlatego bardzo im dziękuję.

III	miejsce	–	Jagoda	Janeczek	
Pomysłów na filmik było mnó-

stwo, co chwilę do naszych głów 
wpadały nowe coraz ciekawsze sce-

nariusze. W planach mieliśmy na-

grać filmik o problemach przemocy 
w szkole i zaangażować wiele osób, 
lecz plany zniknęły wraz z zamknię-

ciem szkół. Byłyśmy załamane, ja 
oraz moje przyjaciółki Weronika 
Lech i Gabrysia Kaźmierczak. Sy-

tuacja była trudna gdyż nie mogły-

śmy się nawet spotkać. Innym po-

mysłem było stworzenie animacji, 
ale okazało się to zbyt kłopotliwe. 
Ostatecznym pomysłem był wy-

wiad z hejterem, czyli coś, czego 
jeszcze nie widzieliśmy. Realizacja 
filmu była trudna. Na uwadze mie-

liśmy, iż nie możemy się spotkać ze 
względu na zakaz zgromadzeń. Gdy 
miałyśmy już pomysł, nagraliśmy 
swoje role same w domu, a potem 
zmontowaliśmy je w całość.

Uroczyste wręczenie nagród ze 
względu na epidemię odbędzie się 
w późniejszym terminie.

PP 

Beneficjencie, chciałbyś się dowiedzieć więcej na temat wsparcia swojej inicjatywy, np. pomysłu na utworzenie atrakcyjnej działalności 
gospodarczej, strona: www.liderpojezierza.pl i profil facebookowy jest do Twojej dyspozycji. 
Firma Kumajo wzięła udział w Naborze Nr 4/2018/PDG, zakres: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność – podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.
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Nietypowa epidemiczna sytu-

acja i nietypowy koncert, Pyrzyckie 
Granie na Wielkanoc i Lany Dron - 
pomysł burmistrz Pyrzyc Marzeny 
Podzińskiej, zrealizowany przez 
TVK Aura, Dwutygodnik Puls Po-

wiatu, Firmę Ekspert wsparli Da-

mian Kogut, Leszek Fiącek, Py-

rzycki Dom Kultury, Komenda Po-

wiatowa Policji w Pyrzycach. Wy-

stęp 15 pyrzyckich wykonawców 
plus relacje Lanego Drona z 10 
miejsc na terenie gminy Pyrzyce, 
całość poprowadzona przez bur-
mistrz i wyemitowana na żywo na 
facebooku Gminy Pyrzyce, Dwu-

tygodnika Puls Powiatu i wielu 
udostępnieniach. 17 tysięcy wejść 
na program, potwierdza to, że po-

mysł chwycił, pyrzyczanie i nie 
tylko oni, zamknięci przez epide-

mię w domach, pozbawieni rodzin-

nej świątecznej biesiady i lanego 
poniedziałku zasiedli licznie przed 
telewizorami TVK AURA i ekra-

nami komputerów.  W wirtualnym 
koncercie udział wzięli Roksana 
Piska z Brzeska, Kaja Giergiel, 
Bullet, Wiktoria Sobczak, Hanna 

Mieszkańcy z terenu 
Gminy Przelewice, którzy 
porządkują groby swoich 
bliskich, już nie muszą 
brać ze sobą narzędzi do 
sprzątania. 

Z inicjatywy wójta 
gminy, na cmentarzach ko-

munalnych  zostały usta-

wione  stojaki ze sprzętem 
do wspólnego użytkowa-

nia. W skład każdego ze-

stawu wchodzą m.in. szpa-

del, łopata, grabie,  haczka, 
konewka, szczotka oraz 
zmiotka, z  których można 
korzystać za darmo. 

Należy tylko pa-

miętać o odłożeniu na-

rzędzi na stojaki po za-

kończonej pracy. Dbajmy  
o nie i niech służą nam jak 
najdłużej. 

Pyrzycki koncert wielkanocny 

Rojek, Martyna Prajzendanc, Jo-

anna Kraszewska-Myca, Michał 
Szydło, Wiktor Zarębski, Wiktor 
Jaszcz, Marysia Czerniec, Jakub 
Hołownia, Linek, Zygmunt Taba-

czyk i Agnieszka Urbańska. Dron, 

którym sterował Paweł Burda re-

lacjonował i przekazywał pozdro-

wienia z Żabowa, ulicy Dąbrow-

skiego, Brzeska, Mielęcina, ulicy 
Zabytkowej, osiedla Pod Lipami, 
osiedla Słoneczna i plac Wolności. 

Należy dodać, że niewiele brako-

wało, by z powodu dużej prędko-

ści wiatru Lany Dron w ogóle nie 
wystartował, ale jak się okazało dał 
radę. Pierwszy taki koncert online 
za nami, czy będą kolejne?

PP  

Stojaki z narzędziami
na przelewickich cmentarzach
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Mieszkańcy z terenu 
Gminy Przelewice, którzy 
porządkują groby swoich 
bliskich, już nie muszą 
brać ze sobą narzędzi do 
sprzątania. 

Z inicjatywy wójta 
gminy, na cmentarzach ko-

munalnych  zostały usta-

wione  stojaki ze sprzętem 
do wspólnego użytkowa-

nia. W skład każdego ze-

stawu wchodzą m.in. szpa-

del, łopata, grabie,  haczka, 
konewka, szczotka oraz 
zmiotka, z  których można 
korzystać za darmo. 

Należy tylko pa-

miętać o odłożeniu na-

rzędzi na stojaki po za-

kończonej pracy. Dbajmy  
o nie i niech służą nam jak 
najdłużej. 

W dobie pandemii Covid 19 warto 
przyjrzeć się historii innego wirusa, 
który pustoszył Europę tuż po zakoń-

czeniu działań wojennych, znanych 
jako I wojna światowa, czyli tzw. „hisz-

pance”. Przedmiotem sporu historyków 
jest wręcz miejsce i czas pojawienia 
się wirusa hiszpanki. Większość przyj-
muje, że objawiła się ona w roku 1918. 
Pierwsze uderzenie hiszpanki miało 
mieć miejsce w USA, w hrabstwie Ha-

skell w stanie Kansas. Zmobilizowani 
do amerykańskiej armii młodzi męż-

czyźni z Haskell trafili do obozu woj-
skowego w Fort Riley. 4 marca 1918 
roku obozowy kucharz Albert Gitchell 
zgłosił się do lekarza z gorączką sięga-

jącą 40 st. C. Wedle dzisiejszej nomen-

klatury lekarskiej byłby to zatem pa-

cjent zero pandemii. Dwa dni później 
zarażonych było już 520 rekrutów. 

Zostań	w	domu!	Wirus	„hiszpanki”	w	prowincji	Pommern

Do Europy hiszpankę sprowadzili amery-

kańscy żołnierze. Jako że główne ich trans-

porty docierały do portów Francji, kraj ten stał 
się wylęgarnią zarazy. Początkowo jednak są-

dzono, że przyszła z Hiszpanii, stąd jej nazwa. 
Już w październiku 1918 roku epidemia dotarła 
do Niemiec. Przykładowo zakład ubezpieczeń 
zdrowotnych we Wrocławiu zgłaszał codzien-

nie ok. 1000 nowych zachorowań, wiele z nich 
było śmiertelnymi. Szybko również z prowin-

cji Pommern zgłaszano, że choroba ta wystę-

puje tak „masowo”, że życie publiczne jest po-

ważnie zakłócone. Z miast regionu, takich jak: 
Stettin, Greifswald, Stargard, Pyritz, Stralsund, 
a także innych monitorowano, że odnotowuje 
się silne rozprzestrzenianie się nowej grypy. W 
wielu przypadkach choroba występowała w ta-

kich masach, że nie dało się uniknąć zakłóceń 
w usługach pocztowych, kolejowych, a także w 
szkołach. Wiele przypadków miało już fatalny 
przebieg.

Według różnych szacunków epide-

mia grypy hiszpanki doprowadziła do 
śmierci nawet 50–100 mln osób na ca-

łym świecie! Pandemia trwała w latach 
1918-1919 (niektóre źródła podają, że 
do 1920 roku). Wirusem zaraziło się pół 
miliarda ludzi. Wiele osób zmarło w wy-

niku powikłań grypy hiszpanki. Choroba 
osłabiała organizm i płuca, co sprzyjało 
innym infekcjom, w tym bakteryjnemu 
zapaleniu płuc. 

Dlatego, jak w tytule: 
Zostań w domu!
Przedstawiona fotografia, do której 

prawa autorskie posiadała korporacja: 
Heiss & Co in Cöln a.Rh. (uwidoczniona 
pieczęć na jej odwrocie) obrazuje zabudo-

wania oddanego do użytku w 1882 roku 
seminarium nauczycielskiego w Pyritz 
(Pyrzycach), obecnie stanowią one sie-

dzibę szpitala powiatowego w Pyrzycach.
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Starostwo Powiatowe w Pyrzy
cach otrzymało informację o przy
znaniu z Funduszu Dróg Samorządo
wych dotację na drugi etap remontu 
ulicy Staromiejskiej odcinka od ulicy 
Polnej do skrzyżowania z ulicą Cie
płowniczą. Koszt inwestycji, która 
rozpocznie się w roku przyszłym, 
to  2 456 063,00 zł, a przyznana do
tacja wynosi 50 % tej kwoty. Sta
rostwo także otrzymało informację 
o przyznaniu po raz kolejny dotacji 

W najbliższym czasie kompu-
tery trafią do uczniów w poszcze-
gólnych gminach. Czy będzie to 
tylko pożyczenie komputerów 
uczniom, czy ich darowanie, tego 
jeszcze nie wiemy.

PP

W związku z epidemią żyjemy w czasach, kiedy wiele rzeczy sta-

ramy się robić online. Nauka w technologii zdalnej nie jest nowością, 
ale w takiej masie jest nie lada wyzwaniem. Dziś cała obowiązkowa 
edukacja, od początku aż po studia odbywa się za pomocą internetu, 
a zasadniczy problem w prowadzeniu lekcji, to sprzęt komputerowy 
i internet.  

W ramach rządowego  Pro-

gramu Operacyjnego Polska Cy-

frowa 2014-2020 samorządy mogły 
w ramach przyznanego im limitu 
wnioskować o przyznanie środków 
na zakup sprzętu komputerowego 
lub usług dostępu do internetu dla 
uczniów lub nauczycieli. 

Z tej możliwości skorzystały 
także pyrzyckie gminy:
                                                                                                                                           

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      

 

►	LIPIANY	

Wniosek o przyznanie grantu 
na zakup 17 szt. laptopów dla 
uczniów w gminie Lipiany zo-
stał pozytywnie zweryfikowany, 
w drodze zapytania ofertowego 
wybrano dostawcę 17 laptopów. 
Sprzęt został przekazany do Ze-
społu Szkół w Lipianach w celu 
rozdysponowania laptopów naj-
bardziej potrzebującym uczniom.

  

►	WARNICE	

Wniosek o dofinansowanie 
na zakup laptopów dla uczniów 
i nauczycieli został zweryfiko-
wany pozytywnie, wnioskowana 
przez Gminę Warnice kwota wy-
nosi 45 000 zł. W ramach złożo-
nego wniosku Gmina Warnice 
planuje zakup 16 szt. laptopów.

►	PRZELEWICE

Gmina Przelewice złożyła wnio-

sek o grant w projekcie „Zdalna 
Szkoła”, obecnie oczekuje na pod-

pisanie urnowy, sprzęt komputerowy 
został wybrany i zarezerwowany. Po 
otrzymaniu środków zostaną zaku-

pione laptopy poleasingowe w ilo-

ści 73 szt., a następnie przekazane do 
szkół i użyczone najbardziej potrze-

bującym uczniom szkół podstawo-

wych z terenu gminy Przelewice.

►	BIELICE

Gmina Pyrzyce wystąpiła  
z wnioskiem o dotację w wysoko-
ści 45 tysięcy złotych na laptopy 
i dostęp do internetu, wniosek zo-
stał zweryfikowany pozytywnie  
i obecnie oczekuje na podpisanie 
umowy. 

►	PYRZYCE

Gmina Pyrzyce złożyła z po-
zytywnym skutkiem wniosek na 
kwotę 70 tysięcy złotych, za tę 
kwotę zakupionych zostanie 20 
sztuk laptopów oraz 24 sztuki ta-
bletów. Obecnie  procedura jest 
na etapie podpisania umowy.

►	STAROSTWO	
POWIATOWE	

Także został złożony wnio-
sek ośrodki na zakup laptopów  
i przyznana została kwota 70 ty-
sięcy złotych.

W Przelewicach, podobnie jak  
w wielu innych gmina powiatu, zor-
ganizowana została akcja szycia bez-

płatnych maseczek ochronnych wielo-

krotnego użytku. Pierwsza partia mase-

czek (ponad 2500 szt.) przekazana zo-

stała do sołtysów dla wszystkich osób 
60+ z terenu gminy Przelewice. Ma-

seczki szyte są przez wielu zaangażo-

wanych mieszkańców naszej gminy,  
w tym m.in. przez pracowników Gmin-

nego Centrum Kultury w Przelewi-
cach, panie ze świetlic środowisko-

wych i Publicznej Szkoły Podstawo-

wej w Żukowie, stowarzyszeń, kół go-

spodyń wiejskich i zespołu Optymiści. 
Do wspólnej akcji szycia zaangażowali 
się również sołtysi, członkowie rad so-

łeckich oraz wiele osób prywatnych  
z terenu naszej gminy. Dodatkowo pa-

nie ze Stowarzyszenia „Bo Jak Nie 
My To Kto” przygotowują pyszne po-

siłki  dla osób, które szyją maseczki  
w GCK-u. 

Materiał i maszyny do szycia ma-

seczek w GCK-u zorganizowano  
z inicjatywy wójta, a sfinansowano ze 
środków budżetu Gminy. Natomiast  
w PSP Żuków 6 szt. maszyn pozyskano, 
przy współpracy ze stowarzyszeniem 
Inkubator Pomysłów, w ramach pro-

jektu pn. „Pracownia recyklingu i rę-

kodzieła w Żukowie” w zakresie pod-

działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
kierowanego przez społeczność”, ob-

jętego PROW na lata 2014-2020. Ak-

cję wspiera również Ośrodek Wspar-
cia Ekonomii Społecznej dla Regionu 
Stargardzkiego ze środków EFS i bu-

dżetu Państwa w zakresie RPO WZ 
na lata  2014-2020. W ramach podpi-
sanego porozumienia z KGW ISKRA,  
przekazał na ten cel  potrzebne akceso-

ria i materiał do szycia maseczek.
PP

    

   

Maseczki dla Seniorów 

Sprzęt 
komuterowy 
dla uczniów

W ostatnim czasie praca sa-

morządów w Polsce jest bardzo 
utrudniona, generalnie cały cię-

żar walki z epidemią i kierowa-

nia gminą spadł na wójtów, bur-
mistrzów. Organ uchwałodawczy, 
jakim jest w każdej gminie Rada, 
pracuje w ograniczonym zakresie, 
w niektórych  gminach już odby-

wały się sesje w innych nie. Radni 
gminy Warnice, wychodząc chyba 
z założenia, że dieta przysługuje za 

„pracę” w radzie uznali, że trzeba 
pani wójt jakoś pomóc ogarniać 
epidemię, włączyli się w pomoc 
mieszkańcom i zakupili 355 masek 
ochronnych dla najbardziej potrze-

bujących. Przewodniczący Rady 
Marek Brodowski na walkę z ko-

ronawirusem dał 1 tysiąc złotych. 
Czy radni innych samorządów we-

zmą przykład, zobaczymy, epide-

mia jeszcze trochę potrwa.
PP

Radni	z	Warnic	oddali	diety

Wniosek został złożony i za-
akceptowany na kwotę  45000 
zł. W najbliższych dniach roz-
strzygnięty zostanie przetarg na 
dostawę sprzętu, który zostanie 
przekazany do szkoły.  

                                                                                                                                

► KOZIELICE																																													
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Bądźcie z nami! #razem możemy więcej! 
20 różnych projektów, w tym: 

webinary, warsztaty online, DIY, 
videocasty i podcasty - to odpo-

wiedź Pyrzyckiego Domu Kultury 
na nową społeczną sytuację zaist-
niałą zaledwie kilka tygodni temu. 
Instytucja bowiem postanowiła nie 

rozstawać się ze swoimi odbior-
cami i razem z nimi przejeść trudny 
czas izolacji. Efekt przeszedł 
wszelkie oczekiwania. Programu - 
#zostań w domu i.... to - 40 000 wy-

świetleń filmów, 300 udostępnień, 
kilkaset lajków i ogromny zasięg 

postów.  Wspólnie z naszymi spo-

łecznymi animatorami: dekorowa-

liśmy, rysowaliśmy, wyplataliśmy, 
szyliśmy,  zrobiliśmy konkursy on-

line, lekcje grania, akcję taneczną, 
program o podróżowaniu, dizaj-
nie, śpiewaniu, audycje o zdro-

Starostwo Powiatowe w Pyrzy-

cach otrzymało informację o przy-

znaniu z Funduszu Dróg Samorządo-

wych dotację na drugi etap remontu 
ulicy Staromiejskiej odcinka od ulicy 
Polnej do skrzyżowania z ulicą Cie-

płowniczą. Koszt inwestycji, która 
rozpocznie się w roku przyszłym, 
to  2 456 063,00 zł, a przyznana do-

tacja wynosi 50 % tej kwoty. Sta-

rostwo także otrzymało informację  
o przyznaniu po raz kolejny dotacji 

Drugi etap ulicy Staromiejskiej

Policjanci wydziału kryminalnego pyrzyckiej komendy zajmujący 
się poszukiwaniem i identyfikacją osób zatrzymali 42- letniego mężczy-

znę poszukiwanego dwoma europejskimi nakazami aresztowania i listami 
gończymi. Mężczyzna ukrywał się przed polskim wymiarem sprawiedli-
wości od ponad czterech lat.

Kryminalni zajmujący się poszukiwaniem i identyfikacją osób wy-

konując czynności poszukiwawcze ustalili, że poszukiwany 42-latek 
po kilku latach nieobecności aktualnie może przebywać w miejscu za-

mieszkania na terenie powiatu pyrzyckiego. Mężczyzna przez ponad 
cztery lata ukrywał się na terenie Niemiec. Funkcjonariusze posiadając 
taką wiedzę wystąpili do sądu z wnioskiem o wydanie Europejskiego Na-

kazu Aresztowania i wszczęcie poszukiwań międzynarodowych.

42 - letni mężczyzna był poszukiwany na terenie Polski przez sądy re-

jonowe w Stargardzie oraz Myśliborzu listami gończymi celem odbycia 
kary pozbawienia wolności za przestępstwa popełnione przeciwko życiu 
i zdrowiu oraz mieniu.

Mężczyzna w chwili zatrzymania wychodząc z miejsca zamieszkania 
próbował ucieczki, jednak po krótkim pościgu został zatrzymany, a na-

stępnie przewieziony do zakładu karnego.
Policjanci w trakcie codziennej służby legitymując osoby, ustalają  

w toku różnych czynności, czy któraś z nich nie jest poszukiwana. Prowa-

dzone przez kryminalnych żmudne czynności w sprawach poszukiwaw-

czych pozwalają na skuteczne działania w stosunku do osób ukrywają-

cych się przed wymiarem sprawiedliwości i doprowadzenie ich do odby-

cia wymierzonej kary.
 

mł. asp. Marcelina Rusin

wiu, a nawet o małym gotowaniu. 
Tylko dla przykładu filmik Zespołu 
Pieśni i Tańca Pyrzyce promujący 
zostanie w domu i tańczenie obej-
rzało prawie 7000 osób. Oczywi-
ście działamy też eksperymentalnie 
z lekcjami grania online. Instrukto-

rzy błyskawicznie podjęli się takiej 
formy i jak do tej pory, ta forma 
cieszy się ogromnym stałym zain-

teresowaniem 25 uczniów. Śmiało 
więc możemy powiedzieć, że pan-

demia nie położyła się cieniem na 
działaniach instytucji.

Jesteśmy oczywiście gotowi na 
powrót do „off-lajnowej” normal-
ności. Tymczasem postaramy się 
towarzyszyć wszystkim chętnym w 
zwykłej codzienności i zapraszamy 
do współpracy. Do końca kwietnia 
nasz kalendarz pęka w szwach, ale 
od maja ruszamy z nową edycją 
#3maj się! My po prostu wiemy, że 
#razem możemy więcej!

Dlatego dołączcie do nas! 
 Do zobaczenia on i offline! 

 

Rafał Roguszka
 - dyrektor Pyrzyckiego 

Domu Kultury

na remont powiatowej ulicy Wod-

nej w Lipianach. Dotacja przyznana 
po raz pierwszy nie została wykorzy-

stana ze względu na brak wykonawcy 
inwestycji.  Obecny całkowity koszt 
remontu wodnej wynosi 370 922,00 
zł i jest wyższy o wcześniej planowa-

nego, tak by sytuacja z brakiem wy-

konawcy się nie powtórzyła. 
PP 

POSZUKIWANY EUROPEJSKIMI

NAKAZAMI ARESZTOWANIA

ZATRZYMANY PRZEZ 

PYRZYCKICH KRYMINALNYCH      

Materiał i maszyny do szycia ma-

seczek w GCK-u zorganizowano  
z inicjatywy wójta, a sfinansowano ze 
środków budżetu Gminy. Natomiast  
w PSP Żuków 6 szt. maszyn pozyskano, 
przy współpracy ze stowarzyszeniem 
Inkubator Pomysłów, w ramach pro-

jektu pn. „Pracownia recyklingu i rę-

kodzieła w Żukowie” w zakresie pod-

działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
kierowanego przez społeczność”, ob-

jętego PROW na lata 2014-2020. Ak-

cję wspiera również Ośrodek Wspar-
cia Ekonomii Społecznej dla Regionu 
Stargardzkiego ze środków EFS i bu-

dżetu Państwa w zakresie RPO WZ 
na lata  2014-2020. W ramach podpi-
sanego porozumienia z KGW ISKRA,  
przekazał na ten cel  potrzebne akceso-

ria i materiał do szycia maseczek.
PP

   

w 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Lipianach radni przegło
sowali 20 uchwał, poprzez które na
dane zostały nowe nazwy ulic w mie
ście Lipiany dla adresów już istnieją
cych lub nadane nazwy ulic dla roż
nych odcinków dróg. 

I tak niektórzy mieszkańcy z adre
sem przy ulicy Barlineckiej będą miesz
kać przy ulicy Chmielnej, albo Róża
nej, mieszkańcy z dzisiejszym adresem 
przy ulicy Stefana Żeromskiego będą 
mieszkać przy ulicy Siedmiu Braci, 
a na Osiedlu Podmiejskim będzie ulica 
Wendyjska.  

Pozostałe  nazwy ulic w Lipianach 
wymienione w uchwałach to ulica 
Wiejska, Jeziorany, Nad Myślą, Brzo
zowa, Jana Kochanowskiego, aleja 
Legend, Ogrodowa, Juliusza Słowac
kiego, Klonowa, Przemysłowa, Spo
kojna, Wiśniowa, Zaułek, Harcerska 
i Kresowa.

Po  uprawomocnieniu się pod
jętych w miniony piątek uchwał Li
piany będą miały 20 nowych ulic.  

Będzie ciąg dalszy termomo
dernizacji pyrzyckiej szkoły, w roku 
ubiegłym Starostwo Powiatowe 
w Pyrzycach wykonało ocieplenie 
całego obiektu Z.S. NR 1, wymianę 
okien i remont dachu, w tym roku 
przyszedł czas i dotacja  ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie w wysokości 721 000,00 
zł na modernizację systemu ciepl
nego sali gimnastycznej i budynku 
głównego szkoły. Szacunkowa war
tość projektu to kwota 1 894 802,13 zł 
( w tym wkład własny: 1 173 802,13 
zł). Zadanie termomodernizacyjne 
przewiduje wymianę instalacji C.O. 
- wymianę istniejących zużytych 
technicznie rurociągów i elementów 
grzewczych na współczesne zawory 
i głowice termostatyczne, izolację 
termiczną przewodów, montaż w ra
mach istniejących okien nawiewni
ków okiennych. Na wykonawcę w/w 
prac starostwo ogłosiło już przetarg.

T

Zespołu Szkół nr 1

To jest wyłudzenie, 
czy już wybory?

„Do Wójtów,  
Burmistrzów i Prezydentów Miast 

Wniosek 
Na podstawie art. 99 ustawy  

z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szcze-

gólnych instrumentach wsparcia 
w związku z rozprzestrzenianiem 
się wirusa SARS-CoV-2(Dz. U.  
z 2020 r. poz. 695), w związku 
z decyzją Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 16 kwietnia 2020 r. 
(BPRM.4820.2.3.2020) dotyczącą 
podjęcia przez Pocztę Polską S.A. 
czynności niezbędnych do przygo-

towania przeprowadzenia wybo-

rów powszechnych na Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej zarzą-

dzonych w 2020 r., Poczta Polska S. 
A. zwraca się z wnioskiem o prze-

kazanie danych ze spisu wyborców, 
o którym mowa w art. 26 § 4 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wy-

borczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684  
z późn. zm.) sporządzanego i aktu-

alizowanego przez gminę, jako za-

danie zlecone, na podstawie reje-

stru wyborców, w terminie nie dłuż-

szym niż dwa dni robocze licząc od 
dnia otrzymania wniosku.

Dane te są niezbędne do reali-
zacji zadań związanych z organi-
zacją wyborów powszechnych na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej zarządzonych w 2020 roku.

Dane, o których mowa powy-

żej, powinny zostać przekazane  
w formie dokumentu (pliku teksto-

wego o rozszerzeniu txt lub csv, 
kodowanego w formacie UTF-
8), opatrzonego kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym, podpi-
sem osobistym albo podpisem za-

ufanym, za pośrednictwem plat-
formy ePUAP, zawierającego na-

stępujące dane wyborców znaj-
dujących się w części A spisu wy-

borców, o którym mowa w art. 26 

W ubiegłym tygodniu do wójtów, burmistrzów i prezydentów 
polskich miast i gmin wpłynęły mailem na urzędowe skrzynki 
pocztowe pisma o załączonej poniżej treści:  

§ 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 684, z późn. zm.):

PESEL (11 znaków wyłącznie cy-

fry) – dana obowiązkowa, 
Kod pocztowy (format: XX-XXX 
np. 65-001) - dana obowiązkowa, 
Miejscowość- dana obowiązkowa, 
Dzielnica (jeżeli brak dzielnicy 
pole pozostaje puste) 
– dana obowiązkowa, 
Ulica (jeżeli brak należy wpisać 
miejscowość), 
Numer domu 
– dana obowiązkowa, 
Numer mieszkania (jeżeli brak 
pusta wartość), 
Imię - dana obowiązkowa, 
Drugie imię (jeżeli brak pusta 
wartość), 
Nazwisko - dana obowiązkowa, 
Drugie nazwisko (jeżeli brak pu-

sta wartość), 
Województwo 
- dana obowiązkowa, 
Powiat - dana obowiązkowa, 
Gmina - dana obowiązkowa, 
Identyfikator miejscowości 
(SIMC) – dana nieobowiązkowa, 
Identyfikator ulicy (ULIC) – dana 
nieobowiązkowa, 
Identyfikator  gminy (TERC)
 – dana nieobowiązkowa. 

Nazwy miejscowości, dzielnicy 
i ulicy powinny być zgodne z na-

zewnictwem stosowanym w bazie 

TERYT. Dane wymienione powy-

żej, w przekazywanym pliku należy 
umieścić w kolejności wystąpie-

nia w jednym wierszu każda pozy-

cja z polami oddzielonymi znakiem 

średnika.
Wyżej wymieniony plik powi-

nien zostać skompresowany do po-

jedynczego pliku w formacie .ZIP 
lub .RAR lub .GZIP, lub 7ZIP bez 
hasła. Przekazywany plik powi-

nien posiadać nazwę składającą 
się z nazwy gminy i umieszczo-

nego w nawiasach identyfikatora 
gminy (TERC), spacje zastąpione 
powinny być znakiem podkreślnika 
(_). Ewentualne pytania proszę kie-

rować na adres poczty elektronicz-

nej: wybory2020@poczta-polska.
pl

Z wyrazami szacunku,
Poczta Polska”

„Ktoś” z adresem skrzynki 
pocztowej wybory2020@poczta-

-polska.pl  chce naszych danych. 

Oczywiśnie nie trzeba było 
długo czekać, już w poniedziąłek 
27 kwietnia na skrzynki podaw-

cze urzedów miast i gmin w Polsce 
wpłynęły ponownie pisma z rząda-

nim wydania w/w z pismem wstęp-

nym zarządu Poczty Polskiej o na-

stępujacej treści. - „W nawiązaniu 
do wniosku o przekazanie danych 
ze spisu wyborców, który Poczta 
Polska S.A. skierowała do Pań-

stwa drogą elektroniczną, kieru-

jemy ponownie wniosek, opatrzony 
podpisami kwalifikowanymi dwóch 
Członków Zarządu zgodnie z repre-

zentacją Spółki. Jednocześnie załą-

czamy decyzję Prezesa Rady Mini-
strów polecającą Poczcie Polskiej 
S.A. realizację działań w zakresie 
przeciwdziałania COVID-19, po-

legających na podjęciu i realizacji 
niezbędnych czynności zmierzają-

cych do przygotowania przeprowa-

dzenia wyborów powszechnych na 
Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej zarządzonych w 2020 roku w 
trybie korespondencyjnym.

Pragniemy poinformować, że 
podejmowane działania wynikają 
z roli, jaką Poczta Polska S.A. ma 
pełnić w organizacji głosowania 

korespondencyjnego w wyborach 
powszechnych na Prezydenta RP 
zarządzonych w 2020 roku. Za-

pewniamy, że Poczta Polska S.A. 
będąca jednocześnie operatorem 
wyznaczonym obowiązanym do 
świadczenia pocztowych usług po-

wszechnych dokłada wszelkich sta-

rań, aby jak najlepiej wywiązać się 
z nałożonego obowiązku. Podkre-

ślamy, że Poczta Polska S.A., na 
mocy przepisu art. 99 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2020 r. o szczególnych 
instrumentach wsparcia w związku 
z rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 
695) uprawniona jest do przetwa-

rzania danych obywateli wyłącznie 
w celu, w jakim otrzymała te dane, 
a więc organizacji wyborów pre-

zydenckich. Tym samym ręczymy, 
że Poczta Polska S.A. przestrzega 
zasad wynikających z obowiązują-

cych przepisów prawa oraz przy-

kłada najwyższą wagę do ochrony 
danych osobowych, przekazywa-

nych nam do przetwarzania na 
mocy przepisów prawa”.

Pismo to, już nie jak te po-

przednie, jest podpisane elektro-

nicznie i załączono do niego decy-

zję premiera Mateusza Morawiec-

kiego,  który zleca Poczcie Polskiej 
zajęcie się wyborami prezydenc-

kimi 10 maja. Wielu samorządow-

ców w Polsce, kiedy otrzymało od 
Poczty Polskiej pierwsze wezwanie 
do udostępnienia naszych danych 
pokazało „wnioskodawcom” środ-

kowy palec, bo uznali te działania 
za bezprawne. Dziś, 27 kwietnia 
2020 roku Poczta ponownie żąda 
od samorządowców naszych da-

nych, powołując się już na ustawę 
o COVID 19. Czy dziś także sa-

morządowcy odpowiedzą organi-
zatorom wyborów gestem Lichoc-

kiej? Jak burmistrz, wójt, prezydent 
wyda nasze dane, może mieć pro-

blem, ale jak nie wyda, także może 
mieć problem  W internecie jest już 
dostępny formularz, który każdy 
może wypelnić i złożyć do swo-

jego wójta, burmistrza, czy prezy-

denta, by ten naszych danych (na-

wet gdyby wcześniej zamierzał) nie 
udostepnił nikmu.  Według naszych 
wyliczeń, samorządowcy mają czas 
na wydanie naszych danych Po-

czcie Polskiej do środy 29 kwiet-
nia, czy to uczynią?  Co by nie zro-

bili, to i tak im się oberwie.
RT 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

W ubiegłym tygodniu odbyła 
się planowa sesja Rady Miejskiej 
w Pyrzycach, planowa, ale inna od 
poprzednich. Inna ze względu na 
zakres podejmowanych uchwał, ale 
też inna, bo przeprowadzona zdal-
nie. Na sali obrad zasiedli; prze-

wodniczący rady Mariusz Majak, 
burmistrz Pyrzyc Marzena Podziń-

ska, skarbnik gminy Danuta Bart-
ków i dwóch pracowników obsługi, 
pozostali radni wzięli udział w se-

sji online i za pomocą tabletów mo-

gli głosować. Niestety, jak na razie 
możliwości techniczne są ograni-
czone, bo radni nie mogli podczas 
sesji dyskutować, mogli natomiast 
czynić to do woli podczas komi-
sji budżetu rady, która zebrała się 
kilka dni wcześniej w sposób tra-

dycyjny, z zachowaniem wszelkich 

zasad bezpieczeństwa. Co najważ-

niejsze, radni przyjęli jednogłośnie 
wszystkie uchwały pomocowe dla 
pyrzyckich mieszkańców i przed-

siębiorców. „Cieszę się,  że szybko, 
sprawnie i jednogłośnie radni przy-

jęli przygotowane przeze mnie pro-

jektu uchwał. Obecnie czekamy na 
opublikowanie ich w Dzienniku 
Urzędowym Wojewody Zachodnio-

pomorskiego. Są to uchwały, które 
mają na celu wsparcie naszych 
przedsiębiorców, zastosowane są 

  Sytuacja związana z epide-

mią, dyskusja, codzienne medialne 
przekazy o nowych zachorowa-

niach na koronawirusa i zgonach  
z jego powodu sprawia, że od-

nosimy wrażenie, iż dookoła nas 
same pogrzeby. Z zebranych przez 
naszą redakcje informacji wynika 
coś wręcz odmiennego, okazuje 

Zgony w pyrzyckich gminach
się,  że w okresie od 1 stycznia do 
21 kwietnia 2019 zmarło w naszym 
powiecie o 49 osób więcej niż  
w tym roku w analogicznym okre-

sie, stanowi to spadek zgonów o po-

nad 31%.  W tym roku mamy epi-
demię, ale zgonów jest mniej niż w 
roku ubiegłym, kiedy epidemii nie 
było? Pytane przez nas osoby o to, 

Sesja
na	
odległość	

uproszczone procedury i chcemy je 
wdrożyć tak szybko, jak tylko na-

stąpi ich publikacja” - przekazała 
nam burmistrz Marzena Podzińska. 

W kwietniu w naszym powiecie 
sesje online odbyły się tylko w Li-
pianach i Pyrzycach, pozostałe rady 
gmin i powiatu nie były w kwietniu 
zwoływane. 

PP

czy  sądzą, że w tym roku  jest wię-

cej zgonów niż rok temu odpowia-

dały –  „Tak, w tym roku umiera 
zdecydowanie więcej osób”, a jed-

nak nie.  Jakie są powody tego, że  
umieralność w naszym powiecie  
spadła o ponad 23% w porównaniu  
z tym samym okresem roku 2019  
nie wiemy,  ale to dobre wiadomości.

PP

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Lipianach radni przegło-

sowali 20 uchwał, poprzez które na-

dane zostały nowe nazwy ulic w mie-

ście Lipiany dla adresów już istnieją-

cych lub nadane nazwy ulic dla roż-

nych odcinków dróg. 
I tak niektórzy mieszkańcy z adre-

sem przy ulicy Barlineckiej będą miesz-

kać przy ulicy Chmielnej, albo Róża-

nej, mieszkańcy z dzisiejszym adresem 
przy ulicy Stefana Żeromskiego będą 
mieszkać przy ulicy Siedmiu Braci,  
a na Osiedlu Podmiejskim będzie ulica 
Wendyjska.  

Pozostałe  nazwy ulic w Lipianach 
wymienione w uchwałach to ulica 
Wiejska, Jeziorany, Nad Myślą, Brzo-

zowa, Jana Kochanowskiego, aleja 
Legend, Ogrodowa, Juliusza Słowac-

kiego, Klonowa, Przemysłowa, Spo-

kojna, Wiśniowa, Zaułek, Harcerska  
i Kresowa.

Po  uprawomocnieniu się pod-

jętych w miniony piątek uchwał Li-
piany będą miały 20 nowych ulic.  

PP

W	Lipianach
	przybyło
	20	ulic	

Będzie ciąg dalszy termomo-

dernizacji pyrzyckiej szkoły, w roku 
ubiegłym Starostwo Powiatowe  
w Pyrzycach wykonało ocieplenie 
całego obiektu Z.S. NR 1, wymianę 
okien i remont dachu, w tym roku 
przyszedł czas i dotacja  ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Szczecinie w wysokości 721 000,00 
zł na modernizację systemu ciepl-
nego sali gimnastycznej i budynku 
głównego szkoły. Szacunkowa war-
tość projektu to kwota 1 894 802,13 zł 
( w tym wkład własny: 1 173 802,13 
zł). Zadanie termomodernizacyjne 
przewiduje wymianę instalacji C.O. 
- wymianę istniejących zużytych 
technicznie rurociągów i elementów 
grzewczych na współczesne zawory 
i głowice termostatyczne, izolację 
termiczną przewodów, montaż w ra-

mach istniejących okien nawiewni-
ków okiennych. Na wykonawcę w/w 
prac starostwo ogłosiło już przetarg.

PP

 

Termomodernizacja

Zespołu Szkół nr 1
 w Pyrzycach
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W miniony piątek na dziedzińcu Zespołu Szkół w Lipianach, oczywiście wszystko zgodnie obowiązującymi 
przepisami, dyrektor Dorota Chrobrowska dokonała wręczenia świadectw abiturientom lipiańskiego liceum, 
której wychowawcą był Dariusz Chrobrowski.

PP

W miniony piątek, minister 
edukacji przedstawił konkretne 
daty dotyczące „odmrażania 
oświaty”, wiemy już dziś że:

1. Szkoły, żłobki, przed-
szkola, uczelnie pozostaną za-
mknięte do 24 maja

2. Egzamin maturalny odbę-
dzie się: 8-29 czerwca, z uwagi 
na zagrożenie epidemiczne zo-
staną przeprowadzone wyłącznie 
matury pisemne.

3. Egzamin ósmoklasisty zo-
stał wyznaczony przez resort na 
16-18 czerwca

4. Egzamin zawodowy wy-
znaczono na 17-28 sierpnia (eg-
zamin potwierdzający kwalifika-
cje w zawodzie w formule 2012 
i 2017).

5. Dodatkowy termin egza-
minów dla osób, które nie będą 
mogły przystąpić w wyznaczo-
nym terminie do matur to począ-
tek lipca.

6. Wyniki matur uczniowie 
poznają do 11 sierpnia.

7. Poprawki egzaminów ma-
turalnych planowane są na począ-
tek września.

Jeżeli powyższe terminy zo-
staną dotrzymane, to rok aka-
demicki mógłby rozpocząć się  
w normalnym terminie.

Teraz pozostaje tylko trzymać 
kciuki, by epidemia nie przekre-
śliła w/w kalendarza odmrażania 
oświaty.

PP

Na początku tego roku  w prze-
strzeni publicznej pojawiły się 
nieoficjalne informacje wskazu-
jące na podjęcie przez sądowni-
cze władze działań zmierzających 
do likwidacji VII Zamiejscowego 
Wydziału Karnego z siedzibą  

Pyrzyccy 

samorządowcy 

bronią sądu

w Pyrzycach oraz VI Zamiejsco-
wego Wydziału Ksiąg Wieczy-
stych z siedzibą w Pyrzycach. Na 
ten temat odbyły się spotkania sa-

Klasa maturalna pożegnana Odmrażanie	
oświaty	

morządowców w Urzędzie Miej-
skim w Pyrzycach z inicjatywy 
Burmistrz Pyrzyc Marzeny Po-
dzińskiej, także w tej samej spra-

wie Starosta Pyrzycki 
Stanisław Stępień spo-
tkał się z wojewodą 
zachodniopomorskim.

Podczas spotkania 
starosty i wojewody 
uzgodniono, że do 
chwili oddania nowej 
siedziby sądu w Star-
gardzie nie będzie li-
kwidacji wydziałów 
w Pyrzycach. Po ta-
kiej wymianie zdań  
i opinii na sądowy 
problem, w imieniu 
samorządowców po-
wiatu pyrzyckiego 
zredagowane zostało 
pismo, w którym za-
prezentowane zostały 
wszystkie argumenty 

Pan Władysław  urodził 
się 31 stycznia 1916 r. we 
wsi Ossa pocz. Białaczów 
woj. kieleckie (obecnie łódz
kie) w rodzinie robotniczej, 
tam ukończył szkołę podsta
wową. Powołanie do woj
ska otrzymał 22 marca 1939 
roku, następnie skierowano 
go do jednostki wojskowej w 
Skierniewicach do 18 pułku 
piechoty, a w czasie wojny 
był skierowany do obrony 
Warszawy. Po 3-tygodnio
wych walkach rozwiązano 
jednostkę i na rozkaz do
wódcy pan Stanisłąw wrócił 
do domu. W czasie łapanki 
został wywieziony pociągiem to
warowym do Niemiec. Uciekł 
z pociągu będąc już po stronie 
niemieckiej  i wrócił do rodzin
nego domu. Po wojnie w 1947 
roku przyjechał wraz z rodziną na 
ziemie odzyskane do Mechowa 
koło Pyrzyc.

 Wiele lat udzielał się społecz
nie, w Spółdzielni Produkcyj
nej w Mechowie, jako ławnik są
dowy, był członkiem Rady Nad
zorczej Banku Spółdzielczego w 
Pyrzycach, działał w związkach 
rolniczych.  Od roku 1946 na
leży do Polskiego Stronnictwa 

na rzecz pozostawiania sądu,  
a wręcz jego rozwoju w nowej 
siedzibie, w budynku Powiatowej 
Komendy Policji, kiedy ta prze-
niesie się do nowej siedziby przy 
ulicy Młodych Techników. Pismo, 
pod którym podpisali się oprócz 
starosty wszyscy burmistrzo-
wie i wójtowie powiatu pyrzyc-
kiego, 17 kwietnia zostało skiero-
wane do ministra  sprawiedliwo-
ści za pośrednictwem wojewody 
zachodniopomorskiego. 

Dziś wszystko w rękach mini-
stra sprawiedliwości.

PP
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Starosta Pyrzycki informuje, że w Starostwie Powiatowym 
w Pyrzycach na bieżąco wykonywane są zadania powiatu i staro-

sty określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 
W szczególności wydawane są decyzje i inne akty administracyjne.

Ze względu jednak na obowiązujący stan epidemii wywo-

łany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, celem zapewnienia bez-

pieczeństwa interesantów oraz pracowników urzędu - wydziały	
i	biura	Starostwa	będą	obsługiwały	interesantów	po	wcześniej-
szym	telefonicznym	umówieniu	osobistej	wizyty.

Umawianie wizyt:

Wydział	Dróg	i	Komunikacji:
- w sprawach wydawania dowodów rejestracyjnych
 pod numerem telefonów: 91 8811310, 91 8811311,
- w sprawach wydawania praw jazdy i innych dokumentów 
komunikacyjnych pod numerem telefonu: 
91 8811314, 91 8811313,

Wydział	Architektury	i	Budownictwa:
w sprawach wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz 
zaświadczenia o nie wnoszeniu sprzeciwu do zgłoszenia robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę 
91 8811 356, 91 8811357, 91 8811358,
Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa 
– 91 8811338, 91 8811340,
Biuro Geodezji (ul. Głowackiego 22) – 91 8811383, 91 8811382, 
91 8811385,
Wydział Gospodarki Nieruchomościami – 91 8811395,
 91 8811394,
Wydział Oświaty Kultury Sportu i Turystyki – 91 8811355, 
91 8811354, 91 8811353,
Wydział Finansowy – 91 8811328, 91 8811327, 91 8811329,
Wydział Organizacyjno-Prawny – 91 8811300, 91 8811342,
Biuro Rady Powiatu – 91 8811335,
Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 91 8811346,
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 
– 91 8811302.
  

W celu sprawnego załatwienia sprawy należy przybyć na umó-

wioną wizytę z wypełnionymi wnioskami oraz z potwierdzeniem 
dokonania stosownych opłat.

 Druki wniosków dostępne są na stronie Starostwa Powiato-

wego w Pyrzycach w zakładce Biuro Obsługi Interesanta (http://
www.pyrzyce.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=114&strona=1).

Nr konta 43 2030 0045 1110 0000 0054 9030.

Ponadto informuję, że wszelkie wyjaśnienia związane z zała-

twieniem danej sprawy, przed osobistym przybyciem do urzędu 
udzielane będą telefonicznie.

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu Starostwa Powiato-

wego w Pyrzycach informować będę na bieżąco za pośrednictwem 
naszej strony internetowej.

 

	 	 	 	 STAROSTA	PYRZYCKI
	 	 	 	 (-)	Stanisław	Stępień

W miniony piątek, minister 
edukacji przedstawił konkretne 
daty dotyczące „odmrażania 
oświaty”, wiemy już dziś że:

1. Szkoły, żłobki, przed-
szkola, uczelnie pozostaną za-
mknięte do 24 maja

2. Egzamin maturalny odbę-
dzie się: 8-29 czerwca, z uwagi 
na zagrożenie epidemiczne zo-
staną przeprowadzone wyłącznie 
matury pisemne.

3. Egzamin ósmoklasisty zo-
stał wyznaczony przez resort na 
16-18 czerwca

4. Egzamin zawodowy wy-
znaczono na 17-28 sierpnia (eg-
zamin potwierdzający kwalifika-
cje w zawodzie w formule 2012 
i 2017).

5. Dodatkowy termin egza-
minów dla osób, które nie będą 
mogły przystąpić w wyznaczo-
nym terminie do matur to począ-
tek lipca.

6. Wyniki matur uczniowie 
poznają do 11 sierpnia.

7. Poprawki egzaminów ma-
turalnych planowane są na począ-
tek września.

Jeżeli powyższe terminy zo-
staną dotrzymane, to rok aka-
demicki mógłby rozpocząć się  
w normalnym terminie.

Teraz pozostaje tylko trzymać 
kciuki, by epidemia nie przekre-
śliła w/w kalendarza odmrażania 
oświaty.
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Odmrażanie	
oświaty	

Komunikat Starosty Pyrzyckiego

INFORMACJAPan Władysław  urodził 
się 31 stycznia 1916 r. we 
wsi Ossa pocz. Białaczów 
woj. kieleckie (obecnie łódz-

kie) w rodzinie robotniczej, 
tam ukończył szkołę podsta-

wową. Powołanie do woj-
ska otrzymał 22 marca 1939 
roku, następnie skierowano 
go do jednostki wojskowej w 
Skierniewicach do 18 pułku 
piechoty, a w czasie wojny 
był skierowany do obrony 
Warszawy. Po 3-tygodnio-

wych walkach rozwiązano 
jednostkę i na rozkaz do-

wódcy pan Stanisłąw wrócił 
do domu. W czasie łapanki 
został wywieziony pociągiem to-

warowym do Niemiec. Uciekł  
z pociągu będąc już po stronie 
niemieckiej  i wrócił do rodzin-

nego domu. Po wojnie w 1947 
roku przyjechał wraz z rodziną na 
ziemie odzyskane do Mechowa 
koło Pyrzyc.

 Wiele lat udzielał się społecz-

nie, w Spółdzielni Produkcyj-
nej w Mechowie, jako ławnik są-

dowy, był członkiem Rady Nad-

zorczej Banku Spółdzielczego w 
Pyrzycach, działał w związkach 
rolniczych.  Od roku 1946 na-

leży do Polskiego Stronnictwa 

Ludowego, został odznaczony  
za zasługi odznaką Wincentego 
Witosa. 

Otrzymał Gryfa Pomorskiego 
w 1970 r. Struktury kombatanc-

kie nadały panu  Waldemarowi  
Sadłoniowi tytuł honorowy We-

terana Walk o Niepodległość. Pan 
Władysław Sadłoń był  poruczni-
kiem Wojska Polskiego w stanie 
spoczynku.  Od 2015 roku, zgod-

nie z uchwałą Rady Miejskiej  
w Pyrzycach, pan Edward Sadłoń 
jest Honorowym Obywatelem 
Gminy Pyrzyce. 

W	minioną	sobotę	zmarł	pan	Władysław	Sadłoń	z	Mechowa,	
najstarszy	 	mieszkaniec	 gminy	 Pyrzyce,	 który	 31	 stycznia	 tego	
roku	obchodził	104	urodziny.		

Przelewice w walce z COVID 19 

Urząd Gminy w Przelewicach zakupił kompletne wyposażenie 
ochronne dla strażaków oraz opryskiwacze ochronne ręczne do dezynfek-

cji i  opryskiwacz spalinowy Hecht 14l, o zasięgu oprysku aż 16 m. Za po-

mocą dołączonego osprzętu można używać go jako dmuchawę i do rozpy-

lania ciśnieniowego. Wyposażenie to wraz ze sprzętem przekazane zostało 
dla jednostki OSP Przelewice, która jako jedna z dwóch działających na 
terenie tej gminy, należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

PP

na rzecz pozostawiania sądu,  
a wręcz jego rozwoju w nowej 
siedzibie, w budynku Powiatowej 
Komendy Policji, kiedy ta prze-
niesie się do nowej siedziby przy 
ulicy Młodych Techników. Pismo, 
pod którym podpisali się oprócz 
starosty wszyscy burmistrzo-
wie i wójtowie powiatu pyrzyc-
kiego, 17 kwietnia zostało skiero-
wane do ministra  sprawiedliwo-
ści za pośrednictwem wojewody 
zachodniopomorskiego. 

Dziś wszystko w rękach mini-
stra sprawiedliwości.

PP
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W ramach walki z koronawiru-

sem, żołnierze z 14. Zachodniopo-

morskiej Brygady Obrony Teryto-

rialnej rozpoczęli działania wspie-

rające bieżącą pracę Szpitala Po-

wiatowego w Pyrzycach, poprzez 
wzmocnienie ochrony i monitoro-

wanie dostępu do placówki. Żoł-
nierze zajmują się również selek-

cją osób wchodzących na teren 
szpitala (triaż) i kie-

rowaniem pacjentów 
na oddziały szpitalne 
(w tym w specjal-
nie zorganizowanej 
polowej części izby 
przyjęć). Pomoc żoł-
nierzy w znaczący 
sposób poprawi bez-

pieczeństwo epide-

miologiczne na tere-

nie szpitala oraz bę-

dzie stanowiło odcią-

żenie personelu me-

dycznego bezpośred-

nio zaangażowanego 
w proces leczniczy. 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach 
jest pierwszą placówką cywilną  
w naszym województwie, w pracę 
której są bezpośrednio zaangażo-

wane Wojska Obrony Terytorialnej.
System wsparcia wojskowego 

dla pyrzyckiego szpitala jest efek-

tem wspólnych działań Wojewody 
Zachodniopomorskiego pana To-

masza Hinca, Starosty Pyrzyckiego 
pana Stanisława Stępnia, Dowódcy 
14 Zachodniopomorskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej pana płk 
Grzegorza Kaliciaka oraz dyrek-

tora pyrzyckiego szpitala pana Ma-

riusza Przybylskiego.
Za pomoc w podwyższeniu bez-

pieczeństwa zdrowotnego pacjen-

tów pyrzyckiego szpitala i miesz-

kańców powiatu pyrzyckiego Sta-

rosta Pyrzycki wraz z Zarządem 
Powiatu Pyrzyckiego oraz dyrekcją 
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach 
kierują szczególne podziękowanie 
dla Wojewody Zachodniopomor-
skiego pana Tomasza Hinca.  

WOJSKA OBRONY TERYTORIALNEJ 
WSPIERAJĄ PYRZYCKI SZPITAL
W WALCE Z KORONAWIRUSEM

Impreza zaplano-

wana na 21 czerwca 
2020: pływanie, 
rower i bieg, to 
wszystko na dystan-

sach olimpijskim i 
sprincie. Sportowa 
rywalizacja odby-

łaby się w tym roku 
po raz piąty, ale jak 
przekazał nam kilka 
dni temu główny or-
ganizator Triathlonu 
Lipiany Krzysztof 

Czarnota imprezy 

na 99,9% w tym roku nie bę-

dzie. Na stronie promującej im-

prezę widzimy, że jeszcze nie ma 
oficjalnego komunikatu, ale bio-

rąc pod uwagę sytuację epide-

miologiczną i rządowe decyzje, 
trudno myśleć, że podane przez 
Czarnotę procenty obrócą się w 
drugą stronę. A szkoda, bo im-

preza z roku na rok przyciąga co-

raz większą rzeszę miłośników 
tej dyscypliny sportu, która w Li-
pianach ma swoją historię sięga-

jącą lat 80-tych.
PP 

Triathlom Lipiany 
99,9%
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W związku z rezygnacją z 
mandatu radnego Rady Gminy w 
Przelewicach Józefa Swat, w 14. 
okręgu wyborczym odbędą się wy-

bory uzupełniające. Mieszkańcy 
części sołectwa Żuków, osada 
Karsko folwark Wymykowo. Do 
4. maja do godziny 24.00 można 
zgłaszać kandydatów na radnego. 
Wojewoda Zachodniopomorski 
zarządzeniem Nr 101/2020 z dnia 

Radni Rady Miejskiej podczas ostatniej sesji nadali nazwę jednej z po-

lnych dróg. W ten sposób przychylili się do wniosku właścicieli działek, 
znajdujących się przy działce drogowej łączącej ulicę Ciepłowniczą i Polną 
wzdłuż kanału stanowiącej dziś drogę wewnętrzną. Nowa ulica otrzymała 
miano  „Spokojnej”. W uzasadnieniu do uchwały czytamy, iż nadanie na-

zwy ulicy służy bezpieczeństwu mieszkańców oraz precyzuje lokalizację 
dla nieruchomości, m.in. służb ratowniczych, itp.

PP

Będzie nowy adres w Pyrzycach

3 kwietnia 2020 r. zarządził wy-

bory uzupełniające do Rady Gminy 
Przelewice w okręgu wyborczym 
Nr 14,  wyznaczając ich datę na 
dzień 7 czerwca 2020 roku, taki 
termin wyznaczył 3 kwietnia 2020 
roku wojewoda i nic na razie nie 
wskazuje, by w związku z epide-

mią coś miało się zmienić. 
PP

Przelewice	7	czerwca	
pójdą	do	urn
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Po raz kolejny w tytułowym cyklu publikujemy 

kolejną fotografię, tym razem mieszkańca okolicz-

nych pól i łąk powiatu pyrzyckiego. Zgodnie z na-

szym planem, w tym cyklu na okładce Pulsu bę-

dziemy cyklicznie pisać o tym, co się w okolicz-

nych lasach, na polach, rusza się, fruwa lub rośnie, 
a autorowi zamieszczanych w cyklu zdjęć Maria-

nowi Białkowskiemu uda się to coś sfotografować. 
Dziś w roli głównej bażant; 

Bażanty są niezwykle piękne, łatwe  do obser-
wowania i akceptują nawet sąsiedztwo domostw na 
skraju wsi lub miasteczek. Przychylność rolników 
zyskały po rozpowszechnieniu  informacji, że jedzą 
stonkę ziemniaczaną. Z uwagi na walory estetyczne 
(piękne upierzenie samców) i smaczne delikatne 
mięso, od XVI wieku jest spotykany wśród naszych 
pól i lasów, lecz pochodzi głównie z hodowli. Wcze-

sną wiosną przy odrobinie szczęścia można zoba-

czyć te piękne ptaki, a nawet zauważyć turnieje po-

między samcami, które jednak od jesieni otaczają 
się gromadkami samic, wspólnie z nimi żerującymi. 
Nie wszystkie samce spędzają zimę otoczone sa-

micami. Niektóre tworzą męskie grupy lub zimują 
samotnie. Kura bażanta jest skromnie ubarwiona 
i to ona zajmuje się wychowaniem potomstwa. 
Załączone zdjęcia wykonałem 2 kwietnia 2020 r na 
polach w okolicy wsi Osetna.

Pyrzyckie Spotkania z Folklorem - już za rok! Zapiszcie koniecznie 
nową datę festiwalu! 25-27 czerwca 2021r.

Drodzy przyjaciele, artyści, fani, mecenasi i współorganizatorzy na-

szego „Folkloru”. Analiza obecnej sytuacji, w tym konieczność minima-

lizowania ryzyka związanego z pandemią koronawirusa oraz odpowie-

dzialność za wasze zdrowie, nie pozwala nam przygotować 40. edycji w 
kształcie, który zaplanowaliśmy.

Dlatego postanowiliśmy przenieść ten wyjątkowy jubileusz na przy-

szły rok, planując go w dniach 25 – 27 czerwca 2021 r. 
Jednocześnie informujemy, że uczestnikami pozostaną zespoły, które 

zostały zakwalifikowane i zaproszone do udziału w tegorocznym wyda-

rzeniu, a o szczegółach i przebiegu przygotowań będziemy informować 
na bieżąco poprzez nasze kanały społecznościowe i stronę www.folkfe-

stivalpyrzyce.pl
Dziękujemy wszystkim tym, którzy tworzyli tegoroczną edycję. Li-

czymy na kontynuację tej niezwykłej współpracy i czekamy na nasze 
wspólne spotkanie na festiwalowych wydarzeniach w roku 2021! 

Widzimy się już za rok! Zaczynamy WIELKIE odliczanie!
 

     Rafał Roguszka
     


