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Przedszkole
 to też
 polityka?

►Co z naszymi 
danymi 
wyborczymi?

►Życie codzienne 
dawnych 
pyrzyczan

►Cmentarz 
żydowski 
w gminie Lipiany
zabytkiem

►Burmistrz Pyrzyc 
i wójt Kozielic
już po 
absolutorium? 
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Przedszkole
to też polityka?

29 kwietnia (środa) premier 
Mateusz Morawiecki zapowiedział 
możliwość otwarcia od 6 maja 
żłobków i przedszkoli, możliwość 
ta została uwarunkowana wdroże-
niem przez organy zarządzające – 
gminy nowego systemu sanitarnego 
opracowanego przez Głównego In-
spektora Sanitarnego. Opubliko-
wane w w ten sam dzień (29 kwiet-
nia - środa), wytyczne GIS były już 
w poniedziałek 4 maja modyfiko-
wane. Większość wójtów i burmi-
strzów w powiecie pyrzyckim po-
deszła do tematu z wielką ostroż-
nością, zdając sobie sprawę, że od 
ich decyzji będzie zależeć zdrowie 
powierzonych im dzieci, pracow-
ników i rodzin jednych i drugich. 
Samorządowcy zaczęli od dokład-
nego przeanalizowania wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego  
i ich wdrożeniu do posiadanych 
placówek. Ponadto wójtowie i bur-
mistrzowie musieli sprawdzić, ja-
kie jest faktyczne zapotrzebowa-
nie  na opiekę przedszkolną, zaku-
pić niezbędne wyposażenie, opra-
cować dla każdej placówki plan 
działania w dobie epidemii i na te 
czynności dali sobie w większości 
czas do 18 maja. Nikt w powiecie 
pyrzyckim z tego powodu nie ro-
bił jakieś specjalnej zadymy poza 
kilkoma działaczami PiS. Szcze-
gólnie jedna działaczka z gminy 
Pyrzyce wykazała swą  krytyczną 
aktywność  na facebooku - „I cóż. 
Nasz samorząd wiedząc, że kiedyś 
nadejdzie ten moment STOPNIO-
WEGO powrotu do normalności, 
nie wdrożył procedur bezpieczeń-
stwa w żłobkach i przedszkolach. 
Czasu za mało?. Nie mogli, nie 
chcieli?  Rozumiem, że można było 
tego nie przewidzieć z początkiem 
marca, bo wielu z nas nie zdawało 
sobie sprawy z zasięgu wirusa, ale 
już w kwietniu minister zdrowia 
Łukasz Szumowski mówił, że pan-
demia nie odpuści nam przez naj-
bliższe 1,5 roku. NIEKTÓRZY ro-
dzice muszą/chcą wrócić do pracy. 
Chcemy, by gospodarka wracała 
na swoje tory, a samorząd śpi. Ale 
nie tylko nasz! Więc czyżby niepi-
sana zmowa.” Klasyka napuszcza-
nie jednych na drugich, powyż-
sza wypowiedź mogłaby dotyczyć 

każdego samorządu w naszym po-
wiecie, województwie, kraju.  Pani 
działaczka uważa, że burmistrz 
Pyrzyc (pewnie też inni samorzą-
dowcy w naszym powiecie też) po-
winna wcześniej przewidzieć, jakie 
wytyczne wyda Główny Inspek-
tor Sanitarny dla uruchamianych 
przedszkoli, zanim on sam to wy-
myślił i później jeszcze poprawiał. 

Pani działaczka podsumowu-
jąc swoją wypowiedź pisze - „Więc 
czyżby niepisana zmowa?”, mamy 
sugestię pani działaczki, że ktoś 
konspiruje kosztem dzieci i rodzi-
ców, pytanie z kim ta zmowa? Dla 
pani działaczki nie jest istotne, że 
nikt na świecie i w gminach nie ma 
pełnej wiedzy jak działa COVID 19 
w poszczególnych środowiskach, 
jak działa na organizm ze względu 
na wiek i inne czynniki, że przed-
szkola będą musiały działać w in-
nym reżimie, z którym nikt nigdy 
nie miał do czynienia, że cała sy-
tuacja jest jak stąpanie po kruchym 
lodzie. Ale dla pani działaczki jest 
wszystko jasne i oczywiste, tylko 
ona nie posyła swoich dzieci dziś 
do przedszkola, a zapewne część  
rodziców też zostawi swoje dzieci 
w domu, dając sobie, co zrozu-
miałe, jeszcze trochę czasu na prze-
myślenie sytuacji. 

Ale zostawmy panią działaczkę 
z jej ubogim sposobem uprawiania 
polityki na dzieciach i przejdźmy 
do konkretów w naszym powiecie.

Zapytaliśmy wójtów i burmi-
strzów z datą informacji na dzień 
13.05.2020:
- kiedy w gminie uruchomione 
zostaną przedszkola i oddziały 
przedszkolne?
- które przedszkola i oddziały 
przedszkolne zostaną uruchomione 
i co z pozostałymi?
- ile miejsc, łącznie było w przed-
szkolach i oddziałach przedszkol-
nych, a ile miejsc jest obecnie bio-
rąc pod uwagę obowiązujące prze-
pisy sanitarne?
- ile dzieci zostało zgłoszonych do 
przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych na dzień 13 maja?
- czy na dzień 13 maja zdarzył się 
przypadek odmowy pracy w obawie 
o zdrowie przez pracownika któ-

regoś z przedszkoli lub oddziałów 
przedszkolnych?
- ilu pracowników ze względu na 
wiek nie będzie mogło podjąć obec-
nie pracy w przedszkolu lub od-
dziale przedszkolnym?

Odpowiedzi:

PYRZYCE

18 maja br. zostaną urucho-
mione przedszkola publiczne, dla 
których organem prowadzącym 
jest Gmina Pyrzyce, a są to pla-
cówki: Przedszkole Publiczne nr 3 
z Oddziałem Integracyjnym w Py-
rzycach, Przedszkole Publiczne nr 
4 z w Pyrzycach, Przedszkole Pu-
bliczne w Żabowie, Przedszkole 
Publiczne w Brzezinie.

Oddziały i punkty przedszkolne 
przy szkołach podstawowych nie 
zostaną uruchomione z powodu 
braku zgłoszeń rodziców, wyra-
żających chęć powrotu dzieci do 
szkół.

Ilość miejsc w przedszkolach:
Łącznie było: PP nr 3 z OI – 

117 miejsc, PP nr 4 – 100 miejsc, 
PP Brzezin – 40 miejsc, PP Żabów 
– 50 miejsc 

Jest obecnie, biorąc pod uwagę 
obowiązujące przepisy sanitarne: 
PP nr 3 z Ol - 21 miejsc, PP nr 4 
- 48 miejsc, PP Brzezin - 8 miejsc, 
Żabów - 18 miejsc

Ilość miejsc w punktach 
przedszkolnych:

Łącznie było: Brzesko - 13 
dzieci, PP Mielęcin - 25 dzieci

Jest obecnie, biorąc pod uwagę 
obowiązujące przepisy sanitarne: 
Brzesko - 11 dzieci, PP Mielęcin - 
8 dzieci

Ilość miejsc w oddziałach 
przedszkolnych „0”:

Łącznie było: SP z OI  - 36 
dzieci, SP Żabów – 18 dzieci, SP 
Brzesko – 16 dzieci, SP Mielęcin – 
30 dzieci 

Jest obecnie, biorąc pod uwagę 
obowiązujące przepisy sanitarne: 
SP z 01 - 36 dzieci (3 grupy po 12 
dzieci), SP Żabów  - 8 dzieci, SP 
Brzesko - 8 dzieci, SP Mielęcin- 14 
dzieci

Na dzień 13 maja zgłoszono 
do przedszkoli i oddziałów przed-

szkolnych następującą ilość dzieci: 
PP nr 3 z OI - 19 dzieci, PP nr 4 -  
10 dzieci, PP Żabów - 10 dzieci, PP 
Brzezin - 5 dzieci

Na dzień 13 maja nie zdarzyło 
się, aby pracownik przedszkola 
lub oddziału przedszkolnego od-
mówił pracy w obawie o zdrowie. 
Ze względu na wiek, w jednym od-
dziale przedszkolnym - jedna pra-
cownica nie będzie mogła podjąć 
pracy.

LIPIANY 

Przedszkole Miejskie im. Ku-
busia Puchatka w Lipianach zo-
stanie uruchomione 18.05.2020 
r. Placówka dysponowała 125 
miejscami, w obecnej sytuacji 
może przyjąć 24 dzieci. Na dzień 
13.05.2020 r. zgłoszonych zostało 
4 dzieci. Nie było przypadku od-
mowy pracy przez pracownika w 
obawie o zdrowie. Ze względu na 
wiek 3 osoby nie mogą pracować 
bezpośrednio z dziećmi.

Jeśli chodzi o oddziały przed-
szkole w Szkole Podstawowej w 
Zespole Szkół w Lipianach to do 
dnia 25 maja 2020 r. nie będą uru-
chamiane z uwagi na brak chętnych 
rodziców, którzy wnioskowaliby o 
zorganizowanie zajęć dla swoich 
dzieci. W oddziałach przedszkol-
nych łącznie było 55 dzieci, obec-
nie jest miejsce dla 36 dzieci. Na 
dzień 13 maja 2020 r. brak zgłoszo-
nych dzieci do oddziałów przed-
szkolnych w Szkole Podstawowej. 
Do dnia 13 maja 2020 r. nie było 
przypadków odmowy pracy w oba-
wie o zdrowie przez pracowników. 
W placówce brak jest pracowni-
ków, którzy ze względu na wiek, 
nie będą mogli podjąć pracy w od-
dziale przedszkolnym.

KOZIELICE

Oddziały przedszkolne i punkt 
przedszkolny zostaną uruchomione 
po otrzymaniu  decyzji organu pro-
wadzącego, decyzja o terminie nie 
została jeszcze podjęta. Łącznie 
miejsc w oddziałach przedszkol-
nych było  48 a w punkcie przed-
szkolnym 20. Po uwzględnieniu 
obowiązujących przepisów sani-

tarnych jest łącznie 36 miejsc. Na 
dzień 13 maja nie zgłoszono żad-
nego dziecka do oddziałów przed-
szkolnych i punktu przedszkol-
nego. Na dzień 13 maja nie zda-
rzył się przypadek odmowy pracy  
w obawie o zdrowie. Nie mamy 
przypadku odsunięcia pracownika 
od  pracy w przedszkolu ze względu 
na wiek. 

BIELICE 

Na chwilę obecną MEN pozo-
stawiło decyzję w gestii organów 
prowadzących. Dokonano roze-
znania wśród rodziców i zaintere-
sowanie powrotem dzieci do przed-
szkola było znikome, co w konse-
kwencji potwierdziło, że na chwilę 
obecną nie ma potrzeby uruchamia-
nia przedszkola.

W gminie mamy trzy oddziały 
przedszkolne w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Bielicach 
zostaną uruchomione, gdy doko-
nane rozeznanie wśród rodziców 
wykaże taką konieczność.  Miejsc 
łącznie jest 75 (uczęszcza 64). Po 
zastosowaniu wytycznych prze-
ciwepidemicznych Głównego In-
spektora Sanitarnego do oddziału 
3-4 latków możemy przyjąć 8 
dzieci, do 5-latków 12, do sześcio-
latków maksymalnie 14, w sumie 
34 dzieci.  Do oddziału 3-4 lat-
ków  zgłoszono 4 dzieci (w tym 
dwoje dzieci rodziców niepracują-
cych), do oddziału 5 latków zgło-
szono troje dzieci (w tym jedno ro-
dziców niepracujących), a do 6-lat-
ków dwoje dzieci. Nie mamy przy-
padku odmowy pracy w obawie o 
zdrowie, cała kadra  zatrudniona w 
oddziałach przedszkolnych jest po-
niżej sześćdziesiątego roku życia, 
czyli mogą pracować wszyscy.

WARNICE

Na terenie naszej gminy funk-
cjonują oddziały przedszkolne i 
punkty przedszkolne  (przedszkoli 
brak). Na dzień 13 maja 2020 r. od-
działy przedszkolne i punkty przed-
szkolne nie funkcjonują, pomimo 
tego, że w/w placówki zostały przy-
gotowane zgodnie z wytycznymi 
Głównego Inspektora Sanitarnego 
do przyjęcia dzieci. Powodem nie-
uruchomienia oddziałów przed-
szkolnych i punktów przedszkol-
nych było  brak  dzieci. Rodzice nie 
wyrazili zgody  na wysłanie dzieci  
do w/w placówek od 11.05.2020 r. 
W przypadku zgłoszenia przez ro-
dziców dzieci,  które będą uczęsz-
czać do oddziałów przedszkolnych 
lub punktów przedszkolnych, zo-
stanie uruchomiony Punkt Przed-
szkolny przy Szkole Podstawowej 
w Starym Przylepie, w następnej 
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tarnych jest łącznie 36 miejsc. Na 
dzień 13 maja nie zgłoszono żad-
nego dziecka do oddziałów przed-
szkolnych i punktu przedszkol-
nego. Na dzień 13 maja nie zda-
rzył się przypadek odmowy pracy  
w obawie o zdrowie. Nie mamy 
przypadku odsunięcia pracownika 
od  pracy w przedszkolu ze względu 
na wiek. 

BIELICE 

Na chwilę obecną MEN pozo-
stawiło decyzję w gestii organów 
prowadzących. Dokonano roze-
znania wśród rodziców i zaintere-
sowanie powrotem dzieci do przed-
szkola było znikome, co w konse-
kwencji potwierdziło, że na chwilę 
obecną nie ma potrzeby uruchamia-
nia przedszkola.

W gminie mamy trzy oddziały 
przedszkolne w Szkole Podstawo-
wej im. Jana Pawła II w Bielicach 
zostaną uruchomione, gdy doko-
nane rozeznanie wśród rodziców 
wykaże taką konieczność.  Miejsc 
łącznie jest 75 (uczęszcza 64). Po 
zastosowaniu wytycznych prze-
ciwepidemicznych Głównego In-
spektora Sanitarnego do oddziału 
3-4 latków możemy przyjąć 8 
dzieci, do 5-latków 12, do sześcio-
latków maksymalnie 14, w sumie 
34 dzieci.  Do oddziału 3-4 lat-
ków  zgłoszono 4 dzieci (w tym 
dwoje dzieci rodziców niepracują-
cych), do oddziału 5 latków zgło-
szono troje dzieci (w tym jedno ro-
dziców niepracujących), a do 6-lat-
ków dwoje dzieci. Nie mamy przy-
padku odmowy pracy w obawie o 
zdrowie, cała kadra  zatrudniona w 
oddziałach przedszkolnych jest po-
niżej sześćdziesiątego roku życia, 
czyli mogą pracować wszyscy.

WARNICE

Na terenie naszej gminy funk-
cjonują oddziały przedszkolne i 
punkty przedszkolne  (przedszkoli 
brak). Na dzień 13 maja 2020 r. od-
działy przedszkolne i punkty przed-
szkolne nie funkcjonują, pomimo 
tego, że w/w placówki zostały przy-
gotowane zgodnie z wytycznymi 
Głównego Inspektora Sanitarnego 
do przyjęcia dzieci. Powodem nie-
uruchomienia oddziałów przed-
szkolnych i punktów przedszkol-
nych było  brak  dzieci. Rodzice nie 
wyrazili zgody  na wysłanie dzieci  
do w/w placówek od 11.05.2020 r. 
W przypadku zgłoszenia przez ro-
dziców dzieci,  które będą uczęsz-
czać do oddziałów przedszkolnych 
lub punktów przedszkolnych, zo-
stanie uruchomiony Punkt Przed-
szkolny przy Szkole Podstawowej 
w Starym Przylepie, w następnej 

kolejności w miarę potrzeb zgło-
szonych przez rodziców zostanie 
uruchomione wychowanie przed-
szkole w Szkole Podstawowej w 
Warnicach. W  oddziałach przed-
szkolnych było 100 miejsc, a  obec-
nie jest 38 miejsc. Na dzień 13 
maja 2020 roku nie było zgłoszeń 
rodziców chętnych, by ich dzieci 
uczęszczały do placówek, nie od-
notowaliśmy także odmowy pracy 
przez pracownika ze względu na 
zdrowie, natomiast ze względu na 
wiek jedna osoba będzie w przy-
padku uruchomienia placówek od-
sunięta od pracy z dziećmi. 

PRZELEWICE 

W Gminie Przelewice od 6 
maja br. uruchomiono dwa od-
działy przedszkolne przy Szkole 
Podstawowej w Kłodzinie, będą 
one otwarte tylko do 15 maja z 
uwagi na małe zainteresowanie ro-
dziców.  W pozostałych szkołach 
(PSP Jesionowo i PSP Żuków) z 
uwagi na brach chętnych nie było 
potrzeby uruchamiania oddzia-
łów przedszkolnych. Jeżeli cho-
dzi o ilość miejsc, to było ogółem 
150 miejsc, po wprowadzeniu wy-
tycznych i ograniczeń w zakresie 
liczebności grup mamy obecnie do 
dyspozycji 72 miejsca, Na dzień 13 
maja 2020 zgłoszono nam 4 dzieci 
chętnych do uczęszczania do pla-
cówek. Nie odnotowaliśmy także 
przypadku odmowy podjęcia pracy 
przez pracownika oddziału przed-
szkolnego, ani przypadku odsunię-
cia od pracy ze względu na wiek. 

Reasumując, w powiecie 
pyrzyckim gminy oferują na dzień 
13.05.2020 opiekę przedszkolną w 
ilości:
PYRZYCE – dysponują – 180 
miejscami – ilość zgłoszeń 44 – 
otwierają od 18.05.2020 cztery 
placówki
LIPIANY – dysponują – 60 miejs-
cami – ilość zgłoszeń – 4 – otwier-
ają od 18.05.2020 jedną placówkę 
KOZIELICE – dysponują – 36 
miejscami – ilość zgłoszeń – 0 – 
brak daty uruchomienia przedszkoli
BIELICE – dysponują 34 miejs-
cami – ilość zgłoszeń – 9 – brak 
daty uruchomienia przedszkoli
WARNICE – dysponują – 38 mie-
jscami – ilość zgłoszeń – 0 – brak 
daty uruchomienia przedszkoli
PRZELEWICE – dysponują – 
72 miejsca – ilość zgłoszeń  - 4 - 
zamykają oddziały od 15.05.2020 

No i co z tą niepisaną zmową? 
- powracam do powątpiewania cy-
towanej powyżej działaczki? Cie-
kawi mnie, czy np. miała ona na 
myśli, że burmistrz Pyrzyc zmó-

wiła się z prezydentem Trzaskow-
skim  z Warszawy, może z prezy-
dent Gdańska, Poznania itd., by 
na złość rządowi PiS nie otwierać 
przedszkoli? A tu niespodzianka. 
Burmistrz Pyrzyc umówiła się z 
mieszkańcami, którzy mają prawo 
mieć wątpliwości i potrzeba im 
jeszcze czasu, by podjąć trudną de-
cyzję, czy zaprowadzić bezpiecz-
nie swoje dziecko do przedszkola, 
czy jeszcze poczekać. Jak widzimy 
z powyższych danych, inni włoda-
rze pyrzyckich gmin też umówili 
się (idąc drogą filozofii działaczki) 
ze swoimi mieszkańcami, bo od 18 
maja tylko w dwóch gmina będzie 
podjęta próba odmrożenia samo-
rządowych przedszkoli. Jak długo 
potrwa  ta próba tego nikt nie wie, 

bo może skończyć się jak w Przele-
wicach po tygodniu. Na koniec pani 
działaczce proponujemy nie upra-
wiać polityki chociaż na dzieciach, 
bo zapewne także zwolennicy PiS 
mają wątpliwości i nie zgłosili jesz-
cze swoich dzieci do przedszkoli  
i takie prawo mają i nikt ich nie 
może poganiać, nawet ważna 
działaczka. 

W imieniu redakcji dziękuję 
burmistrzom i wójtom powiatu py-
rzyckiego za sprawną i meryto-
ryczną odpowiedź na nasze pyta-
nia. A zdrowia życzę wszystkim,  
a już w szczególności dzieciom.

RT  

Radni gminy Warnice podczas 
ostatniej sesji oprócz standardo-
wych uchwał mieli też do rozpa-
trzenia uchwałę o odwołaniu ze 
stanowiska obecnego przewodni-
czącego Rady Gminy Marka Bro-
dowskiego. Taki wniosek złożyła 
grupa radnych niezadowolonych 
z rządów Brodowskiego. Podsta-
wowym zarzutem wnioskodaw-
ców uchwały było to, że przewod-
niczący nie podał w planuie pracy 
rady dokładnych dat sesji. „Jako 
przewodniczący rady ustaliłem 
plan pracy rady w taki sposób, że 
sesje odbywają się raz w miesiącu, 
bez podawania konkretnych dat, 
ale jak widać kilku radnym to nie 
pasowało i złożyli wniosek o odwo-

łanie mnie ze stanowiska. Nie po-
mogły żadne wyjaśnienia i stąd ta 
uchwała” - przekazał nam Marek 
Brodowski.

Przy ustalaniu porządku obrad 
mogło się wydawać się, że Bro-
dowski na pewno zostanie odwo-
łany, bo złożony wniosek o wyco-
fanie uchwały dotyczącej odwoła-
nia przewodniczącego z porządku 
obrad nie uzyskał akceptacji,  
6 radnych było za wycofaniem tego 
punktu, 7 było przeciwnych, pozo-
stali wstrzymali się od głosu. Ale 
jak się później okazało Brodow-
skiego uratowali radni wstrzymu-
jący się wcześniej i w głosowaniu 
uchwały było już 8 przeciw do 7 za 
odwołaniem.

PP 

Brodowski nadal 
będzie przewodniczył
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

Burmistrz Lipian
Bartłomiej Królikowski

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 19.05.2020 r. – 09.06.2020 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 i oddania w dzierżawę.

 1 maja, święto pracy, ongiś kilka godzin maszerowania, dziś każdy 
robi, co chce i świętuje jak chce. Jak widać, kilka osób z gminy Pyrzyce 
uznało (może trochę na przekór  tym, co są na prawo), że pójdą pod po-
mnik i złożą wiązankę kwiatów dla upamiętnienia tegoż właśnie dnia. 
Oczywiście oberwało się im na facebooku, ale jak znam tych panów (bo 
pań nie było) za rok znowu pójdą  pod pomnik, bo pyrzycki Pomnik Pa-
mięci przyjmie wszystkich z poglądami od lewej do prawej i tych bez po-
glądów też.

PP

1 Maja bez defilady, 
ale był!!

4 maja 2020 r. na placu Ko-
mendy Powiatowej PSP w Py-
rzycach odbył się uroczysty apel 
z okazji Dnia Strażaka. W apelu 
wzięli udział tylko funkcjona-
riusze i pracownicy wykonu-
jący w tym dniu obowiązki służ-
bowe. Apel rozpoczął się od zło-
żenia meldunku Komendantowi 
Powiatowemu st. bryg. Jackowi 
Marchlewiczowi przez dowódcę 
JRG st. kpt. Roberta Dębczaka. 
W czasie swojego wystąpienia 
Komendant Powiatowy PSP od-
czytał życzenia Prezydenta RP 
oraz podziękował wszystkim 
strażakom i pracownikom cy-
wilnym za zaangażowanie pod-
czas wykonywania zadań służ-
bowych. Następnie zostały od-
czytane rozkazy personalne 
na wyższe stopnie służbowe 
oraz informacje o nagrodach. 

 Florian COVID – 2020 ROKU 

Do dziś nie wiadomo, kiedy od-
będą się tegoroczne wybory prezy-
denckie, ale wiadomo, że w Lipia-
nach mieszkańcy obwodu wybor-
czego, który dotychczas mieścił się 
w Urzędzie Gminy i tam na parte-
rze były kabiny i urna, już tam nie 
zagłosują. Decyzją Rady Miejskiej 
ten lokal wyborczy został przenie-
siony do Hali Sportowo-Rekreacyj-
nej przy ulicy Kopernika, będzie to 
kolejny lokal wyborczy z dostępem 

Wójtowie, burmistrzowie i pre-
zydenci miast i gmin w Polsce mieli 
przed wyborami, które były ale się 
nie odbyły, 10 maja przekazać dane 
wyborców mieszkających na tere-
nie ich miasta, gminy Poczcie Pol-
skiej. Publikowaliśmy już informa-
cję, że żaden pyrzycki samorząd 
danych na te wybory Poczcie Pol-
skiej nie dał. Sprawa jednak się na 
tym nie skończyła bo 9 maja uka-
zało się „Rozporządzenie ministra 
aktywów państwowych w sprawie 
przekazania spisu wyborców gmin-
nej obwodowej komisji wyborczej 
oraz operatorowi wyznaczonemu  
w związku z przeprowadzeniem 
wyborów powszechnych na Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej za-

Co z naszymi 
danymi 
wyborczymi?

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:
  st. kpt. Jacek Burda
  st. kpt. Michał Jabłoński
  ogn. Szymon Flejterski
  ogn. Agnieszka Krutin
  ogn. Patryk Łatwis
  ogn. Mariusz Pieśniewski
  ogn. Piotr Piwoni
  ogn. Radosław Pluta
  mł. ogn. Wojciech Andrzejewski
  mł. ogn. Piotr Malkiewicz
  mł. ogn. Cezary Tumasz
  st. str. Dawid Bigus

Komendant Główny PSP przyznał nagrodę pieniężną dla asp. Tomasz 
Obarzanka. Komendant Powiatowy PSP przyznał nagrody pieniężne 
funkcjonariuszom i pracownikom korpusu służby cywilnej. 



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 7                                                                19.05.2020  5                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 7                                              

1 Maja bez defilady, 
ale był!!

 Florian COVID – 2020 ROKU 

Do dziś nie wiadomo, kiedy od-
będą się tegoroczne wybory prezy-
denckie, ale wiadomo, że w Lipia-
nach mieszkańcy obwodu wybor-
czego, który dotychczas mieścił się 
w Urzędzie Gminy i tam na parte-
rze były kabiny i urna, już tam nie 
zagłosują. Decyzją Rady Miejskiej 
ten lokal wyborczy został przenie-
siony do Hali Sportowo-Rekreacyj-
nej przy ulicy Kopernika, będzie to 
kolejny lokal wyborczy z dostępem 

W Lipianach wybory
po nowemu

dla wyborców niepełnosprawnych. 
Na pewno będzie wygodniej i dla 
pracującej komisji i wyborców. Na 
wybory do hali oczywiście miesz-
kańcy pójdą wtedy, kiedy ustawo-
dawca zdecyduje, że odbędą się 
one w formie tradycyjnej, czyli   
z pójściem do lokali wyborczych, 
pozostałe adresy lokali wybor-
czych w Lipianach bez zmian.

W 2015 roku Sejm RP  w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitle-
rowskimi Niemcami ustanowił 8 maja Narodowym Dniem Zwycięstwa. 
W tym roku w Pyrzycach, podobnie jak święta majowe, tak i te uroczysto-
ści ze względu na panującą epidemię musiały mieć przebieg wręcz sym-
boliczny. W imieniu mieszkańców Pyrzyc, 8 maja wiązankę kwiatów pod 
Pomnikiem Pamięci złożyły Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska i wice-
przewodnicząca Rady Miejskiej Iwona Ksel. 

PP

Pyrzycki Dzień Zwycięstwa

Wójtowie, burmistrzowie i pre-
zydenci miast i gmin w Polsce mieli 
przed wyborami, które były ale się 
nie odbyły, 10 maja przekazać dane 
wyborców mieszkających na tere-
nie ich miasta, gminy Poczcie Pol-
skiej. Publikowaliśmy już informa-
cję, że żaden pyrzycki samorząd 
danych na te wybory Poczcie Pol-
skiej nie dał. Sprawa jednak się na 
tym nie skończyła bo 9 maja uka-
zało się „Rozporządzenie ministra 
aktywów państwowych w sprawie 
przekazania spisu wyborców gmin-
nej obwodowej komisji wyborczej 
oraz operatorowi wyznaczonemu  
w związku z przeprowadzeniem 
wyborów powszechnych na Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej za-

rządzonych w 2020 r.” - tak brzmi 
pełna nazwa dokumentu, który wy-
dał Jacek Sasin. Dokument okre-
śla tryb i formę przekazania spisów 
wyborców w danej gminie gmin-
nej obwodowej komisji wyborczej 
oraz Poczcie Polskiej, która została 
wyznaczona na operatora, który 
przeprowadzi wybory prezydenta 
w 2020 r. Rozporządzenie zostało 
wydane na mocy ustawy, którą 
Sejm uchwalił 6 kwietnia. 

Z rozporządzenia wynika, że 
wójtowie, burmistrzowie oraz pre-
zydenci miast mają przekazać spis 
wyborców przewodniczącemu 
gminnej obwodowej komisji wy-
borczej oraz wyznaczonemu ope-
ratorowi, a jest nim Poczta Polska.

Przypomnijmy, że są to nastę-
pujące dane: imię, nazwisko, imię 
ojca, data urodzenia, PESEL, miej-
scowość, dzielnica w przypadku 
Warszawy, ulica, numer domu, nu-
mer mieszkania. Zapytaliśmy po 
raz kolejny pyrzyckich samorzą-
dowców o to, czy na kolejne we-
zwanie ministra Sasina przekazali 
nasze dane Poczcie Polskiej?

Do dnia 13 maja 2020 r. w na-
szym powiecie:
Burmistrz Pyrzyc 
– nie udostępniła danych 
Burmistrz Lipian 
– nie udostępnił danych
Wójt Bielic 
– nie udostępniła danych 
Wójt Warnic 

– nie udostępniła danych
Wójt Kozielic 
– nie udostępnił danych 
Wójt Przelewic 
– nie udostępnił danych 

Obecnie Senat pracuje nad zno-
welizowana ustawą o wyborach, 
będą to wybory mieszane, czyli kto 
chce może iść do lokalu, a kto nie 
zechce, może zagłosować kopertą. 
Ale dopóki Senat nie skończył 
prac, a prezydent Duda jeszcze nie 
podpisał ustawy, to do końca nie 
wiadomo kto? Co? I kiedy?

PP

Co z naszymi 
danymi 
wyborczymi?
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

       Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomościc nr 8/2020,                     
nr 9/2020, nr 10/2020, nr 11/2020, nr 12/2020, nr 13/2020, 
przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie 
wieczyste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości.

Gmina Pyrzyce pozyskała 
środki finansowe w wysokości 
70 000,00 zł z projektu granto-
wego pn. „Zdalna Szkoła” na za-
kup laptopów i tabletów, które tra-
fią do szkół podstawowych pro-
wadzonych przez samorząd i dalej 
- bezpośrednio do uczniów bądź 
nauczycieli.

 W ramach dofinansowania 
udało się zakupić 20 laptopów i 24 
tablety. Zakupiony  sprzęt umoż-
liwi zdalną edukację uczniom, któ-
rych sytuacja rodzinna i materialna 
uniemożliwia aktywne włączenie 
się w codzienne zajęcia szkolne 
oraz nauczycielom, którzy nie po-
siadają sprzętu pozwalającego im 
na realizację zdalnych lekcji.

Program „Zdalna szkoła” – 
wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edu-
kacyjnej w systemie kształcenia 
zdalnego jest finansowany ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Roz-

Laptopy i tablety 
woju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020 Osi Prio-
rytetowej nr I „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu” działania 
1.1: „Wyeliminowanie terytorial-
nych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego Internetu  
o wysokich przepustowościach”.

15 maja ruszył kolejny na-
bór wniosków o dofinansowa-
nie zakupu laptopów i tabletów  
w związku ze zdalnym nauczaniem. 
Do podziału między gminy będzie 
180 mln zł. - Gmina Pyrzyce rów-
nież podczas tego naboru będzie 
aplikowała o grant na zakup sprzętu, 
który pomoże uczniom gminnych 
placówek znajdującym się w trud-
nej sytuacji materialnej czynnie 
włączyć się w zdalną edukację. 
    

W miejscowości Mielęcinek, 
usytuowanej wzdłuż drogi W 119, 
mieszkańcy powiatu pyrzyckiego 
wielokrotnie za pomocą Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 
sygnalizowali przekraczanie pręd-
kości przez kierujących. Miejsce 
zostało objęte szczególnym nad-
zorem przez pyrzycką drogówkę. 
Jak widać, w dalszym ciągu nie 
brakuje kierujących, którzy w ra-
żący sposób łamią przepisy ruchu 
drogowego.

Tylko wczoraj policjanci 
Ogniwa Ruchu Drogowego zatrzy-
mali do kontroli w terenie zabudo-
wanym czterech kierujących, który 
pędzili z prędkością za dużą o po-
nad 50 km/h

Niechlubnym rekordzistą 
wczorajszego dnia był 25-letni 
mieszkaniec województwa lubu-
skiego, który jechał osobowym 
Volkswagenem 108 km/h. Męż-
czyzna został ukarany mandatem 

karnym 400 złotych, a jego konto 
wzbogaciło się o 10 punktów kar-
nych. Podobnie za przekrocze-
nie dozwolonej prędkości zostali 
potraktowani pozostali kierujący. 
Wszyscy musieli również poże-
gnać ze swoim prawem jazdy na 
okres trzech miesięcy.

Policjanci apelują o zdjęcie 
nogi z gazu. Zmniejszony ruch na 
drogach w żadnym przypadku nie 
uprawnia nas do jazdy z większą 
prędkością. Chwila nieuwagi i nad-
mierna prędkość może skończyć 
się tragedią. Prędkość jest kluczo-
wym czynnikiem wpływającym na 
ryzyko zaistnienia wypadków dro-
gowych i ich skutków. W trosce  
o bezpieczeństwo podróżujących 
po drogach policjanci alarmują  
o rozwagę i przestrzeganie przepi-
sów ruchu drogowego. Kilka do-
datkowych minut podróży nas nie 
zbawi a sprawi, że cało i bezpiecz-
nie dotrzemy do celu.

 Wczoraj (14.05) w godzinach popołudniowych pyrzyccy 
policjanci Ogniwa Ruchu Drogowego zatrzymali na trzy mie-
siące prawa jazdy czterem kierującym, którzy nie zdjęli „nogi  
z gazu” i w terenie zabudowanym jechali ponad 100 km/h.

STRACILI PRAWA JAZDY, BO JECHALI ZA 
SZYBKO W TRENIE ZABUDOWANYM
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.woju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cy-
frowa na lata 2014-2020 Osi Prio-
rytetowej nr I „Powszechny dostęp 
do szybkiego Internetu” działania 
1.1: „Wyeliminowanie terytorial-
nych różnic w możliwości dostępu 
do szerokopasmowego Internetu  
o wysokich przepustowościach”.

15 maja ruszył kolejny na-
bór wniosków o dofinansowa-
nie zakupu laptopów i tabletów  
w związku ze zdalnym nauczaniem. 
Do podziału między gminy będzie 
180 mln zł. - Gmina Pyrzyce rów-
nież podczas tego naboru będzie 
aplikowała o grant na zakup sprzętu, 
który pomoże uczniom gminnych 
placówek znajdującym się w trud-
nej sytuacji materialnej czynnie 
włączyć się w zdalną edukację. 
    

W najbliższych nume-
rach Pulsu Powiatu zamie-
rzamy prezentować naszym 
czytelnikom cykl artykułów 
o tematyce dotyczącej funk-
cjonowania gospodarstw do-
mowych,  zarówno tych z te-
renów wiejskich, jak i miesz-
czan żyjących w samych Py-
rzycach (kiedyś Pyritz). Dla-
tego nasza gorąca prośba  
o akceptację tego pomysłu. 
Jednocześnie to pewnego ro-
dzaju usprawiedliwienie, że 
podobnie jak w poniższym 
materiale, tak i pewnie w ko-
lejnych, często zabraknie tra-
dycyjnej widokówki, znanej  
z wcześniejszych numerów 

Życie codzienne dawnych pyrzyczan

PP i nawiązującej do tytułu pro-
jektu, którego tradycyjną formę 
znacie Państwo już od 2010 roku: 
„Ze zbiorów kart pocztowych dr. 
Wojciecha Kuźmińskiego”.

Będziemy starali się pisać  
o wszelkich sferach aktywności 
mieszkańców Pyrzyc, począw-
szy od przepisów kulinarnych, ro-
dzaju świadczonych usług, warun-
kach handlu, poprzez stroje i zdob-
nictwo, a kończąc na miejscowych 
tradycjach. Będziemy również pre-
zentować tzw. „fanty” odkrywane 
długo po latach od zakończenia 
wojny, znajdujące się w zbiorach 
miejscowych kolekcjonerów, a jed-
nocześnie  związane bezpośrednio 
z ziemią pyrzycką. 

Tytułem wprowadzenia pre-
zentujemy właśnie, nie jak zwykle 
tradycyjną widokówkę, a drobny 
zbiór wyrobów porcelanowych do-
tyczących miasta Pyrzyce. Na fo-
tografii można zauważyć m.in.:  
solniczkę, filiżanki, popielniczkę, 
gwizdek bractwa kurkowego – te 
akurat są bogato zdobione (zna-
nymi motywami miejskimi)  i za-
pewne nie były przedmiotem co-
dziennego użytku. Nie zostały rów-
nież wykonane przez miejscowych 
rzemieślników, bowiem są wyni-
kiem najwyższego kunsztu i sygno-
wane przez np. bawarskich lide-
rów zdobnictwa.  Takie fanty okre-
ślane były jako  „Petit Tour”. Skąd 
wzięła się nazwa „Mały objazd”? 

Otóż w XVIII i jeszcze do po-
łowy XIX wieku młodzież  
z dobrych domów odbywała 
tour, by poznać lepiej swój re-
gion. Podczas owych wycie-
czek krajoznawczych nie tylko 
podziwiano zabudowę i piękno 
natury, ale dokonywano także 
zakupów. Pamiątki zachwyci-
łyby dzisiejszych szperaczy, 
którzy narzekają na szerzącą 
się wszędzie plagę gadżetów 
wyprodukowanych w Chinach. 
Otóż z wypraw i eskapad przy-
wożono porcelanę ozdobioną 
krajobrazami z podziwianych 
miejsc. Takie dotyczyły rów-
nież przedwojennych Pyrzyc.  

Zachęcamy do najbliższej 
lektury Pulsu Powiatu.



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 7                                                                19.05.2020 8                                                                               Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 7                                              

Informacji o nowym lipiań-
skim zabytku czytamy - „Kirkut 
zlokalizowany jest na północny 
wschód od centrum Lipian, po 
północno zachodniej stronie drogi 
prowadzącej z Lipian do Jarząbek. 
Cmentarz żydowski w Józefinie za-
znaczono na mapie topograficznej 
Messtischblatt z 1891 i 1934 roku. 
Kirkut założony został prawdopo-
dobnie w XVIII wieku i był użyt-
kowany przez społeczność żydow-
ską z Lipian. W 1935 roku cmen-
tarz został zdesakralizowany i zde-
wastowany. Cmentarz żydowski w 
Józefinie posiada wartość zabyt-
kową jako miejsce pochówku, łą-
czy się z tym niematerialna war-
tość wynikająca ze statusu sa-
kralnego i uczuć religijnych. Po 
wojennej zagładzie cmentarze ży-
dowskie często pozostawały je-
dynym świadectwem wielowieko-
wych dziejów gminy. Stanowi ma-
terialny ślad i pamiątkę obecności 
społeczności żydowskiej na tere-
nie Pomorza Zachodniego oraz w 
przedwojennym mieście Lipiany. 
Stanowi nośnik pamięci o wielo-
narodowej i wieloreligijnej trady-
cji Pomorza Zachodniego (war-
tość historyczna). Oczywista war-
tość zabytkowa cmentarzy żydow-
skich jako miejsca pochówków 
wynika bezpośrednio z obecności 
szczątków ludzkich, gdyż najważ-
niejsza w obrębie cmentarza jest 

Cmentarz żydowski 
w gminie Lipiany
zabytkiem

strefa grzebalna. Zgodnie z tra-
dycją i prawem religii żydowskiej 
ludzkie szczątki są święte nawet 
po śmierci i pozostają takimi aż do 
Dnia Sądu Ostatecznego. Według 
zasad religii mojżeszowej cmen-
tarz jest zawsze miejscem świę-
tym, nienaruszalnym, gdzie naj-
ważniejsze jest to co kryje ziemia, 
a spokoju pochowanych osób na-
ruszać nie można. Cmentarz został 

założony na wzniesieniu porośnię-
tym lasem. Granice pierwotnego 
założenia czytelne. Zachowały 
się fundamenty kamienno-cegla-
nego muru ogrodzeniowego. Teren 
cmentarza zadrzewiony, zacho-
wany starodrzew, pierwotny układ 
alejowo - kwaterowy cmentarza. 
Układ ścieżek zatarty. Na tere-

nie cmentarza żydowskiego za-
chowały się elementy sepulkralne 
jak: kilka macew i pomników na-
grobnych z napisami w języku nie-
mieckim i hebrajskim, podstawy 
nagrobków i ceglano-betonowe 
obudowy grobów, fragmenty ma-
cew. Widoczne są również wkopy 
w obrębie nagrobków. W części 

podziemnej z pewnością zlokali-
zowane są historyczne pochówki. 
Historia społeczności żydow-
skiej w Lipianach sięga końca 
XVIII lub początku XIX wieku. 
Gmina żydowska nie była liczną 
gminą, ale posiadała własną sy-
nagogę oraz cmentarz. Kirkut zlo-
kalizowany był na terenie obecnej 
osady leśnej Józefin i był użytko-
wany przez społeczność żydowską 
z pobliskich Lipian. Początkowo 
liczba mieszkańców pochodzenia 
żydowskiego wynosiła 70-85 osób. 
W pierwszych dziesięcioleciach 
XX wieku nastąpił spadek liczby 
ludności do mniej niż 60 miesz-
kańców. W 1932 roku Lipiany za-
mieszkiwało 46 Żydów, co stano-
wiło 1% całej ludności miasta. Na 
czele gminy stał sekretarz Artur 
Weile, Adolf Cohn oraz skarbnik 
Josef Friedmann. Kantorem i na-
uczycielem był Kornfeld. W 1930 
r. budżet gminny wynosił 600 RM. 
W skład majątku gminy wcho-
dziła synagoga przy Tempelgasse, 

W ubiegłym tygodniu na stronie  Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie podana 
została informacja o tym, że cmentarz żydowski 
zlokalizowany w miejscowości Józefin, gm. Lipiany 
– uznano za zabytek i wpisano go tym samym do re-
jestru zabytków pod nr A-1863. 
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informuje, 

że w Urzędzie Gminy Kozielice, 

Kozielice 73

wywieszony został 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych  do dzierżawy

Obręb Kozielice działka 

nr 150 pow. 900 m²,

Obręb Kozielice część działki 

594 pow. 0,22 ha.

Szczegółowe informacje można uzyskać 

pod nr tel. 091 561 11 41

WÓJT  GMINY

  KOZIELICE

W związku z obecną sytuacją 
epidemiczną  w kraju, w ramach 
środków własnych, OSP Jesionowo 
z gminy Przelewice zakupiło m.in. 
dwa jednorazowe kombinezony 
ochrony biologicznej TYVEK-X, 
przyłbice i maski z filtrem FFP2 
oraz rękawice ochronne, a także 
płyn do dezynfekcji rąk. Strażacy 
również zapoznani zostali z zasa-
dami stosowania bieżących pro-
cedur, jak i posługiwania się wy-
posażeniem ochrony osobistej. 
Warto też pamiętać, że dla straża-
ków ochotników, a szczególnie ra-

towników uczestniczących w ak-
cjach, najważniejszym zadaniem 
jest ratowanie życia i zdrowia lu-
dzi. Ponadto w ostatnim czasie po-
prawiono stan techniczny remizy 
w OSP Jesionowo ze środków bu-
dżetu gminy oraz dofinansowania 
 z MSWiA.

 Aktualnie zakończono remont 
wewnątrz budynku remizy OSP Je-
sionowo.  Do zrobienia  pozostała 
jeszcze elewacja zewnętrzna naszej 
remizy.

Działania OSP Jesionowo 
w związku z zagrożeniem 
koronawirusem

podziemnej z pewnością zlokali-
zowane są historyczne pochówki. 
Historia społeczności żydow-
skiej w Lipianach sięga końca 
XVIII lub początku XIX wieku. 
Gmina żydowska nie była liczną 
gminą, ale posiadała własną sy-
nagogę oraz cmentarz. Kirkut zlo-
kalizowany był na terenie obecnej 
osady leśnej Józefin i był użytko-
wany przez społeczność żydowską 
z pobliskich Lipian. Początkowo 
liczba mieszkańców pochodzenia 
żydowskiego wynosiła 70-85 osób. 
W pierwszych dziesięcioleciach 
XX wieku nastąpił spadek liczby 
ludności do mniej niż 60 miesz-
kańców. W 1932 roku Lipiany za-
mieszkiwało 46 Żydów, co stano-
wiło 1% całej ludności miasta. Na 
czele gminy stał sekretarz Artur 
Weile, Adolf Cohn oraz skarbnik 
Josef Friedmann. Kantorem i na-
uczycielem był Kornfeld. W 1930 
r. budżet gminny wynosił 600 RM. 
W skład majątku gminy wcho-
dziła synagoga przy Tempelgasse, 

cmentarz i ubojnia rytualna. Na-
uka religii obejmowała 4 dzieci. 
W okresie panowania rządów na-
zistowskich społeczność żydowska 
w Lipianach zanikła. W 1942 roku 
miasto zamieszkiwała tylko jedna 
osoba pochodzenia żydowskiego, 
pozostali mieszkańcy emigrowali 
lub zostali deportowani”.

Po zamieszczoną informacją 
na facebooku na powyższy temat 
naszą wiedzę o nowym zabytku 
poszerzył profesor Edward Rymar 
- „Należało w takim razie odnoto-
wać pochowanie na tym kirkucie 
przyjaciela Heinricha Heine’go 
czy Mendelsohna, członka bohemy 
berlińskiej Mosesa Mosera 
Mają Strzelce swego słynnego 
Żyda, Ludwiga Nostera (1859–
1910), malarza portrecistę, Barli-
nek szczyci się Emanuelem Laske-
rem (1868–1941) przez 27 lat od 
1894 szachowym mistrzem świata, 
przyjacielem Einsteina, mają Li-
piany mniej dotąd znanego Mo-

sesa (Mojżesza) Mosera. To osobi-
stość! Urodził się w Lipianach 29 
IX 1797 r. jako syn rajcy Jakuba 
Mosera. Wyjątkowo matematycz-
nie uzdolniony już w 1814, ma-
jąc 17 lat, wszedł do kierownic-
twa grupy bankowej Friedländer 
& Comp. w Berlinie i do kręgu 
przyjaciół wpływowego berliń-
czyka, bankowca i rajcy Dawida 
Friedländera. Z nim i bankow-
cem Abrahamen Mendelssohnem 
Bartholdy (* 1776 † 1835), ojcem 
kompozytora Feliksa, pozostawał 
w założonym w 1792 „Stowarzy-
szeniu Przyjaciół”. Studiował filo-
logię i filozofię, bywał na eksklu-
zywnych odczytach filozofów i hi-
storyków. Pisał nawet w sanskry-
cie, piśmie dawnych Indii. Czytał 
starożytnego Homera w starogrec-
kim oryginale, od 1818 studiował 
u Georga Wilhelma Friedricha 
Hegla (1770–1831). Wraz z Le-
opoldem Zunz, Edwardem Gans  
i innymi Moses Moser żydowskimi 
intelektualistami (Izrael Jacob-
son, Lazarus Bendavid, Heinrich 
Heine) 17 XI 1819 założył w Ber-
linie stowarzyszenie kultury i na-

uki żydowskiej („Verein für Cul-
tur und Wissenschaft der Juden”),  
a po jego rozwiązaniu w 1824 
utrzymywał z towarzyszami kon-
takty. Pozostawał w przyjaźni ze 
studentami z Düsseldorfu, zwłasz-
cza z ich guru - swym rówieśni-
kiem (ur. 13 XII 1797) poetą He-
inrichem Heine, z którym utrzy-
mywał wiele lat kontakty listowne. 
Od 1836 był współudziałowcem 
domu bankowego Friedläende-
rów i prezydentem „Stowarzysze-
nia Przyjaciół”, berlińskiej cyga-
nerii żydowskiej. Nie zerwał kon-
taktów z Lipianami i swą rodziną 
tamże. Zmarł w Lipianach 15 VIII 
1838 r. Na wieść o śmierci przy-
jaciela Heine domagał się zwrotu 
swych listów do niego, ale okazało 
się, że Moses tę wyjątkowo luksu-
sową korespondencję już ludziom 
porozdawał. Nagrobek na kir-
kucie na Sandbergu (‘Piaskowej 
Gorce”) w lasku Lipiański Kąt k. 
Jedlic widziano jeszcze w końcu 
XX w.”

PP  
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Rząd co pewien czas, w ramach 
tarczy antykryzysowej, wprowa-
dza kolejne projekty pomocowe dla 
większych, a także dla mikroprzed-
siębiorstw. Mamy między innymi 
zwolnienie z opłacania składek 
ZUS, mamy postojowe, są też uma-
rzalne pożyczki, których dysponen-
tem w naszym powiecie jest Powia-
towy Urząd Pracy i jeszcze inne na-
rzędzia w zależności od wielkości 
firmy. Samorządy, w ramach wła-
snych kompetencji i możliwości 
budżetowych, też mogą wesprzeć 
lokalny biznes, bo jak on padnie to 
nie będzie podatków i gmina po-
padnie w dochodowe tarapaty. Czy 
pyrzyckie gminy wyszły naprzeciw 
biznesowym problemom?

 Gmina Pyrzyce   
  Burmistrz Pyrzyc  23 kwietnia 

2020 r. przedłożyła Radzie Miej-
skiej w Pyrzycach pakiet pomo-
cowy COVID-19 zawierający:
1. uchwałę nr XXII/ 157/20 Rady 
Miejskiej w Pyrzycach w sprawie 
odstąpienia od dochodzenia należ-
ności o charakterze cywilnopraw-
nym przypadających gminie Py-
rzyce oraz jej jednostkom podle-
głym w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID -19,
2. uchwałę Nr XXII/ 158/20 Rady 
Miejskiej w Pyrzycach w sprawie 
przedłużenia terminu płatności rat 
podatku od nieruchomości w celu 
zwalczania gospodarczych skut-
ków spowodowanych epidemią 
COVD- 19
3. uchwałę Nr XXII/ 159/20 Rady 
Miejskiej z dnia 23 kwietnia 2020 
roku w sprawie zwolnienia z po-
datku od nieruchomość za część 
roku 2020 w celu zwalczania go-
spodarczych skutków spowodowa-
nych epidemią COVID-19,
4. Uchwałę Nr XXII/ 167/20 Rady 
Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 
kwietnia 2020 roku zmieniająca 
uchwałę w sprawie opłaty targowej.

Wprowadzenie ww. uchwał 
może przynieść ujemny skutek dla 
budżetu gminy w kwocie około 77 
000,00 zł brutto za okres 3 mie-
sięcy w odniesieniu do uchwały Nr 
XXII/ 157/20 oraz około 600 000 
zł w skali kwartału w odniesieniu 

do pozostałych uchwał , zakłada-
jąc, że każdy przedsiębiorca do-
tknięty skutkami COVID 19 złoży 
stosowny wniosek, korektę dekla-
racji bądź informację przedstawia-
jąc spadek obrotów w minimalnych 
wysokościach określonych w pod-
jętych uchwałach.
 Gmina Lipiany 
   W związku z sygnałami lokal-
nych przedsiębiorców na wnio-
sek Burmistrza Lipian w sprawie 
pomocy dla lokalnych firm tuż po 
Świętach Wielkanocnych została 
zwołana sesja nadzwyczajna, aby 
uchwały mogły wejść w życie w 
najszybszym możliwym terminie. 
Lipiański Pakiet Antykryzysowy 
(prezentacja w załączniku) został 
przyjęty jednogłośnie i obejmował 
następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XV/ 106/2020 Rady 
Miejskiej w Lipianach z dnia 16 
kwietnia 2020 r. w sprawie prze-
dłużenia terminów płatności rat 
podatku od nieruchomości wska-
zanym grupom przedsiębiorców, 
których płynność finansowa ule-
gła pogorszeniu w związku z po-
noszeniem negatywnych konse-
kwencji ekonomicznych z powodu 
COVID- 19
2. Uchwała Nr XV/ 107/2020 Rady 
Miejskiej w Lipianach z dnia 16 
kwietnia 2020 r. w sprawie wpro-
wadzenia za część roku 2020, 
zwolnienia z podatku od nierucho-
mości: gruntów, budynków i bu-
dowli związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, grupom 
przedsiębiorców, których płyn-
ność finansowa uległa pogorszeniu  
w związku z ponoszeniem nega-
tywnych konsekwencji ekonomicz-
nych z powodu COVID- 19
3. Uchwała Nr XV/ 108/2020 Rady 
Miejskiej w Lipianach z dnia 16 
kwietnia 2020 r. w sprawie uchy-
lenia uchwały Nr XX/ 143/2016 
Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 
27 września 2016 roku w sprawie 
opłaty targowej
4. Uchwała Nr XV/ 109/2020 Rady 
Miejskiej w Lipianach z dnia 16 
kwietnia 2020 r. w sprawie odstą-
pienia od dochodzenia należności  
o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających jednostce samo-
rządu terytorialnego lub jej jed-

Gminna tarcza COVID 19 
nostkom organizacyjnym, wymie-
nionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finan-
sach publicznych, w stosunku do 
pomiotów, których płynność finan-
sowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konse-
kwencji ekonomicznych z powodu 
COVID - 19
Szacujemy, że koszt całego pakietu 
może opiewać na łączną kwotę 200 
tys zł. Ponieważ uchwały powyż-
sze (z wyjątkiem uchwały o opła-
cie targowej) dotyczą podmiotów, 
których płynność finansowa ule-
gła pogorszeniu w związku z pono-
szeniem negatywnych konsekwen-
cji ekonomicznych z powodu CO-
VID-19, wyliczone skutki finan-
sowe na pewno nie osiągną wska-
zanej maksymalnej wielkości. Ich 
faktyczny rozmiar będzie znany, 
gdy znana będzie liczba podmio-
tów ubiegających się o wsparcie 
(w zależności od liczby złożonych 
wniosków w przypadku należno-
ści cywilnoprawnych oraz korekt 
informacji lub deklaracji w przy-
padku należności podatkowych). 
Na chwilę obecną liczba ta nie jest 
znana.

 Gmina Kozielice 
 Samorząd (Rada Gminy Kozie-
lice) nie podjęła uchwał pomoco-
wych dla przedsiębiorców działa-
jących na terenie Gminy Kozielice.

 Gmina Bielice
Rada Gminy Bielice nie podej-
mowała uchwał pomocowych dla 
przedsiębiorców działających na 
terenie Gminy Bielice.

 Gmina Przelewice
W Gminie Przelewice nie podjęto 
uchwał pomocowych dla przed-
siębiorców działających na terenie 
gminy.

 Gmina Warnice
Wprowadzone zostały uchwały: 
1. XVII/87/2020 z dnia 5 maja 2020 
roku (publikacji w Dzienniku Urzę-
dowym z dniem 11 maja 2020 r.)  
w sprawie zwolnienia od podatku 
od nieruchomości przedsiębiorców, 
których płynność finansowa ule-
gła pogorszeniu w związku z po-
noszeniem negatywnych konse-
kwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19.
2. XVII/88/2020 z dnia 5 maja 2020 
roku( publikacji w Dzienniku Urzę-
dowym z dniem 11 maja 2020 r.)  w 
sprawie przedłużenia płatności rat 
podatku od nieruchomości wska-
zanym przedsiębiorcom, których 
płynność finansowa uległa pogor-
szeniu w związku z ponoszeniem 
negatywnych konsekwencji eko-
nomicznych z powodu COVID-19. 
Na dzień sporządzenia odpowiedzi 
tj. 13.05.2020 roku nie można prze-
widzieć skutków finansowych dla 
budżetu gminy podjętych uchwał, 
ponieważ nie wpłynął jeszcze ża-
den wniosek od przedsiębiorców. 
Nie należy porównywać  inicjatyw 
poszczególnych samorządów, bo  
i gminy są różne, miejmy nadzieję, 
że pomoc i ta rządowa i ta gminna 
skierowana do przedsiębiorców 
spowoduje, że po przestoju i za-
paści będzie co odmrażać i będzie 
komu w przyszłości płacić gminne 
podatki.

PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Długowieczność po pyrzycku 

19 listopada 2018 roku za-
warte zostało porozumienie po-
między Tomaszem Hincem, Woje-
wodą Zachodniopomorskim a Bo-
gusławem Staszewskim, prezesem 
Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Szczecinie. Na mocy tego po-
rozumienia Wojewoda Zachodnio-
pomorski wspólnie z Regionalną 
Izbą Obrachunkową każdego roku 
będą publikować informacje o sta-
nie zachodniopomorskich gmin, 
powiatów i województwa. Kilka-
naście dni temu opublikowany zo-
stał pierwszy taki raport za 2019 
rok. Dokument zawiera wiele spe-
cjalistycznych danych dotyczących 

Burmistrz Pyrzyc i wójt Kozielic już po absolutorium? 

kondycji jednostek samorządu te-
rytorialnego w 2019 roku a także 
tendencję, czyli jak się mają samo-
rządowe finanse porównując rok do 
roku. W tym zestawieniu analitycy 
podliczyli samorządom rok 2019 i 
porównali z 2018. W opublikowa-
nej tabeli najwyżej i z najwyższym 
awansem rok do roku w kategorii 
gminy wiejskie znajduje się gmina 
Kozielice, która uplasowała się na 
pozycji 21 na 47 gmin wiejskich, z 
awansem rok do roku o 8 miejsc. 
W tym samym zestawieniu gmin 
wiejskich na miejscu 33 znajduje 
się gmina Przelewice o 7 miejsc do 
góry, gmina Warnice na miejscu 38  

także o 7 miejsc do góry porów-
nując rok 2019 do 2018. Na ostat-
nim 47  miejscu w kategorii gmin 
wiejskich w zestawieniu wojewody 
i RIO znajduje się gmina Bielice 
i tutaj mamy spory spadek rok do 
roku, bo aż o 12 miejsc. Jeżeli cho-
dzi o gminy wiejsko – miejskie ta-
kie jak  Pyrzyce i Lipiany to na 55 
takich samorządów w wojewódz-
twie zachodniopomorskim, najwy-
żej, bo na miejscu 18, z awansem 
o 12 miejsc do góry znajdujemy 
gminę Pyrzyce, gmina Lipiany w 
tabeli znalazła się na miejscu 47, 
także z awansem rok do roku o 5 
miejsc. 

W przypadku Kozielic i Py-
rzyc ocenę kondycji finansowej 
obu gmin, dokonaną przez specjali-
stów wojewody i Regionalnej Izby 
Obrachunkowej można chyba już 
uznać  jako wniosek obu instytu-
cji o udzielenie przez obie rady dla 
burmistrz i wójta absolutorium, co 
potwierdzi się lub nie już za mie-
siąc podczas sesji absolutoryjnych, 
wątpliwość płynie stąd, że bywało 
już tak w pyrzyckich samorządach, 
że RIO jest za, a radni przeciw.

PP

Gminna tarcza COVID 19 W kwietniu tego roku zmarł 
pan Władysław Sadłoń z Mechowa, 
najstarszy  mieszkaniec gminy Py-
rzyce, który 31 stycznia tego roku 
obchodził 104 urodziny.  Pan Wła-
dysław od kilku lat, nosił nieofi-
cjalny tytuł najstarszego miesz-
kańca powiatu pyrzyckiego, w dłu-
gowieczności wyprzedzał innych  
o kilka lat. Dziś zapytaliśmy samo-
rządy poszczególnych gmin, czy są 
wśród ich mieszkańców tacy, któ-
rym można śpiewać 200 lat!, 200 
lat!

W załączonej obok tabeli publi-
kujemy przekazane nam przez py-
rzyckie gminy dane.
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Matury 2020 

    Matura będzie miała w tym 
roku nietypowy przebieg, z po-
wodu epidemii koronawirusa nie 
odbędzie się w maju. Decyzją 
MEN i CKE została przesunięta 
na czerwiec. Zmienił się jednak 
nie tylko termin egzaminów, ale 
też forma ich przeprowadzania. 
W tym roku nie będzie egzami-
nów ustnych. Odbędą się wy-
łącznie egzaminy pisemne.  
W powiecie pyrzyckim mamy 

▪ 8 czerwca (poniedziałek) - język polski na poziomie podstawowym
 (godz. 9), język polski na poziomie rozszerzonym (godz. 14).
▪ 9 czerwca (wtorek) - matematyka na poziomie podstawowym 
(godz. 9), język łaciński i kultura antyczna (godz. 14).
▪ 10 czerwca (środa) - język angielski na poziomie podstawowym
 (godz. 9), język angielski na poziomie rozszerzonym (godz. 14).
▪ 15 czerwca (poniedziałek) - matematyka na poziomie rozszerzonym 
(godz. 9), filozofia (godz. 14).
▪ 16 czerwca (wtorek) - biologia (godz. 9), wiedza o społeczeństwie 
(godz. 14).
▪ 17 czerwca (środa) - chemia (godz. 9), informatyka (godz. 14)
▪ 18 czerwca (czwartek) - język niemiecki na poziomie podstawowym
 (godz. 9), język niemiecki na poziomie rozszerzonym (godz. 14).
▪ 19 czerwca (piątek) - geografia (godz. 9), historia sztuki (godz. 14).
▪ 22 czerwca (poniedziałek) - język włoski na poziomie podstawowym, 
język łemkowski (godz. 9), język włoski na poziomie rozszerzonym 
(godz. 14).
▪ 23 czerwca (wtorek) - język francuski na poziomie podstawowym 
(godz. 9), język francuski na poziomie rozszerzonym (godz. 14).
▪ 24 czerwca (środa) - fizyka i astronomia (godz. 9), historia (godz. 14).
▪ 25 czerwca (czwartek) - język hiszpański na poziomie podstawowym
 (godz. 9), język hiszpański na poziomie rozszerzonym (godz. 14).
▪ 26 czerwca (piątek) - język rosyjski na poziomie podstawowym (godz. 
9), język rosyjski na poziomie rozszerzonym (godz. 14).
▪ 29 czerwca (poniedziałek) - języki mniejszości narodowych (białoruski, 
litewski i ukraiński), język kaszubski (godz. 9), języki mniejszości naro-
dowych na poziomie rozszerzonym, historia muzyki (godz. 14) oraz eg-
zaminy z poszczególnych przedmiotów w językach obcych dla absolwen-
tów klas dwujęzycznych. 

Termin dodatkowy i poprawkowy 
Egzaminy maturalne w dodatkowym terminie dla osób, które nie 

mogą przystąpić do nich w czerwcu, są zaplanowane od 8 do 14 lipca. 
Matury poprawkowe odbędą się 8 września. 
Wyniki matur 
Wyniki matur absolwenci poznają do 11 sierpnia. Ci, którzy nie zda-

dzą jednego z egzaminów obowiązkowych i przystąpią do matury po-
prawkowej, otrzymają wyniki do 30 września.

W tym roku, z powodu ogłoszonego stan epidemii na terenie Rzeczy-
pospolitej Polskiej, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo miesz-
kańców, w powiecie pyrzyckim nie odbyły się ogólnodostępne uroczysto-
ści z okazji Święta Konstytucji. W Pyrzycach  w kościele parafialnym pw. 
Wniebowzięcia NMP odbyło się nabożeństwo w intencji święta 3 Maja, 
w którym uczestniczyli między innymi Starosta Pyrzycki Stanisław Stę-
pień, Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska, przewodniczący rady Miej-
skiej w Pyrzycach Mariusz Majak. Po nabożeństwie złożone zostały  
w miejscach pamięci wiązanki kwiatów. Podobny przebieg miały uroczy-
stości w Lipianach. 

PP

Niech się święci 3 Maja

W związku z rezygnacją z man-
datu radnego Rady Gminy w Prze-
lewicach Józefa Swat, Wojewoda 
Zachodniopomorski zarządzeniem 
Nr 101/2020 z dnia 3 kwietnia 
2020 r. zarządził wybory uzupeł-
niające do Rady Gminy Przelewice, 
wyznaczając ich datę na dzień 7 
czerwca 2020 roku. Zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami był czas 
do 5 maja 2020 roku na zgłaszanie 
się kandydatów na radnego. Z ta-
kiej możliwości skorzystała jedna 

osoba, a jest nią pani Regina Wie-
czorkiewicz z Żukowa i już dziś 
można jej gratulować, bo ona zo-
stanie nową radną bez jakiegokol-
wiek głosowania. Dzieje się tak  
(w gminie Przelewice po raz ko-
lejny) kiedy ilość kandyda-
tów w danym okręgu wybor-
czym równa się ilości manda-
tów do zdobycia, wtedy to, zgod-
nie z kodeksem wyborczym wy-
borów się nie przeprowadza. 
Gratulujemy nowej pani radnej.

 

Wyborcy z gminy Przelewice 
nie pójdą do urn

trzy szkoły, w których taką 
nietypową maturę trzeba bę-
dzie przeprowadzić, są to Ze-
spół Szkół w Lipianach, Zespół 
Szkół NR1 i Zespół Szkół Nr 2 
CKU w Pyrzycach. Matury roz-
poczną się 8 czerwca, a zakoń-
czą 29 czerwca. Podobnie jak w 
ubiegłych latach, egzaminy będą 
odbywać się rano (godz. 9) i po 
południu (godz. 14). Poniżej za-
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15 maja br. Burmistrz Pyrzyc 

– Marzena Podzińska wręczyła dy-
plomy i nagrody za udział w konkur-
sie na etiudę filmową przeciwko mo-
wie nienawiści i dyskryminacji „Spo-
tkanie z Paragrafem”.
I miejsce – Kinga Kubacka, ZS Nr 2 
CKU w Pyrzycach za film pt.: „STOP   
HATING – NIE WARTO”.
 
II miejsce – Emilia Chrzanowska, ZS 
Nr 2 CKU w Pyrzycach za film pt.: 
Spotkanie z paragrafem – czyli o hej-
cie i całej reszcie”.
 
III miejsce – Jagoda Jane-
czek, ZS Nr 1 Noblistów Pol-
skich w Pyrzycach za film 
pt.: „Wywiad z Hejterem”

WYRÓŻNIENIE otrzymał Ad-
rian Wójcik, uczeń klasy II Techni-
kum Informatycznego ZS Nr 2 CKU 
w Pyrzycach, który ambitnie wcie-
lił się w rolę ofiary hejtu w filmie pt. 
„STOP HATING – NIE WARTO”.

Pyrzyckie OSCARY 

Patrol pyrzyckich dzielnicowych w szybki 
sposób ustalił sprawców kradzieży, do jakiej do-
szło wobec seniora pod jednym ze sklepów na 
terenie naszego miasta. Kilka dni temu do jed-
nostki Policji w Pyrzycach zgłosił się 94-letni 
mieszkaniec Pyrzyc, który oświadczył, że został 
okradziony. 

Senior kilka minut wcześniej robiąc zakupy 
pozostawił rower pod sklepem w centrum Py-
rzyc pozostawiając na bagażniku reklamówkę 
z art. spożywczymi, lekami a także książeczką 
zdrowia i receptami. Gdy starszy mężczyzna 
wyszedł ze sklepu spostrzegł, brak rzeczy na 
bagażniku. 

Pokrzywdzony senior, nie posiadając tele-
fonu komórkowego, przyjechał do pyrzyckiej 
komendy, gdzie spotkał dzielnicowych. Asp. 
szt. Artur Jaskulski oraz st. post. Agata Gamuł-
kiewicz, po wysłuchaniu mężczyzny niezwłocz-
nie udali się wraz z pokrzywdzonym w penetra-
cję miasta za sprawcami, którymi mieli być trzej 
mężczyźni i kobieta.

Doskonałe rozpoznanie osobowe i terenowe 
dzielnicowych pozwoliło na szybkie wytypowa-
nie sprawców kradzieży. Podczas penetracji re-
jonu miasta zostali oni ujęci i ukarani manda-
tami karnymi na łączną kwotę 2 tysięcy złotych. 
Pokrzywdzony senior odzyskał utracone mienie 
w całości.

SPRAWNE DZIAŁANIE
DZIELNICOWYCH 
PRZYCZYNIŁO SIĘ 
DO UJĘCIA
I UKARANIA 
SPRAWCÓW KRADZIEŻY

Strzelnica Military Area w Żabowie już 
czynna. Wedle obowiązujących dziś prze-
pisów traktowana jest jak obiekt sportowy i 
już można rozpocząć na tym obiekcie zajęcie 
i rekreację. Przypomnijmy, że dawną strzel-
nicę Ligi Obrony Kraju ożywił 4 lata temu 
Marek Gawroński, od tego czasu odbywają 
się tam zawody strzeleckie, festyny, szkole-
nia i rekreacja. W związku z epidemią obiekt 
nie funkcjonował, dziś już jest do dyspozycji 
tych, którzy potrzebują odrobinę adrenaliny, 

Odreaguj kwarantannę
na strzelnicy 

a pewnie niejednemu po kwarantannie od-
rzut z kultowego karabinu Kałasznikowa by 
się przydał. Zapraszamy także do obejrzenia 
materiału filmowego zrealizowanego w ubie-
głym tygodniu na strzelnicy przez Tvk Aura 
z udziałem Pulsu Powiatu, a w nim Marek 
Gawroński i Marek Krzywicki opowiadają 
o tym, co dziś na Strzelnicy Military Area 
słychać.  

Wyborcy z gminy Przelewice 
nie pójdą do urn
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Zabytkowe kościoły, cerkwie, pałace, zamki czy średniowieczne mury 
obronne to tylko część obiektów, które przejdą prace remontowe lub za-
bezpieczające dzięki wsparciu Pomorza Zachodniego.

Bez konkursu
na kolejny rok 

8 maja w Urzędzie Miejskim 
w Pyrzycach odbyło się uroczy-
ste wręczenie aktów powierze-
nia stanowisk dyrektorskich. Bur-
mistrz Pyrzyc Marzena Podzińska 

Na zdj. od lewej: dyrektor Miro-
sław Staciwa SP Żabów, 
dyrektor Roman Major SP Mielęcin,
dyrektor Katarzyna Jaszczak SP 
Okunica

Jednym z zadań, w ramach 
działań Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach, jest biuro Powiato-
wego Rzecznika Konsumentów. 
Można tam skorzystać z pomocy, 
bezpłatnej porady prawnej w za-
kresie konsumenckim. Każdego 
roku rzecznik przedkłada radzie 
powiatu sprawozdanie z działalno-
ści w roku minionym i w tym ty-
godniu radni takie sprawozdanie za 
rok 2019 dostali. W sprawozdaniu 

Na co skarżą się mieszkańcy 
powiatu pyrzyckiego?

czytamy między innymi, że w 2019 
r. odnotowano 957 porad udzielo-
nych osobiście, telefonicznie oraz 
drogą elektroniczną, w tym 384 po-
rady dotyczące sprzedaży towarów 
i 573 porady dotyczące usług. Za-
notowano wzrost ilości rad w po-
równaniu do roku poprzedniego  
o 21. Do sprawozdania rzecznika 
załączona został tabela z wykazem 
problemów, z jakimi przychodzą 
mieszkańcy powiatu pyrzyckiego.

wręczyła je dla trzech dyrektorów 
szkół, którzy od 1 września obejmą 
funkcje dyrektorów szkół w ra-
mach przedłużenia powierzonego 
stanowiska o jeden rok szkolny, 

to jest do 31 sierpnia 2021 roku. 
Przedłużenie powierzenia stano-
wisk odbyło się na podstawie Roz-
porządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z 10 kwietnia 2020 roku 

zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych rozwiązań 
w okresie czasowego ogranicze-
nia funkcjonowania jednostek sys-
temu oświaty w związku z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID 19 pozwalającego 
na powołąnie na stanowisko dy-
rektora szkoły bez przeprowadza-
nia postępowania konkursowego, 
oczywiście przy pozytywnej opinii 
burmistrz.   Stanowisko dyrektora 
szkół burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska przedłużyła  – Katarzy-
nie Jaszczak SP Okunica, Roma-
nowi Majorowi SP Mielęcin i Mi-
rosławowi Staciwie SP Żabów. 

PP
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W czwartek 7 maja Sejmik 
Województwa Zachodniopomor-
skiego przyjął uchwałę, która za-
pewni łączną pomoc w wysoko-
ści 1,8 mln zł dla 70 projektów 
rekomendowanych przez zarząd 
województwa.

- Sytuacja w związku z pande-
mią koronawirusa jest trudniej-
sza, niż kilka miesięcy temu, ale 
utrzymujemy finansowanie prac 
przy zabytkach na zaplanowa-
nym poziomie. Nie możemy zapo-
minać o sferze, która określa na-
szą zachodniopomorską tożsa-
mość. Zabytki są ważnym elemen-
tem historii tych ziem, składową 
atrakcyjności turystycznej regionu 
i obiektami, z którymi jesteśmy 
związani emocjonalnie – zaznacza 
marszałek województwa Olgierd 
Geblewicz.

W tym roku lista zabytków, 
które przejdą prace liczy 70 pozy-
cji, tym samym jest ich więcej niż 
w zeszłym roku (67), jednocześnie 
łączna kwota wsparcia liczy 1,8 
mln zł czyli jest o 200 tys. zł wyż-
sza niż zeszłoroczna. Ze wspar-
cia województwa korzystają m.in. 
gminy, parafie, muzea, ośrodki 
kultury, stowarzyszenia, izby rze-
mieślnicze, gospodarstwa rolne, 
spółki oraz osoby prywatne. Do 

udziału w konkursie uprawniony 
był każdy podmiot posiadający ty-
tuł prawny do zabytku wynikający 
z prawa własności, użytkowania 
wieczystego, trwałego zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego. 

W powiecie pyrzyckim w ra-
mach środków od marszałka 
wsparcie otrzyma Gmina Pyrzyce 
na „Opracowanie dokumentacji 
budowlanej-konserwatorskiej XI-
V-wiecznych murów obronnych  
w Pyrzycach na odcinku od Baszty 
Lodowej do Baszty Prochowej” 
w wysokości 25 tysięcy złotych, 
kwota wnioskowana była w wyso-
kości 50 tysięcy złotych, a całko-
wity koszt zadania to  ponad 110 
tysięcy złotych. Dotację w wyso-
kości 35 tysięcy zł. otrzyma Para-
fia Rzymskokatolicka pw. Chry-
stusa Króla  w Jesionowie na „Re-
mont XIII w. kościoła filialnego pw. 
św. Floriana w Jesionowie - dach 
etap II” i jeszcze jedna dotacja trafi 
do gminy Przelewice, a dokładnie 
50 tysięcy zł. dotacji otrzyma Pa-
rafia Rzymskokatolicka  pw. św. 
Michała Archanioła  w Rosinach   
z przeznaczeniem na „Prace remon-
towo-zabezpieczające dach zabyt-
kowego XVI w. kościoła filialnego 
pw. MB Różańcowej w Gardźcu”                 

PP

Pomorze Zachodnie 
z pomocą dla 70 zabytków
Zabytkowe kościoły, cerkwie, pałace, zamki czy średniowieczne mury 

obronne to tylko część obiektów, które przejdą prace remontowe lub za-
bezpieczające dzięki wsparciu Pomorza Zachodniego.

Na zdj. od lewej: dyrektor Miro-
sław Staciwa SP Żabów, 
dyrektor Roman Major SP Mielęcin,
dyrektor Katarzyna Jaszczak SP 
Okunica

zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie szczegółowych rozwiązań 
w okresie czasowego ogranicze-
nia funkcjonowania jednostek sys-
temu oświaty w związku z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID 19 pozwalającego 
na powołąnie na stanowisko dy-
rektora szkoły bez przeprowadza-
nia postępowania konkursowego, 
oczywiście przy pozytywnej opinii 
burmistrz.   Stanowisko dyrektora 
szkół burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska przedłużyła  – Katarzy-
nie Jaszczak SP Okunica, Roma-
nowi Majorowi SP Mielęcin i Mi-
rosławowi Staciwie SP Żabów. 

PP
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Świat obok               nas
W tytułowym cyklu publiku-

jemy kolejną fotografię Mariana 
Białkowskiego, fotografa ama-
tora, lipiańczyka który z zamiło-
waniem podgląda okoliczną florę, 
faunę i ją fotografuje. W  tym wy-
daniu PULSU w roli głównej KOS, 
o spotkaniu z którym fotograf ama-
tor pisze tak - „Kos to budzik lasu, 
w odróżnieniu do drozda śpiewaka, 
nie powtarza ciągle tej samej frazy 
swego śpiewu. Za każdym razem 
wyśpiewuje inną melodię od wcze-
snego rana do godzin wieczornych. 
Samce mają upierzenie czarne, 
błyszczące z wyraźnym żółtym dzio-
bem (jego koniec jesienią staje się 
czarny) Stare samce mają dziób po-

marańczowy. Samica oliwkowo - 
brązowa, dziób brązowy. Osobniki 
tego gatunku najczęściej poruszają 
się po ziemi skacząc. Lot powolny, 
ale zgrabny. Przewyższają one inne 
gatunki zręcznością w poruszaniu 
się pomiędzy krzewami ponad zie-
mią. Są mało płochliwe. Odzywają 
się krótkimi dźwiękami, a spłoszone 
wydają jazgot. Ptak ten coraz czę-
ściej zamieszkuje tereny miast przez 
cały rok, nie odbywając jesien-
nych wędrówek na południe. Załą-
czone zdjęcie  wykonałem w kwiet-
niu 2020 r na skaju lasu w okolicy 
Lipian” - opowiedział o spotkaniu  
z kosem Marian Białkowski 

8 maja br. p. Marek Kowal-
czuk, zastępca wójta gminy Prze-
lewice dokonał przekazania 73 szt. 
laptopów dla dyrektorów czterech 
szkół z terenu naszej gminy. W dal-
szym etapie dyrektorzy w imieniu 
wójta gminy użyczą ten sprzęt naj-
bardziej potrzebującym uczniom  
i nauczycielom. Zakupu sprzętu 
dokonano  w ramach projektu 
grantowego pn. „Zdalna Szkoła 
- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształce-

nia zdalnego”. Granty z Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa są fi-
nansowane ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach Programu Ope-
racyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014-2020, Oś Priorytetowa nr I 
„Powszechny dostęp do szybkiego 
Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeli-
minowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szeroko-
pasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach”.

Przekazanie laptopów 
dla dyrektorów szkół 

Wiemy, że zainteresowanie 
opieką w samorządowych przed-
szkolach i oddziałach przedszkol-
nych na terenie powiatu pyrzyc-
kiego jest na razie znikome. Dziś 
już wiemy, że od 25 maja zostaną 
uruchomione w klasach 1-3 szkół 
podstawowych zajęcia opiekuńczo-
dydaktyczne, czy rodzice podejdą 
do tej możliwości tak samo, jak do 
otwieranych przedszkoli? 

Pozostając  w temacie oświaty: 
także od 25 maja będą możliwe 
konsultacje z nauczycielami dla ma-
turzystów i ósmoklasistów, którzy 
przygotowują się do egzaminów,  
a od 1 czerwca konsultacje będą uru-

Czy rodzice zaprowadzą dzieci do szkoły?
chomione dla wszystkich uczniów 
szkół podstawowych i ponadpod-
stawowych np. w celu poprawienia 
ocen. Od 18 maja otwarte zostaną 
także placówki i instytucje z bazą 
noclegową i działalnością opiekuń-
czo-edukacyjną, są to np. schroni-
ska młodzieżowe, czy świetlice śro-
dowiskowe. Od 17 maja dzieci po-
niżej 13 roku życia mogą wycho-
dzić z domu bez opieki dorosłego 
opiekuna. I jeszcze informacja, 
która może mieć pewien wpływ na 
decyzje rodziców  zaprowadzić do 
przedszkola czy nie, to to, że prze-
dłużony został zasiłek opiekuńczy 
dla rodziców dzieci do lat 8.


