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https://ekoserwis.szczecin.pl/

 „Obchodzimy dziś wspólnie 
75-lecie istnienia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lipianach. To 
zaszczytny jubileusz i szczegól-
na uroczystość, na którą swoją 
postawą i zaangażowaniem pra-
cowało wiele pokoleń naszych 
druhów i mieszkańców. Zawsze 
wierni strażackiemu hasłu "Bogu 
na chwałę, ludziom na ratunek" 
mimo upływu czasu wypełniali 
strażacką służbę, niosąc pomoc 
i ratunek potrzebującym podczas 

75 lat OSP Lipiany 

PP- Ile kontroli dotyczących prze-
strzegania przepisów sanitarnych 
ziwązanych z epidemią COVID  
19 przeprowadzono na terenie po-
wiatu pyrzyckiego w okresie od 1 
lipca 2020 do 30 września 2020,  
w jakich instytucjach, obiektach 
handlowych itd. były przeprowa-
dzone i co było przedmiotem kon-
troli?
Mirosława Harasymowicz Bąk 
Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Pyrzycach - 
W okresie od 01.07.2020 r. do 
30.09.2020 r. przeprowadzono 200 
kontroli sanitarnych mających na 
celu sprawdzenie realizacji ograni-
czeń, nakazów, zakazów i zaleceń 
w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. 
Kontrolą objęto obiekty handlowe, 
zakłady pracy (w tym zakłady pro-
dukcyjne), środki transportu, domy 
weselne, obiekty usługowe, impre-
zy plenerowe, obiekty sportowe, 
placówki nauczania i wychowania 
oraz podmioty lecznicze.
PP - Czy w wyniku przeprowadzo-
nych kontroli ukarano jakieś osoby 
lub podmioty?
M.H.B. - W wyniku przepro-
wadzonych kontroli nie nało-
żono kar za nieprzestrzeganie 
ograniczeń, nakazów, zakazów  
i zaleceń w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii SARS - CoV-2.
PP - Ile kontroli w okresie od 1 
września 2020 do 30 września 
2020 przeprowadzono w placów-
kach oświatowych na terenie po-
wiatu, czego dotyczyły i czy były 
nałożone kary? 
M.H.B. - Od dnia 01.09.20 do 
30.09.2020 r. - przeprowadzono 
ogółem 12 kontroli w placówkach 
oświatowo-wychowawczych, w tym 
5 kontroli w przedszkolach, 4 kon-
trole w szkołach podstawowych, 
jedną kontrolę w zespole szkół i 2 
kontrole w domu kultury. Kontrole 
sanitarne przeprowadzone w 8 
placówkach dotyczyły przestrze-
gania przepisów określających wy-
magania higieniczne i zdrowotne, 
higieny pomieszczeń i wymagań 
w stosunku do sprzętu używane-
go w szkołach i innych placów-
kach oświatowo-wychowawczych, 
wdrożenia i przestrzegania wy-
tycznych przeciwepidemicznych 

3 października 2020 r. w sołec-
twie Warnice Przysiółek odbyło 
się uroczyste otwarcie siłowni 
zewnętrznej połączone ze Świę-
tem Pieczonego Ziemniaka oraz 
Dniem Chłopaka.

W uroczystości udział wzięli: 
członek Zarządu Powiatu Pyrzyc-
kiego  Marcin Łapeciński, radny 
Powiatu Pyrzyckiego  Przemy-
sław Maciąg, wójt Gminy Warni-
ce  Alina Werstak, zastępca wój-

Dzięki staraniom Starosty Py-
rzyckiego Stanisława Stępnia 
Zespół Szkół Nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Pyrzycach został do-
posażony o 25 sztuk nowych ta-
bletów HUAWEI MediaPad M5 lite 
z dostępem do Internetu w sieci 
t-mobile w ramach programu Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej - 
Odkryj Świat z OSE. Tablety będą 
wykorzystywane do prowadzenia 
zajęć edukacyjnych, a w przypad-
ku zaistnienia potrzeby nauczania 
zdalnego będą przekazywane 
uczniom. 

Kontrole SANEPIDU 
w powiecie 

MEN, MZ i GIS w zakresie przeciw-
działania COVID-19, bezpieczeń-
stwa żywności i żywienia, prze-
strzegania obowiązków w zakresie 
ochrony zdrowia przed następ-
stwami używania tytoniu i wyrobów 
tytoniowych. Pozostałe 4 kontrole 
dotyczyły sprawdzenia wykonania 
obowiązków nałożonych decyzjami 
administracyjnymi PPIS w drodze 
postępowania administracyjnego. 
Nie nakładano kar w kontrolowa-
nych obiektach.
PP - Czy na terenie powiatu py-
rzyckiego w związku z zagroże-
niem epidemicznym wprowadzono 
w jakiejś placówce oświatowej re-
alizację zajęć w sposób mieszany 
lub zdalny. W wymiarze szkoły lub 
klasy?
M.H.B. - Dotychczas na tere-
nie powiatu pyrzyckiego zajęcia  
w palcówkach nauczania i wycho-
wania odbywają się w trybie sta-
cjonarnym, jednozmianowym. Do 
30 września 2020 r, nie otrzymano 
zgłoszeń dotyczących zachorowa-
nia wśród uczniów lub kadry pe-
dagogicznej, w związku z tym nie 
wprowadzono systemu nauczania 
hybrydowego bądź zdalnego.

Wszystkie placówki oświatowo-
-wychowawcze posiadają opra-
cowaną procedurę wewnętrzną 
funkcjonowania placówki w cza-
sie epidemii oraz postępowania 
w przypadku wystąpienia podej-
rzenia zakażenia koronawirusem 
lub zachorowaniem na COVID-19 
wśród uczniów lub kadry pedago-
gicznej, z uwzględnieniem specy-
fiki placówki i zaleceń wytycznych 
przeciwepidemicznych. W związ-
ku z prowadzeniem stacjonarnego 
trybu nauczania PPIS udostęp-
nił numer telefonu alarmowego 
dla dyrektorów placówek w celu 
zgłaszania przypadków podejrze-
nia zachorowania na COVID-19 
wśród osób przebywających na 
terenie placówek. W celu szybkiej, 
obustronnej komunikacji uzyskano 
aktualne numery telefonów do dy-
rektorów w sprawach dotyczących 
SARS-CoV-2.

PP

Mamy już żółte strefy w całym kraju i zapowiedzi karania za 
niestosowanie się do przepisów związanych z zapobieganiem 
rozprzestrzenianiu się epidemii.

 O to, jak wyglądało egzekwowanie dotychczas obowiązujących 
przepisów w naszym powiecie zapytaliśmy Mirosławę Harasy-
mowicz Bąk Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Pyrzycach

ta,  Stanisław Wudarczyk, radny 
Gminy Warnice  Ryszard Sta-
szewski, sołtys sołectwa Warnice 
Przysiółek  Danuta Stoińska oraz 
mieszkańcy.

Wyżej wymienieni goście oraz 
gospodarze dokonali przecięcia 
wstęgi, po czym nastąpiła część 
artystyczno-rozrywkowa z wystę-
pem zespołu Biesiada.

 

W Warnicach będzie siła

„Minister Edukacji Maciej Ko-
peć po raz kolejny wsparł moje 
starania o doposażenie naszych 
placówek oświatowych, za co 
chciałbym mu serdecznie podzię-
kować. Mam nadzieję, że nasze 
kolejne inicjatywy w dziedzinie 
poprawy funkcjonowania oświaty, 
modernizacji, doposażenia będą 
miały także wsparcie ministra” 
- Stanisław Stępień Starosta Py-
rzycki. 

Tablety dla liceum 
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     Eko Serwis Sp. z o.o. 

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

Zaprasza do współpracy 
w zakresie gospodarki odpadami, 

zgodnie z literą prawa. 

https://ekoserwis.szczecin.pl/

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

Zadzwoń

 „Obchodzimy dziś wspólnie 
75-lecie istnienia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lipianach. To 
zaszczytny jubileusz i szczegól-
na uroczystość, na którą swoją 
postawą i zaangażowaniem pra-
cowało wiele pokoleń naszych 
druhów i mieszkańców. Zawsze 
wierni strażackiemu hasłu "Bogu 
na chwałę, ludziom na ratunek" 
mimo upływu czasu wypełniali 
strażacką służbę, niosąc pomoc 
i ratunek potrzebującym podczas 

75 lat OSP Lipiany 
pożarów oraz innych zdarzeń, 
o każdej porze dnia i nocy. Jako 
prezes tej jednostki składam dziś 
hołd i podziękowanie druhom za-
łożycielom, wszystkim prezesom, 
naczelnikom oraz druhnom i dru-
hom z OSP w Lipianach, którzy 
tworzyli siedemdziesięciopięcio-
letnią historię naszej  jednostki” - 
powiedział podczas uroczystości 
jubileuszu Zygmunt Ziajka, pre-
zes OSP w Lipianach. Spotkanie 
jubileuszowe strażaków byłych  

W Warnicach będzie siła

i obecny, a także władz samorzą-
dowych odbyło się 25 września 
2020 r. podczas uroczystej sesji 
Rady Miejskiej w Lipianach. 

Podczas spotkania w zapre-
zentowanym rysie historycznym 
przypomniano kilka dat i nazwisk 
związanych w sposób wyjątko-
wy z historią Ochotniczej Straży  
w Lipianach.

 - „Początek Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Lipianach datuje się na 
wrzesień 1945 rok. W pierwszych 
latach działalności prezesem OSP 
był druh Jan Łukasiewicz. 

W tym okresie do nowopowstałej  
organizacji trafia pierwszy sprzęt 
m.in.: węże, motopompa. Jednost-
ka otrzymała również ubrania stra-

żackie.  W szeregach Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Lipianach za-
szczytną służbę pełnili między inny-
mi następujący druhowie: Dominik 
Juszko, Bolesław Cisło, Stanisław 
Banaszkiewicz, Marian Kotarski, 
Wiesław Romaniecki, Bolesław Ze-
ler, Stanisław Kowalski,  Krzysztof 
Pieczonka, Czesław Karliński, Lech 
Robakowski, Edward Sobecki, Ta-
deusz Szabatowski, Aleksander 
Szajda, Bronisław Lawrentif, Irene-
usz Sobecki” - to fragment odczy-
tanego przez Paulinę Sawa rysu 
historycznego. Była też minuta 
ciszy dla tych strażaków, którzy 
odeszli na „wieczną służbę”. Ak-
tualnie Ochotnicza Straż Pożarna 
w Lipianach  liczy 30 członków, 5 
honorowych. W tym roku w jedno-
stce powstała Młodzieżowa Dru-
żyna Pożarnicza. Obecnie funkcję 
prezesa OSP pełni dh Zygmunt 
Ziajka, a naczelnikiem jest dh Ma-
rek Pietruszkiewicz. 

PP

Drodzy Mieszkańcy, przed bu-
dynkiem Urzędu Gminy Warnice 
czeka wielkie serce na Wasze 
nakrętki. Jest to nie tylko pro-
ekologiczne przedsięwzięcie, ale 
przede wszystkim mające pomóc 
najbardziej potrzebującym. W po-
jemniku zbierane są plastikowe 
nakrętki, a dochód z ich sprze-
daży przeznaczony będzie na 
wsparcie chorych bądź niepełno-
sprawnych dzieci z naszej gminy.

Można tam wrzucać wszelkie 
plastikowe nakrętki, bez wzglę-
du na kształt, czy kolor. Mogą to 
więc być nakrętki np. po napo-
jach, kawie, mleku, czy jogurtach. 
W pojemniku zostawić możemy 
również zakrętki po chemii gospo-
darczej, po płynach do zmywania, 
szamponach i płynach do płuka-

nia. Ważne, by nie dorzucać do 
nakrętek innych przedmiotów.

Podobne pojemniki z powo-
dzeniem funkcjonują już w wielu 
polskich miastach. Dzięki nim 
mieszkańcy mogą przyczynić się 
do pomocy potrzebującym, jed-
nocześnie troszcząc się również 
o ekologię. Mieszkańcy Gminy 
Warnice, którzy zbierają nakrętki 
i dochód z ich sprzedaży prze-
znaczają na leczenie bądź reha-
bilitację swoich dzieci mogą wnio-
skować do wójta Gminy Warnice 
o przejęcie zebranych nakrętek. 
Ważne, aby w podaniu wskazać 
dane kontaktowe (preferowany 
numer telefonu) w celu powiado-
mienia o możliwości odebrania 
nakrętek.

Wielkie serce na niewielkie nakrętki
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Pierwsza o wielkości 0,3993 ha, a druga 0,3002ha. 
Działki położone są w Pyrzycach obręb nr 4,

 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 122 
– ul. Mickiewicza. 

Obie nieruchomości posiadają warunki zabudowy. 

Sprzedam dwie atrakcyjnie położone 
działki budowlane 

o łącznej powierzchni 0,6995 ha

„15 lat historii – to KRYSZTA-
ŁOWY jubileusz pełnych radości 
i pogody ducha słuchaczy, którzy 
dzisiaj otwierają nową  i mam na-
dzieję piękną kartę swojej działal-
ności. Mówią o sobie, ‘że nauka 
ich odmładza i dodaje skrzydeł’ 
i to jest prawda. ‘Sensem życia 
jest znaleźć swój dar. Celem ży-
cia jest oddanie tego celu innym’ 
– powiedział Picasso. Ten sens 
życia i piękniejszy świat od 15 lat 
daje nam Uniwersytet Trzeciego 
Wieku. 15-lecie to przede wszyst-
kim piętnaście lat  ciężkiej pracy, 
ale także miliony radosnych chwil. 
Piętnaście lat, a cel ten sam - 
pomagać sobie w jesieni życia.  
A początek 25 października 2005 
r. był dla nas wyjątkowym i rado-
snym wydarzeniem, bo to właśnie 
wtedy po raz pierwszy zabrzmiał 
hymn GAUDEAMUS IGITUR i po-
nad 70 studentów odebrało legity-
macje. Nasz Uniwersytet zaistniał 
wśród niewielu wówczas uniwer-
sytetów w naszym województwie” 
- to fragment przemówienia pre-
zes UTW w Pyrzycach Zenobii 
Walczak podczas uroczystości 
jubileuszowych, które odbyły się 9 
października w Pyrzyckim Domu 
Kultury. 

Był czas na podziękowania tym, 
którzy wsparli pyrzycką uczelnię 
- „W ciągu 15 lat inspirujących 
doświadczeń, poszukiwań i wytę-
żonej pracy zarządów, prezesów 
i kreatywnych słuchaczy Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku dozna-
waliśmy nieocenionej pomocy ze 
strony pyrzyckiego środowiska,  
a szczególnie od burmistrzów: 
Kazimierza Lipińskiego, Marka 
Olecha i Marzeny Podzińskiej. 
Pani burmistrz należą się szcze-
gólne podziękowania za docenie-
nie naszej działalności i przeka-
zanie nam -  w roku jubileuszu – 
pięknych pomieszczeń na nasze 
biura. Pomieszczenia są na tyle 
duże, że nie musimy już szukać 
miejsc na zajęcia naszych sekcji 
zainteresowań. Wszystko mamy 
w jednym miejscu. Jednocześnie 
dziękuję pani Małgorzacie Pio-
trowskiej i Szczecińskiej Fundacji 
Talent, Promocja, Postęp za nie-
odpłatne przekazanie nam mebli 
 i naczyń kuchennych. 

Dziękuję starostom Powiatu: 
panu Wiktorowi Tołoczce i Stani-
sławowi Stępniowi. Dziękuję rów-
nież naszym życzliwym sojuszni-
kom i przyjaciołom: Pyrzyckiemu 
Przedsiębiorstwu Komunalnemu, 

mgr. farmacji Dominikowi Kulpie, 
Firmie Handlowej „ARMEL” Arka-
diusz Meler,  Bogdanowi Janiako-
wi  Restauracji „Park”. Serdecznie 
dziękuję dyrektorom i pracownikom 
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Py-
rzyckiego Domu Kultury i Pyrzyc-
kiej Biblioteki Publicznej. Dziękuję  
lokalnym mediom, które na bieżąco 
informują o podejmowanych przez 
nas działaniach. Szczególnie ser-
deczne podziękowania kieruję do 
naszych instruktorów, którzy po-
święcają swój czas próbując nas 
czegoś  nauczyć: Joannie Suwiń-
skiej, Januszowi Urbańskiemu, 
Klaudii Szczepkowskiej, Justynie 
Pawłowskiej, Józefowi Legiędzio-
wi, Małgosi Piotrowskiej. Serdecz-
nie dziękuję za wieloletnią opiekę 
naukową panu profesorowi Toma-
szowi Szutkowskiemu. Jako dłu-
goletni prezes doznałam wspólnie  
z Zarządami owocnej, nieocenionej 
pomocy i wielkiej życzliwości, za 
co wyrażam dla wszystkich głęboki 
szacunek i serdeczne podziękowa-
nia” - zakończyła swoje wystąpie-
nie Zenobia Walczak, prezes UTW. 
Były dyplomy, podziękowania, pre-
zenty, kwiaty i jubileuszowy tort, 

była także część artystyczna z arty-
stami z Pyrzyckiego Domu Kultury, 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Py-
rzycach a także część kabaretowa 
w wykonaniu Małgorzaty Piotrow-
skiej i Marzeny Podzińskiej. „Gratu-
luję naszej pyrzyckiej uczelni pięk-
nego jubileuszu, gratuluję wszyst-
kim byłym i obecnym studentom 15 
- lecia działalności. Gratuluję ener-
gii jaką macie w działaniu i realiza-
cji własnych pasji. Dziś działalność 
uniwersytetu jest nierozerwalnie 
związana z życiem naszego miasta 
i gminy. Z aktywnością, kreatyw-
nością studentów, z tym co robią 
spotykamy się bardzo często. Są 
to wystawy, pokazy, prelekcje, chór, 
kabaret, Senioriada, taniec, malar-
stwo, poezja, itd. Za to, co robicie 
dla społeczności naszej gminy na 
ręce pani prezes Zenobii Walczak 
składam serdeczne podziękowania 
dla wszystkich studentów UTW” – 
serdecznie pogratulowała i pokrót-
ce podsumowała działalność UTW 
Marzena Podzińska, burmistrz Py-
rzyc.

PP

Jubileusz Uniwersytetu zaliczony
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była także część artystyczna z arty-
stami z Pyrzyckiego Domu Kultury, 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Py-
rzycach a także część kabaretowa 
w wykonaniu Małgorzaty Piotrow-
skiej i Marzeny Podzińskiej. „Gratu-
luję naszej pyrzyckiej uczelni pięk-
nego jubileuszu, gratuluję wszyst-
kim byłym i obecnym studentom 15 
- lecia działalności. Gratuluję ener-
gii jaką macie w działaniu i realiza-
cji własnych pasji. Dziś działalność 
uniwersytetu jest nierozerwalnie 
związana z życiem naszego miasta 
i gminy. Z aktywnością, kreatyw-
nością studentów, z tym co robią 
spotykamy się bardzo często. Są 
to wystawy, pokazy, prelekcje, chór, 
kabaret, Senioriada, taniec, malar-
stwo, poezja, itd. Za to, co robicie 
dla społeczności naszej gminy na 
ręce pani prezes Zenobii Walczak 
składam serdeczne podziękowania 
dla wszystkich studentów UTW” – 
serdecznie pogratulowała i pokrót-
ce podsumowała działalność UTW 
Marzena Podzińska, burmistrz Py-
rzyc.

PP

Jubileusz Uniwersytetu zaliczony
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

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

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

że w dniach 12.10.2020 r. – 02.11.2020 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

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

przeznaczonych do sprzedaży.

Burmistrz Lipian
Bartłomiej Królikowski

WÓJT GMINY BIELICE
OGŁASZA

ŻE W DNIU 16 LISTOPADA 2020 r.

ODBĘDĄ SIĘ PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI 
GMINY BIELICE:

900 - Nieruchomość niezabudowana nr 161/4 o pow. 8,7726 
ha stanowiąca własność Gminy Bielice, położona w obrę-
bie geodezyjnym Będgoszcz. Dzierżawa na cele rolne. Cena 
wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 318,89 zł. 
Wadium: 40,00 zł

930 - Nieruchomość niezabudowana nr 161/6 o pow.2,7392 
ha stanowiąca własność Gminy Bielice, położona w obrę-
bie geodezyjnym Będgoszcz. Dzierżawa na cele rolne. Cena 
wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 499,37 zł. 
Wadium: 50,00 zł

Wadium należy wpłacać do dnia 12.11.2020r. na rachu-
nek bankowy: Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Od-
dział w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070.   
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy 
Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23 
lub www.bip.bielice.com.pl

Podstawowe objawy korona-
wirusa w dużym stopniu przypo-
minają objawy klasycznej grypy. 
Zaliczamy do nich przede wszyst-
kim: kaszel i gorączkę a także 
ogólne osłabienie, bóle mięśnio-
we, rozbicie, bardzo rzadko ból 
głowy, gardła, wymioty i biegunkę. 
W odróżnieniu od grypy, do obja-
wów COVID-19 zaliczyć można 
również duszność. Jeżeli mamy 
tylko część powyższych objawów 
i dla świętego spokoju chcieliby-
śmy wykonać prywatnie i odpłat-
nie badania, to gdzie, takie bada-
nia możemy wykonać? 

Czy może jest jakaś oficjalna 
lista rekomendowanych przez 
instytucje odpowiedzialne za na-
sze zdrowie laboratoriów w woje-
wództwie zachodniopomorskim? 

Zapytaliśmy o to rzecznika pra-
sowego Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno - Epidemiologicznej, w odpo-
wiedzi czytamy: 

„Niestety, nie posiadam takiej 
listy, ale na stronie gov.pl jest do-
stępna lista laboratoriów wykonu-
jących badania https://www.gov.
pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-
covid. Z moich informacji wiem, 
że Medistest i Diagnostyka wyko-
nują takie badania prywatnie, co 
do pozostałych nie posiadam ta-
kiej wiedzy. Laboratorium WSSE 
w Szczecinie takich badań odpłat-
nie nie wykonuje” – odpowiedzia-
ła na moje pytanie Małgorzata 
Kapłan, rzecznik prasowy WSSE 
w Szczecinie. 

 Całe szczęście, że mamy In-
ternet i tam coś każdy znajdzie,  
a swoją drogą czy państwowe 
służby nie powinny wskazać, któ-
re laboratoria wykonują badania 
zgodnie zobowiązującymi przepi-
sami, na certyfikowanych mate-
riałach itd.?

PP 

Gdzie prywatnie 
sprawdzić się na COVID?



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                                                12.10.2020  7                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                              

.

„Niestety, nie posiadam takiej 
listy, ale na stronie gov.pl jest do-
stępna lista laboratoriów wykonu-
jących badania https://www.gov.
pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-
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nują takie badania prywatnie, co 
do pozostałych nie posiadam ta-
kiej wiedzy. Laboratorium WSSE 
w Szczecinie takich badań odpłat-
nie nie wykonuje” – odpowiedzia-
ła na moje pytanie Małgorzata 
Kapłan, rzecznik prasowy WSSE 
w Szczecinie. 

 Całe szczęście, że mamy In-
ternet i tam coś każdy znajdzie,  
a swoją drogą czy państwowe 
służby nie powinny wskazać, któ-
re laboratoria wykonują badania 
zgodnie zobowiązującymi przepi-
sami, na certyfikowanych mate-
riałach itd.?

PP 

Gdzie prywatnie 
sprawdzić się na COVID?

Atrakcją ziemi lipiańskiej są 
liczne jeziora leżące w bezpo-
średnim sąsiedztwie miastecz-
ka. Wody jeziora Wądół i Jeziora 
Kościelnego otaczają miasto od 
północy, wschodu i południa. 
Na terenie gminy znajduje się 
łącznie aż 15 jezior, co stanowi  
10% całkowitej powierzchni  
gminy. Wśród nich te najwięk-
sze: Chłop o powierzchni 326 
ha i głębokości 37,5 m, Będzin – 
166 ha i głębokości do 13 m oraz 
wspomniane już jeziora Wądół  
i Kościelne o łącznej powierzchni 
168 hektarów. Jezioro Wądół 
leży w dorzeczu rzeki Myśli  - 
zwane bywa czasem Lipiańskim 
Północnym. Jezioro Wądół, ra-
zem z położonym na południu 
Lipian Jeziorem Kościelnym, 
kiedyś było jednym akwenem, 
przez co stanowiło naturalną, 
wodną zaporę obronną miasta. 
Dzisiaj jeziora te są połączone 
tylko wąskim kanałem, który 
przebiega pod ulicą Mostową. 

Nie zapomnij o Lipianach, mieście nad jeziorami!

Jezioro ma dwa półwyspy – leśny 
na północy, gdzie można spotkać 
potężny (obwód 11,8 m) głaz na-
rzutowy z różowego granitu, oraz 
południowy, tzw. „Grodowy”.

Położenie nad jeziorami przez 
wieki stanowiło o atrakcyjności mia-
sta. Na prezentowanej widokówce 
zamieszczono nawet okoliczno-
ściową pieczęć z panoramą mia-
sta i napisem:  „Vergesst Lippehne 
nicht, die Stadt an den Seen”, czyli:  
„Nie zapomnij o Lipianach, mieście 
nad jeziorami”! Co z pewnością 
miało zachęcać turystów do po-
nownego odwiedzenia miasteczka. 

Na fotografii zamieszczono wi-
dok na miasto od strony Jeziora 
Kościelnego, obejmujący m.in.: 
ośrodek zdrowia, mleczarnię i go-
rzelnię.

Brak jest wydawcy karty poczto-
wej i nie ma możliwości identyfika-
cji dokładnego okresu wysyłki do 
odbiorcy w Hanower. Co ciekawe, 
nie był to okres przedwojenny. Wi-
dokówka posiada bowiem bardzo 

ciekawy w swojej historii znaczek 
pocztowy, tzw.:  „2 Berlin” w kolorze 
niebieskim. Początki tego znaczka 
sięgają bowiem 21 czerwca 1948 
r. Reforma walutowa w zachodnich 
strefach Niemiec, doprowadziła do 
przyspieszonej reformy walutowej 
w ZSRR (i Berlinie). 24 czerwca 
(25 czerwca w Berlinie Zachod-
nim) w wielu urzędach pocztowych 
(tzw. „District Handoverprint”) dru-
kowano znaczki „alarmowe”, aby 
zaspokoić zapotrzebowanie na-
stępnego dnia, aż do momentu, 
gdy 3 lipca pojawiły się znaczki  
z nadrukiem maszynowym. Dopro-
wadziło to natychmiast do sowiec-
kiej blokady Berlina Zachodniego  
i berlińskiego transportu lotniczego 
(operacja „Vittles”). Ludność Berli-
na Zachodniego bardzo ucierpia-
ła w czasie trwania blokady, która 
została zniesiona dopiero 12 maja 
1949 roku. (Operacja „Airlift” trwa-
ła do 30 września 1949 roku). Aby 
pokryć koszty tej masowej operacji 
zaopatrzenia i zapewnić miesz-

kańcom Berlina stałą pomoc, 
niemiecki parlament (za zgodą 
rządu wojskowego) uchwalił 
ustawę nakładającą podatek  
w wysokości 2 Pfennig. Oznacza 
to, że  zwykły znaczek pocztowy 
był używany do płacenia podat-
ku. Podatek miał być płacony 
TYLKO za pomocą znaczka 
„niebieska pchła”, wydanego po 
raz pierwszy 1 grudnia 1948 r.  
i opatrzonego napisem „NO-
TOPFER / 2 BERLIN / STEUR-
MARKE”. 

Chociaż technicznie jest to 
znaczek podatkowy, w rzeczywi-
stości został on sprzedany przez 
pocztę i nie miał innego zastoso-
wania niż na poczcie.
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W poniedziałek 5 października 
br. w Pyrzyckim Domu Kultury 
41 uczniów z rąk Burmistrz Py-
rzyc Marzeny Podzińskiej otrzy-
mało stypendia na rok szkolny 
2020/2021 a rodzicom stypendy-
stów wręczono gratulacyjne listy. 
Stypendia są ustalane i przyzna-
wane przez burmistrz Pyrzyc po 
uzyskaniu opinii Komisji ds. Sty-
pendium Motywacyjnego. 

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW GMINY PYRZYCE
Liczy się nie tylko średnia ocen, 

ale także osiągnięcia na olimpia-
dach przedmiotowych, konkur-
sach i zawodach na szczeblach 
od powiatowego po ogólnopol-
ski. W sumie do najzdolniejszych 
uczniów trafi 29 704,00 zł.

Nagrodzeni to uczniowie nie-
publicznej szkoły podstawowej  
i publicznych szkół w gminie Py-
rzyce. Stypendystka Kaja Giergiel 
uczennica Szkoły Podstawowej z 

Oddziałami Integracyjnymi w Py-
rzycach uzyskała najwyższą śred-
nią (5,92). Uroczystość wręczenia 
stypendium uświetniły muzyczne 
akcenty, wystąpił chór szkolny 
ze Szkoły Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi w Pyrzy-
cach pod kierunkiem pani Klaudii 
Szczepkowskiej oraz duet fletowy 
Kaja Giergiel i Maja Chyła uczen-
nice Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia.

 „Serdecznie wszystkim wyróż-
nionym gratuluje i życzę, aby sty-
pendium stanowiło motywację do 
dalszych sukcesów. Bardzo dzię-
kuje także firmie Catering Wio-
letta Gołowacz, za ufundowanie 
słodkiego upominku dla stypen-
dystów” – to słowa Marzeny Po-
dzińskiej, burmistrz Pyrzyc, które 
na uroczystości usłyszeli zebrani.

O trudnej, epidemicznej sytuacji w domach opieki w całej Pol-
sce słyszymy prawie codziennie. Osoby tam przebywające są 
w podeszłym wieku i do tego mają różne choroby, a co za tym 
idzie osłabiony organizm, co z kolei powoduje większą podat-
ność na zakażenie COVID 19. 
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WÓJT  GMINY

  KOZIELICE
informuje, 

że w Urzędzie Gminy Kozielice, 
Kozielice 73

wywieszony został WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonych do dzierżawy 

 w drodze bezprzetargowej

obręb Mielno, gmina Kozielice część działki   
nr 552/24 o pow. 0,415 ha

obręb Siemczyn, gmina Kozielice  
część działki nr  84/5 o pow. 1,05 ha

obręb Tetyń , gmina Kozielice  
działka 229/4 o pow. 0,3382 ha

obręb Załęże, gmina Kozielice  
działka 101/2 o pow. 0,27 ha.

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

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

       Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 13/2020, 
nr 14/2020, nr 15/2020, nr 16/2020, nr 17/2020, nr 
18/2020, nr 19/2020, przeznaczonych do sprzedaży 
oraz do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub 
dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości.

W powiecie pyrzyckim mamy 
jeden Dom Pomocy Społecznej 
w Żabowie, składa się z dwóch 
obiektów mieszkalnych usytu-
owanych w Pyrzycach przy ul. 
Niepodległości oraz w Żabowie. 
Dom funkcjonuje jako placówka 
stałego pobytu dla 80 osób prze-
wlekle somatycznie chorych (40 
miejsc - Pyrzyce, 40 miejsc - Ża-
bów), a najstarszy mieszkaniec 
pyrzyckiego DPS we wrześniu 
2020 roku skończył 97 lat.

Jak dziś wygląda sytuacja w na-
szym DPS pytamy Justynę Rewer-
ską-Głodowską, dyrektor Domu 
Pomocy Społecznej w Pyrzycach 
z siedzibą w Żabowie.

 - W związku z obecną sytuacją 
epidemiczną wprowadzone zosta-
ły w naszym Domu ograniczenia 
mające na celu odpowiednie za-
bezpieczenia i ochronę najbardziej 
narażonych na ryzyko zakażeń ko-
ronawirusem osób starszych, nie-
pełnosprawnych i chorych przewle-
kle. Nasz Dom podejmuje działania 
adekwatne do zmieniającego się 
stanu, jak również przestrzega zale-
canych przez służby sanitarne reżi-
mu oraz dotychczas wydawanych 
rekomendacji. Zgodnie z zalece-
niami GIS, Krajowego Konsultanta  
w Dziedzinie Chorób Zakaźnych 
oraz rekomendacji Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej, w 
naszym Domu ograniczono bez-
pośredni kontakt mieszkańców z 
osobami spoza Domu. Mieszkańcy 
mają dostęp do urządzeń umoż-
liwiających im kontakt z bliskimi. 

DPS w Żabowie
bez zakażeń 

STYPENDIA DLA NAJZDOLNIEJSZYCH UCZNIÓW GMINY PYRZYCE

Wprowadzone zostały procedu-
ry zasad wejścia osób trzecich 
niezbędnych do funkcjonowania 
placówki. Personel Domu jest zo-
bowiązany do zachowania ścisłe-
go reżimu sanitarnego, w tym do 
noszenia środków ochrony osobi-
stej- maseczek, przyłbic, rękawic 
oraz używania środków dezynfeku-
jących. Bieżąco monitorowany jest 
stan zdrowia mieszkańców i pra-
cowników- pomiar temperatury per-
sonelu przed podjęciem pracy oraz 
pomiar temperatury 2x dziennie  
i liczby oddechów u mieszkańców. 
Personel Domu ograniczył aktyw-
ność poza pracą i w miarę możliwo-
ści ograniczono przemieszczanie 
się pracowników.

RT – Czy były przypadki zaka-
żenia? 

 
J.R.G. - W DPS nie było przypad-
ku podejrzenia lub faktycznego 
zakażenia koronawirusem.

RT - Czy przyjmujecie obec-
nie nowych podopiecznych?

  
J.R.G. - W przypadku konieczno-
ści przyjęcia nowego mieszkańca 
do DPS warunkiem przyjęcia jest 
uzyskanie negatywnego wyniku 
testu diagnostycznego w kierunku 
SARS-CoV-2. Nowo umieszczo-
nemu mieszkańcowi zapewnia się 
izolację od innych mieszkańców 
na okres 14 dni (w każdym budyn-
ku wyznaczone zostało pomiesz-
czenie do izolacji o podwyższo-
nym reżimie sanitarnym). Liczba 

O trudnej, epidemicznej sytuacji w domach opieki w całej Pol-
sce słyszymy prawie codziennie. Osoby tam przebywające są 
w podeszłym wieku i do tego mają różne choroby, a co za tym 
idzie osłabiony organizm, co z kolei powoduje większą podat-
ność na zakażenie COVID 19. 

personelu, który będzie miał bez-
pośredni kontakt z nowoprzyjętym 
mieszkańcem jest ograniczona. 
Personel zobowiązany jest do za-
chowania ścisłego reżimu sanitar-
nego.

RT - Czy w najbliższym czasie 
zamierzają Państwo wprowa-
dzić kolejne obostrzenia zwią-
zane z zagrożeniem koronawi-
rusem? 

 

J.R.G. - Na bieżąco monitorujemy 
sytuację epidemiczną oraz wyda-
wane przez służby zalecenia, re-
komendacje. Jeżeli sytuacja będzie 
wymagała wprowadzenia kolejnych 
obostrzeń, to będziemy je wpro-
wadzać, aby bardziej efektywnie 
przeciwdziałać rozprzestrzenianiu 
się wirusa SARS-CoV-2 oraz prze-
ciwdziałać pojawieniu się dużych 
ognisk zakażeń w DPS.

RT
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

6 listopada 2019 roku Bur-
mistrz Pyrzyc Marzena Podziń-
ska zaprezentowała radnym 
gminy koncepcje rozbudowy  
i modernizacji budynku pływal-
ni przy Szkole Podstawowej 
im.  Janusza Korczaka przy uli-
cy Rejtana w Pyrzycach. 

Projekt przedłożony do konsul-
tacji został przygotowany przez 
firmę AGRAPOL wspólnie z pra-
cownikami urzędu miejskiego. 
Przypomnijmy, że ostatni raz 
można było popluskać się w ba-
senie – pływalni przy ulicy Rejta-
na w Pyrzycach tuż przed świę-
tami wielkanocnymi w 2005 roku, 
po Wielkiej Nocy wodę z basenu 
wypompowano, a budynek daw-

nej pływalni stał się dla szkoły 
magazynem na krzesła, stoły itd. 
Pomysłów na powrót do baseno-
wej świetności Pyrzyc od 2005 
roku było wiele, ale żaden z nich 
nie został zrealizowany, powód 
zasadniczy to nie tylko koszty 
realizacji wizji ówcześnie rządzą-
cych, ale przede wszystkim kosz-
ty utrzymania takiego obiektu po 
jego oddaniu do użytku.

Podczas spotkania 19 listopada 
pokazano możliwe rozwiązania 
dla przyszłej inwestycji, koszty jej 
realizacji, a także koszty związane  
z utrzymaniem obiektu. Przygo-
towana koncepcja zakłada wyko-
rzystanie istniejącego już obiektu 
starej pływalni i istniejącej niecki 
basenu, pomieszczenia sąsia-
dujące miałyby być zagospoda-

rowane  na strefę relaksacyjną 
zawierającą między innymi sauny, 
jacuzzi. Kosztorysowa wartość in-
westycji  to kwota około 15 milio-
nów złotych. 

Trudno dziś powiedzieć, czy jest  
to koszt ostateczny, ponieważ tak 
naprawdę zweryfikuje go dopiero 
pierwszy przetarg na wykona-
nie inwestycji. Jak podkreślała 
rok temu na spotkaniu burmistrz 
Marzena Podzińska, Pyrzyc nie 
stać na wybudowanie aquaparku, 
ani basenu o wymiarach olimpij-
skich, bo jeżeli nawet znalazłyby 
się jakimś cudem pieniądze na 
budowę, to utrzymanie obiektu 
byłoby dla budżetu gminy Pyrzy-
ce zabójcze. Dziś można byłoby 
dodać, jak taki aquapark w dobie 
epidemii i obostrzeń utrzymać. 

Pływalnia inwestycją 2021 roku?

Będzie połączenie szpitali?
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego radni wyrazili zgo-

dę na podjęcie przez Zarząd Powiatu działań ukierunkowanych na połą-
czenie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z Samodzielnym Publicznym 
Szpitalem Klinicznym Nr I lub Samodzielnym Publicznym Szpitalem Kli-
nicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i za-
warcie wstępnego porozumienia w tej sprawie. 

Wybrano koncepcję remontu - 
modernizacji pływalni przy ulicy 
Rejtana, która jest ściśle związa-
ne z sąsiedztwem Szkoły Podsta-
wowej, pływalnia przede wszyst-
kim byłaby obiektem dla uczniów 
do nauki pływania, wieczorami 
i w dni wolne od nauki służyłaby 
rekreacji dla wszystkich chętnych 
bez względu na wiek.

Dziś powracamy do tego te-
matu, gdyż został już wykonany 
projekt remontu - modernizacji 
pływalni, inwestycja oczekuje na 
wymagane pozwolenia i pojawiła 
się szansa na pozyskanie na ten 
cel znacznych środków. W związ-
ku z tym, że Rada Ministrów pod-
jęła uchwałę w sprawie Funduszu 
Inwestycji Lokalnych, powięk-
szając wsparcie dla samorzą-
dów o 6 mld zł Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska wystąpiła 
z wnioskiem do FIL o uzyskanie 
środków z przeznaczeniem na 
realizację zadania: „Rozbudowa 
i modernizacja budynku pływalni 
przy Szkole Podstawowej w Py-
rzycach”, a decyzja w tej sprawie 
ma zapaść do połowy listopada 
2020.

„Mimo sytuacji związanej  
z epidemią, w temacie pływalni 
utrzymujemy zaplanowane tem-
po prac. Mamy już kompletną 
dokumentację. Obecnie wystę-
pujemy o wszystkie wymagane 
prawem pozwolenia i szukamy 
źródeł finansowania. Pojawiła się 
szansa na pozyskanie 6 milinów 
złotych z drugiego naboru Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Byłaby 
to znacząca kwota dająca nam 
możliwość rozpoczęcia inwestycji 
w etapach. Wniosek złożyliśmy 
i czekamy na decyzję” - powie-
działa nam burmistrz Marzena 
Podzińska. 

RT.

4 października  w godzinach popołudnio-
wych pyrzyccy policjanci Ogniwa Ruchu 
Drogowego, w ramach działań grupy SPE-
ED, zatrzymali na trzy miesiące prawa jaz-
dy dwóm kierującym, którzy nie zdjęli „nogi 
z gazu” i w terenie zabudowanym jechali 
ponad 100 km/h.

Pierwszy z kierujących w miejscowo-
ści Mielęcinek usytuowanej wzdłuż drogi  
W 119 został zatrzymany przez patrol dro-
gówki za jazdę przekraczającą dopusz-
czalną prędkość o 69 km/h. Mieszkaniec 
powiatu myśliborskiego jadąc hondą zapo-
mniał się w terenie zabudowanym i jechał 
z prędkością 119 km/h. Mężczyzna został 
ukarany mandatem karnym 500 złotych, 
a jego konto wzbogaciło się o 10 punktów 
karnych.

Kolejny kierujący 22-letni mieszka-
niec naszego powiatu jechał pojazdem 
marki BMW 102 km/h. On również, jak jego 
poprzednik, został ukarany mandatem kar-
nym i przypisaniem punktów karnych.

Obaj panowie musieli również poże-
gnać ze swoim prawem jazdy na okres 
trzech miesięcy.

Policjanci przypominają, że według obowiązujących prze-
pisów okres zatrzymania prawa jazdy wydłuży się do 6 mie-
sięcy jeżeli osoba, która pomimo utraty prawa jazdy, nadal 
będzie poruszała się samochodem i zostanie zatrzymana 
przez policję. Kolejne spotkania z mundurowymi mogą skoń-
czyć się dla opornego kierującego utratą uprawnień i ponow-
nym przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy.

 
mł. asp. Marcelina Rusin

W Mielęcinku 119 km na godzinę 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Tuż przed tegorocznymi wakacjami do Rady 
Powiatu Pyrzyckiego zostało przekazane pi-
smo – petycja mieszkańców miejscowości 
Dębiec gmina Lipiany o następującej treści  
- „W sprawie podjęcia uchwały o zakazie pły-
wania łodziami o spalinowym napędzie me-
chanicznym, w tym skuterów wodnych na je-
ziorze lipiańskim (Wądół) oraz wprowadzenia 
strefy ciszy obejmującej zbiornik wodny wraz 
z jego brzegiem. 

Jeziora i jego brzegi są ogólnie udostępnio-
ne do powszechnego korzystania z wód pu-
blicznych, do wypoczynku, turystyki, wędkar-
stwa, uprawiania sportów wodnych zgodnie  
z przepisami prawa wodnego. Jednak od kil-
ku lat na jeziorze lipiańskim Wądół wystąpiła 
silna presja osób wykorzystujących do wypo-
czynku łodzie motorowe oraz skutery wodne  
o dużej mocy. Prawie codziennie, a w szcze-
gólności w weekendy skandaliczne zachowa-
nia użytkowników łodzi motorowych i skuterów 
wodnych zakłóca spokój nie tylko mieszkań-
com Dębca, ale również całemu środowisku 
naturalnemu. Warto wspomnieć, iż negatywne 
oddziaływanie łodzi motorowych oraz skute-
rów wodnych może mieć również bezpośredni 
wpływ na niszczenie środowiska oraz samego 
zbiornika wodnego. Hałas i drgania, spaliny, 
fale elektromagnetyczne, parowanie i wycie-
ki paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych 
może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. 
Ogłuszający ryk silników (standardowo po-
ziom hałasu to 75 dB przy umiarkowanie in-
tensywnym użytkowaniu dochodzi do 100 dB, 
a skokowo nawet do 130 dB. 

Na tak małym zbiorniku wodnym jakim jest 
jezioro Wądół nawet jeden skuter potrafi sku-
tecznie uniemożliwić wypoczynek wszystkim 

Pływalnia inwestycją 2021 roku?

W Lipianach 
bez skuterów?

mieszkańcom Dębca. Fala wytwarzana pod-
czas tego typu „zabaw” rozmywa brzegi, nisz-
czy roślinność przybrzeżną, zaburza gniazdo-
wanie i lęgi ptaków oraz przynosi duże straty 
w rybostanie, zwłaszcza w młodszych sta-
diach rozwoju cennych gatunków ryb. Nie bez 
znaczenia jest również niszczenie dalszego 
otoczenia jeziora, rozjeżdżanie terenów przy-
ległych do jeziora przez samochody ciągnące 
przyczepy ze skuterami i motorówkami, a nie-
rzadko rozkopywanie samych brzegów przy 
wciąganiu i zrzucaniu ich do wody. Jezioro 
Wądół) jest pięknym akwenem o niezwykłych 
walorach przyrodniczych. 

Niedopuszczalne jest, aby sport motoro-
wodny w najbardziej niebezpiecznej i nieodpo-
wiedzialnej jego formie wziął górę nad dotych-
czasową troską i ochroną, jaką jezioro było 
objęte. Z jeziora korzystają również wędkarze, 
którzy w tym celu wykupują karty wędkarskie, 
ale nie da się łowić ryb zarówno z brzegu jak 
i z łodzi wędkarskich podczas szaleństw ludzi 
jeżdżących na skuterach wodnych powodują-
cych duże fale i wiry wodne. Niestety nie moż-
na korzystać z kajaków, rowerów wodnych lub 
żaglówek.

Biorąc to wszystko pod uwagę, jako miesz-
kańcy Dębca apelujemy o podjęcie uchwały 
zakazującej na jeziorze Wądół  w Lipianach  
pływania łodziom o spalinowym napędzie me-
chanicznym, a zwłaszcza skuterom wodnym”.

Zacytowana powyżej petycja mieszkańców 
gminy Lipiany trafiła do komisji skarg i tam wy-
pracowano uchwałę, do której załączono uza-
sadnienie, którego najważniejszy fragment cy-
tujemy  - „…..Rada powiatu może wprowadzić 
strefę ciszy obejmującą zbiornik wodny wraz 
z jego brzegiem na terenach przeznaczonych 

Będzie połączenie szpitali?

Starosta Stanisław Stępień  
w formie uzasadnienia do uchwały 
a także podczas sesji argumento-
wał, że podjęcie uchwały ma na 
celu polepszenie sytuacji Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach, a co się 
z tym wiąże również rozwój usług 
medycznych, świadczonych na 
rzecz mieszkańców. Ewentualne 
połączenie obu jednostek medycz-

nych z pewnością dałoby większe 
możliwości rozwoju szpitala, dopo-
sażenia w nowoczesny sprzęt me-
dyczny, pozyskanie wielu specjali-
stów z różnych dziedzin medycyny 
oraz środków zewnętrznych. Do-
celowo połączenie obu jednostek 
odciążyłoby finansowo i organiza-
cyjnie również Powiat Pyrzycki, któ-
ry aktualnie pełni funkcję podmiotu 

na cele rekreacyjno-
-wypoczynkowe, na 
określonych zbiorni-
kach powierzchnio-
wych wód stojących 
oraz wodach płyną-
cych, których użycie 
jest konieczne do ce-
lów bezpieczeństwa 
publicznego lub do 
utrzymania cieków  
i zbiorników wodnych, 
jednak w pierwszej 
kolejności należy do-
konać analizy terenu, 
na którym ma być ustalona strefa. Należy 
ustalić, czy spełnione są warunki do zastoso-
wania normy prawnej, czyli spełnienia warun-
ku i celu określając przeznaczenie terenu, na 
którym zakaz ma być wprowadzony, ustalając, 
że jest to teren rekreacyjno-wypoczynkowy,  
a wprowadzenie zakazu lub ograniczeń będzie 
służyć wyłącznie zapewnieniu odpowiednich 
warunków akustycznych na tym obszarze.  
W związku z tym, iż teren okalający jezioro nie 
jest terenem jednorodnym, należy w pierwszej 
kolejności ustalić, czy funkcje tych terenów 
predysponują je do ustalenia strefy ciszy lub 
częściowej strefy ciszy w tym miejscu.

W związku z powyższym kieruje się sprawę 
do Zarządu Powiatu Pyrzyckiego w celu prze-
prowadzenia niezbędnej analizy i przygotowa-
nia projektu uchwały”. 

Skarga została uznana przez radnych za 
zasadną, a dyskusję przeprowadzoną na 
powyższy temat podczas posiedzeń komi-
sji spuentował radny Ireneusz Dykiert, któ-
ry podkreślił, że to mieszkańcy Lipian będą  
w konsultacjach społecznych decydować  
o tym, czy sprzęt motorowodny na jeziorze 
Wądół w przyszłym roku popływa. Teraz trze-
ba będzie tylko ustalić, kto, kiedy i w jaki spo-
sób te konsultacje przeprowadzi, żeby były 
zgodne z literą prawa.

PP

 Radny 
Ireneusz Dykiert,

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego radni wyrazili zgo-
dę na podjęcie przez Zarząd Powiatu działań ukierunkowanych na połą-
czenie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z Samodzielnym Publicznym 
Szpitalem Klinicznym Nr I lub Samodzielnym Publicznym Szpitalem Kli-
nicznym Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i za-
warcie wstępnego porozumienia w tej sprawie. 

tworzącego (nadzorującego) szpi-
tal. Radni wyrazili zgodę na rozpo-
częcie negocjacji i poprosili starostę 
o informowanie ich na bieżąco o ich 

wynikach. Na 14 obecnych na sali 
obrad radnych 13 było ZA, przeciw 
uchwale zezwalającej na negocja-
cje głosował radny Wiktor Tołoczko. 

PP
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W 1124 roku biskup Otto  
z Bambergu na zaproszenie Bo-
lesława Krzywoustego przybył do 
Gniezna, skąd wkrótce wyruszył  
z misją chrystianizacyjną na Po-
morze Zachodnie. Przyjęty go-
ścinnie przez księcia Warcisława I 
w Stargardzie, udał się do Pyrzyc, 
gdzie od razu osiągnął spekta-
kularny sukces. W ciągu trzech 
tygodni miał ochrzcić aż siedem 
tysięcy Pomorzan. Już za 4 lata 
będziemy obchodzić 900-lecie 
tego historycznego wydarzenia. 
Od kilku lat trwają rozmowy i usta-
lenia, jak do tego wyjątkowego ju-
bileuszu Parafia Rzymskokatolic-
ka pw. Najświętszej Maryi Panny 
Bolesnej  i Gmina Pyrzyce powin-
ny się przygotować. O pracach 
wykopaliskowych i porządkowych 
w miejscu usytuowania studzienki 
przy ulicy Warszawskiej już pisa-
liśmy, dziś o kolejnym kroku do 
obchodów 900-lecia.  

Radni gminy Pyrzyce na ostat-
niej sesji podjęli uchwałę doty-
czącą dofinansowania parafii na 
prace konserwatorskie. Parafia 

900-lecie900-lecie CHRZTU PYRZYCZAN – 
Rzymskokatolicka pw. Najświęt-
szej Maryi Panny Bolesnej w Py-
rzycach wystąpiła z wnioskiem 
do Burmistrz Pyrzyc Marzeny 
Podzińskiej o udzielenie dotacji 
z budżetu Gminy na przeprowa-
dzenie prac konserwatorskich 
i restauratorskich przy: „Studni 
św. Ottona” w Pyrzycach wpisa-
nej przez Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Szczecinie do reje-
stru zabytków. W uzasadnieniu 
do uchwały przedłożonej przez 
burmistrz czytamy między innymi 
- „Studzienka upamiętnia jedno z 
najważniejszych wydarzeń w hi-
storii Pomorza, jakim był chrzest 
jego mieszkańców. Usytuowana 
jest w miejscu, w którym według 
tradycji św. Otto z Bambergu 
chrzcił pyrzyczan podczas swej 
wyprawy misyjnej w 1124 r. Pod-
jęcie częściowych prac renowa-
cyjnych pozytywnie wpłynie na 
zabezpieczenie i utrwalenie sub-
stancji zabytku, zahamuje proces 
jego destrukcji jak również po-
zwoli w pełni na wyeksponowanie 

Radni gminy Pyrzyce na ostatniej se-
sji jednogłośnie, 15 - ZA podjęli uchwałę 
przedłożoną przez Burmistrz Pyrzyc Ma-
rzenę Podzińską. w sprawie emisji obli-
gacji komunalnych Gminy Pyrzyce oraz 
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. 

Uchwała zakłada, że Gmina Pyrzyce wy-
emituje 4 500 obligacji o wartości nominalnej 
1000 zł  każda, na łączną kwotę 4 500 000 
zł, spłata tych obligacji nastąpi w latach 2027 
– 2030. Pieniądze uzyskane z obligacji mają 
stanowić uzupełnienie puli środków pozyska-
nych przez Gminę z różnych źródeł i przezna-
czonych tylko i wyłącznie na gminne inwesty-
cje. A w najbliższych planach między inny: 
„Termomodernizacja budynków użyteczności 
publicznej: Szkoły Podstawowej w Okunicy, 
Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej, Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzy-
cach”, „Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej im. Władysława Broniewskiego 
w Mielęcinie”, „Przebudowa ul. Owocowej  
w Pyrzycach wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą”, „Budowa ścieżki pieszo-rowe-
rowej od ul. Cmentarnej do ul. Rycerza Przy-
bora (po nieczynnym torowisku)”, budowa 
fontanny, „Rozbudowa z przebudową wraz ze 
zmianą sposobu użytkowania budynku usłu-
gowo-biurowego na Dzienny Dom Seniora”  
a także przebudowa ulicy Polnej. 

Środki przeznaczone zostaną na wyko-
nanie dokumentacji, która niezbędna jest do 
pozyskania środków zewnętrznych, przebu-
dowa ulicy Polnej, „Przebudowa drogi gminnej  
w miejscowości Obromino, budowa sieci wo-
dociągowej w ulicy Lipiańskiej, wykonanie do-
kumentacji na remont Czatowni 41 od Baszty 

Obligacje
na inwestycje
w gminie Pyrzyce

Lodowej do Baszty Prochowej. To część za-
dań, których realizacja zostanie sfinansowana 
ze środków własnych, pozyskanych i obliga-
cji. „Nie można odkładać inwestycji na lep-
sze czasy, bo trudno dziś powiedzieć, co to 
ma oznaczać z punktu widzenia działalności 
samorządu i burmistrza. Nie możemy też cze-
kać, musimy sami szukać różnych form roz-
wiązań finansowych, które pozwolą nam na 
realizację inwestycji, na które nasi mieszkań-
cy czekają. Myślę, że wynik głosowania, czy-
li 15 radnych głosowało ZA moją propozycją 
emisji obligacji świadczy, że wspólnie z radą 
mamy podobny pogląd, trzeba inwestować, 

ale rozważnie. Obligacje, które wyemitujemy, 
będą w całości przeznaczone na inwestycje, 
zaczniemy je spłacać po zakończeniu spłaty 
obligacji zaciągniętych kilkanaście lat temu. 
Wiele z zaplanowanych inwestycji będzie fi-
nansowanych z kilku źródeł, będzie to mon-
taż finansowy, a obligacje stanowić będą ich 
część” - dopowiedziała Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc

W swojej historii Gmina Pyrzyce dwa razy 
emitowała obligacje, za każdym razem środki 
były wykorzystywane w części na inwestycje 
i w części na utrzymanie bieżące gminy, czyli 
na konsumpcję.  

PP

wartości artystycznych i estetycz-
nych zabytku. Mając na uwadze 
powyższe wnioskuję o podjęcie 
uchwały wyrażającej zgodę na 
udzielenie dotacji w wysokości 50 

000,00 zł dla Parafii Rzymskoka-
tolickiej pw. NMP Bolesnej w Py-
rzycach”.             
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Już oficjalnie możemy poinformować, że 
tegoroczne wojewódzkie obchody Święta Nie-
podległości odbędą się w Pyrzycach. „Pan 
wojewoda Tomasz Hinc zwrócił się do mnie 
z propozycją wspólnego zorganizowania 11 
listopada Święta Niepodległości, oczywiście 
przyjąłem ją z satysfakcją, jest to dla naszego 
powiatu wyróżnienie. Do współorganizacji uro-
czystości zaprosiłem panią burmistrz Marzenę 
Podzińską, która zgodziła się i zadeklarowała 
pomoc w organizacji uroczystości. Mamy już 
wstępny plan, według którego 11 listopada 
odprawiona zostanie uroczysta msza święta 
w kościele pw.  Wniebowzięcia Najświętszej 

29 września 2020 r. odbyło się podsumo-
wanie działań dotyczących termomodernizacji 
budynku Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach. In-
westycja  został zrealizowana przez Starostwo 
Powiatowe w Pyrzycach w dwóch etapach  
w latach 2019/2020.

W spotkaniu podsumowującym uczest-
niczyli: Paweł Mirowski, zastępca prezesa 
Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Stanisław 
Stępień Starosta Powiatu Pyrzyckiego, prze-
wodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego Jacek 
Pawlus, Ewa Gąsiorowska – Nawój  wicesta-
rosta Powiatu Pyrzyckiego, Mirosław Lesiński 
właściciel firmy Santech s.c – wykonawca dru-
giego etapu inwestycji oraz dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 1 Robert Sójka. Pierwszy etap ter-
momodernizacji szkoły  zrealizowany został  
w 2019 roku obejmował między innymi: ocie-
plenie ścian zewnętrznych, sprowadzenie 
izolacji termicznej do poziomu ław fundamen-
towych, odtworzenie izolacji przeciwwilgocio-
wych przegród w kontakcie z gruntem, ocie-
plenie stropodachu bloków klasowych, ocie-
plenie stropodachu sali gimnastycznej, łącz-
nika oraz wiatrołapu a także montaż budek 
lęgowych dla ptaków. Przetarg na wykonanie 
tego zadania wygrała firma Usługowo-Handlo-
wa Topp Monika Wrzosek z Pyrzyc.

Podsumowanie 
termomodernizacji 
ZS NR 1

Drugi etap termomo-
dernizacji zakończony 
został we wrześniu 
2020 roku, zrealizo-
wała go firma San-
tech s.c. W ramach 
tego zadania dokonano wymiany instalacji 
centralnego ogrzewania, wymieniono zużyte 
technicznie rurociągi, elementy grzewcze na 
współczesne zawory, głowice termostatycz-
ne, wykonano izolację termiczną przewodów 
i montaż w ramach istniejących okien nawiew-
ników okiennych. 

„Dziękuję przede wszystkim panu staroście 
za podjęte działania i konsekwentne ich zre-
alizowanie, mamy dziś dzięki temu estetyczny 
i energooszczędny obiekt szkolny. Cała inwe-
stycja zdecydowanie poprawi komfort pracy  
i nauki, a jednocześnie obniży koszty zwią-
zane z zakupem energii cieplnej na potrze-
by naszej placówki” - powiedział podczas 
powitania gości dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 
Robert Sójka. Starostwo pozyskało na oba 
etapy inwestycji dofinansowanie z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie środki 
w łącznej kwocie 721.000,00 zł, przy wkła-
dzie własnym w wysokości 1.173.802,13 

zł, koszt całkowity termomodernizacji Ze-
społu Szkół nr 1 to kwota 1.894.802,13 
zł. „Termomodernizacja została wykonana 
kompleksowo, budynek został ocieplony,  
a stare zużyte instalacje i urządzenia wymienione 
na nowoczesne. To jest nasz pomysł na moder-
nizację infrastruktury oświatowej, ochronę natu-
ralnego środowiska i jednocześnie oszczędno-
ści. Nie udałoby się tego osiągnąć bez dofinan-
sowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Szczecinie. Dlatego chciałbym 
w tym miejscu serdecznie podziękować panu 
Pawłowi Mirowskiemu, zastępcy prezesa Zarzą-
du Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, dziękuję za pomoc  
i współpracę” - Starosta Pyrzycki Stanisław Stę-
pień. W ramach podziękowań starosta uhono-
rował pana Pawła Mirowskiego, wręczając mu 
pamiątkową tablicę okolicznościową. 

W części artystycznej zaprezentowały się 
uczennice Maja Harmaciej, Wiktoria Panek  
i Martyna Olejniczak.                                  PP

Maryi Panny, będzie uroczyste składania wią-
zanek kwiatów pod Pomnikiem Katyńskim.  
W uroczystości weźmie udział kompania ho-
norowa Wojska Polskiego, a po nabożeństwie 
na placu przed pyrzyckim Ratuszem wojsko 
zaprezentuje swoje uzbrojenie. 

To bardzo ogólnie zarysowany plan, szcze-
góły uroczystości będziemy ustalać w najbliż-
szych dniach. Oczywiście nasze plany obcho-
dów Święta Niepodległości muszą uwzględ-
niać wszystkie przepisy związane z epidemią” 
- przekazał nam Stanisław Stępień, Starosta 
Pyrzycki.

PP
   

Wojewódzkie, powiatowe i gminne Święto Niepodległości 

ale rozważnie. Obligacje, które wyemitujemy, 
będą w całości przeznaczone na inwestycje, 
zaczniemy je spłacać po zakończeniu spłaty 
obligacji zaciągniętych kilkanaście lat temu. 
Wiele z zaplanowanych inwestycji będzie fi-
nansowanych z kilku źródeł, będzie to mon-
taż finansowy, a obligacje stanowić będą ich 
część” - dopowiedziała Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc

W swojej historii Gmina Pyrzyce dwa razy 
emitowała obligacje, za każdym razem środki 
były wykorzystywane w części na inwestycje 
i w części na utrzymanie bieżące gminy, czyli 
na konsumpcję.  

PP



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                                                12.10.2020 14                                                                               Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                              

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

Miniony weekend mieliśmy bardzo pracowity. W ciągu dwóch dni 
mieliśmy 2 imprezy: jedna sportowa, druga to ognisko klubowe. 

W sobotę 3.10.2020r. w Złotowie odbyły się XVI Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów i Seniorów w Karate Tradycyjnym i Fudokan. Podczas 
tych zawodów 2 medale wywalczył Sebastian Narolski, który został 
mistrzem Polski Karate Tradycyjnego zdobywając złoty medal w Kata 
indywidualnym oraz brązowy medal w kumite. GRATULUJEMY.

W tym samym czasie wzięliśmy udział w VIII Ogólnopolskim Turnieju 
Karate Satori CUP.

Tam też nie oszczędziliśmy sił zdobywając dobre miejsca w konku-
rencjach Kata i kumite-łącznie wywalczyliśmy 27 medali.

Złote medale zdobyli:

1. Wiktoria Baraniak   - KATA
2. Agata Malinowska   - KATA
3. Bartek Malinowski   - KUMITE
4. Mateusz Pierściński   - KATA
5. Mateusz Podkowiak   - KUMITE
6. Mateusz Socha   - KUMITE
7. Sebastian Narolski   - KATA

Srebrne medale:

1. Kamila Bucińska   - KATA
2. Longin Luth Wiepert   - KATA
3. Bartek Pierściński   - KUMITE
4. Paweł Rabenda   - KATA
5. Marta Rak    - KATA
6. Mateusz Socha   - KATA
7. Michał Stefaniak   - KUMITE

Medale brązowe:

1. Marcel Ziętara
2. Nikodem Wolny  - KATA
3. Nikodem Wolny   - KUMITE
4. Maciej Błotniak   - KATA
5. Maciej Błotniak   - KUMITE

Sukcesem organizacyjnym 
i sportowym zakończyły 
się w Pyrzycach Mistrzo-

stwa Polski Kadetek i Kadetów w 
sumo, które odbyły się w dniach 
03-04.10.2020r. na hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy ulicy Rolnej. 
Przy zaostrzonym rygorze sanitar-
no-epidemiologicznym bez udziału 
widzów w zawodach wzięło  udział 
187 sumitek i sumitów z 34 klubów 
z kraju. 

Reprezentacja naszego 
klubu wywalczyła 4 me-
dale. Mistrzynią Polski 

kadetek w kategorii 45 kg została 
Oliwia Sitarska - uczennica Szkoły 
Podstawowej w Bielicach. Wice-
mistrzem Polski w kategorii +95 kg 
został Aleksander Gorący - uczeń 

Streszczając przelewicki serial 
pod tytułem „Komu dać ogród 
dendrologiczny” przypomnijmy, 
że gmina Przelewice ze względu 
na wysokie koszty utrzymania 
instytucji od kilku lat szuka part-
nera do zarządzania ogrodem.  
W tym roku, już nie szuka partne-
ra a kogoś, kto na wynegocjowa-
nych warunkach ogród od gminy 
Przelewice przejmie, będzie kon-
tynuował działalność tej instytucji 
i ją rozwijał ku chwale gminy. 

W tym roku po latach braku 
konkretnego zainteresowania, do 
WALKI o ogród zgłosił się Krajo-
wy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  
i Samorząd Województwa Za-
chodniopomorskiego. 

Mając dwóch chętnych do prze-
jęcia, radni gminy Przelewice na 
sesji 4 września 2020 roku Ogród 
Dendrologiczny Samorządowy Za-
kład Budżetowy w Przelewicach 
zlikwidowali z datą 30 listopada 
2020, później odmówili oddania 
ogrodu dla KOWR, a na kolejnej 
nadzwyczajnej sesji 21 września, 
po burzliwej dyskusji, stosunkiem 
głosów 10 do 5  zdecydowali o 
przekazaniu ogrodu do Samorzą-
du  Województwa Zachodniopo-
morskiego.

Już na sesji nadzwyczajnej 
przewodniczący związku zawo-
dowego Solidarność Mieczysław 
Jurek zapowiedział, że zaskarży 
obie uchwały do wojewody i tę  
o likwidacji i tę o oddaniu ogrodu 
dla marszałka. Powodem do za-
skarżenia według Mieczysława 
Jurka jest brak do tych uchwał 
opinii powstałego kilka tygodni 

wcześniej związku zawodowego 
w zakładzie budżetowym Ogród 
Dendrologiczny. 7 października 
czytamy na stornie Wojewody 
Zachodniopomorskiego, że Wo-
jewoda Tomasz Hinc stwierdził 
nieważność uchwały Rady Gmi-
ny Przelewice z 4 września br.  
w sprawie likwidacji zakładu bu-
dżetowego Gminy Przelewice 
pod nazwą „Ogród Dendrologicz-
ny Samorządowy Zakład Budże-
towy w Przelewicach”. Wojewoda 
uznał, że Rada Gminy Przelewice 
podjęła uchwałę z rażącym naru-
szeniem prawa. Rada nie przed-
łożyła projektu uchwały związ-
kom zawodowym, a tym samym 
nie spełniła formalnego warunku 
podjęcia aktu prawnego, naru-
szając art. 19 ust. 1 i 2 ustawy  
o związkach zawodowych. Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami 
organizacja związkowa, repre-
zentatywna w rozumieniu ustawy  
o Radzie Dialogu Społeczne-
go, ma prawo opiniowania zało-
żeń i projektów aktów prawnych 
w zakresie objętym zadaniami 
związków zawodowych. „Przed-
miot uchwały dotyczy spraw pu-
blicznych o istotnym znaczeniu 
społecznym i mieści się w zakre-
sie działania związków zawodo-
wych” czytamy w rozstrzygnięciu 
nadzorczym wojewody. „Opinia 
związku zawodowego o zało-
żeniach aktu prawnego nie jest 
wiążąca dla organu wydającego 
ten akt. Istotne jest jednak dopeł-
nienie formalności i umożliwienie 
organizacjom związkowym reali-
zacji ich ustawowego uprawnie-

nia w zakresie konsultowania ak-
tów prawnych”. Rozstrzygnięcie 
nadzorcze wojewody wstrzymuje 
wykonanie uchwały. Może być 
zaskarżone do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w termi-
nie 30 dni od dnia otrzymania – 
czytamy w komunikacie.

Co dalej? -„My cały czas przy-
gotowujemy przejęcie ogrodu, do 
końca października powinniśmy 
mieć wycenę nieruchomości. Już 
odbyło się spotkanie pracownika 
kadr z UM z pracownikami ogro-
du, zostały udzielone wszelkie 
wyjaśnienia dotyczące przeję-
cia pracowników  przez nowy 
podmiot. 20 października mamy 
wyjazdowe posiedzenie komisji 
rolnictwa Sejmiku Województwa 
Zachodniopomorskiego  w pałacu 
w Przelewicach. Będzie obecna 
cała komisja, będzie pan marsza-
łek Olgierd Geblewicz poinformu-
jemy o tym pana wójta i radnych, 
a 22 października mamy już sesję 
sejmiku, na której podejmiemy 
dwie uchwały dotyczące przeję-
cia Ogrodu Dendrologicznego w 
Przelewicach” - przekazał naszej 
redakcji Olgierd Kustosz, wice-
marszałek województwa. 

Zbierając wszystkie informacje 
razem widzimy, że  wójt i radni 
mają dziś dwie możliwości zacho-
wania.

1. Wójt i radni zaskarżą decy-
zję wojewody do sądu i sadzą się 
przez wszystkie instancje może 
ze dwa lata, oczywiście wójt i rad-
ni w tej sytuacji wycofują uchwałę 
o likwidacji zakładu budżetowego 
Ogród Dendrologiczny i zapew-

niają środki w budżecie gmin dla 
ogrodu na 2021 rok.

2. Wójt i radni mogą też mach-
nąć ręką na uchwałę o likwidacji 
z 4 września 2020 unieważnioną 
przez wojewodę i podjąć taką 
samą uchwałę jeszcze raz, tylko 
wcześniej wysłać uchwałę związ-
kom zawodowych do konsultacji. 
Związki mają na wyrażenie opi-
nii 30 dni, więc im szybciej wójt 
gminy wyśle pismo, tym szybciej 
otrzyma odpowiedź. Ponadto, tak 
jak pisze w swoim uzasadnieniu 
pan wojewoda - „opinia związku 
zawodowego o założeniach aktu 
prawnego nie jest wiążąca dla or-
ganu wydającego ten akt. Istotne 
jest jednak dopełnienie formalno-
ści i umożliwienie organizacjom 
związkowym realizacji ich usta-
wowego uprawnienia w zakresie 
konsultowania aktów prawnych”. 
Biorąc pod uwagę, że mamy śro-
dek października, to czasu trochę 
jest.

Smaku albo niesmaku całej 
sprawie dodaje fakt, że obecna 
dyrektor ogrdu w związku z plana-
mi przekazania firmy w inne ręce, 
dostała wypowiedzenie z funkcji 
dyrektora, a po kilku dniach to wy-
powiedzenie zostało wycofywa-
ne. A na dodatek zastępca wójta 
Gminy Przelewice Marek Kowal-
czuk złożył wypowiedzenie z pra-
cy i poszedł na urlop. Niestety nie 
udało się nam dowiedzieć, jakie 
są powody jego decyzji. 

RT   

Dendrologiczny pat
i rezygnacja wicewójta

Pierwszy start w tym sezonie 
i kolejne medale dla Klubu Karate LZS Antai 

Sumici Spartakusa wśród najlepszych w Polsce
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Miniony weekend mieliśmy bardzo pracowity. W ciągu dwóch dni 
mieliśmy 2 imprezy: jedna sportowa, druga to ognisko klubowe. 

W sobotę 3.10.2020r. w Złotowie odbyły się XVI Mistrzostwa Pol-
ski Juniorów i Seniorów w Karate Tradycyjnym i Fudokan. Podczas 
tych zawodów 2 medale wywalczył Sebastian Narolski, który został 
mistrzem Polski Karate Tradycyjnego zdobywając złoty medal w Kata 
indywidualnym oraz brązowy medal w kumite. GRATULUJEMY.

W tym samym czasie wzięliśmy udział w VIII Ogólnopolskim Turnieju 
Karate Satori CUP.

Tam też nie oszczędziliśmy sił zdobywając dobre miejsca w konku-
rencjach Kata i kumite-łącznie wywalczyliśmy 27 medali.

Złote medale zdobyli:

1. Wiktoria Baraniak   - KATA
2. Agata Malinowska   - KATA
3. Bartek Malinowski   - KUMITE
4. Mateusz Pierściński   - KATA
5. Mateusz Podkowiak   - KUMITE
6. Mateusz Socha   - KUMITE
7. Sebastian Narolski   - KATA

Srebrne medale:

1. Kamila Bucińska   - KATA
2. Longin Luth Wiepert   - KATA
3. Bartek Pierściński   - KUMITE
4. Paweł Rabenda   - KATA
5. Marta Rak    - KATA
6. Mateusz Socha   - KATA
7. Michał Stefaniak   - KUMITE

Medale brązowe:

1. Marcel Ziętara
2. Nikodem Wolny  - KATA
3. Nikodem Wolny   - KUMITE
4. Maciej Błotniak   - KATA
5. Maciej Błotniak   - KUMITE

Sukcesem organizacyjnym 
i sportowym zakończyły 
się w Pyrzycach Mistrzo-

stwa Polski Kadetek i Kadetów w 
sumo, które odbyły się w dniach 
03-04.10.2020r. na hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji przy ulicy Rolnej. 
Przy zaostrzonym rygorze sanitar-
no-epidemiologicznym bez udziału 
widzów w zawodach wzięło  udział 
187 sumitek i sumitów z 34 klubów 
z kraju. 

Reprezentacja naszego 
klubu wywalczyła 4 me-
dale. Mistrzynią Polski 

kadetek w kategorii 45 kg została 
Oliwia Sitarska - uczennica Szkoły 
Podstawowej w Bielicach. Wice-
mistrzem Polski w kategorii +95 kg 
został Aleksander Gorący - uczeń 

6. Sebastian Narolski   - KATA
7. Bartek Malinowski   - KATA
8. Leon Nowaczek   - KATA
9. Adam Pieczyński   - KATA
10. Adam Pieczyński   - KUMITE
11. Bartek Pierściński   - KATA
12. Mateusz Podkowiak  - KATA
13. Franciszek Przybylski  - KUMITE

Dziękujemy Gminie Pyrzyce za pomoc w wyjeździe dla naszych za-
wodników. 

Dziękujemy Mewa Bus za bezpieczny transport.
Dziękujemy rodzicom za zaufanie oraz doping na trybunach.
Lena, Filip, Natalia, Ania, Julia tym razem nie stanęli na podium, ale 

ich duch walki pokazał mocne zaangażowanie i wierzymy, że następ-
nym razem będzie lepiej. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyniku oraz sportowej postawy 
- jesteśmy dumni z naszych podopiecznych. Przed nami Mistrzostwa 
Polski Karate Shotokan oraz Mistrzostwa Polski Karate Tradycyjnego. 

ARIGATO ANTAI-ki OSS

niają środki w budżecie gmin dla 
ogrodu na 2021 rok.

2. Wójt i radni mogą też mach-
nąć ręką na uchwałę o likwidacji 
z 4 września 2020 unieważnioną 
przez wojewodę i podjąć taką 
samą uchwałę jeszcze raz, tylko 
wcześniej wysłać uchwałę związ-
kom zawodowych do konsultacji. 
Związki mają na wyrażenie opi-
nii 30 dni, więc im szybciej wójt 
gminy wyśle pismo, tym szybciej 
otrzyma odpowiedź. Ponadto, tak 
jak pisze w swoim uzasadnieniu 
pan wojewoda - „opinia związku 
zawodowego o założeniach aktu 
prawnego nie jest wiążąca dla or-
ganu wydającego ten akt. Istotne 
jest jednak dopełnienie formalno-
ści i umożliwienie organizacjom 
związkowym realizacji ich usta-
wowego uprawnienia w zakresie 
konsultowania aktów prawnych”. 
Biorąc pod uwagę, że mamy śro-
dek października, to czasu trochę 
jest.

Smaku albo niesmaku całej 
sprawie dodaje fakt, że obecna 
dyrektor ogrdu w związku z plana-
mi przekazania firmy w inne ręce, 
dostała wypowiedzenie z funkcji 
dyrektora, a po kilku dniach to wy-
powiedzenie zostało wycofywa-
ne. A na dodatek zastępca wójta 
Gminy Przelewice Marek Kowal-
czuk złożył wypowiedzenie z pra-
cy i poszedł na urlop. Niestety nie 
udało się nam dowiedzieć, jakie 
są powody jego decyzji. 

RT   

Pierwszy start w tym sezonie 
i kolejne medale dla Klubu Karate LZS Antai 

Sumici Spartakusa wśród najlepszych w Polsce
Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach, a 
brązowe medale wywalczyli: Rafał 
Kowalczyk w kategorii 50 kg, Julia 
Ignasiak w kategorii 70 kg również 
uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Py-
rzycach. 

Ponadto w punktacji klubowej 
nasze dziewczęta wywalczy-
ły wysokie III miejsce, a chłop-
cy VII zdobywając łącznie 37 
punktów we współzawodnictwie 
sportowym dzieci i młodzieży.
Wszystkim reprezentantom LKS 
Spartakusa i kadrze trenerskiej 
składamy serdeczne gratulacje  
i życzymy dalszych sukcesów na 
niwie sportowej i w życiu prywat-
nym. Tak dużej imprezy nie udałoby 
się zorganizować bez pomocy licz-
nej rzeszy ludzi dobrej woli. Dzię-

kujemy Urzędowi Marszałkowskie-
mu w Szczecinie, władzom Gminy 
Pyrzyce na czele z panią Marzeną 
Podzińską i Robertem Betyną, pra-

cownikom OSiR pod dyrekcją pana 
Krzysztofa Dębińskiego oraz spon-
sorom.

         Za Zarząd LKS Sparta-
kusa Prezes Bolesław Kowalski
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Świat obok                nas
W cyklu fotograficzno – przyrodniczym Obok Nas rzadko pojawiają 

się takie drapieżniki jak dziś prezentowany. Tym razem w okolicach 
Lipian Marianowi Białkowskiemu, autorowi materiałów, udało się 
„upolować” aparatem fotograficznym błotniaka.  Duży drapieżny ptak 
wędrowny , nieco mniejszy i smuklejszy od myszołowa, o węższych 
skrzydłach i dłuższym ogonie. Samiec ciemnobrązowy z żółtawym kre-
skowaniem głowy i popielatymi na skrzydłach i ogonie. Samica brunat-

na z żółtawym wierzchem głowy. Lata ze skrzydłami 
uniesionymi do góry w kształcie litery V.

Błotniak zasiedla trzcinowiska, torfowiska, szuwa-
ry nad oczkami wodnymi, unika lasów. Wije swoje 
gniazda zazwyczaj w gęstych trzcinach, ponad lu-
strem wody. Lubi też osiedlać się w zaroślach turzy-
cy, gdzie ma pod dostatkiem pożywienia.

Błotniak stawowy, choć jest związany ze środowi-
skiem wodnym, poluje również nad łąkami i polami. 
Jak wszystkie błotniaki ma dobry słuch, którym wy-
krywa ofiary podobnie jak sowa.

Żywi się drobnymi ssakami, głównie gryzoniami, 
ale też ptakami, płazami, rybami i owadami. Pod-
czas polowania potrafi zawisnąć w powietrzu, a na-
stępnie na ofiarę spada z kilku metrów wysokości  
i chwyta ją szponami. Rzadko łapie swoją zdobycz 
w powietrzu i nie ściga innych ptaków.

Na zdjęciu pierwszy i jedyny błotniak stawowy ja-
kiego udało mi się spotkać w okolicy Lipian i zrobić 
mu zdjęcie. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, 
gdyby nie fakt, że w Polsce występuje około 2200 
par lęgowych tego ptaka.

Gatunek chroniony, zagrożony przez wykaszanie 
i wypalanie szuwarów na stawach i innych zbiorni-
kach wodnych.


