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Wesołych Świąt

„Król Myśli” powraca!

Covidowe śluby
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 Instytucja Kultury Ogrody 
Przelewice - Zachodniopomor-
skie Centrum Kultury Obszarów 
Wiejskich i Edukacji Ekologicznej 
powołana przez Urząd Marszał-
kowski województwa zachodnio-
pomorskiego rozpoczęła dzia-
łalność. W związku problemami 
formalno-prawnymi nie podpi-
sano jeszcze aktu notarialnego, 
na podstawie którego  Urząd 
Marszałkowski województwa za-
chodniopomorskiego przejąłby 
majątek likwidowanego ogrodu, 
by nie odkładać przejęcia na rok 
przyszły, co dla Gminy Przelewice 
ze względów finansowych byłoby 
bardzo niekorzystne. Zastosowa-
no wariant awaryjny i Gmina uży-
czyła nowemu marszałkowskiemu 
podmiotowi majątek ogrodu  na 
okres 3 miesięcy. „Myślę, że około 
20 grudnia wszystkie sprawy for-
malne zostaną załatwione i strony 

porozumienia będą 
mogły podpisać akt 
notarialny. Obecnie 
trwa przejmowanie 
pracowników byłego 
zakładu i każdy, kto 
zechce podjąć pra-
cę w Centrum, taką 
ofertę otrzyma za-
chowując wszystkie 
prawa z poprzed-
niego zakładu. Uwa-
żam, że samorząd 
gminy Przelewice 
zrobił bardzo dobrze 
wybierając za part-
nera Województwo 
Zachodniopomor-
skie, jesteśmy bli-
sko siebie, zawsze 
łatwiej jest w takich 
sytuacjach o poro-
zumienie i współ-
pracę” - powiedział 
nam Zygmunt Siar-
kiewicz pełnomoc-
nik marszałka.

PP

Ogród
dendrologiczny
użyczony
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Pyrzycka pływalnia nie znalazła uznania rządu
Opublikowano decyzję Rady 

Ministrów o podziale dodatko-
wych środków z Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych, które powięk-
szyły wsparcie dla samorządów 
o 6 mld zł. Burmistrz Pyrzyc 
wystąpiła z wnioskiem do FIL  
o uzyskanie środków w wyso-
kości 6 milionów zł z przezna-
czeniem na realizację zadania 
„Rozbudowa i modernizacja bu-
dynku pływalni przy Szkole Pod-
stawowej w Pyrzycach”. Dziś już 
wiemy, że mieszkańcy Pyrzyc z 
tej puli pieniędzy na pływalnie 
nie dostali. Dotację w ramach 
funduszu na inwestycje otrzy-
mało Starostwo Powiatowe w 
Pyrzycach. Jest to kwota ponad 
5 milionów zł z przeznaczeniem 
na  „Kompleksową termomoder-
nizację budynku szkoły, internatu 
oraz sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach, 
dostosowanie budynku interna-
tu do wymogów przeciwpożaro-
wych, wymiana 235 m lokalnej 
sieci ciepłowniczej”. 

Dotację z FIL otrzymały  
w powiecie pyrzyckim także gmi-
na Kozielice 3,7 miliona zł na 
inwestycje „Przebudowa dróg 
powiatowych i gminnych po-
przez budowę chodników wraz 
ze zjazdami, budowę utwardzeń 
i zatok autobusowych oraz czę-
ściową przebudowę dróg gmin-
nych w dwóch miejscowościach: 
Trzebórz oraz Tetyń. W ramach 
inwestycji planuje się również 
wymianę starej sieci wodocią-

gowej z rur azbestowych wraz z 
przyłączami aby poprawić jakość 
wody”,  gmina Warnice 3 miliony 
zł na inwestycje „Budowa sie-
ci wodociągowej do m. Reńsko 
oraz w m. Reńsko” i gmina Bie-
lice 650 tysięcy zł na inwestycję 
„Przebudowa sieci wodociągo-
wej wraz z wykonaniem przyłą-
czy w m. Linie”. 

Co sądzą o braku wsparcia 
dla pyrzyckiej pływalni radni tej 
gminy z klubu Prawa i Sprawie-
dliwości? To nagroda za wybory 
prezydenckie, czy kara za mar-
sze kobiet? 

Jeszcze przed oddaniem gaze-
ty do druku, na profilu facebooku-
owym radnego gminy Pyrzyce Hu-
berta Łuszczyka mogliśmy prze-
czytać „odpowiedź” na postawio-
ne powyżej pytanie, jednak kara.  
W powiecie pyrzyckim do drugie-
go naboru Funduszu Inwestycji 
Lokalnych złożyło wnioski i jak 
piszę powyżej dotację otrzymało 
Starostwo Powiatowe w Pyrzy-
cach, Gmina Warnice, Gmina 
Bielice i  Gmina Kozielice. W tym 
ostatnim przypadku dotację  
z FIL można uznać jako pew-
ną rekompensatę dla wójta 
Piotra Rybkowskiego za pró-
bę odwołania go przez woje-
wodę ze stanowiska. Dotacji 
w wysokości 6 milionów zł 
nie dostała na pływalnię Gmi-
na Pyrzyce, a także dotacji 
w łącznej kwocie ponad 8,4 
miliona zł nie dostała gmi-
na Lipiany, która złożyła trzy 

wnioski. Dwa na remonty dróg w 
miejscowości Osetna i Mironów 
oraz na remont oczyszczalni 
ścieków. Akurat w tych gminach 
zorganizowane zostały marsze 
kobiet i to kilkukrotnie, gmina 
Przelewice nie występowała 
w tym rozdaniu z wnioskiem  
o środki.  

Jak czytamy w mediach ogólno-
polskich,  problem podziału środ-
ków FIL stał się ogólnokrajowy,  
a rząd zapowiedział już, że będzie 
trzeci nabór i może wtedy „coś” 
Pyrzyce i Lipiany dostaną. 

RT

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 14/2020, nr 
15/2020, nr 16/2020, nr 17/2020, nr 18/2020, nr 19/2020, 
nr 20/2020, nr 21/2020, nr 22/2020 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.
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Radni Rady Miejskiej w Lipia-
nach poprzez podjętą uchwałę 
zdecydowali o przeprowadzeniu 
do 15 stycznia 2021 roku kon-
sultacji społecznych w sprawie 
ustalenia, zmiany nazw obiektów 
fizjograficznych na terenie gminy 
Lipiany w formie bezpośrednich 
spotkań informacyjnych z wyko-
rzystaniem ankiety konsultacyj-
nej.

Radni postanowili zapytać 
mieszkańców o opinię na poniżej 
przedstawione propozycje zmian 
lub nadania nazw:

W Lipianach nowe nazwy znanych miejsc 
- dz. nr 1/3 Obr. 2 m. Lipiany - z 

nazwy Półwysep Storczyka - na 
nazwę Półwysep Storczyków;

- część dz. nr 1/3 Obr. 2 m. Li-
piany - brak nazwy fizjograficznej 
proponowana nazwa - Góra Gro-
dowa

- dz. nr 72/3 Obr. 3 m. Lipiany 
- brak nazwy fizjograficznej- pro-
ponowana nazwa - Półwysep Me-
riana

- część dz. nr. 184 Obr. I m. Li-
piany - brak nazwy fizjograficznej 
-  proponowana nazwa - Wyspa 
Srebrna;

- część dz. nr. 237 Obr. Oset-
na, -  brak nazwy fizjograficznej 
-  proponowane nazwy - Większa 
Wyspa Perłowa, Mniejsza Wyspa 
Liliowa

- część dz. nr 179 Obr. Dębiec 
-  brak nazwy fizjograficznej -pro-
ponowana nazwa - Półwysep La-
skowy.

Pomysł ciekawy, podnosi atrak-
cyjność tych obiektów fizjograficz-
nych na terenie gminy Lipiany, 
które bez nazywania są atrakcyj-
ne dla mieszkańców gminy Lipia-
ny, bo znają je od urodzenia, ale 

dla turystów już niekoniecznie 
muszą być znane. Ponadto na-
zwanie takich obiektów, zapewne 
powiązane z ich jakąś historią 
daje o wiele większe możliwości 
do pozyskiwania środków ze-
wnętrznych na większy zakres 
działań na danym obiekcie fizjo-
graficznym. 

PP
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W Lipianach nowe nazwy znanych miejsc 

W 2019 roku po kilku latach 
starań, Gmina Pyrzyce dokona-
ła zamiany nieruchomości byłej 
siedziby pogotowia ratunkowego 
przy ulicy Jana Pawła II należącej 
do Marszałka Województwa na 
nieruchomość przy ulicy Mickie-
wicza należącą do gminy Pyrzyce 
(gdzie ustawia swój namiot przy-
jeżdżający do Pyrzyc cyrk). 

W ostatnich dniach listopada 
Burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska opublikowała zaprosze-
nie do złożenia ofert na wyko-
nanie zadania pt.: „Rozbudowa 
z przebudową wraz ze zmianą 
sposobu użytkowania budynku 
usługowo-biurowego na Dzienny 
Dom Seniora”. 

Przedmiot zamówienia jest 
opracowanie dokumentacji pro-
jektowo-kosztorysowej wraz ze 
sprawowaniem nadzoru autor-
skiego. Jest to pierwszy krok do 
realizacji planowanej od kilku lat 
inwestycji. Dokumentacja projek-
towo-kosztorysowa obejmować 
będzie przebudowę, rozbudowę 
istniejących pomieszczeń po by-
łym pogotowiu w celu spełnie-
nia minimalnych standardów dla 
Dziennego Domu Seniora. 

W budynku powinny znajdować 
się między innymi następujące 
pomieszczenia: pomieszczenie 
ogólnodostępne pełniące funkcję 
Sali spotkań, jadalni – i pomiesz-
czenie kuchenne, pomieszczenie 
do utrzymania lub zwiększania 
aktywności ruchowej lub kinezy-
terapii wyposażone w podstawo-
wy sprzęt, odpowiedni dla potrzeb  
i sprawności seniorów, pomiesz-
czenie pełniące funkcję szatni dla 
seniorów i personelu z indywidu-
alnymi szatniami, łazienkę wy-
posażoną w 2 toalety (dla kobiet  
i mężczyzn), umywalkę i prysznic 
z dostosowaniem dla osób niepeł-
nosprawnych, pokój zabiegowo-
-pielęgniarski. 

Dzienny 
Dom Seniora 
w  P y r z y c a c h  
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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

Telefon 504-445-316. 

Z ostatnim dniem listopada zakończył się trwający dwa miesiące 
Spis Rolny. W gminach powiatu pyrzyckiego 30 listopada 2020 roku 
tylko jedno gospodarstwo na terenie wiejskim gminy Pyrzyce nie prze-
kazało pełnych danych. Pewnie na dzień wydania gazety brakujące 
informacje są  już uzupełnione i można uznać, że robota spisowa za-
kończona.

Przyglądając się danym GUS można stwierdzić, że w naszym wo-
jewództwie najniższy wskaźnik spisanych gospodarstw przypadł na 
Szczecin gmina miejska, tutaj na zakończenie Spisu Rolnego ze swo-
jego obowiązku wywiązało się zaledwie 85% gospodarstw. 

W gminie Pyrzyce burmistrz Marzena Podzińska podsumowała Spis 
Rolny - „Serdecznie dziękuję rolnikom indywidualnym i przedstawi-
cielom gospodarstw osób prawnych, którzy wypełnili swój ustawowy 
obowiązek. Dziękuję również panu Janowi Kołoszycz, rachmistrzowi 
spisowemu, który w trudnym czasie pandemii wykonywał swoją pracę 
wzorowo.

Podziękowania kieruję również do pracowników Głównego Urzędu 
Statystycznego, Wojewódzkiego Biura Spisowego i Gminy Pyrzyce, 
którzy organizowali i koordynowali całość prac spisowych”. 

 
                                                                                            

Spis rolny zakończony

Gmina Pyrzyce zrealizowała zadanie pn. „Scena dla Krzemlina” po-
przez wykonanie utwardzenia podłoża o wymiarach 8m x 8m z kostki 
polbrukowej wykończonej obrzeżami chodnikowymi, na boisku spor-
towym w miejscowości Krzemlin, na które Sołectwo Krzemlin otrzy-
mało dofinansowanie w ramach konkursu Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego „Granty sołeckie 2020”. Wykonawcą robót 
budowlanych była firma BUDPAK Paweł Szubert a zadanie sfinanso-
wane zostało w całości ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego. Całkowita wartość zadania to 
10 000 zł.

Do Krzemlina na imprezy



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 17                                                              11.12.2020  7                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 17                                              

.

Telefon 504-445-316. 

Pocztówki w pierwszej połowie XX wieku były naj-
popularniejszym środkiem komunikowania się na od-
ległość. Dominowały te z pozdrowieniami z miejsco-
wości, tzw. Gruss-y. Niejako osobną grupę stanowiły 
pocztówki okolicznościowe, zawierające życzenia, np. 
noworoczne, czyli: Prosit Neujahr! Tłumacząc na ję-
zyk polski: Szczęśliwego Nowego Roku! Przykładem 
jest prezentowana pocztówka przedstawiająca wi-
dok dziecka w towarzystwie dużego psa bernardyna.  
Co ciekawe rasa ta wzięła nazwę od klasztoru kanoni-
ków regularnych na Wielkiej Przełęczy św. Bernarda. 
Został on założony około 1050 r. przez św. Bernarda 
z Menthon. Dawne kroniki zaginęły lecz wiadomo, że 
mnisi wyhodowali w XVII wieku (w 1660 roku) bernar-
dyny pełniące rolę psów stróżujących i pociągowych. 
Z czasem przejęły funkcję górskich przewodników 
wyszukujących i ratujących pielgrzymów zaginionych 
w górach, we mgle lub śnieżycy. Zatem, czyżby pocz-
tówka była przestrogą przed hucznym świętowaniem 
nowego roku w zaśnieżonych Pyrzycach? Sylwetki 
bernardynów przedstawiano na obrazach począw-
szy od roku 1695, często w towarzystwie mnichów. 
Ten nasz mały człowiek z „pocztówki” z pewnością 
mnichem nie był, ale zapewne przysłużył się przy 
przekazywaniu życzeń noworocznych dla mieszkań-
ców ziemi pyrzyckiej na przełomie 1910/11. Cieka-
wą datę nadania znajdujemy na pieczęci pocztowej.  
To 1.1.11, czyli pierwszy dzień 1911 roku. Ciąg liczb 
11 11 to również fenomen. Czy zdarza Ci się widzieć 
godzinę 11:11, lub gdzieś sekwencję: 1 1 11, 111, czy 
1111? Zastanawiasz się może, co to może oznaczać? 
Wg wielu poglądów, doświadczający tego obrazu, 
mogą oczekiwać życiowych zmian związanych ze 
światem materialnym i duchowym. Ludzie widujący 
często liczby 1111 nazywa się potocznie „Lightwor-
ker”. Jeżeli zobaczycie w najbliższym czasie podob-
ne ciągi liczb, to już się martwcie… albo cieszcie się! 
Na szczęście, w razie czego możecie jeszcze liczyć 
na… psa bernardyna. 

Fenomenem materialnym jest niewątpliwie fakt, że 
pocztę można było kiedyś nadać nawet w pierwszy 
dzień roku. Obecnie nie jest to możliwe.

Prezentowana widokówka została nadana na po-
czcie w Pyrzycach do odbiorcy w Berlinie, jak wspo-
mniano 1.1.1911 roku. Po ciągu znaków 1.1.11 wy-
stępuje liczba 3, co miejmy nadzieję oznaczało tylko 
trzecią zmianę tego dnia, czyli pierwszą w nowym 
roku 1911. Wydawca nieznany. Nr seryjny S.2552/1.    

1.11.11, czyli 
Szczęśliwego Nowego Roku!?
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4 grudnia imieniny Barbary  
i święto górników. Choć w gmi-
nie Pyrzyce nie ma kopalni wę-
gla, z którymi większości z nas 
kojarzy się górnicza Barbórka, 
pyrzycka Geotermia jest zakła-
dem górniczym.

Wydobywane solanki z głę-
bokości ponad 1640 metrów 
należą do kategorii kopalin. 
Przedsiębiorstwa prowadzące 
taką działalność są z mocy pra-
wa zakładami górniczymi. 

Pyrzycka Geotermia powsta-
ła dokładnie 5 grudnia 1994, 
czyli dzień po górniczym świę-
cie. W tym roku już po raz 25. 
obchodzimy Barbórkę. 

Górnicy, pracujący pod zie-
mią, podchodzą do tego święta 
bardzo uroczyście. Święta Bar-
bara to patronka trudnej pracy 
i …dobrej śmierci. Legenda 
mówi, że Barbara z Nikome-
dii żyła w III wieku naszej ery. 
W czasie swego niedługiego 
życia przeszła z wiary pogań-

skiej na chrześcijańską, za co 
została ścięta mieczem przez 
własnego ojca…

W górniczej tradycji ten dzień 
rozpoczyna się mszą świętą, 
po niej górnicy ubrani w galowe 
stroje maszerują ulicami miast, 

Pyrzyce miastem górniczym

śpiewając hymn górniczy. Waż-
nym elementem obchodów jest 
orkiestra dęta. Co ciekawe – 
świętą Barbarę czczą także ma-
rynarze, hutnicy, kamieniarze. 
Ze świętem górniczym wiążą 
się też ludowe przesądy i przy-

słowia, jak chociażby to znane: 
„Jak Barbórki po wodzie, święta 
będą po lodzie”. Chociaż ostat-
nio, z pewnością z powodu 
ocieplenia klimatu, jakoś nam 
się przysłowia meteorologiczne 
nie sprawdzają.
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Gmina Lipiany jest gminą 
miejsko-wiejską z dokładnym 
administracyjnym podziałem. 
Radni z Lipian na ostatniej se-
sji rady podjęli uchwały rozpo-
czynające procedury włącze-
nia do części miejskiej gminy 
kilku obszarów znajdujących 
się obecnie na terenie wiej-
skim obrębów: Będzin, Oset-
na, Dębiec, Józefin i Głębokie. 
W uzasadnieniu do projektu 

Będzin, Osetna, Dębiec, Józefin i Głębokie będą częścią Lipian
uchwały czytamy między inny-
mi - „Zmiana granic miasta Li-
piany poprzez włączenie tery-
torium części obrębów: Głębo-
kie, Józefin, Będzin, Dębiec i 
Osetna wynika przede wszyst-
kim z potrzeby uzyskania opty-
malnego układu osadniczego i 
przestrzennego z uwzględnie-
niem infrastruktury społecznej 
i technicznej. Ustalenie granic 
miasta zgodnie z załącznikiem 

do uchwały jest uwarunko-
wane układem urbanistycz-
nym i charakterem zabudowy,  
w szczególności lokacją osiedli 
o miejskich cechach i wynika 
przede wszystkim z potrzeby 
doprowadzenia do uzyskania 
zgodności w zachowaniu jed-
norodnego układu osadnicze-
go i przestrzennego obszaru 
oraz umożliwi uzyskanie spój-
nie ukształtowanego obszaru 

uwzględniającego naturalne 
uwarunkowania przestrzen-
ne…...”

Rozpoczęte poprzez uchwa-
łę procedury obejmują między 
innymi przeprowadzenie do 15 
stycznia 2020 roku konsultacji 
społecznych, podczas któ-
rych mieszkańcy gminy Lipia-
ny będą mogli zapoznać się  
z pomysłem i przekazać swoje 
opinie i uwagi do niego.

Zamieszkiwanie lub prowa-
dzenie biznesu na ternie wiej-
skim lub miejskim dziś ma dość 
szczególne  znaczenie, zainte-
resowani realizowaniem projek-
tów unijnych muszą wiedzieć, 
że spotykanym w unijnych pro-
jektach wskaźnikiem jest lokali-
zacja wnioskodawcy i w zależ-
ności czy ma on adres wiejski 
czy miejski można otrzymać 
mniej lub więcej dodatkowych 
punktów ubiegając się o środki 
zewnętrzne.

PP
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Podatki 
i opłaty 
lokalne
Dochody samorządów pocho-

dzą przede wszystkim z nakłada-
nych podatków i opłat lokalnych. 
Uchwały ustalające ich wysokość 
na kolejny rok stanowią punkt 
wyjścia do planowania budżetu 
każdego samorządu najpierw po 
stronie dochodowej, a później wy-
datkowej. Jak zwykle mieszkańcy 
gmin i radni chcieliby, żeby po-
datki były niskie a wydatki bardzo 
duże. Niestety nie da się w gmi-
nie wydawać więcej niż wpływa  
z podatków, podobnie jak w go-
spodarstwie domowym. Podwyż-
szanie podatków nie jest zbyt 
popularne i częste, z populistycz-
nych względów radni chowają 
głowę w piasek nie myśląc o tym, 
co będzie dalej. Nie myślą, bo nie 
muszą, bo za nic nie odpowia-
dają, za budżet odpowiada wójt, 
burmistrz, prezydent miasta. 

Na tegoroczne decyzje podat-
kowe na pewno wpływ miała sy-
tuacja epidemiczna, bo z jednej 
strony obniżyły się tegoroczne 
dochody gmin, a i prognozy real-

nych dochodów na przyszły 
rok nie są pewne, bo lokalny 
biznes w epidemii też dostał 
mocno w kość. W tym roku 
dwie  gminy: Lipiany, Prze-
lewice przyjęły maksymalną 
stawkę podatku rolnego, taką 
jak podał GUS, czyli 58,55 
zł, pozostałe gminy podjęły 
uchwały zmniejszające jego 
wysokość, najniższy poda-
tek rolny uchwalono w gmi-
nie Kozielice i wynosi on, 
jak widzimy w tabeli, 55,12 
zł. Jeżeli chodzi o ceny do-
starczanej wody i odprowa-
dzanych ścieków przez firmy 
komunalne, to w połowie roku 
przyszłego zapewne ulegną 
zmianie (podwyżce) ponie-
waż kończy się okres waż-
ności decyzji Wód Polskich 
na zastosowane stawki, już 
dziś firmy komunalne  anali-
zują zapowiadany wzrost cen 
prądu, paliwa, materiałów  
i będą wnioskować do Wód 
Polskich o podniesienie sta-
wek za dostarczaną wodę  
i odprowadzane ścieki.   

  

 2021

Rozpoczął się sezon grzewczy 
a wraz z nim powrócił problem 
spalania odpadów w przydo-
mowych piecach. Ciemny dym  
o intensywnym, nieprzyjemnym 
zapachu, wydobywający się  
z kominów niektórych domów, to  
w sezonie jesienno-zimowym je-
den  z najpoważniejszych proble-
mów, z którymi mają do czynienia 
funkcjonariusze straży miejskiej. 
Okazuje się, że mimo nieustan-
nie powtarzanych apeli, wciąż nie 
brakuje osób, które skłonne są 
wrzucać do domowych pieców pla-
stikowe butelki, foliowe torby, opa-
kowania po chemikaliach, papier 
pokryty farbą drukarską, lakiero-
wane drewno, stare ubrania i buty. 
Dym, który powstaje przy spalaniu 
takich przedmiotów, jest nie tylko 
uciążliwy dla otoczenia, ale przede 
wszystkim bardzo niebezpieczny. 
To, co wydostaje się z komina, 
opada wokół i zanieczyszcza 
głównie najbliższe otoczenie.  
A zatem ktoś, kto pali śmieciami 
zatruwa przede wszystkim siebie, 
swoją rodzinę i sąsiadów. To, że 
naraża się na mandat lub karę to 
jedno, lecz poważniejszym skut-
kiem tej lekkomyślności są kon-
sekwencje zdrowotne. Trwający 
latami kontakt z groźnymi związ-
kami chemicznymi może skoń-
czyć się nowotworem, białaczką, 

 Nowy sezon grzewczy
 – stare problemy. 

chorobą układu oddechowego 
lub alergią. Także dla samego tru-
ciciela. Już pierwsze zimniejsze 
dni przyniosły lawinę zgłoszeń 
mieszkańców Pyrzyc  o podej-
rzeniu spalania niedozwolonych 
substancji. Niestety kilka ze zgło-
szeń się potwierdziło. W zdecy-
dowanej większości przypadków 

dochodziło do spalania drobnych 
odpadów opakowaniowych lub 
mebli pokrytych lakierami.

    
   

Komendant  Straży  Miejskiej
    w Pyrzycach 

  ( - )  Michał Maduzia
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dzanych ścieków przez firmy 
komunalne, to w połowie roku 
przyszłego zapewne ulegną 
zmianie (podwyżce) ponie-
waż kończy się okres waż-
ności decyzji Wód Polskich 
na zastosowane stawki, już 
dziś firmy komunalne  anali-
zują zapowiadany wzrost cen 
prądu, paliwa, materiałów  
i będą wnioskować do Wód 
Polskich o podniesienie sta-
wek za dostarczaną wodę  
i odprowadzane ścieki.   
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Policjanci i policjantki dla Kai i Mai
 Tuż przed tegorocznymi świę-

tami Bożego Narodzenia z inicja-
tywy pyrzyckich policjantów wy-
dany zostanie kalendarz na 2021 
rok. 

Jest to dość specjalne wydawnic-
two dedykowane Kai i Mai, dwójce 
dzieci z urodzonych w ubiegłym 
roku pyrzyckich trojaczków. U obu 
dziewczynek stwierdzono niezwy-
kle rzadką chorobę. Zdiagnozowa-
no u nich SMARD1, jedną z naj-
rzadszych chorób nerwowo-mię-
śniowych. 
Choroba objawia się zanikiem 
mięśni – przede wszystkim odde-
chowych. Oddech i życie dzieci 
z tą chorobą nieustannie wspo-
maga respirator. Aby zapewnić 
dziewczynkom rozwój, koniecz-
na jest intensywna rehabilitacja 
po to, by jak najdłużej utrzymać 
ich sprawność. Ponadto potrzeb-
ne są specjalne wózki, przenośny 
ssak i inna specjalistyczna apa-
ratura oraz wiele innych potrzeb 
związanych z leczeniem.

„Mój pomysł wsparli: pan Szy-
mon Staniszewski, prezes firmy 
Best Sub Europe, Zarząd Woje-
wódzki NSZZ policjantów, Wy-
dział Komunikacji Społecznej 
KWP w Szczecinie, burmistrz 
Pyrzyc, Straż Miejska w Pyrzy-
cach, a fotografie wykonał Daniel 
Jaszcz studio fotograficzne PHO-
TO DAN. Wszystkim bardzo dzię-

kuję za okazaną pomoc w tym 
przedsięwzięciu. Mam nadzieję, 
że kalendarz z którego całkowity 
dochód-wpłaty na www.siepoma-
ga.plkaja-maja będzie przezna-
czony na pomoc w leczeniu có-
rek naszego kolegi spodoba się  
i może w wielu domach stanie się 
prezentem pod choinkę” - prze-
kazał nam Dawid Symela prze-
wodniczący Zarządu Terenowego 
NSZZ policjantów w Pyrzycach, 
pomysłodawca projektu.

Każda wpłata na www.siepoma-
ga.plkaja-maja za otrzymany ka-
lendarz to kolejne środki na lecze-
nie, które pomogą dziewczynkom 
w rozwoju i szczęśliwszym życiu. 
Wsparcia rodzicom można udzielić 
także wpłacając środki na poniżej 
zamieszczone konto.

Darowizny można wpłacać  
na konto Fundacji “Serca dla Ma-
luszka”; Bank Millenium 85 1160 
2202 0000 0001 9214 1142;

Tytułem: “1055 KAJA I MAJA 
SZULCZEWSKIE”.

Jest też prowadzona zbiórka 
przez PKPS w Pyrzycach 
Bank PEKAO S.A. O/Pyrzyce, 
ul. Bankowa 1 nr konta

58 1240 3897 1111 0000 4480 
0152 z dopiskiem „Pomoc 
dla Mai i Kai”
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Policjanci i policjantki dla Kai i Mai
W jednym z Pulsów poda-

waliśmy dane z gmin powiatu 
pyrzyckiego na temat zgonów  
w roku 2019 w porównaniu z po-
szczególnymi miesiącami roku 
bieżącego. 

Dziś zajęliśmy się radośniej-
szą tematyką. Podamy Pań-
stwu informacje na temat ilości 
zawieranych małżeństw w py-
rzyckich gminach i porównamy 
dane z roku 2019 do danych 
z roku 2020 od 1stycznia do 
30 listopada. Liczby, które pre-
zentujemy w tabeli pochodzą  
z czterech działających na tere-
nie powiatu pyrzyckiego Urzę-
dów Stanu Cywilnego. Bielice i 
Kozielice takowych nie posiadają,  
a mieszkańcy tych gmin w zakre-
sie spraw USC udają się do Py-
rzyc. 

I tu mamy problem, bo jak 
nas poinformowano w USC  
w Pyrzycach, danych z tego 
urzędu nie da się precyzyjnie po-
dzielić na trzy gminy - „Informu-
ję, że nupturienci od roku 2015 
nie podają adresu zameldowa-
nia jedynie adres do korespon-
dencji. Śluby na naszym terenie 

zawierają zarówno mieszkańcy 
gmin Pyrzyce, Bielice i Kozieli-
ce jak i mieszkańcy innych gmin   
a także mieszkańcy naszej gmi-
ny oraz gmin Kozielice i Bielice 
zawierają związki małżeńskie 
na terenie innych gmin w całej 
Polsce. Wobec tego nie mogę 
podać informacji na temat ilości 
ślubów w poszczególnych gmi-
nach (te dane uzyskać można 
w GUS).” - przekazała Karolina 
Rutkiewicz kierownik USC Py-
rzyce.

Jak widać z tabeli, mimo 
obostrzeń w organizacji hucz-
nych wesel, co pewnie mia-
ło wpływ na niektóre decyzje  
o zawarciu związku małżeńskie-
go, ilość ślubów w 2020 roku 
wcale nie spadła tak mocno jak 
można byłoby przypuszczać. 
Ponadto dane za 2020 to dane 
do 30 listopada a jeszcze we-
selny grudzień przed nami, więc 
pewnie jeszcze jakaś młoda 
para stanie na ślubnym kobier-
cu.

PP

Covidowe śluby
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Informujemy, że od 16 listopada 2020 r. Krajowa Administracja 
Skarbowa uruchomiła w naszym województwie nową usługę   
„Umów wizytę w urzędzie skarbowym”. 

Załatwienie sprawy podczas bezpośredniej wizyty w urzędzie 
będzie możliwe po jej wcześniejszym umówieniu. Zmiany zostają 

wprowadzone, aby zwiększyć bezpieczeństwo i komfort 
podatników.

Wizyty można umawiać na dwa tygodnie do przodu. 
Najprościej zrobić to przez Internet. Wystarczy skorzystać  
z usługi „Umów wizytę w urzędzie skarbowym” na podatki.
gov.pl lub na stronach poszczególnych urzędów skarbowych.

Na wizytę w Urzędzie Skarbowym w Pyrzycach można 
umówić się także telefonicznie pod numerem 91 5789153  lub 
podczas osobistej wizyty w urzędzie - w punkcie „Umawianie 
wizyt”, który znajduje się na Sali Obsługi Podatnika.

Liczymy, że możliwość umawiania wizyt przez Internet 
ułatwi podatnikom załatwianie ich spraw. Dzięki temu, że 
bezpośrednio w siedzibie urzędu obsługujemy umówionych 
klientów, unikniemy nadmiernych kolejek oraz poprawimy 
komfort i bezpieczeństwo. Jednocześnie Naczelnik Urzędu 
Skarbowego w Pyrzycach przypomina o możliwości skorzystania 
z naszych elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu  
z Krajową Administracją Skarbową przez portal podatkowy: 
podatki.gov.pl, na którym znajdują się informacje 
podatkowe, wyjaśnienia i broszury informacyjne, deklaracje 
i formularze czy instrukcje jak załatwić swoje sprawy online.

Do państwa dyspozycji pozostaje też infolinia Krajowej 
Informacji Skarbowej, która pomaga, odpowiada na pytania, 
udziela informacji podatkowych i celnych od poniedziałku 
do piątku od 8.00 do 18.00 pod numerem:

 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)  
   801 055 055 ( z telefonów stacjonarnych)   

+48 22 330 03 30 (z zagranicy) 
                                                                             Zapraszamy :)

Nowa usługa dla podatników 
„Umów wizytę w urzędzie 

skarbowym”.
 W pierwszych dniach grudnia 

firma Maldrobud rozpoczęła dru-
gi etap remontu drogi powiatowej 
ulicy Staromiejskiej w Pyrzycach 
na odcinku od skrzyżowania z 
ulicą Polną do skrzyżowania z uli-
cą Ciepłowniczą. Jest to zadanie 

II Etap remontu 
ulicy Staromiejskiej

zaplanowane przez Starostwo 
Powiatowe w Pyrzycach do reali-
zacji na lata 2020 i 2021. Koszt 
realizacji tej inwestycji wyniesie  
1 953 254,00 zł z dotacją z Fun-
duszu Dróg Samorządowych w 
wysokości 50%. W tym roku wy-

konane zostaną prace wstępne, 
dotyczące infrastruktury technicz-
nej w pasie drogi (wod-kan, ener-
getyka, telekomunikacja) w roku 
przyszłym wykonany zostanie 
remont jezdni, podjazdów i chod-
ników. 

 „Cieszę się, że moja decyzja 
o etapowaniu remontu tego waż-
nego dla miasta Pyrzyce ciągu 
komunikacyjnego  przynosi kon-
kretne efekty. Mamy już zakoń-
czony pierwszy etap remontu na 

odcinku od ulicy Warszawskiej do 
ulicy Polnej i rozpoczynamy drugi 
etap do skrzyżowania z ulicą Cie-
płowniczą. Jak już informowałem, 
planujemy kolejny etap remontu 
w ciągu tej drogi powiatowej, czyli  
ulicy Poznańskiej od skrzyżowa-
nia z ulicą Ciepłowniczą do ulicy 
Jana Pawła II. By zrealizować to 
zadanie, złożyliśmy już kolejny 
wniosek do Funduszu Dróg Sa-
morządowych” – powiedział Sta-
nisław Stępień ,Starosta Pyrzycki. 
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3 grudnia 2019 roku w ka-
plicy św. Ducha w Pyrzycach 
miała miejsce premiera pierw-
szej napisanej przez pyrzycza-
nina powieści fantasy pod tytu-
łem „Król Myśli”. Jej autor Ma-
rek Malman był wtedy debiutan-
tem na rynku wydawniczym. 

Książka była ciekawym pre-
zentem autora na zbliżające 
się Święta Bożego Narodze-
nia. Już wtedy w wywiadzie, ja-
kiego udzielił naszej redakcji, 
zapowiedział tom drugi powie-
ści. Jak się dziś dowiadujemy, 
słowa dotrzymał i w jeden rok 
napisał 752 strony. „Drugi tom 
powieści fantasy Król My-
śli to kontynuacja fabuły tomu 
pierwszego zmierzająca do za-
skakującego finału. Bohatero-

wie powieści w walce o swoje 
życie stają przed nowymi wy-
zwaniami. Czy będą potrafili 
wznieść się na wyżyny swoich 
umiejętności, pokonać swoje 
słabości i wykorzystać zdolno-
ści jakie posiadają? 

Akcja jednego z wątków 
powieści rozgrywa się w lokali-
zacji istniejącej w rzeczywisto-
ści czyli w średniowiecznych 
Pyrzycach” - przekazał nam 
Marek Malman. Należy dodać, 
że ilustracje do drugiego tomu 
wykonała Grażyna Jeznach  
z Kurzętnika, jedną z nich za-
łączamy do tekstu, a oba tomy 
„Króla Myśli” do nabycia 
https://ksiegarenka.marfish.pl/ 

„Król Myśli” 
powraca!

odcinku od ulicy Warszawskiej do 
ulicy Polnej i rozpoczynamy drugi 
etap do skrzyżowania z ulicą Cie-
płowniczą. Jak już informowałem, 
planujemy kolejny etap remontu 
w ciągu tej drogi powiatowej, czyli  
ulicy Poznańskiej od skrzyżowa-
nia z ulicą Ciepłowniczą do ulicy 
Jana Pawła II. By zrealizować to 
zadanie, złożyliśmy już kolejny 
wniosek do Funduszu Dróg Sa-
morządowych” – powiedział Sta-
nisław Stępień ,Starosta Pyrzycki. 
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Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie informuje
Jesteśmy lokalną grupą działania, która realizuje dwufunduszową strategię rozwoju współfinansowaną przez Unię Europejską 
na lata 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
(EFMiR). Obszar naszego działania  to 14  gmin województwa zachodniopomorskiego, położonych w trzech powiatach - powiat 
stargardzki: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań;  powiat pyrzycki: 
Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Stare Czarnowo. 

→  odbył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z  zachowania dziedzictwa 
lokalnego. Wpłynęło 5 wniosków, Rada oceniła je kwalifikując wszystkie do dofinansowania, 4 operacje zmieściły się w  limicie 
środków finansowych. Wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego,

→  odbył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE” dotyczący tworzenia 
i rozwijania instalacji odnawialnych źródeł energii. Wpłynęły 4 wnioski, Rada oceniła je kwalifikując do dofinansowania, 
wszystkie wnioski zmieściły się w  limicie środków finansowych. Wnioski zostały przekazane do Urzędu Marszałkowskiego,

→  ogłosiliśmy konkurs nr 1/2020/G na projekty grantowe – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”. Termin składania wniosków od 
31 grudnia 2020 r. do  28 stycznia 2021 r., Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, 
instytucje kultury, osoby fizyczne. Limit dostępnych środków 88 003,40 zł. Wskaźniki planowane do osiągnięcia to 16 grantów 
i 24 wydarzenia. Celem jest zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu w szczególności: szkoleń, warsztatów, 
wyjazdów studyjnych i imprez integrujących, aktywizujących lokalne społeczeństwo, wzmocnienie kapitału społecznego 
mieszkańców poprzez różne formy edukacyjne wpływające na wzrost wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym  
a także w zakresie ochrony środowiska oraz zmian klimatycznych.

P o  s z e r s z e  i n f o r m a c j e  z a p r a s z a m y  n a  s t r o n ę  S t o w a r z y s z e n i a  w w w. w i r - l g d . o r g . p l . W związku z pandemią 
koronawirusa prosimy o kontakty mailowe wir-lgd@wp.pl lub telefoniczne 91 578 43 78. W sytuacjach niezbędnych wizyta  
w biurze po uprzednim umówieniu.

30 listopada w godzinach wie-
czornych strażacy z OSP Kozie-
lice przywitali nowy średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy GBA 
3/16 na podwoziu VOLVO FLD3C 
o mocy silnika 285 kM i napędem 
4x4. Pojazd na wyposażeniu po-
siada zbiornik wodny o poj. 3000 
l i zbiornik środka pianotwórczego 
o poj. 300 l, autopompę dwuza-
kresową typ A 16/8 - 4/40 o wy-
dajności 2900 l/min przy ciśnieniu 
8 bar i 400 l/min przy ciśnieniu 40 
bar, dozownik środka pianotwór-
czego (3 i 6 %), linię szybkiego 
natarcia na zwijadle elektrycznym 
o dł. 60m z prądownicą wysokoci-
śnieniową wodno-pianową, dział-
ko wodno-pianowe typ DWP 8/16, 
zraszacze przednie i boczne, ge-
nerator sygnałów dźwiękowych 
BOS 200, maszt oświetleniowy  
z najaśnicami LED, sprzęt łączno-
ści radiowej, niezależne ogrzewa-
nie kabiny i przedziału autopom-
py, klimatyzacje, kamerę cofania, 

OSP Kozielice ma swoje VOLVO!
wyciągarkę elektryczną o uciągu 
8 t, zespoloną kabinę sześciooso-
bową w układzie miejsc 1+1+4, 7 
schowków w układzie 3+3+1 wy-
posażonych w pyłoszczelne ża-
luzje aluminiowe z zamknięciem 
rurowym BARlock, oświetlenie 
zewnętrzne i wewnętrzne w tech-
nologii LED itp. 

Wykonawcą było Przedsiębior-
stwo Specjalistyczne „bocar” Sp. 
z o.o. koszt całkowity pojazdu 
wyniósł 789 906,00 zł, z czego 
380 000 zł to środki Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej i Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Szczecinie, 180 000 zł to do-
tacja z Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz 
kwota 229 906 zł która została po-
kryta z budżetu Gminy Kozielice.  

Odpadowy PAT
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W tabeli podatków lokalnych na 
2021 rok, zamieszczonej w tym 
wydaniu PULSU, publikujemy 
ceny wywozu odpadów komu-
nalnych w powiecie pyrzyckim. 
I tak w gminach należących do 
Związku Gmin Dolnej Odry, czy-
li Lipiany, Bielice i Warnice cena 
wywozu odpadów wynosić bę-
dzie w 2021 roku 11,90 zł liczona 
od 1 m3 zużytej wody i wzrosła 
o około 67% w porównaniu z ro-
kiem 2020. Związek gmin przyjął 
też, że domostwa, w których nie 
ma licznika wody przyjmuje się 
zużycie na poziomie 3,5 m3 od 
osoby, co daje w tym przypadku 
koszt wywozu odpadów komu-
nalnych na jedną osobę 41,65 zł 
miesięcznie. W przeciwieństwie 
do w/w gmin, gdzie już od listo-
pada wiadomo, jaka będzie cena 
wywozu odpadów na 2021 rok i 
jak będzie wyliczona, w gminie 
Pyrzyce mamy odpadowy PAT, 
który trwa już dwa lata. Więk-
szość w radzie, którą stanowią 
radni z Klubu PiS i „Bezpartyjne” 
Pyrzyce blokuje podwyżki ceny 
wywozu odpadów i nie wprowa-

Odpadowy PAT
dza żadnych innych rozwiązań 
dotyczących  gospodarki odpa-
dami, tak jak zrobiły to  gminy 
Warnice, Bielice i Lipiany zrze-
szone w ZGDO lub przejścia na 
system mieszany rozliczania wy-
wozu odpadów. Radni Klubu PiS 
i „Bezpartyjne” Pyrzyce w okresie 
dwóch lat otrzymali od burmistrz 
Pyrzyc do analizy i przepracowa-
nia wszystkie możliwe warianty 
gospodarki odpadami, odbyło się 
kilka spotkań poświęconych tyl-
ko tej sprawie, przygotowywane 
były przez urząd symulacje, były 
spotkania z administratorami nie-
ruchomości i do dziś PAT, zakoń-
czony na ostatniej sesji rysowan-
ką przygotowaną przez radnego 
Mirosława Stasiaka, którą oba 
w/w kluby uznały za ekspercką 
analizę systemu gospodarki od-
padami. 

Oto kilka (nie cytuję dosłownie) 
„konstruktywnych” wniosków, my-
śli jakie wypłynęły z wypowiedzi 
radnych: „Pyrzyckie Przedsiębior-
stwo Komunalne na czymś oszu-
kuje, ale nie wiadomo na czym”, 
„PPK jest spółką gminy Pyrzy-

ce, więc spółka powinna wyko-
nywać, co im Gmina każe i nie 
pytać o zapłatę”, „Że kilkadzie-
siąt lat temu to firma komunalna 
działała a teraz to tylko woda  
i śmieci” i, o zgrozo, radni gminy 
wypowiadali się na temat dzia-
łalności PPK jakby nie obowią-
zywała ustawa o zamówieniach 
publicznych, czyli przejrzyste i w 
pełni transparentne przetargi na 
usługi itd., itd. A lekiem na całe 
zło według w/w klubów będzie 
zewnętrzny audyt, który sprawdzi, 
na czym załoga PPK oszukuje 
radnych, bo przecież PPK to nie 
budynek, tylko pracownicy firmy. 
Po takiej „merytorycznej” dyskusji 
burmistrz Pyrzyc zaproponowała 
radnym z Klubu PiS i „Bezpartyj-
ne” Pyrzyce, że jak chcą audytu, 
to muszą znaleźć na ten cel pie-
niądze w budżecie na 2021 rok, 
czyli komuś zabrać, żeby zapłacić 
za audyt, który może kosztować 
nawet do 100 tysiące złotych,  
w zależności od wybranego za-
kresu usługi. Radni na pewno 
pieniądze znajdą, czyli komuś 
zabiorą, żeby audyt wykonać, ale 

zanim zostanie wyłoniona 
firma, która go przeprowadzi 
i audyt zostanie wykonany 
minie kilka miesięcy. Czy  
w tym okresie znowu do wy-
wozu odpadów gmina Pyrzy-
ce będzie musiała dołożyć, 
albo, jak ostatnio, może 
śmieci nie będą wywożone, 
co radny Błażejewski nazwał 
pokazówką nie rozumiejąc 
zupełnie jako samorządowy 
pracownik, co to jest dyscy-
plina finansów publicznych. 
Do dziś, w związku z tym, 
że radni Klubu PiS i „Bezpar-
tyjne” Pyrzyce nie podej-
mują decyzji nie tylko co do 
wysokości stawki, ale i nie 
podejmą żadnej decyzji, co 
do wyboru innej, korzystnej 
dla mieszkańców formy go-
spodarki odpadami gmina 
Pyrzyce z budżetu dopłaciła 
już około 1 miliona zł. Obec-
na umowa z PPK na wywóz 
odpadów zawarta została 
na okres od 1 grudnia 2020 
do 31 marca 2020, ale kiedy 
skończą się pieniądze? Tego 
nikt nie wie.

„Już podczas trwania se-
sji, ja i radni, którzy byli prze-
ciwni podwyżce, zostaliśmy 
oskarżeni o to, że to przez 
nas PPK nie odbiera śmieci 
a nasza Gmina tonie w śmie-
ciach. Zapewne już niedługo 
do tych oskarżeń dołączy 
się lokalny Puls Powiatu na-

zywając nas trucicielami i hamul-
cowymi rozwoju naszej Gminy”  -  
napisał na swoim facebooku jako 
słowo wstępu do przygotowanej i 
publikowanej przez siebie „anali-
zy” radny Mirosław Stasiak. 

Panie radny, Pana gmina  
i Pana śmieci, a moja gazeta. Jak 
Pan pod moim adresem na swoim 
facebooku kierował obraźliwe tek-
sty to było OK?? I wtedy koledzy 
radni Panu klaskali i mówili AMEN. 
Ale jak ja nazwę Pana hamulco-
wym, albo trucicielem to znaczy, 
że zieję nienawiścią?? Niech Pan 
i Pana koledzy przyjmą wreszcie 
do świadomości, że mieszkańcy 
wybierali Was na radnych, a nie 
na świętych i nikt Pana nie zmu-
szał do tego, żeby rajcą być. A wy-
gadywanie trzeci rok tych samych 
opinii o śmieciach, to trochę tak, 
jak wysadzanie puszki coca coli. 
Bo gdyby się Pan rozejrzał, to ni-
gdzie w powiecie pyrzyckim nie 
ma takiego bałaganu z ustalaniem 
stawek za wywóz odpadów komu-
nalnych. Radni innych gmin, mimo 
że na pewno każdy z nich chce ni-
skiej ceny za wywóz śmieci, to już 
się nauczyli liczyć, sprawdzili, albo 
wybrali inną formę rozliczania od-
padów. A w Radzie Gminy Pyrzyce 
dwa lata minęły i jakby czas się za-
trzymał. Gdyby ktoś oglądał sesje  
z 2019 roku, gdzie radni Klubu 
PiS i „Bezpartyjne” wypowiadają 
się na temat cen śmieci i porów-
nał ostatnią sesję, to do dziś nic 
się nie zmieniło, mówicie Pa-
nowie cały czas to samo. Pan  
i Pana koledzy kreujecie się na 
bohaterów i piszecie na swoich 
facebookach o tym, że blokujecie 
podwyżkę cen śmieci, że miesz-
kańcy, nie zapłacą więcej, czemu 
nigdy nie napisaliście, że jak za-
braknie pieniędzy w systemie wy-
wozu odpadów to i tak mieszkańcy 
zapłacą. Zapłacą z budżetu gminy 
Pyrzyc, a budżet to ich podatki  
i, tak jak napisałem powyżej, miesz-
kańcy już za waszą dwuletnią za-
bawę i brak edukacji z odpadami 
zapłacili około miliona złotych i też 
mieli trzy dni bez śmieciarki. 

RT
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S P R Z E D A M
GARAŻ przy ul. Jedności 
Narodowej w Lipianach, 
18 m2. 

Kontakt: tel.
731725270

Kolejny wyjazd na zawody i kolejny medal dla za-
wodnika Husarii Fight Team -  „Podsumowując start 
w Mistrzostwach Polski młodzików w Zgierzu 27-
29.11.20 wróciliśmy z jednym medalem 38 kg Łuka-
sza Serwatkiewicza za to bardzo mocnym, wywalczo-
nym z sercem i charakterem i jak by nie było to kolej-
ny krok w pięknej młodej historii Husaria Fight Tea. 
W grupie chłopców  Maciej Górecki reprezentujący 
gminę Warnice po trzech bardzo mocnych walkach 
zostaje ostatecznie sklasyfikowany na 14. miejscu 
również w kategorii 38 kg. Grzegorz Łukiewicz wal-
czący w 85 kg zajmuje ostatecznie 9. miejsce a Da-
mian Krawiec w 75 kg 22. miejsce. Wszyscy walczyli 
pierwszy raz na takiej imprezie, więc trzeba pogratu-
lować, że chcą walczyć i trenować. Dziś trzeba wycią-
gnąć wnioski i pracować dalej, aby za rok zrobić kilka 
niespodzianek. Na dziś drużynowo mamy 24. miejsce 
na 65 klubów z całej Polski. Medal zdobyty w Zgierzu 
to 4. medal rangi Mistrzostw Polski w roku 2020 dla 
Husaria Fight Team . HFT jako jedyni w sportach wal-
ki w tym roku zdobywamy medale rangi Mistrzostw 
Polski dla Gmin i Powiatu. Niestety wciąż niedocenia-
ni. Dziękuję Gminie Kozielice, Warnice,  Sponsorom, 
rodzicom za wsparcie” - przekazał po zawodach pre-
zes Husarii Fight Team mgr Wojciech Antczak.

4 medale Husarii 

 W pierwszych dniach paździer-
nika 2020 r. Pyrzyckie Przedsię-
biorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
rozpoczęło realizację bardzo 
ważnej dla miasta inwestycji w in-
frastrukturze kanalizacyjnej.  

W jej ramach przeprowadzona 
jest modernizacja sieci kanaliza-
cji sanitarnej w ulicach Ciepłow-

niczej i Poznańskiej oraz w ulicy 
Sikorskiego do ulicy Mickiewicza 
w Pyrzycach poprzez wyłączenie 
z eksploatacji istniejącej i wybu-
dowanie w jej miejsce nowej z 
przełączeniem dotychczasowych 
użytkowników do modernizowa-
nej sieci. 

„Głównym celem realizowanej 
przez nasze przedsiębiorstwo in-
westycji jest  poprawa sprawności 
systemu kanalizacyjnego miasta. 
Chcemy w ten sposób wyelimino-
wać zjawisko przepełnienia sie-
ci kanalizacyjnej, towarzyszące 
temu występowanie cofek i zale-

wanie piwnic w budynkach. Jest 
to problem, z którym mamy do 
czynienia od lat. Aktualnie prace 
wykonywane są w ul. Sikorskie-
go oraz parku im. Mariana Maty-
siaka”- przekazał nam Krzysztof 
Wancerz, prezes Pyrzyckiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 
w Pyrzycach. 

 Wykonawcą inwestycji jest fir-
ma MAZUR Specjalistyczne 
Przedsiębiorstwo Robót Inży-
nieryjnych. Przedsięwzięcie 
realizowane jest z pożycz-
ki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie 
oraz środków własnych PPK. 
Inwestycja objęta jest aktual-
nym Wieloletnim planem roz-
woju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2020-
2038, a całkowity jej koszt to 
kwota  9.135.210 zł, planowa-
ne zakończenie robót wrze-
sień 2022r.

 
 

Nowe odcinki kanalizacji na zlecenie PPK ułożone 
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nym z sercem i charakterem i jak by nie było to kolej-
ny krok w pięknej młodej historii Husaria Fight Tea. 
W grupie chłopców  Maciej Górecki reprezentujący 
gminę Warnice po trzech bardzo mocnych walkach 
zostaje ostatecznie sklasyfikowany na 14. miejscu 
również w kategorii 38 kg. Grzegorz Łukiewicz wal-
czący w 85 kg zajmuje ostatecznie 9. miejsce a Da-
mian Krawiec w 75 kg 22. miejsce. Wszyscy walczyli 
pierwszy raz na takiej imprezie, więc trzeba pogratu-
lować, że chcą walczyć i trenować. Dziś trzeba wycią-
gnąć wnioski i pracować dalej, aby za rok zrobić kilka 
niespodzianek. Na dziś drużynowo mamy 24. miejsce 
na 65 klubów z całej Polski. Medal zdobyty w Zgierzu 
to 4. medal rangi Mistrzostw Polski w roku 2020 dla 
Husaria Fight Team . HFT jako jedyni w sportach wal-
ki w tym roku zdobywamy medale rangi Mistrzostw 
Polski dla Gmin i Powiatu. Niestety wciąż niedocenia-
ni. Dziękuję Gminie Kozielice, Warnice,  Sponsorom, 
rodzicom za wsparcie” - przekazał po zawodach pre-
zes Husarii Fight Team mgr Wojciech Antczak.

4 medale Husarii 
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Świat obok                nas

Wesołych Świąt

Jest to niezwykła sikora, która na co dzień 
preferuje dość ciężkie warunki i, co niezwykłe, 
czuje się wśród nich dobrze. Przede wszyst-
kim jednak zachwyca swoim wyglądem, ponie-
waż jako jedyna europejska sikora ma w pełni 
wykształcony czub, który dodatkowo może się 
składać do tyłu.

 
Ptaki te występują wyłącznie w Europie, choć 

nie na całym jej obszarze. Nie zamieszkuje na 
terenie Irlandii, Islandii, południu Wysp Brytyj-

skich, Portugalii, północy Skandynawii 
i Rosji, Kaukazie, Włoszech i wyspach 
Morza Śródziemnego. Prowadzi tryb 
osiadły, a w Polsce ma status ochronny 
ponieważ liczba par lęgowych znajdu-
jących się na terenie naszego kraju jest 
raczej umiarkowana.

Zarówno samice i samce wyglądają 
tak samo. Czubatki to ptaki małe około 
12 cm i wadze zaledwie 13 g. Praktycz-
nie nie śpiewają a zwłaszcza samiec. 
Robią to jedynie, gdy są zaniepoko-
jone, to uparcie powtarzają wibrującą 
melodię.

Ptaki te preferują kilkuhektarowe su-
che i stare bory sosnowe lub świerkowe, 
w głębi których mogą się skryć. Są je-
dynymi sikorami, i jedynie z nielicznych 
ptaków, będącymi w stanie przetrwać  
w panujących tam warunkach. Do budo-
wy swoich gniazd wykorzystują spróch-
niałe drzewa, w których drążą dziuple.  
W okresie od kwietnia aż do sierpnia 
ptaki te wyprowadzają dwa lęgi.

Czubatki żerują na ziemi i na niż-
szych gałęziach drzew. Żywią się owa-
dami i ich jajami oraz pająkami. Zimą 
podstawowym pokarmem są nasiona 
drzew iglastych, najczęściej świerków  

i sosen, wśród których 
przebywają. 

Ciekawostką jest to, 
że czubatki gromadzą 
pożywienie na zimę, 
który wciskają w spę-
kania kory na drzewie, 
gdzie mają dziuplę, lub 
w mech ją pokrywają-
cy.

 
Na zdjęciu czubatka 

z okolicy Lipian, którą 
udało mi się sfotografo-
wać, w październiku br,  
w jej środowisku le-
śnym.
 

Polowania z aparatem fotograficzny to pomysł i ulubione zajęcie na-
szego redakcyjnego miłośnika zwierząt Mariana Białkowskiego, specjal-
nie dla Pulsu Powiatu bada, co żyje w lasach, na łąkach a czasami jesz-
cze bliżej OBOK NAS, a dziś w cyklu czubatka. 


