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dokończenie na str. 14

Wesołych Świąt

Podziel się
świętami
     Święta to okres szczególny, jesteśmy trochę 
bardziej zakręceni ale mimo wszystko stajemy 
się bardziej wrażliwi. Dostrzegamy to, co 
często na co dzień  bezrefleksyjnie nam umyka. 
Niekiedy coś mało istotnego, nieważnego 
urasta do rangi problemu i zaprząta nasze 
umysły i serca, zakłóca naszą codzienność, 
wprawia nas w depresyjny nastrój, który 
pielęgnujemy w sobie i potęgujemy do 
niebotycznych rozmiarów.

Radziecka
gwiazda i fontanna

Bricomarché 
w Pyrzycach 

W Pyrzycach będzie plac
Dawida Altera Kurzmanna?

Czatownia 
pilnie 
remontowana 

Ślub 
w plenerze
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17 marca br. Zarząd Powiatu Pyrzyckiego 
uchwałą nr 23/2021 ogłosił wyniki otwartego 
konkursu ofert z zakresu realizacji zadań pu-
blicznych w 2021 roku.

W tym roku organizacje pozarządowe w ra-
mach konkursu mogły ubiegać się o dofinan-
sowanie w ramach następujących zadań: na-
uki, edukacji, oświaty i wychowania; turystyki 
i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierząt 
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 
ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodo-
wego. Rodzaje zadań publicznych, których do-
tyczył przedmiot konkursu, odpowiadają celowi 
i zadaniom Programu współpracy Powiatu Py-
rzyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz 
innymi podmiotami w roku 2021.

Na realizację zadań publicznych w ramach 
konkursu w 2021 roku, Zarząd Powiatu Pyrzyc-
kiego przeznaczył środki finansowe w wysoko-
ści 80.000 zł.

Starosta 
wspiera 
organizacje
pozarządowe

Burmistrz Pyrzyc uprzejmie informuje, że 
do dnia 19.04.2021 r. w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego w Pyrzycach można składać wnio-
ski o przyznanie medali za długoletnie poży-
cie małżeńskie. Pary małżeńskie zameldo-
wane na terenie Gminy Pyrzyce, które w roku 
1971 zawarły związek małżeński i jeszcze 
nie złożyły wniosku o nadanie medali za dłu-
goletnie pożycie małżeńskie mogą doko-
nać takiego zgłoszenia w USC Pyrzyce. 
  

  Urząd Stanu Cywilnego w Pyrzycach przyj-
muje również zgłoszenia par małżeńskich, 
które swój jubileusz obchodziły w latach wcze-
śniejszych i nie zostały jeszcze odznaczone. 
    Wnioski można pobrać w Punkcie Informa-
cyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz na 
stronie bip.pyrzyce.um.gov.pl/dokumenty/7231 
    

W razie pytań informacje można uzyskać 
u pracownika merytorycznego pod nr telefonu:

 
- 91 3970324 -USC 
- 91 3970325- Kierownik USC

                                                               

Medale 
rocznik 1971
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Były konsultacje społeczne w 2019 
roku, skromne bo skromne ale były, 
kto chciał się wypowiedzieć i za-
głosować, to mógł to zrobić. Uty-
skiwanie dziś, że jakaś mała grupa 
mieszkańców zdecydowała, iż tężnie 
zastąpi fontanna, dziś już jest nie 
na miejscu. Na ten rok w budżecie 
gminy zaplanowana została kwota 
500 tysięcy złotych na zaprojekto-
wanie i wykonanie nowej, nowocze-
snej na miarę XXI wieku fontanny 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 
Obecnie opracowywany jest program 
funkcjonalno-użytkowy w/w inwesty-
cji, na podstawie którego zostanie 
ogłoszony przetarg na wyłonienie 
wykonawcy prac w trybie zapro-

Radziecka gwiazda i fontanna

fotograf W. Chromoździński, rok chyba 1971,
 nakład 2000 egz. 1,70 zł +20 gr na zzzzsFBIBiSt

rok 1985, Nakład 40.000, cena 8,5 zł+50gr na NFOZ

jektuj i wybuduj. Planowany termin 
ogłoszenia postępowania przetar-
gowego to maj 2021 r.

By niektórym przypomnieć, 
a tym, co nie widzieli pokazać, 
o co bój się od kilku lat toczy, obok 
tekstu publikujemy widokówkę 
pokazującą, jak wyglądała fon-
tanna przed tężniami. A na deser 
publikujemy widokówkę przedsta-
wiającą  to miejsce jeszcze przed 
fontanną. Dodatkowo, jakby 
poza tematem fontanny, publiku-
jemy revers widokówki z pomni-
kiem, może ktoś z naszych czy-
telników przypomni sobie treść 
życzenia wysłanego do TVP na 
Woronowicza. 

Obie widokówki udostępnił nam ze
 swoich zbiorów dr Wojciech Kuźmiński.  
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Już po raz drugi sprawdzamy 
tempo szczepień w gminach po-
wiatu pyrzyckiego, które prowa-
dzone są w czterech gminnych 
placówkach zdrowia (Lipiany, Py-
rzyce, Bielice, Przelewice), jed-

Tempo szczepień 
w powiecie

Obie widokówki udostępnił nam ze
 swoich zbiorów dr Wojciech Kuźmiński.  

nym mobilnym punkcie szczepień 
w Warnicach i Szpitalu Powiato-
wym. Mieszańcy z gminy Kozie-
lice zapisują się na szczepienia 
do placówek w gminach sąsied-
nich. Jak widać w załączonej ta-

beli, ilość zaszczepio-
nych mieszkańców na-
szego powiatu nie po-
wala, podobnie jak 
w całej Polsce, ale po-
stęp jest i tak jak po-
przednio zbierając dane 
do materiału tak i teraz 
słyszeliśmy, że gdyby 
było więcej szczepionek 
to byłoby więcej szcze-
pień. Jak widać z ta-
beli, statystycznie po 
raz drugi, w czołówce 
zaszczepionych miesz-
kańców są gminy: Bie-
lice 16% i Lipiany 9,8% . 

PP
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Na koniec 8 klasy

Termin główny egzaminu ósmoklasistów
25 maja 2021 r. (wtorek), godz. 9:00 - język polski 
26 maja 2021 r. (środa), godz. 9:00 - matematyka
27 maja 2021 r. (czwartek), godz. 9:00 - język obcy nowożytny

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasistów
16 czerwca 2021 r. (środa), godz. 9:00 - język polski
17 czerwca 2021 r. (czwartek), godz. 9:00 - matematyka
18 czerwca 2021 r. (piątek), godz. 9:00 - język obcy nowożytny

Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut, z matema-
tyki 100 minut, a z języka obcego 90 minut. Wyniki egzaminów 
ósmoklasisty w terminie podstawowym podane zostaną do wia-
domości 2 lipca 2021 roku.

W minioną środę, czwartek i piątek odbyły próbne egzaminy 
ósmoklasisty 2021,  zapytaliśmy poszczególne samorządy, ilu 
uczniów w tym roku przystąpiło do tego egzaminu, a także ilu 

z nich z rożnych przy-
czyn, także tych epide-
micznych, do niego nie 
przystąpiło.

▶ Gmina Pyrzyce 
W 6 szkołach tej gminy 

do egzaminu przystąpiło 
łącznie 193 uczniów, dwóch 
uczniów zostało zgodnie 
z przepisami zwolnionych 
z egzaminu.
▶ Gmina Przelewice 

W szkołach podstawo-
wych na terenie gminy do 
egzaminu przystąpiło – 
42 uczniów, z rożnych 
przyczyn nie wzięło w nim 
udziału 3 uczniów.
▶ Gmina Bielice
W jedynej szkole podsta-

wowej działającej w gminie 
do egzaminu przystąpiło 
28 uczniów, czyli 100%
▶ Gmina Kozielice 
W szkole podstawowej  

31 uczniów przystąpiło do 
egzaminu, 2 z przyczyn 
epidemicznych niestety 
nie mogło tego uczynić.
▶ Gmina Warnice
 Na terenie tej gminy eg-

zaminy odbyły się w jednej 
placówce i przystąpiło do 
niego 28 uczniów, jeden 
uczeń z przyczyn epide-
micznych do egzaminu nie 
przystąpił. 
▶ Gmina Lipiany 
W szkole podstawowej 

egzamin pisało w minio-
nym tygodniu 35 uczniów, 
czyli 100%.

Uczeń, który z przy-
czyn losowych lub zdro-
wotnych nie przystąpi 
do egzaminu w tym ter-
minie, przystępuje do 
niego w czerwcu. 

PP

W tym roku uczniowie 8. klas egzamin napiszą w maju. Eg-
zamin  jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń musi 
do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę podstawową. Nie 
jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, 
dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. Egzamin 
ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej, także 
i w tym roku.
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Mimo, a może na przekór pande-
mii niektórzy nie odpuszczają i robią 
swoje, a że co pewien czas pojawiają 
się możliwości pozyskania środków 
na różne cele, to z tego korzystają, 
jak okazja się pojawia. Jak już kon-
kurs na granty ogłoszony, to trzeba 
szybko mieć pomysł i przelać go 
na wnioskowy formularz. Podmio-
tem, który o środki sięga często jest 
Stowarzyszenie Coolturalni. O naj-
bliższe plany pytamy  Ewę Hancz, 
prezes stowarzyszenia.

„Stowarzyszenie Coolturalni przy-
gotowuje się do złożenia, a potem 
- mamy nadzieję - realizacji dwóch 
projektów z poddziałania 19.2  „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” obję-
tego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Będziemy w najbliższych naborach 
składać wnioski do Stowarzyszenia 
„WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju 
o granty w ramach dwóch przed-
sięwzięć: rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury kulturalnej oraz  roz-
wój ogólnodostępnej infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej” - powiedziała 
Ewa Hancz.

Coolturalna robota
R.T. - Czego dotyczy pierw-

szy projekt?
Ewa Hancz - Pierwszy projekt 

we współpracy z Pyrzyckim Do-
mem Kultury oraz przy wsparciu 
gminy Pyrzyce będzie miał na celu 
utworzenie/wyposażenie pracowni 
w PDK, w której odbywać się będą 
różnego rodzaju zajęcia i warsztaty. 
Przewidywany koszt tego zadania 
to około 30 tys. zł. Współpraca z dy-
rektorem oraz pracownikami PDK 
jest dla nas wielką przyjemnością 
i wierzymy, że wspólnie uda nam 
się osiągnąć zamierzony rezultat. 

R.T. -  Czego dotyczy drugi 
planowany projekt?

Ewa Hancz - Drugi projekt także 
we współpracy z gminą i tym razem 
z Przedszkolem Publicznym nr 3 
z Oddziałem Integracyjnym w Py-
rzycach, zakłada utworzenie/dopo-
sażenie placu zabaw dla dzieci przy 
tym właśnie przedszkolu. Inwesty-
cja ta warta będzie ponad 43 tys. zł. 
Największą nagrodą dla nas będą 
zadowolone twarze dzieci korzy-
stających z nowych atrakcji. 

Poza tym i w tym roku chcieli-
byśmy dotrzeć z różnego rodzaju 
działaniami na tereny wiejskie, dla-

tego znów spróbujemy swoich sił 
w konkursie ogłoszonym przez Mi-
nistra Rodziny i Polityki Społecznej 
w ramach Programu Wieloletniego 
na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” 
na lata 2021–2025 oraz w konkur-
sie ogłoszonym przez Dyrektora 
Narodowego Instytutu Wolności – 
Centrum Rozwoju Społeczeństwa 
Obywatelskiego na realizację za-
dań publicznych dofinansowanych 
ze środków krajowego Programu 
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
NOWEFIO na lata 2021-2030.

Zachęcamy do polubienia naszego 
profilu na facebooku. Będziemy tam 
umieszczać na bieżąco niezbędne 
informacje. 

„Cieszę się, że mamy takie ak-
tywne stowarzyszenia w gminie 
Pyrzyc i aktywnych mieszkańców, 
Stowarzyszenie Coolturalni należy 
do przodujących w pozyskiwaniu 
środków na różne cele i to bardzo 
skutecznie. W tym roku zapropo-

nowałam pani Ewie Hancz wspólne 
przedsięwzięcie na rzecz Przed-
szkola Publicznego nr 3 w Pyrzy-
cach i Pyrzyckiego Domu Kultury. 
Mam nadzieję, że tak jak do tej pory 
wniosek przygotowany przez panią 
Ewę uzyska wsparcie, dzięki czemu 
wzbogacimy naszą gminną infrastruk-
turę na terenie przedszkola. Będzie 
to dobrze urządzony i wyposażony 
plac zabaw dla dzieci, a Pyrzycki 
Dom Kultury wzbogaci się o nową 
pracownię” - powiedziała Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc  

Ewa Hancz, 
prezes stowarzyszenia

Na koniec 8 klasy
Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasistów
16 czerwca 2021 r. (środa), godz. 9:00 - język polski
17 czerwca 2021 r. (czwartek), godz. 9:00 - matematyka
18 czerwca 2021 r. (piątek), godz. 9:00 - język obcy nowożytny
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przystąpiło.

▶ Gmina Pyrzyce 
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do egzaminu przystąpiło 
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z przepisami zwolnionych 
z egzaminu.
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W szkołach podstawo-
wych na terenie gminy do 
egzaminu przystąpiło – 
42 uczniów, z rożnych 
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udziału 3 uczniów.
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wowej działającej w gminie 
do egzaminu przystąpiło 
28 uczniów, czyli 100%
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nie mogło tego uczynić.
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niego 28 uczniów, jeden 
uczeń z przyczyn epide-
micznych do egzaminu nie 
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do egzaminu w tym ter-
minie, przystępuje do 
niego w czerwcu. 

PP
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Każdego roku samorządy organi-
zują konkursy dotyczące dotacji dla sto-
warzyszeń w ramach otwartego kon-
kursu ofert, na zadania związane z kul-
turą, sportem, działalnością seniorów 
itd. W tym roku w ramach przeprowa-
dzonego w gminie Pyrzyce konkursu 
dotacje na realizację zadań zleconych 
otrzymały organizacje wskazane w za-
łączonej tabeli.  Z informacji przekaza-
nych nam przez pyrzycki Ratusz wiemy, 
że przyznane środki zostały przekazane 
do dyspozycji organizacjom pozarządo-
wym zgodnie z podpisanymi umowami, 
a zadania będą realizowane na podsta-
wie złożonych ofert na realizację zadań  
publicznych stanowiących  załącznik do 
umów. 

Dotacje 
dla pyrzyckich
organizacji 

Na stornie Urzędu Miejskiego w Py-
rzycach burmistrz Marzana Podzińska 
informuję, że z dniem 1 kwietnia 2021 
r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach zo-
stanie uruchomiony punkt informacyjno – 

konsultacyjny  Programu „Czy-
ste Powietrze”. 

Osoby zainteresowane sko-
rzystaniem z dotacji w ramach 
Programu „Czyste Powietrze” 
będą mogły uzyskać informa-
cje i skorzystać z pomocy przy 
wypełnianiu wniosku. Wszelkich 
informacji udzielać będzie pani 
Magda Pacholczyk pod nr tel. 

091 39 70 379.  
Punkt będzie czynny od po-

niedziałku do piątku w godzinach 
od 8ºº do 15ºº, pokój nr 14, po 
uprzednim telefonicznym umó-
wieniu wizyty.

W pyrzyckim 
urzędzie można 
konsultować 
dotacje 
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.
Każdego roku samorządy organi-

zują konkursy dotyczące dotacji dla sto-
warzyszeń w ramach otwartego kon-
kursu ofert, na zadania związane z kul-
turą, sportem, działalnością seniorów 
itd. W tym roku w ramach przeprowa-
dzonego w gminie Pyrzyce konkursu 
dotacje na realizację zadań zleconych 
otrzymały organizacje wskazane w za-
łączonej tabeli.  Z informacji przekaza-
nych nam przez pyrzycki Ratusz wiemy, 
że przyznane środki zostały przekazane 
do dyspozycji organizacjom pozarządo-
wym zgodnie z podpisanymi umowami, 
a zadania będą realizowane na podsta-
wie złożonych ofert na realizację zadań  
publicznych stanowiących  załącznik do 
umów. 

Dotacje 
dla pyrzyckich
organizacji 

Prezentowana widokówka być może 
ilustruje przygotowania do obchodów 
Świąt Wielkiej Nocy, a widać na nich 
modlące się kobiety w tradycyjnym 
stroju pyrzyckim.

Święta wielkanocne to najstarsze 
i najważniejsze święto chrześcijańskie 
celebrujące misterium paschalne Je-
zusa Chrystusa: jego mękę, ukrzyżowa-
nie i śmierć. Były one również jednym 
z wielu motywów uwiecznionych na py-
rzyckich kartach pocztowych.

Poniższy cytat, znany jest prawdopo-
dobnie wszystkim: „A oto nastąpiło wiel-
kie trzęsienie ziemi. Albowiem Anioł 
Pański zstąpił z nieba (...) i odsunął ka-
mień” (Mateusz 28, 2). Chrystus zmar-
twychwstał! To najważniejsze wydarze-
nie w dziejach świata upamiętnia co-
rocznie święto Wielkiejnocy, które ob-
chodzimy uroczyście niemal od czasów 
św. Piotra. 

Święta Wielkiej Nocy na ziemiach nie-
mieckich wyglądały nieco inaczej niż 
w Polsce. Co więcej, prawie każdy re-
gion ma typowe dla niego zwyczaje i tra-
dycje. Czasem przygotowań do Wielka-
nocy jest tradycyjnie Wielki Post (Fa-
stenzeit lub Passionszeit), a szczegól-
nie tydzień przed niedzielą Zmartwych-
wstania. U nas nazywa się go „Wiel-
kim”, a w Niemczech Karwoche. Bar-
dzo ważne miejsce w przygotowywa-
niu domu na święta zajmuje tzw. bukiet 
wielkanocny – są to ustawione w wa-
zonie zielone gałązki przybrane kolo-
rowymi wydmuszkami jajek. Niektórzy 
w ten sposób ozdabiają również krzewy 
czy małe drzewka przed domem. Poza 
tym, podobnie jak w Polsce maluje i de-
koruje się jajka, choć ten zwyczaj jest 
nieco mniej popularny niż u nas.

Wielki Czwartek zwany jest w Niem-
czech Zielonym Czwartkiem (Gründon-
nerstag). Co ciekawe, nie jest do końca 
jasne, skąd wzięła się ta nazwa. We-
dług jednej z teorii pochodzi ona od 
zielonych szat liturgicznych noszonych 
tego dnia przez księży do XVI wieku. 
Z kolei inni badacze wywodzą ją od po-
kutników, których nazywano w średnio-
wieczu „Zielonymi”.

W przeciwieństwie do Zielonego 
Czwartku Wielki Piątek (Karfreitag) jest 

w całych Niemczech dniem ustawowo 
wolnym od pracy. Czasem nazywa się go 
także Cichym Piątkiem (Stiller Freitag). 
Jest to dla wierzących Niemców dzień 
modlitw i nabożeństw, które towarzyszą  
wspominaniu śmierci i składania Jezusa 
do grobu. Wielka Sobota – czyli w Niem-
czech Karsamstag lub Stiller Samstag – 
jest podobnie jak w Polsce dniem wyci-
szenia, kiedy nie odprawia się mszy świę-
tej. Tradycja święcenia potraw jest zupeł-
nie nieznana. Dwa najbardziej uroczyste 
dni nazywa się w Niemczech po prostu 
Wielkanocną Niedzielą i Wielkanocnym 
Poniedziałkiem (Ostersonntag i Oster-
montag). Są to dni odpoczynku oraz od-

wiedzania rodziny i przyjaciół. Niedzielę 
rozpoczyna się tradycyjnie mszą rezu-
rekcyjną, która odprawiana jest wcze-
śnie rano. Bardzo popularny jest zwy-
czaj stukania się jajkami (Ostereiertit-
schen) przy śniadaniu. Każdy członek 
rodziny wybiera sobie swoją pisankę 
i kolejno stuka się nią z innymi – wy-
grywa posiadacz jajka z najmocniejszą 
skorupką. 

Prezentowana widokówka została 
nadana na poczcie w Pyrzycach  
12.02.1943 r do odbiorcy w Regau koło 
Salzburga na północy Austrii.

Wielkanoc

Na stornie Urzędu Miejskiego w Py-
rzycach burmistrz Marzana Podzińska 
informuję, że z dniem 1 kwietnia 2021 
r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach zo-
stanie uruchomiony punkt informacyjno – 

konsultacyjny  Programu „Czy-
ste Powietrze”. 

Osoby zainteresowane sko-
rzystaniem z dotacji w ramach 
Programu „Czyste Powietrze” 
będą mogły uzyskać informa-
cje i skorzystać z pomocy przy 
wypełnianiu wniosku. Wszelkich 
informacji udzielać będzie pani 
Magda Pacholczyk pod nr tel. 

091 39 70 379.  
Punkt będzie czynny od po-

niedziałku do piątku w godzinach 
od 8ºº do 15ºº, pokój nr 14, po 
uprzednim telefonicznym umó-
wieniu wizyty.



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 4                                                               20.03.2021 10                                                                               Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 4                                              

4 stycznia 2021 r. do Rady 
Miejskiej w Pyrzycach wpłynęła 
petycja wniesiona przez Wal-
demara Polańskiego, prezesa 
Zarządu Fundacji „POLANSKI - 
Fundation” z siedzibą w Szcze-
cinie, dotycząca upamiętnienia 
postaci Dawida Altera Kurzmanna 
poprzez nadanie Jego imienia 
ulicy, skwerowi, placowi, rondu 
lub parkowi na terenie miasta 
i gminy Pyrzyce. Komisja Skarg 
Wniosków i Petycji, do której ta-
kie wnioski są kierowane, rozpa-
trzyła wniosek na posiedzeniu  
20 stycznia 2021 roku i przepro-
wadziła analizę złożonej pety-
cji. Zapoznała się także z posta-
cią Dawida Altera Kurzmanna, 
społecznika, który szczególną 
opieką otaczał dzieci z Żydow-
skiego Domu Sierot w Krakowie, 
a następnie wraz ze swoimi pod-
opiecznymi dobrowolnie poszedł 
na śmierć w Niemieckim Obozie 
Zgłady w Bełżcu.

Radni Komisja Skarg Wnio-
sków i Petycji  uznali wniosek 
jako zasadny i przygotowali na 
najbliższą sesję projekt uchwały 

z następującym nagłówkiem - 
„Petycję wniesioną do Rady 
Miejskiej w Pyrzycach 4 stycz-
nia 2021 r. (BRM.152.8.2020) 
dotyczącą upamiętnienia po-
staci Dawida Altera Kurzmanna 
poprzez nadanie Jego imienia 
ulicy, skwerowi, placowi, rondu 
lub parkowi, uznaje się za za-
sadną i uwzględnia się ją zgodnie 
z uzasadnieniem stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały” 
Ponadto w uchwale czytamy  - 
„Zobowiązuje się Przewodniczą-
cego Rady Miejskiej w Pyrzycach 
do poinformowania wnoszącego 
petycję o sposobie jej rozpatrze-
nia. Wykonanie uchwały powie-
rza się Burmistrzowi Pyrzyc”.

Uzasadnienie do tej uchwały 
brzmi następująco - „Zdaniem 
Komisji osoba Dawida Altera 
Kurzmanna niewątpliwie za-
sługuje na wszelkie formy upa-
miętnienia i należyty szacunek 
za swoją heroiczną postawę, 
jednakże komisja stwierdza, iż 
na chwilę obecną nie jest moż-
liwe nadanie przez Radę Miej-
ską w Pyrzycach nazwy ulicy, 

skwerowi, placowi, rondu lub 
parkowi na terenie miasta Py-
rzyce z uwagi na fakt, iż Gmina 
nie dysponuje terenem, któremu 
mogłaby nadać Jego imię. Ko-
misja Skarg Wniosków i Pety-
cji uznaje petycję za zasadną 
i wnioskuje do Rady Miejskiej 
w Pyrzycach o uwzględnienie 
wniesionej petycji. W momencie 
pojawienia się terenu, któremu 
będzie można nadać imię, na-
leży wówczas wziąć pod uwagę 
upamiętnienie postaci Dawida 
Altera Kurzmanna”.

Trzeba przyznać, że jeżeli 
chodzi o zaciemnianie sprawy 
i petycji to na  Komisję Skarg 
Wniosków i Petycji zawsze można 
liczyć. Komisja niby odpowie-
działa, niby załatwiła sprawę. 
Kluczowe jest słowo NIBY, bo 
po pierwsze komisja podczas 
posiedzenia nie miała żadnej 
wiedzy, czy na terenie miasta 
i gminy Pyrzyce są skwery, czy 
place bez nazwy, jako że prze-
wodniczący tej komisji Damian 
Błażejewski o taką informację do 
Ratusza oficjalnie nie wystąpił, 

więc pisanie w uzasadnieniu - ”iż 
Gmina nie dysponuje terenem, 
któremu mogłaby nadać Jego 
imię” jest wyssaniem z palca, 
a nie trzymaniem się faktów. 
Ponadto w uchwale czytamy, 
że wykonanie „wniosków” Ko-
misji Skarg Wniosków i Petycji 
powierza się burmistrzowi. Na-
leży rozumieć, że od momentu 
uchwalenia uchwały burmistrz 
Pyrzyc będzie szukać działek, 
trawników bez nazwy i  przygo-
towywać projekty uchwał, czy 
ma przygotować zestaw a radni 
wybiorą? Jak powyżej pisałem, 
komisja z sufitu powzięła infor-
mację, że w gminie Pyrzyce nie 
ma miejsc na nadanie imienia, 
nie zapytała w Ratuszu, ale nie 
zapytała także innych zarządców 
ulic, dróg, spółdzielni mieszka-
niowych itd. Słowem nikogo pan 
przewodniczący nie raczył za-
pytać. Ponadto, czy szanowna 
komisja nie sądzi, że w takich 
przypadkach  powinny odbywać 
się konsultacje społeczne? 

Petycja Fundacji „POLANSKI 
– Fundation” została „przepra-
cowana” przez Komisję tak, jak 
kiedyś nadanie imienia dla Py-
rzyckiego Domu Kultury, ostatnio 
kwestia syreny strażackiej i kilku 
innych tematów. Przewodniczący 
Komisji Skarg Wniosków i Pety-
cji Damian Błażejewski powinien 
chyba przejść jakieś szkolenie, 
by poprawić jakość wypuszcza-
nych pomysłów na uchwały. 

Bo dziś tak naprawdę nie 
wiem, czy jest zgoda Komisji 
na nadanie imienia Dawida Al-
tera Kurzmanna ulicy, skwerowi, 
placowi, rondu lub parkowi na 
terenie miasta i gminy Pyrzyce 
i można już ją na podstawie tej 
uchwały nadawać? 

Czy zgoda jest na niby, żeby 
temat w czasie odsunąć i zamydlić? 

RT  

   

W Pyrzycach będzie 
plac Dawida Altera Kurzmanna?
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W ubiegłym tygodniu odbyła 
się inauguracja kolejnego pro-
jektu Pyrzyckiego Domu Kultury 
w ramach programów Narodo-
wego Centrum Kultury Dom Kul-
tury+ Inicjatywy lokalne 2021. 
W briefingu i spotkaniu orga-
nizacyjnym z przedstawicielką 
Narodowego Centrum Kultury 
Beatą Pawłowicz, Burmistrz Py-
rzyc Marzeną Podzińską, ba-
daczem, animatorem Zbignie-
wem Łukaszewskim, dyrekto-
rem Pyrzyckiego Domu Kultury 
Rafałem Roguszką uczestniczyli 
także pracownicy PDK. Pyrzycki 
Dom Kultury jako jeden z 50 na 
4255 domów kultury w Polsce 
otrzymał dofinansowanie na re-
alizację projektu: PDK - NASZ 
PYRZYCKI DOM KULTURY+ . 
W 1 etapie  projektu z dotacją 8 
000 zł przeprowadzona zostanie 
diagnoza kulturalno-społeczna  
Pyrzyc, a po jej zakończeniu PDK 
otrzyma  22 000 zł na wybór 7 

PDK - NASZ PYRZYCKI DOM KULTURY+

zgłoszonych w konkursie naj-
cenniejszych inicjatyw lokalnych 
środowisk. Celem projektu jest 
odkrywanie potencjału kultural-
nego miasta,  dotarcie do osób 
chcących być zaangażowaną 
publicznością i budowanie dłu-
gookresowych relacji, ciekawych 
i mądrych z twórcami, odbior-
cami i władzami samorządowymi. 
„To kolejny projekt Pyrzyckiego 
Domu Kultury, tym razem jesz-
cze bardziej skierowany do na-
szej pyrzyckiej społeczności, bo 
to mieszkańcy będą sugerować 
pomysły działań, z których zo-
stanie wybranych 7 najlepszych, 
a te z kolei będą zrealizowane 
w ramach projektu. Ja zachę-
cam mieszkańców do aktywnego 
udziału, do współdecydowania 
i wspólnego realizowania pro-
jektów” - powiedziała podczas  
briefingu Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc.

PP 

W związku z koniecznością umożliwienia przeprowadzenia 
przejazdu transportów ponadnormatywnych przez Pyrzyce, 
który miał miejsce w ubiegłym roku, konieczne było przysto-
sowanie drogi wojewódzkiej (przebudowa ronda) do tego typu 
przejazdów. 

Pierwszy etap obejmował częściową likwidację nasadzeń, uło-
żenie warstwy wzmacniającej  i płyty stalowej w celu zabezpie-
czenia istniejących krawężników na rondzie Sybiraków przy    ul. 
Lipiańskiej przed przejazdem pojazdów ponadnormatywnych.

Obecnie po zakończeniu przejazdów realizowany jest kolejny 
etap, który polega na całkowitej likwidacji istniejącej roślinno-
ści, obniżeniu krawężnika betonowego do poziomu jezdni oraz 
likwidacji istniejącego kopca, a następnie ułożeniu wokół la-
tarni  kostki granitowej w celu jej stabilizacji, a na pozostałej 
powierzchni po ułożeniu geowłókniny dekoracyjnego kamyka 
polnego.  

Zakres prac dotyczący przebudowy ronda został uzgod-
niony zarówno z tutejszym Urzędem Miejskim jak i z zarządcą 
drogi Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich                           
w Koszalinie. 

Mając powyższe na uwadze Burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska prowadzi uzgodnienia z Zachodniopomorskim Zarzą-
dem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, mające na celu przebu-
dowę ronda Pyrzyckich Spotkań z Folklorem, tak by było ono 
wizualnie podobne do obecnie przebudowywanego ronda, co 
przyczyni się do poprawy zarówno bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym jak i estetyki w naszym mieście. 

Jednocześnie w ramach modernizacji obu rond planuje się 
także wymianę istniejących znaków informacyjnych z nazwą 
rond. 

Burmistrz Pyrzycach
      

  (-) Marzena Podzińska

PRZEBUDOWA RONDA W Pyrzycach będzie 
plac Dawida Altera Kurzmanna?
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Od Środy Popielcowej były zbierane dary w parafii w po-
staci potrzebnych środków higienicznych: szampony, chus-
teczki nawilżające, mydła, proszki do prania, płyny do naczyń 
itd. Finał akcji przerósł nasze oczekiwania, z czego bardzo się 
cieszymy. Życie jest po to, żeby dawać z siebie jak najwięcej 
innym ludziom i to głównie parafianie otworzyli swoje serca 
oraz stanęli na wysokości zadania. Hasło jakie przyświecało 
akcji to: ,,DAR SERCA DLA HOSPICJUM’’. Dary 11 marca br. 

zostały przekazane do ho-
spicjum, zachęcamy do or-
ganizacji takich akcji. Nasza 
parafia jest przykładem, że 
w okresie pandemii można 
też czynić dobro i miłosier-
dzie, gdyż kiedy pomagamy 
innym wszelkie dobro, które 
dajemy od siebie z czystego 
serca zatacza koło i wraca 
do nas.

Za tę dobroć 
okazaną chorym 
jeszcze raz bardzo, 
ale to bardzo dziękujemy.

Wspólnota Koła 
Koronkowego

                    Parafia Przelewice

„DAR SERCA DLA HOSPICJUM” 

W dniach od 1/lutego do 6 marca 2021 w parafii pw. MB 
Królowej Polski w Przelewicach została zorganizowana akcja 
pomocowa dla hospicjum ze Szczecina w ramach Jałmużny 
Wielkopostnej.

- akcja pomocowa
 dla szczecińskiego hospicjum
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Próbujemy matury

Od Środy Popielcowej były zbierane dary w parafii w po-
staci potrzebnych środków higienicznych: szampony, chus-
teczki nawilżające, mydła, proszki do prania, płyny do naczyń 
itd. Finał akcji przerósł nasze oczekiwania, z czego bardzo się 
cieszymy. Życie jest po to, żeby dawać z siebie jak najwięcej 
innym ludziom i to głównie parafianie otworzyli swoje serca 
oraz stanęli na wysokości zadania. Hasło jakie przyświecało 
akcji to: ,,DAR SERCA DLA HOSPICJUM’’. Dary 11 marca br. 

zostały przekazane do ho-
spicjum, zachęcamy do or-
ganizacji takich akcji. Nasza 
parafia jest przykładem, że 
w okresie pandemii można 
też czynić dobro i miłosier-
dzie, gdyż kiedy pomagamy 
innym wszelkie dobro, które 
dajemy od siebie z czystego 
serca zatacza koło i wraca 
do nas.

Za tę dobroć 
okazaną chorym 
jeszcze raz bardzo, 
ale to bardzo dziękujemy.

Wspólnota Koła 
Koronkowego

                    Parafia Przelewice

W 2021 roku egzamin maturalny 
będzie przeprowadzony wyjątkowo 
na podstawie ściśle określonych 
wymagań egzaminacyjnych, a nie, 
jak w ubiegłych latach, na podsta-
wie wymagań ujętych w podstawie 
programowej. Będzie to więc zde-
cydowanie prostsza formuła  egza-
minu maturalnego. Z powodu pan-
demii Covid-19 matura 2021 będzie 
wyglądała nieco inaczej. Egzamin 
dojrzałości odbędzie się wyłącz-
nie w formie pisemnej, choć osoby 
chętne, którym ten wynik jest po-
trzebny do dalszej rekrutacji, będą 
mogły przystąpić do egzaminów 
ustnych. Maturzysta 2021 w czę-
ści pisemnej obowiązkowo musi 
przystąpić do egzaminów z trzech 
przedmiotów: języka polskiego, ma-
tematyki oraz języka obcego nowo-
żytnego. W 2021 roku nie ma za to 
obowiązku przystąpienia do egza-
minu maturalnego z przedmiotu do-
datkowego na poziomie rozszerzo-
nym. Tegoroczna matura odbędzie 
się w dniach od 4 do 20 maja 2021 
roku. Osobom, które ze względów 
zdrowotnych nie będą mogły po-
dejść do egzaminu w podstawowym 
terminie matur, wyznaczono termin 
na czerwiec 2021 roku.

W powiecie pyrzyckim w tym 
roku matury odbędą się w dwóch 
szkołach, w Zespołu Szkół nr 1 
w Pyrzycach i Zespole Szkół Nr 2 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Pyrzycach. W związku z tym, że 
tegoroczni absolwenci są już po ma-
turach próbnych i zakończyły się 
zapisy do egzaminu maturalnego 
poprosiliśmy w/w placówki o infor-
macje, jakim zainteresowaniem cie-
szy się tegoroczna i jak piszemy 
powyżej uproszczona matura, bo 
tylko pisemna. 

Zespoł Szkół nr 1 w Pyrzycach 
- W roku szkolnym 2020/2021 do  
matury deklaracje złożyło 77 uczniów 
oraz 26 absolwentów Zespołu Szkół 
nr 1 w Pyrzycach. 

Zespół Szkół Nr 2 Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Py-
rzycach - Do próbnej matury przy-
stąpiło 53 uczniów klas kończących 
technika zawodowe. Arkusze matu-
ralne zostały przygotowane przez 
CKE oraz OKE zgodnie ze standar-
dami obowiązującymi podczas eg-
zaminu maturalnego w roku 2021. 
W sesji wiosennej 2021 egzaminu 
maturalnego oprócz absolwentów 
tegorocznych, do matury przystąpią 
absolwenci z lat ubiegłych, którzy 
złożyli wniosek o ponowne zdawa-
nie matury lub o przystąpienie do 
matury w celu poprawienia wyniku. 
Wszystkich zdających maturę w maju 
w ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach bę-
dzie około 69 osób.

Wyniki tegorocznych matur po-
znamy 5 lipca. Z kolei poprawkowy 
egzamin maturalny odbędzie się 
w sierpniu 2021 roku.

PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA PRAWO  I  GOSPODARKA

Dopiero, gdy na chwilę się zatrzymamy, ot właśnie choćby z okazji 
świąt, gdy dla rozrywki zajrzymy np. na  facebook, nagle zauważymy, że 
są tacy, którzy daliby wiele, by mieć tylko takie zmartwienia jak my, bo 
ich dzieci walczą właśnie o swoje malutkie życie, o zdrowie, którego na-
gle zabrakło, a oni, choć oddaliby za swoje pociechy wszystko, co mają, 
są bezradni. Szukają wszelkiej pomocy, łapią się każdej nadziei i często 
napotykają mur nie do pokonania...

No ale od czego mają nas, bliskich 
lub dalszych znajomych, czułych na 
czyjeś nieszczęścia, a już szcze-
gólnie na dramaty, które spotykają 
bezbronne dzieciaki. A okres świą-
teczny, gdy nasze stoły uginają się 
od jadła i picia, otwiera nam jeszcze 
szerzej nasze oczy i serca.

Dziś zwracamy się na łamach 
wielkanocnego wydania gazety 
z prośbą,  by te nasze serca otwo-
rzyły się dla Szymona, Kai i Mai 
oraz dla Marleny.  

Kaja i Maja 
Kaja i Maja, dwie dziewczynki z urodznych w 2019 roku py-

rzyckich trojaczków. U obu dziewczynek stwierdzono niezwykle 
rzadką chorobę. Zdiagnozowano u nich SMARD1, jedną z naj-
rzadszych chorób nerwowo-mięśniowych. Choroba objawia się 
zanikiem mięśni – przede wszystkim oddechowych. Oddech i ży-
cie dzieci z tą chorobą nieustannie wspomaga respirator. Aby za-
pewnić dziewczynkom rozwój, konieczna jest intensywna rehabili-
tacja po to, by jak najdłużej utrzymać ich sprawność. Ponadto po-
trzebne są specjalne wózki, przenośny ssak i inna specjalistyczna 
aparatura i wiele innych potrzeb związanych z leczeniem.

Podziel się
świętami

cd. ze str.1
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PRAWO  I  GOSPODARKA

Marlena na stornie  https://sercadlamaluszka.pl/
nasi- podopieczni/marlena-sobolewska pisze  tak -   

Mam na imię Marlena i 8 czerwca 2021 roku skończę 16 
lat. Nigdy nie przypuszczałam, że znajdę się w miejscu, w 
którym będę musiała prosić o pomoc w walce z guzem mó-
zgu. Guz znajdował się w IV komorze mojego mózgu. Po 
operacji usunięcia guza, okazało się, że jest złośliwy…

Z czasem pojawiły się u mnie znaczne problemy z samo-
dzielnym poruszaniem się oraz wykonywaniem podstawo-
wych czynności samoobsługowych, co uczyniło mnie osobą 
w pełni zależną od pomocy moich Bliskich. Na ten moment 
jestem po leczeniu chemioterapią, która w znacznym stop-
niu osłabiła mój organizm. Przede mną naświetlenia, które 
stanowią dla mnie dosłowne światełko w tunelu.

Kiedy uda mi się już pokonać mojego przeciwnika, roz-
pocznie się dla mnie kolejna walka – tym razem o powrót do 
pełnej sprawności, do czego niezbędna mi będzie pomoc 
specjalistów z dziedziny fizjoterapii. Jestem pełna nadziei, 
że zechcą mi Państwo towarzyszyć na drodze po lepsze ju-
tro. Liczy się dla mnie każda pomocna dłoń!

                                                             Wdzięczna 
Marlena

Plakaty z namiarami na konta do wpłat i strony gdzie or-
ganizowane są zbiórki, licytacje i pomysły na wsparcie znaj-
dziecie także na portalach społecznościowych. 

Ryszard Tański 

Pod koniec grudnia 2020 chłopiec trafił do szpitala z pro-
blemami gastrycznymi. Po przeprowadzeniu szeregu ba-
dań, w tym badania USG okazało się, że w jamie brzusznej 
znajduje się duży guz, który ma aż 24 cm! Był to ogromny 
szok, naszego Bohatera, od razu skierowano go na oddział 
onkologii w Szczecinie, gdzie zrobiono szczegółowe bada-
nia. Zdiagnozowano mięsaka prążkowankomórkowego. 

Rozpoczęto leczenie silną chemioterapią, która 
w znaczny sposób osłabiła organizm naszego Wojownika. 
Konieczny był bardzo długi pobyt w szpitalu. Pojawiły się 
problemy z układem moczowym i nerkami. Za nim pierw-
sze cykle chemioterapii, przyjmował sterydy oraz kilkukrot-
nie konieczne okazało się przetaczanie krwi. Mimo tego, że 
chemioterapia w znaczny sposób osłabiła organizm Szy-
mona to bardzo dzielnie znosi trudy leczenia i jest w pełni 
zmotywowany w walce o odzyskanie zdrowia. Obecnie 
trwają przygotowania do operacji usunięcia guza, która 
najprawdopodobniej odbędzie się we Wrocławiu. Zebrane 
środki zostaną wykorzystane na zakup leków i rehabilitację 
po resekcji guza.

Szymon 
walczy z mięsakiem

Marlena

Szymon ma 9 lat jest bardzo energiczny, wesoły 
i bardzo interesuje się motoryzacją.
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Maszty i instalacje telefo-
nii komórkowej zawsze bu-
dzą emocje, a już szczególnie 
wtedy, gdy pojawiają się tam, 
gdzie ich wcześniej nie było, 
albo do już istniejących insta-
lacji dokładane są kolejne ele-
menty nadawcze. W temacie 
telefonii komórkowej jesteśmy 
rozdarci, bo z jednej strony na-
rzekamy na zasięg i zrywanie 
połączeń, a z drugiej strony nie 
chcemy instalacji GSM w swo-
jej okolicy, a to się po pro-
stu wyklucza. Obecnie jedna 
z sieci telefonii komórkowej 
planuje inwestycję GSM w Ża-
bowie. Z informacji, jakie otrzy-
maliśmy w pyrzycki ratuszu 
wynika, że firma P4 Sp.z o.o. 
z siedzibą: ul. Taśmowa, 02-
677 Warszawa, 21 01.2021 
roku wystąpiła z wnioskiem 
o ustalenie lokalizacji inwesty-
cji celu publicznego dla inwe-
stycji polegającej na budowie 

GSM w ŻABOWIE 

stacji bazowej telefonii ko-
mórkowej Operatora P4 nr 
projektu PYR0601B; gmina 
PYRZYCE, obręb ŻABÓW, 
działka nr 20 i obecnie trwa 
procedura dotycząca wyda-
nia w/w decyzji. Maszt ma 
być postawiony na terenie 
jednej z firm, nie jest to te-
ren należący do Gminy Py-
rzyce. Analizując podobne 
sytuacje, które miały miej-
sce na terenie powiatu py-
rzyckiego gmina Pyrzyce 
nie może wydać decyzji 
negatywnej, bo złamałaby 
prawo. Dziś istnieją dwie 
możliwości, pierwsza to do-
gadanie się protestujących 
mieszkańców z inwestorem 
(mało realna) lub właścicie-
lem nieruchomości, na któ-
rej ma stanąć maszt? 

PP

11 marca 2021 r. w Domu Strażaka w Warnicach miało miej-
sce spotkanie z sołtysami. Spotkanie odbyło się w nawiązaniu 
do corocznie obchodzonego 11 marca Dnia Sołtysa. Podczas 
spotkania omówione zostały sprawy bieżące sołectw, w tym 
m.in. sprawy funduszu sołeckiego czy dróg.

Z okazji Dnia Sołtysa, wójt Alina Werstak wręczyła także 
wszystkim zebranym sołtysom upominki.

Spotkanie z sołtysamiWYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 

LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NAJEM, 
DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu ogłoszenia 
wykazu nieruchomości nr 4/2021, nr 5/2021, nr 6/2021, nr 7/2021,  
nr 8/2021, nr 9/2021, 10/2021, nr11/2021, przeznaczonych 
do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub 
użyczenie, stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 
r. poz. 1990 z późn. zm.) w sposób zwyczajowo przyjęty na 
tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach, www.bip.pyrzyce.um.gov.pl w zakładce informacje 
– obwieszczenia i ogłoszenia. 



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 4                                                               20.03.2021  17                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 4                                              

Jak często mieszkańcy powiatu pyrzyckiego wybierają oko-
liczny piękny las, czy brzeg jeziora na miejsce? 

O to zapytaliśmy urzędników Urzędów Stanu Cywilnego gmin w 
powiecie pyrzyckim.   

Informacje na temat ilości ślubów poza USC dla gmin Bielice, Ko-
zielice i Pyrzyce  otrzymaliśmy z USC Pyrzyce, które obsługuje w/w 
gminy. W roku 2019 poza lokalem USC udzielono 1 ślubu w miejsco-
wości Czarnowo natomiast w 2020 roku udzielono 1 ślubu poza loka-
lem USC w miejscowości Linie.

Gmina Przelewice - 2019 – 2 śluby, 2020 – 0 
Gmina Lipiany – 2019 -  3  śluby, 2020 -  0 ślubów
Gmina Warnice – 2019 -  0  ślubów, 2020 - 2 śluby
Z informacji przekazanych nam w poszczególnych USC wiemy, że 

w tym roku mimo epidemii, a może właśnie z jej powodu, rośnie ilość 
zapytań o taką formę zawarcia związku małżeńskiego.

PP

Pyrzyckie mury obronne z basz-
tami i czatowniami to chluba i duma 
Pyrzyc, niestety jak to zwykle bywa 
z zabytkami przez wiele lat niedoin-
westowana. Mimo kilku znaczonych 
inwestycji związanych z renowacją 
zabytkowej spuścizny prowadzonej 
od kilku lat, zaległości są ogromne. 

„Z uwagi na zły stan techniczny 
Czatowni, która grozi zawaleniem 
i wymaga niezwłocznego podjęcia 
prac konserwatorskich, planowane 
jest wprowadzenie powyższego za-
dania do budżetu Gminy Pyrzyce 
w roku 2021 rok. Obecnie jeste-
śmy na etapie pozyskiwania środ-

Czatownia 
pilnie remontowana 

ków zewnętrznych na realizację po-
wyższego zadania. W październiku 
2020 roku aplikowaliśmy o środki 
do MKiDN, jednak nie otrzymaliśmy 
dofinansowania. 25.02.202I roku 
złożyliśmy odwołanie. Planujemy 
również złożyć wniosek do Urzędu 
Marszałkowskiego WZ i Zachodnio-
pomorskiego Konserwatora Zabyt-
ków. Mimo, że w ostatnich latach 
robimy wiele w temacie remontu 
murów obronnych to zaległości są 
tak duże, że niestety musimy działać 
awaryjnie” - powiedziała Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc. 

Ślub w plenerze
Śluby w plenerze są dozwo-

lone  przez prawo od 2015 roku. 
Chociaż większość Polaków wierna 
jest tradycji zawierania małżeństwa 
w kościele, to coraz częściej decy-
dujemy się na wybór innego urokli-
wego miejsca. Od 2015 r, w związku 
ze zmianą ustawy Prawo o aktach 
stanu cywilnego, małżeństwo można 
zawierać nie tylko w urzędzie stanu 
cywilnego czy kościele, ale również 
w miejscu, które zostanie wybrane 

przez narzeczonych, o ile tylko miej-
sce to spełnia wymogi postawione 
przez ustawę. Zgodnie z Kodeksem 
rodzinnym i opiekuńczym małżeń-
stwo zostaje zawarte, gdy mężczy-
zna i kobieta jednocześnie oświad-
czają przed kierownikiem USC, że 
wstępują ze sobą w związek mał-
żeński. Kodeks ani ustawa nie okre-
ślają miejsca ceremonii, a jedynie 
osobę, przed którą można takie 
szczególne oświadczenie złożyć.

Planowany od 3 lat remont 
Szkoły Podstawowej w Mielęcinie 
nie może dojść do skutku, Na ten 
cel pod tytułem „Termomoderniza-
cja budynku Szkoły Podstawowej 
im. Władysława Broniewskiego 
w Mielęcinie” gmina Pyrzyce po-
zyskała już dotację i można byłoby 
rozpocząć prace. A i okres epide-
mii, zdalne nauczanie sprzyjałoby 
pracom, bo dzieci w szkole mniej. 
Niestety, w przeprowadzonych już 
łącznie ośmiu przetargach nieogra-

niczonych nie udało się wyłonić wy-
konawcy. Dziś trudno powiedzieć, 
czy remont zabytkowego obiektu, 
w jakim mieści się szkoła w Mielę-
cinie, jest zbyt dużym budowlanym 
wyzwaniem czy firmy budowlane są 
zarobione po przysłowiowe pachy. 
08.03.2021r ogłoszone zostało ko-
lejne, dziewiąte postępowanie w try-
bie podstawowym na podstawie art 
275 pkt. I ustawy PZP z terminem 
składania ofert do  23.03.202 Ir. 

Czemu nikt
nie chce 
roboty
w 
Mielęcinie?



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 4                                                               20.03.2021 18                                                                               Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 4                                              

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 Wydawca: MANUFAKTURA360  Za treść 
ogłoszeń, reklam i listów redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

W Ropczycach k/Rzeszowa w dniach 13-14.03.2021r. od-
były się Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów w sumo, 
gdzie reprezentacja naszego klubu pod opieką trenera 
Grzegorza Jaska wywalczyła 6 medali. 

  Indywidualnie medale zdobyli: Wiktoria Staszak, która wywal-
czyła srebrny medal w kat. +75 kg i srebrny medal w kat. open. 
Aleksander Gorący srebrny medal w kat. +100 kg i srebrny me-
dal w kat. open oraz Jakub Żóltański srebrny medal w kat. 80 
kg. Ponadto V miejsce wywalczyli: Julia Ignasiak w kat. 70 kg, 
oraz Aleksander Kaprykowski w kat. +100 kg i VII miejsce Wik-
tor Piwoni w kat 70 kg.  

Do tych sukcesów należy dodać również II miejsce w Polsce, 
jakie zajęli nasi chłopcy walcząc w drużynie, natomiast w punk-
tacji klubowej juniorów Spartakus Pyrzyce zajął wysokie III miej-
sce w Polsce.

Łącznie reprezentanci naszego klubu w tych zawodach zdo-
byli 72 punkty we współzawodnictwie sportowym w ramach 
Systemu Sportu Młodzieżowego.

      Serdeczne gratulacje dla całej ekipy.
Za Zarząd LKS 

Spartakus
                                                                     Prezes 

Bolesław Kowalski

Sumici LKS Spartakus Pyrzyce nie zwalniają tempa
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 „Miniony cały weekend walczyliśmy 
w Białogardzie trwała rywalizacja 
na matach w ramach II Pucharu 
Polski Kadetów oraz Puchar 
Polski Juniorek. Wśród kadetów 
bardzo dobrze spisali się  Eryk 

II Puchar Polski Kadetów 
oraz Puchar Polski 
Juniorek

Czułnowski, który w 55kg zajął 
10 miejsce i jest na nadzieja na 
kolejny awans do Mistrzostw 
Polski kadetów, ale trzeba czekać 
na oficjalne wyniki. 

Drugim dobrze walczącym zawodnikiem był Eryk Pacyna w 65 kg, 
który doszedł aż do finału i niestety przegrywają walkę na 10 sekund 
przed końcem, uległ na punkty zajmując tym 2 miejsce. Kacper 
Krawczak niestety walczy poniżej swoich możliwości i ostatecznie 
w 92 kg zajmuje 7 miejsce. W 110 kg zadebiutował Denis Kotlarz, 
który uległ w dwóch walkach. Największym rozczarowaniem 
zawodów niestety został Bartosz Ochroński, który nie zrobił 
wagi i nie wystartował w zawodach. Pewne awanse po tych 
zawodach ma Eryk Pacyna, Kacper Krawczak i Bartosz Ochroński, 
aktualnie czekamy na ostateczne listy związkowe. Juniorki, które 
zaliczyły start przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski Juniorek 

wypadły dobrze, choć oczekiwania były inne, 
Eryka Wizjan walcząca w 59 kg po czterech 
walkach ostatecznie plasuje się na 3 miejscu, 
Amelia Kuraszewska, która walczy w 62 kg 
po wygraniu walk w grupie, ląduje w finale, 
gdzie niestety przegrywa na plecy zajmując 
2 miejsce. Mistrzostwa za równy miesiąc, 
więc jest co robić. Jeśli nie kochasz tego, 
co robisz, całym sercem i nie poświęcisz się 
w 100 procentach, o wynik sukcesu zawsze 
będzie ciężko. Dziękujemy rodzicom, gminom 
i sponsorom za wsparcie, bez tego to wszystko 
byłoby niemożliwe” – podsumował zawody 
Wojciech Antczak. 
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W powietrzu czuje się już wio-

snę . Przylatują żurawie. Widać je 
i  słychać. Ich charakterystyczny 
głos, czyli klangor, przypomi-
nający dźwięk trąbki, słyszymy 
w promieniu kilku kilometrów.            

   Żurawie powoli wracają do 
Polski i na nasz teren z zimowisk. 
Pod koniec lutego klucz kilku-
dziesięciu ptaków widziałem 
w  pobliżu Lipian, słychać było 
też na pobliskich polach i  oko-
licy jeziora Chłop i  jeziora Wą-
dół. Od początku marca spraw-
dzam, czy może już przyleciały 
w  miejsce, gdzie w  ubiegłym 
roku miały gniazdo i  wyprowa-
dziły jedno młode. W mojej oko-
licy żyje kilka par między Lipia-
nami a j.Chłop.

   Od przylotu do jesieni czę-
sto spotykam pary żurawi żeru-
jące na pobliskich polach. Latem 
ubiegłego roku miałem szczę-
ście widzieć parę z młodym żura-
wiem. W  poniedziałek 1 marca 
2021 r będąc na tym terenie za-
uważyłem, że para żurawi już 
wróciła w miejsce gniazdowania. 

Nawet udało mi się ten fakt 
udokumentować robiąc im kilka 
zdjęć.

  Żurawie to majestatyczne 
ptaki o długości ciała ok 125 cm 
i  rozpiętości skrzydeł 200 cm. 
Samce są nieznacznie większe 
i cięższe od samic. Są koloru po-
pielato - szarego z szyją i głową 
czarno - białą oraz czerwoną 
plamą na politycy.   

Dźwięków, jakie wydają żura-
wie, nie można pomylić z odgło-
sami innych ptaków.

   Żurawie przylatują do Pol-
ski na przełomie lutego i marca. 
Pary zazwyczaj od razu zajmują 
swoje terytoria i manifestują do-
nośnym krzykiem oraz charakte-

rystycznym tańcem. W marcu za-
czynają się też ich gody. Gniazdo 
żurawi zawsze   otoczone jest 
wodą, by drapieżniki miały do 
niego utrudniony dostęp.

   Ptaki są pod ścisłą ochroną.

Bricomarché to franczyzowa sieć supermarke-
tów typu dom i ogród, która działa na terenie ca-
łej Polski. Już kilka lat temu podjęte były wstępne 
decyzje o budowie w Pyrzycach supermarketu 
pod marką Bricomarché, wtedy inwestor zakupił 
działkę budowlaną po byłej odlewni w Pyrzycach, 
ale długo, ze względu na brak wszystkich wyma-
ganych decyzji budowlanych, inwestycja nie mo-
gła się rozpocząć. W minionym tygodniu, jak wi-
dzą to już mieszkańcy Pyrzyc, na terenie po byłej 
odlewni żeliwa pojawiły się maszyny budowlane. 
„Mamy zamiar zakończyć budowę supermarketu 

do końca sierpnia i otworzyć 
go dla klientów 1 września 
2021. Planujemy zatrudnienie 
35 pracowników. Nasz super-
market będzie czynny od po-
niedziałku do piątku w godzi-
nach 8.00 do 20.00, w soboty 
od 9.00 do 18.00 w niedziele 
handlowe od 9.00 do 18.00” - 
przekazał nam Paweł Kotliń-
ski z Bricomarché.

Supermarket powsta-
jący w Pyrzycach to nie tylko 
35 nowych miejsc pracy, ale 
także 1200 m2 nowej po-
wierzchni handlowej. 

PP 

Bricomarché 
w Pyrzycach 


