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Pyrzyce 
bez dotacji 
a radni PiS milczą 

Doktor Pawlak 
z Bielic szczepi 
najszybciej

Dopłata do odpadów 
kosztem 
modernizacji  
ulicy Polnej?

Gwiazda
na folklorze 
2021

W Kozielicach 
śmieci 
będą droższe
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1 kwietnia 2021 r. w Szkole 
Podstawowej im. Janusza Kor-
czaka w Pyrzycach odbyła się 
ceremonia uroczystego prze-
kazania aktu erekcyjnego oraz 
wręczenia sztandaru. 

W związku z ograniczeniami 
związanymi ze zwalczaniem, 
przeciwdziałaniem i zapobiega-
niem COVID-19 w uroczystości 
mogli wziąć udział z zachowa-
niem reżimu sanitarnego tylko 
nieliczni goście: Burmistrz Py-
rzyc – pani Marzena Podzińska, 
przewodniczący Rady Miejskiej 
– pan Mariusz Majak, proboszcz 
Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. 
Św. Ottona ksiądz Piotr Kurzaj, 
przewodnicząca Rady Rodziców 
pani Agnieszka Zawisza; w imieniu 
całej społeczności uczniowskiej 
wystąpił przewodniczący Samo-
rządu Uczniowskiego Wojciech 
Gąsiorowski – uczeń klasy VI b.

Po uroczystej modlitwie i po-
święceniu sztandaru przez księdza 
proboszcza do drzewca pamiąt-
kowe gwoździe przybili: w imieniu 
organu prowadzącego Burmistrz 
Pyrzyc pani Marzena Podzińska, 
w imieniu wszystkich rodziców 
przewodnicząca Rady Rodzi-
ców pani Agnieszka Zawisza; 

zaś w imieniu całej społeczności 
szkolnej – uczniów, nauczycieli 
i pracowników – dyrektor szkoły 
pan Ireneusz Szymański. 

W czasie ceremonii przewodni-
czący Rady Gminy pan Mariusz 
Majak odczytał uchwałę Rady 
dotyczącą nadania imienia oraz akt 
erekcyjny szkoły. Przewodnicząca 
Rady Rodziców pani Agnieszka 
Zawisza jako symbol patriotyzmu, 
honoru i jedności przekazała na 
ręce dyrektora sztandar ufundo-
wany przez rodziców. Wyrażając 
podziękowania za tak cenny dar, 
dyrektor zapewnił, że sztandar 
jest symbolem wartości, które 
są i będą fundamentem pracy 
wychowawczej naszej szkoły. 

Następnie dyrektor przekazał 
sztandar reprezentantowi uczniów 
przewodniczącemu Samorządu 
Uczniowskiego Wojciechowi Gą-
siorowskiemu. Uczeń przyjmując 
go, w imieniu całej społeczności 
złożył przyrzeczenie, że od tej 
chwili wszyscy uczniowie będą 
dbać o to, by właściwym postępo-
waniem i rzetelną nauką pracować 
na dobre imię szkoły, naszego 
miasta i naszej ojczyzny.  

Przekazany sztandar szkoły 
ma kształt kwadratu o wymiarach 

100 cm x 100 cm. Przymocowa-
ny jest do drzewca wykonanego 
z jasnego drewna zakończonego 
głowicą w formie srebrnego orła 
w złotej koronie. Sztandar obszyto 
złotą taśmą i wykończono złotymi 
frędzlami. Główna strona sztan-
daru - awers -posiada kremowe 
tło, centralne miejsce zajmuje 
wyszywany portret patrona szko-
ły - Janusza Korczaka. Postać 
patrona otoczona jest złotym na-
pisem: „Szkoła Podstawowa im. 
Janusza Korczaka” dopełnionym 
u dołu w linii prostej wyrażeniem: 
„w Pyrzycach 2020”. W narożni-
kach znajdują się gałązki oliwne 
symbol pokoju, nadziei i lepszej 
przyszłości. 

Rewers sztandaru jest bordowy. 
Na tym tle w centrum umieszczono 
wizerunek orła białego z głową 
ozdobioną złotą koroną zwróconą 
w prawo. Wokół godła państwowego 
na okręgu widnieje napis „Bóg, 
nauka, ojczyzna, honor”. Orzeł 
został wyhaftowany nicią srebrną, 
zaś korona, dziób i pazury nicią 
złotą. Sztandar dla społeczności 
szkolnej jest symbolem Polski – 
Narodu, symbolem Małej Ojczyzny, 
jaką jest szkoła i jej najbliższe 
otoczenie.W czasie uroczysto-

ści zaprezentowano logo szkoły, 
które przygotował pan Romuald 
Fijałkowski, a także odśpiewano 
hymn szkoły, do którego słowa 
napisała pani Wioletta Podra-
ska, a muzykę skomponował pan 
Klaudiusz Kaźmierczak. 

Po wyprowadzeniu sztandaru 
głos zabrała Burmistrz Pyrzyc 
pani Marzena Podzińska, która 
objęła uroczystość honorowym 
patronatem. Pogratulowała wyboru 
patrona, podkreślając, że jest to 
wielki zaszczyt i duma, a także 
wyzwanie i odpowiedzialność 
dla całej społeczności szkolnej. 
Cytując Janusza Korczaka przy-
pomniała, że „dzieci rodzą się 
ze skrzydłami, nauczyciele są 
po to, by je rozwijać”.  

Sztandar dla Korczaka
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W miniony czwartek o godzinie 

18.00 rozpoczął się kolejny już 
czat na facebooku Burmistrz 
Pyrzyc  Marzeny Podzińskiej. 
Jest to jak na razie jedyny czat 
samorządowego szefa w po-
wiecie pyrzyckim. Jak można 
było zauważyć po komentarzach 
i ilości zadawanych pytań w pierw-
szym i drugim czacie, pomysł 
Podzińskiej na bezpośredni 
kontakt z mieszkańcami gminy 
Pyrzyce został dobrze przyjęty. 
Oba czaty można obejrzeć na 
facebooku gminy Pyrzyce i firmy 
vigor. „Jakie czasy takie pomy-
sły na komunikację społeczną. 
Należy wykorzystywać istniejące 

technologie i możliwości do jesz-
cze lepszego kontaktu i dyskusji 
z mieszkańcami. Kiedy podjęłam 
decyzję, że będę wykorzystywać 
taką formę przekazu informacji 
i dyskusji z mieszkańcami gminy 
Pyrzyce, wielu znajomych pytało 
mnie, czy się nie obawiam, bo 
przecież widzimy, że na facebooku 
można wiele. Ale skoro sprawy 
gminy mają być transparentne, to 
czat z mieszkańcami, jak słyszę 
dziś od wielu mieszkańców, jest 
dobrym pomysłem” - powiedziała 
Marzena Podzińska, Burmistrz 
Pyrzyc  

PP

Burmistrz na czacie 

Burmistrz Pyrzyc  Marzena Podzińska

Kanalizacja dla gminy Bielice
Gmina Bielice, tak jak wiele 

innych samorządów, boryka się 
z problemem gospodarki wodno-
ściekowej. Wybudowana kilka 
lat temu oczyszczalnia ścieków 
pracuje na minimalnych obrotach, 
bo brakuje systemu kanalizacji, 
który doprowadzałby do niej ścieki 
z innych miejscowości z terenu 
gminy Bielice. Efekt jest taki, że 
koszt utrzymania oczyszczalni 
przekłada się każdego roku  na 
wysokie stawki opłat za doprowa-
dzenie ścieków, która na ten rok 
wynosi 19,41 zł brutto. Jedyna 
szansa na obniżenie stawki to 
dociążenie oczyszczalni, czyli 

doprowadzenie większej ilości 
ścieków z terenu gminy za po-
mocą systemu kanalizacji. I może 
w najbliższym czasie taka inwesty-
cja będzie zrealizowana. „Gmina 
Bielice w ramach 3 naboru na 
pozyskanie środków z Fundu-
szu  Przeciwdziałania COVID-19 
dla jednostek samorządu tery-
torialnego złożyła 2 wnioski na 
zadania inwestycyjne. Pozytywną 
weryfikację przeszedł jeden wnio-

sek dot. inwestycji p.n. „Budowa 
systemu kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjno-tłocznej w m. Swocho-
wo wraz z przesyłem ścieków do 
m. Bielice, gm. Bielice”. Projekt 
zakłada możliwość  przyłączenia 
instalacji sanitarnych do zbior-
czego systemu  oczyszczania 
ścieków. Realizacja zadania po-
zwoli na likwidację zbiorników 
bezodpływowych,  co poprawi 
gospodarkę ściekową i ochronę wód 

Ubiegłoroczna uchwała Rady 
Gminy została zaopiniowana przez 
Zachodniopomorskiego Kuratora 
negatywnie, taki pogląd podzielił 
także minister edukacji, a Wo-
jewódzki Sąd Administracyjny, 
do którego ostatecznie trafiła 
sprawa, uchylił obie w/w decyzje. 
Stan obecny jest taki, że Rada 
Gminy w Przelewicach zmieniła 
we wcześniejszej uchwale doty-
czącej likwidacji szkoły datę jej 
likwidacji z 31 sierpnia 2021 na 
31 sierpnia 2022. By wyjaśnić 
aktualny stan placówki, Stowa-
rzyszenie „Wspólnie łatwiej”  
działające w Jesionowie skie-
rowało do Ministerstwa Edukacji 
pismo z prośbą o wyjaśnienie 
i takowe otrzymało - 
„…Niemniej jednak należy wyja-
śnić, że uchylenie postanowienia 
Ministra Edukacji Narodowej, a tym 

Likwidacja Szkoły Podstawowej w Jesionowie do powtórki
Władze gminy Przelewice od kilku lat, próbują zlikwidować 

Szkołę Podstawową w Jesionowie i jak na razie bez rezultatu. 

samym uchylenie postanowienia 
Zachodniopomorskiego Kurato-
ra Oświaty oznacza jedynie, że 
sprawa – po zwróceniu akt sprawy 
przez sąd – zostanie ponownie 
rozpatrzona przez kuratora. Gmi-
nie od decyzji kuratora ponownie 
będzie przysługiwało złożenie 
zażalenia do Ministra Edukacji 
i Nauki. Postanowienie Ministra 
Gmina ponownie będzie mogła 
zaskarżyć do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego. Dlatego 
też, sprawa zamiaru likwidacji 
szkoły w Jesionowie jest nieza-
kończona...”

Z naszych informacji wynika, 
że sąd  administracyjny zarzucił 
opinii wydanej przez kuratora 
szczecińskiego, że w uzasadnieniu 
do tego dokumentu za szeroko 
odniósł się do roli szkoły w lokal-
nym środowisku, nie powinien 

poruszać spraw społecznych, 
kulturalnych związanych z pla-
cówką a jedynie ograniczyć się do 
oceny problematyki  oświatowej. 

Sprawa wróciła, na początek,  
a Kuratorium Oświaty w Szczecinie 
26 marca 2021 roku ponownie 
wydało NEGATYWNĄ opinię na 

temat likwidacji Szkoły Podstawowej 
w Jesionowie, już bez odniesień 
społecznych i kulturalnych. Gminna 
Przelewice odwołała się już od 
tej decyzji do Ministra Edukacji.

PP

na terenie gminy. Wnioskodawca 
posiada dokumentację budow-
lano-wykonawczą i szacunkowy 
kosztorys inwestycji. Planowany 
koszt inwestycji 5 000 000,00 
zł. Planowany termin realizacji 
inwestycji kwiecień 2021- grudzień 
2022 roku” - czytamy w informacji 
przekazanej nam przez Monikę 
Szustak, skarbnik Gminy Bielice.

Sztandar dla Korczaka
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WÓJT  GMINY

  KOZIELICE
informuje, 

że w Urzędzie Gminy Kozielice, 
Kozielice 73

wywieszony został Wykaz Nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy

obręb Załęże część działki nr 144, o pow. 300 m2

obręb Kozielice część działki nr 437, opow. 60 m2

obręb Siemczyn część działki nr 4/5, o pow. 400 m2

obręb Siemczyn część działki 84/5, o pow. 24 m2

obręb Siemczyn część działki 84/5, o pow. 24 m2

obręb Kozielice część działki 441, o pow. 0,0564 ha
obręb Siemczyn część działki 84/5, o pow. 190 m2

obręb Kozielice część działki 52, o pow. 0,43 ha
obręb Kozielice część działki 437, o pow. 300 m2 
obręb Kozielice część działki 437, o pow. 300 m2

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

punkcie szczepień w Warnicach  
Szpitalu Powiatowym. W tym wy-
daniu poszerzamy tabelę o dane 
dotyczące ilości szczepień drugą 
dawką. Po raz kolejny w naszym 
zestawieniu najszybciej szczepi 

Doktor Pawlak z Bielic 
szczepi najszybciej

Po raz kolejny sprawdzamy tempo 
szczepień w gminach powiatu 
pyrzyckiego, które prowadzone są 
w czterech gminnych placówkach 
zdrowia (Lipiany, Pyrzyce, Bielice, 
Przelewice), jednym mobilnym 

dr Janusz Pawlak w przychodni 
w Bielicach, na drugim miejscu 
jest po raz kolejny przychodnia 
w Lipianach, którą kieruje pani 
Aleksandra Hawryluk. 

Zbierając dane do tabeli nadal 
w każdej przychodni słyszymy, że 
gdyby było więcej szczepionek 
to byłoby więcej szczepień.

PP

Już niebawem ruszy moder-
nizacja oczyszczalni ścieków 
w Lipianach. W ubiegłym tygo-
dniu została podpisana umowa 
na realizację tej inwestycji z firmą 
PTB NICKEL Sp. z o.o. i PTB 
NICKEL Technologia Sp. z o.o. 
z Wielkopolski. Koszt realizacji 
zadania to kwota   6 998 700,00 
zł brutto. W ramach projektu nie 
będzie zmieniona biologicz-

no-mechaniczna technologia 
oczyszczania ścieków, zmianie 
na nowszą generację ulegnie 
część urządzeń, wykonany też 
zostanie nowy zbiornik na ścieki 
w najstarszym ciągu technolo-
giczny z 1991 roku. Realizacja 
modernizacji oczyszczalni ścieków 
w Lipianach planowana jest do 
2022 roku.

PP    

Modernizacja oczyszczalni 
w Lipianach 
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Od 26 lutego 2021 roku po-
wstała nowa jednostka Ogrody 
Przelewice – Centrum Kultury 
Obszarów Wiejskich i Edukacji 
Ekologicznej, której właścicielem  
jest Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego.  
Instytucja ta będzie prowadzić 
działalność w zakresie ochrony 
dziedzictwa kulturowego oraz 
edukacji ekologicznej Pomorza 
Zachodniego.  W pałacowych 
salach będą organizowane konfe-
rencje, szkolenia,  koncerty oraz 
wystawy.   

Ogród Dendrologiczny w Prze-
lewicach, to perła przyrodnicza 
Pomorza Zachodniego i jeden 
z najcenniejszych obiektów 
przyrodniczych w Polsce. Bo-
gata kolekcja drzew i krzewów  
ze strefy klimatu umiarkowanego 

całego świata na powierzchni 30 ha 
przyciąga tysiące turystów.  Cele, 
jakie stawia sobie Województwo 
Zachodniopomorskie to: Stworzenie 
w oparciu o walory obiektu i okolicy 
ośrodka rozwoju obszarów wiejskich 
pomorza Zachodniego; Promocja 
kultury wiejskiej, postaw ekolo-
gicznych i zdrowotnych; Promocja 
walorów krajobrazowych i przy-
rodniczych województwa; Rozwój 
turystyki wiejskiej; Stworzenie cen-
trum edukacyjno-badawczego na 
rzecz rozwoju ekologii, gospodarki 
niskoemisyjnej, zrównoważonego 
rozwoju województwa. 

Chcielibyśmy podnieść komfort 
zwiedzania naszego ogrodu, dlatego 
planujemy zakup wózków elek-
trycznych do przewozu turystów 
po ogrodzie.

Już pierwszego maja odbędzie się 
spotkanie Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego z samo-
rządowcami z regionu. Weekend 
majowy, rozpoczyna nowy sezon 
dla zwiedzających. Będzie można 
zwiedzać kolorowe aleje ogrodu 
oraz wspaniały drzewostan parku. 
Przygotowanych jest wiele atrakcji 
dla zwiedzających: animatorzy ofe-
rujących wiele zabaw tj. szczudła, 
narty wieloosobowe, limbo, tory 
przeszkód i wiele innych. Rów-
nież w tym dniu będzie można 
wysłuchać koncertu w wykonaniu 
dzieci ze Szkoły Muzycznej I stop-
nia w Pyrzycach. 

Drugi dzień majówki, umili naszym 
gościom spektakl teatralny Teatru 
Pleciuga. W kolejnym dniu podczas 
spaceru w ogrodzie, będzie można 
posłuchać koncertu fortepianowe-
go i skrzypcowego. Dodatkową 

atrakcją będzie możliwość zakupu 
produktów regionalnych na placu 
folwarcznym. Idealnym miejscem 
na piknik są polany i łąki ogrodu, 
wystarczy zabrać ze sobą kosz 
piknikowy i koc, aby odpocząć 
na łonie natury. W ciągu trzech 
dni majówki, czas będzie umilać 
naszym gościom Stowarzyszenie 
Szczecin „Za Horyzont”. Pro-
pozycje działań edukacyjnych, 
jakie nam proponują to: Wykłady 
„Ogrody Dendrologiczne w Eu-
ropie”, Warsztaty przyrodnicze 
„Konkretnie o przyrodzie”, Plener 
malarski, Gry terenowe i wystawa 
terrarystyczna z egzotycznymi 
owadami. 

Atrakcje, które przygotowują 
pracownicy ogrodu, skierowane 
są dla wszystkich zwiedzających 
ogród dendrologiczny w Prze-
lewicach. 

Ogród dla zwiedzających będzie otwarty 
od godz. 9:00 do 19:00,

 przez cały tydzień 
od poniedziałku - do niedzieli.

OGRÓD W PRZELEWICACH
PONOWNIE ZAKWITA

    W ubiegłym roku 2020 włodarze gminy Przelewice podjęli decyzję 
o rezygnacji z dalszego utrzymywania ogrodu dendrologicznego, 
ponieważ na utrzymanie 30-hektarowego parku oraz zabytkowego 
pałacu po prostu ich nie stać. Jedną z ofert złożył Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

Zbierając dane do tabeli nadal 
w każdej przychodni słyszymy, że 
gdyby było więcej szczepionek 
to byłoby więcej szczepień.

PP

Modernizacja oczyszczalni 
w Lipianach 
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

Zastępca Burmistrza Lipian
Anna Hackiewicz-Gębska

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.),
 informuję,

 że w dniach 13.04.2021 r. – 04.05.2021 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

urzędu zamieszczony zostanie wykaz 
nieruchomości położonych na terenie Miasta 

i Gminy Lipiany, przeznaczonych do zbycia oraz 
oddania w dzierżawę.

Plany budowy lub rozbudowy 
systemów telefonii komórkowej 
zawsze budziły emocje. W tym 
roku mieszkańcy gminy Pyrzyce 
mają aż dwa tego typu powody 
do zdenerwowania. W poprzed-
nim wydaniu PULSU pisaliśmy 
o planach jednego z operatorów 
telefonii komórkowej wybudo-
wania w miejscowości Żabów 
masztu antenowego, a dziś do 
tego dodamy kolejny projekt 
budowy masztu w Pyrzycach.

Na nasze pytanie dotyczące 
stanu prawnego obu inwestycji 
otrzymaliśmy odpowiedź z py-
rzyckiego ratusza:

- „19.03.2021 r. została wydana 
decyzja o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego na 
budowę stacji bazowej telefonii 
komórkowej Operatora P4 nr pro-
jektu PYR0601B; na działce nr 
20, obręb Żabów. Decyzja nie jest 
ostateczna i wydana została na 
wniosek inwestora P4 Sp. z o.o. 

z dnia 21.01.2021 r. Na wydaną 
decyzję złożone zostało odwołanie 
do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Szczecinie za 
pośrednictwem Burmistrza Py-
rzyc oraz petycja mieszkańców 
niewrażająca zgody na realizację 
w/w inwestycji. Ponadto informu-
ję, że planowana jest również 
budowa stacji bazowej telefonii 
komórkowej   nr PYR0003B na 
działce nr 33/1, obręb geodezyjny 
2 m. Pyrzyce przy ul. Głowackie-
go. Inwestorem jest firma P4 Sp. 
z o.o. Działka objęta jest planem 
zagospodarowania przestrzen-
nego  Uchwała Nr XXXVI/421/01 
z dnia 25.10.2001 r. w sprawie 
zmiany w miejscowym planie za-
gospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Pyrzyce, w związku 
z powyższym nie jest wymagana 
decyzja lokalizacji celu publicz-
nego, natomiast niezbędne jest 
wydanie pozwolenia na budowę 
przez Starostę Pyrzyckiego.”

PP

Dwie 
nowe 
wieże
GSM

Przejrzeć Flagę 

Dzień 2 maja, czyli Dzień Flagi Rzeczpospolitej, Pyrzycki Dom 
Kultury planuje uczcić poprzez projekcję audio-wizualną na od-
cinku murów obronnych w Pyrzycach.

W ramach edukacji historycznej i wzbudzania szacunku do 
symboli narodowych chcemy wyświetlić na odrestaurowanym 
odcinku murów opowieść o historii kształtowania się przez wieki 
naszej flagi. Całość oparta będzie na kanwie ożywionych obra-
zów malarstwa historycznego. Projekcja odbędzie się na otwartej 
przestrzeni dawnej fosy przy murach, a mieszkańcy będą mogli 
ją obejrzeć podczas spacerów wałami w godzinach wieczornych.

– czyli opowieść o biało-czerwonej 
w ożywionych obrazach
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Zastępca Burmistrza Lipian
Anna Hackiewicz-Gębska

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.),
 informuję,

 że w dniach 13.04.2021 r. – 04.05.2021 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

urzędu zamieszczony zostanie wykaz 
nieruchomości położonych na terenie Miasta 

i Gminy Lipiany, przeznaczonych do zbycia oraz 
oddania w dzierżawę.

Przejrzeć Flagę 

Dzień 2 maja, czyli Dzień Flagi Rzeczpospolitej, Pyrzycki Dom 
Kultury planuje uczcić poprzez projekcję audio-wizualną na od-
cinku murów obronnych w Pyrzycach.

W ramach edukacji historycznej i wzbudzania szacunku do 
symboli narodowych chcemy wyświetlić na odrestaurowanym 
odcinku murów opowieść o historii kształtowania się przez wieki 
naszej flagi. Całość oparta będzie na kanwie ożywionych obra-
zów malarstwa historycznego. Projekcja odbędzie się na otwartej 
przestrzeni dawnej fosy przy murach, a mieszkańcy będą mogli 
ją obejrzeć podczas spacerów wałami w godzinach wieczornych.

– czyli opowieść o biało-czerwonej 
w ożywionych obrazach

    Na powyższą wątpliwość, zawartą w tytule, 
w pierwszej chwili nasuwa się odpowiedź przeczą-
ca. Przecież samo miasto, jak i okolica to tzw. nizina 
pyrzycka i „płaska jak stół” dolina Pra-Miedwia. Fakt 
ten oznacza z dużą dozą prawdopodobieństwa, że 
podobne obiekty zlokalizowane na terenach o takiej 
lub podobnej topografii nie powinny się tu zgodnie  
z  prawami przyrody nigdy znaleźć. A jednak!  W sa-
mych Pyrzycach, przed wojną mieszkańcy mogli się 
cieszyć widokiem dość pokaźnego wodospadu, do-
datkowo z bardzo ciekawą zabudową widoczną na 
prezentowanej karcie pocztowej.  Nie był to wodospad 
na miarę choćby polskiego Wodospadu Szklarki, czy 
w innej skali porównania krzywej pyrzyckiej Baszty 
Sowiej, w stosunku do krzywej wieży w Pizzie, o której 
wcześniej pisaliśmy. Tym bardziej.

Wodospad, który mieliśmy w Pyrzycach znajdował 
się na Czarnej Strudze (dziś popularniejsza nazwa 
tej rzeczki to Sicina), tuż przy styku z południowym 
wałem  i ujściu rowu wyprowadzającego wody z Ful-
lenort. Były to podmokłe tereny położone w  obszarze 
od granic cmentarza w kierunku murów obronnych. 
Nieopodal, po drugiej stronie murów znajdowało się 
miejscowe gimnazjum. 

Z analizy tej karty pocztowej wynika, że był to na-
wet 2-metrowy spad, a może… i większy. Z bardzo 
ciekawym architektonicznie wykończeniem, ponie-
waż był to obiekt nie naturalny, lecz stworzony przez 
człowieka w celu odwodnienia pobliskich gruntów, 
o których już wspominano.

Czarna struga była kiedyś dość poważnym cie-
kiem wodnym, w którym można nawet było łowić 
ryby. Obsługiwała kila młynów, dlatego przed wojną 
jej nazwa nawiązywała do tych obiektów Muhlgraben 
(młyński wykop). Zasilała oczywiście pyrzyckie fosy 
przy murach obronnych. Przepływała dalej między 
Brzezinem i Ryszewem  i wpadała do Płoni ok. pół 
kilometra przed jej ujściem do Miedwia.

Kartka była przedmiotem  obiegu pocztowego, nadana 
w Pyrzycach (Pyritz) 26.06.1912 roku (prawie 110 lat 
temu) do odbiorcy w obecnej Austrii. Producentem 
kartki pocztowej był Hugo Backe`s z Pyritz.

Wodospad w Pyrzycach?
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Radni Klubu PiS Mariusz Szym-
kowicz, Przemysław Golczyk 
i Hubert Łuszczyk oraz Klubu 
Radnych Bezpartyjne Pyrzyce 
Mariusz Majak, Damian Błażejew-
ski, Mariusz Ogrodnik, Tomasz 
Posyniak, Remigiusz Pajor Kubicki, 
Mirosław Stasiak przez dwa lata  
nie są w stanie zrozumieć, nauczyć 
się, jak funkcjonuje dziś system 
wywozu odpadów komunalnych, 
co można, a czego nie można. 
Nie są w stanie wybrać innej 

Dopłata do odpadów 
komunalnych kosztem 
modernizacji ulicy Polnej? 

6 kwietnia 2021 r. odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Pyrzycach, zwołana na 
wniosek Burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej. Szczególny powód sesji to takie pyrzyckie 
śmieciowe neverending story trwające  już prawie dwa lata.

metody naliczania opłat i nie są 
w stanie przygotować własnej 
uchwały dotyczącej gospodarki 
odpadami. Za każdym razem, 
kiedy brakuje środków na wywóz 
odpadów, z powodu obniżonej 
przez nich ceny, generują kolejne 
argumenty, by proponowanych prze 
burmistrz  stawek nie przyjmować. 
Powodów było już dziesiątki, nie 
da się ich ogarnąć i za każdym 
razem kończyło się to odrzuceniem 
projektu uchwały zaproponowanej 

przez burmistrz. Do 6 kwietnia 
2021 r. w wyniku tak radosnej 
twórczości w/w radnych gmina 
Pyrzyce ( czyt. podatnik pyrzycki) 
dołożyła w okresie dwóch lat do 
systemu gospodarki odpadami 
do końca 2020 roku kwotę około 
800 tysięcy zł, ażeby  pierwszym 
kwartale 2021 spiął się system 
odpadów, to podatnik pyrzycki 
musiał dołożyć jeszcze do śmieci 
kolejną kwotę  269 tysięcy zł, a do-
piero zaczął się rok. W związku 

z powyższym burmistrz złożyła 
wniosek o zwołanie sesji rady 
w trybie nadzwyczajnym w dniu 
6 kwietnia 2021 r., na której 
przedstawiła projekt uchwa-
ły zmieniający stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z dotychczas obo-
wiązującej 22,60 zł, do wysokości 
27,60 zł miesięcznie na jednego 
mieszkańca, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób 
selektywny. Jak można było się 
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z powyższym burmistrz złożyła 
wniosek o zwołanie sesji rady 
w trybie nadzwyczajnym w dniu 
6 kwietnia 2021 r., na której 
przedstawiła projekt uchwa-
ły zmieniający stawkę opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi z dotychczas obo-
wiązującej 22,60 zł, do wysokości 
27,60 zł miesięcznie na jednego 
mieszkańca, jeżeli odpady są 
zbierane i odbierane w sposób 
selektywny. Jak można było się 

spodziewać, radnym Klubów PiS 
i Bezpartyjne Pyrzyce ponownie, 
jak przez wspomniane dwa lata, 
nie odpowiadały ani wyliczenia, 
ani obszerne uzasadnienie do 
uchwały (4 strony), ani wyjaśnie-
nia Burmistrz Pyrzyc. 

W imieniu obu klubów stano-
wisko do uchwały przedstawił 
radny Stasiak, który zapropo-
nował stawkę 25.60 zł  bo  tak 
sobie policzył „zapominając”, jak 
rozlicza się finanse w jednost-
kach samorządu terytorialnego. 
Oczywiście propozycja Stasiaka 
została przegłosowana i jak się 
uprawomocni, to stawka będzie 
obowiązywać.

 Już podczas sesji, przed 
głosowaniem skarbnik gminy 
przekazała radnym, że wskutek 
przyjęcia stawki zaproponowa-
nej przez oba kluby w systemie 
zabraknie 350 do 400 tysięcy 
złotych i trzeba będzie dopłacić 
je z budżetu, kosztem inwestycji. 
Na padające z sali pytania do 
radnych PiS i Bezpartyjne Py-
rzyce z czego, z jakiej inwestycji 
zabiorą pieniądze, żeby dodać 
do śmieci odpowiedziała cisza. 
Jedynie radny Mariusz Ogrodnik 
po raz kolejny wykazał się swoim 
brakiem wiedzy o samorządzie 
i jego finansach mówiąc, że pie-
niądze wezmą się stąd, skąd 
biorą się na oświatę. Brawo pa-
nie radny! Jeżeli już pan bierze 
dietę, to niech pan wykupi jakiś 

kurs dla radnego, bo to, co pan 
wygłasza po prostu powala. 

  Wracając do wywozu odpa-
dów to:

1. Radni  Klubu PiS Mariusz 
Szymkowicz, Przemysław Golczyk 
i Hubert Łuszczyk oraz Klubu 
Radnych Bezpartyjne Pyrzyce 
Mariusz Majak, Damian Bła-
żejewski, Mariusz Ogrodnik, 
Tomasz Posyniak, Remigiusz 
Pajor Kubicki, Mirosław Sta-
siak informując mieszkańców 
o tym, jak troszczą się o niskie 
opłaty za wywóz odpadów, po-
winni informować ich także, że 
ci sami mieszkańcy zapłacą 
różnicę w systemie z własnych 
podatków, tylko z innej kieszeni. 
Na przykład kosztem inwestycji 
drogowych realizowanych przez 
gminę z własnych dochodów. 

2. W/w radni od dwóch lat nie 
przyjmują do wiadomości wyliczeń 
i danych przygotowywanych przez 
ratusz, albo PPK, jednocześnie 
na ostatniej sesji realnie podnie-
śli ceny wywozu odpadów (nie 
do wysokości proponowanej 
przez burmistrz) ale podnieśli. 
To chyba jakiś rozjazd jaźni, bo 
inaczej tego się nie da zrozumieć. 
Bo z jednej strony dane, które 
otrzymują są złe i nie pozwala-
ją przyjąć stawki proponowanej 
przez burmistrz, ale są dobre, 
żeby przyjąć stawkę wymyśloną 
przez radnego Stasiaka.

3. Radni obu klubów w roku 
ubiegłym za wszelkie zło  w go-
spodarce odpadami winili (oprócz 
pracowników urzędu) także Pyrzyc-
kie Przedsiębiorstwo Komunalne, 
gdzie miał zostać zlecony audyt, 
którego do dziś nie ma.  

4. Radny Mariusz Majak w roku 
ubiegłym, jak i na ostatniej sesji 
chwalił siebie i swoich klubowych 
kolegów, że są prorozwojowi, 
bo podwyższyli niektóre podatki 
lokalne na 2021 r., które zwiększą 
dochody gminy Pyrzyce o kwotę 
około 489 tysięcy zł. Ale nie do-
dał, że już w pierwszym kwartale 
na wywóz odpadów wyparowało 
z budżetu gminy Pyrzyce 269 
tysięcy złotych, a w związku z wi-
zją radnego Stasiaka w systemie 
zabraknie jeszcze około 350 do 
400 tysięcy złotych (jak wstępnie 
wyliczyła skarbnik gminy). Czyli, 
panie radny Majak, na kolejnych 
sesjach nie będzie się już czym 
chwalić, bo dodatkowy dochód 
z podatków pójdzie do śmieci. 

5. Radni Klubu PiS i Bezpar-
tyjne Pyrzyce, kiedy z powodu 
przyjętej przez nich stawki za 
wywóz odpadów były zabierane 
środki z innych działów budżetu 
gminy na dopłatę do wywozu 
odpadów, nigdy nie zawahali się 
w głosowaniu i nigdy nie zatrosz-
czyli się o to, jakie  dziedziny 
budżetu, życia gminy na tym 
ucierpią. 

6. Panowie radni Klubu PiS 
i Bezpartyjne Pyrzyce, można 
się raz pomylić w obliczeniach, 
każdemu może się zdarzyć, wtedy 
możemy mówić o przypadku. Ale 
walnąć się w obliczeniach trzy razy 
i trzy razy narazić mieszkańców 
gminy na niepotrzebne wydatki, 
to już chyba nie przypadek?

7. Na koniec pytanie na któ-
re żaden z radnych obu klubów 
podczas ostatniej sesji nie od-
powiedział.

- jaka inwestycja spadnie z te-
gorocznego planu? 

- co radni powiedzą mieszkań-
com ulicy Polnej,  jak remont 
ich ulicy zostanie przełożony do 
kubła na śmieci?

Temat odpadów komunalnych 
na pewno będziemy opisywać do 
końca kadencji tego samorządu. 

RT
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Dwa tygodnie temu wojewodowie 
opublikowali listy projektów dofi-
nansowanych z kolejnej transzy 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Wojewodowie razem 
z panem premierem Morawiec-
kim rozdali w ramach drugiego 
naboru 1,9 mld zł. 

Przypomnijmy, że  Rządowy 
Fundusz Inwestycji Lokalnych 
(RFIL) to program, w ramach któ-
rego rządowe środki trafiają do 
gmin, powiatów i miast w całej 
Polsce na inwestycje bliskie lu-
dziom. Wsparcie jest bezzwrotne 
i pochodzi z Funduszu Przeciw-
działania COVID-19. Rozwijając 
tę definicję czytamy na stronie 
rządowej - „Wspieramy nie tylko 
duże inwestycje – strategiczne 
dla państwa polskiego, ale rów-
nież te lokalne – strategiczne dla 
każdego z nas. To przebudowa 
drogi za rogiem, doposażenie 
szpitala, budowa żłobka czy re-
mont biblioteki. Lokalne inwestycje 
są impulsem do rozwoju całego 
kraju. Skorzystaj z wyszukiwarki 
i zobacz, jak zmienia się Twoja 
najbliższa okolica dzięki rządowym 
dotacjom” W ramach ostatnie-
go  rozdania funduszy dotacje 
w powiecie pyrzyckim otrzymało 
Starostwo Powiatowe w Pyrzy-
cach na modernizację pracowni 
rentgenowskiej w Szpitalu Po-
wiatowym w Pyrzycach i gmina 
Bielice na budowę kanalizacji 
w miejscowości Swochowo. Nie-
stety mieszkańcy gminy Pyrzyce 
po raz drugi nic za rogiem opi-
sywanym na rządowej stronie 
w najbliższych miesiącach nie 

Gmina  Pyrzyce
bez dotacji, 
a radni PiS milczą

zauważą, bo po raz drugi woje-
woda zachodniopomorski, a także 
premier Morawiecki uznali, że 
gmina Pyrzyce nie zasługuje na 
dotację. I może ten brak uwagi 
ze strony premiera i wojewody 
można byłoby jakoś zrozumieć, 
bo do Pyrzyc (między wyborami) 
im daleko. To nie można zrozu-
mieć, dlaczego w tym temacie 
nie słychać radnych Klubu Prawa 
i Sprawiedliwości w Radzie Miejskiej 
w Pyrzycach. Nie wypowiadają 
się, ani też nie wyrażają swojego 
oburzenia, że mieszkańców ich 
gminy tak się traktuje, po prostu 
milczą, temat dla nich nie istnie-
je. Ktoś z naszych czytelników 
może pomyśleć, no ale cóż mogą 
zwykli radni PIS z jakiejś tam 
gminy Pyrzyce. Ano mogą!!! 
Mogą zabiegać, tak, zabiegać 
o interesy własnej gminy i jej 
mieszkańców.

Jeżeli chodzi o zachowanie 
radnych Mariusza Szymkowicza, 
Przemysław Golczyka i Huberta 
Łuszczyka w temacie wniosków  
złożonych przez burmistrz Ma-
rzenę Podzińską to są dwie 
możliwości. Pierwsza, że trzej 
radni ZABIEGALI o przyznanie 
dotacji dla mieszkańców gminy 
Pyrzyce ale ich zdanie nie ma 
żadnego znaczenia dla wojewo-
dy, bo wojewoda się z nimi nie 
liczy. Albo co gorsza w ogóle 
NIE ZABIEGALI o dotacje dla 
mieszkańców gminy Pyrzyce, bo 
na przykład nie lubią burmistrz 
Marzeny Podzińskiej i nie będą 
popierać wniosków o dotacje, 
które ona składa.

Piszę o ZABIEGANIU dlatego, 
bo dziś żaden samorządowiec 
w Polsce nie zna zasad, na jakich 
dotacje są przedzielane. Nikt nie 
wie, dlaczego jego gmina nie 
dostała dotacji, co takiego we 
wniosku było źle i w ogóle jakie 
są kryteria. Trochę na ten temat 
dowiadujemy się z korespondencji 
marszałka województwa mazo-
wieckiego, któremu na zapytanie 
kancelaria premiera odpowiedziała 
m.in., że przepisy ustawowe nie 
dają żadnej gwarancji otrzymania 
środków z funduszu. W odpowiedzi 
podkreślono także, że ustawo-
dawca przyznał dysponentom 
(czyli premierowi, wojewodom 
i ministrom) absolutną uznaniowość 
w wyborze projektów wartych 
dofinansowania, a zatem czyn-
ność polegająca na przyznaniu 
środków nie narusza praw tych, 
którzy nic nie dostali”.

Czyli kto zabiegał, dbał o interes 
swoich mieszkańców ten pewnie 
miał i większe szanse na dotację 
nawet w wysokości 20 milionów, 
które dostała gmina Wołów z wo-
jewództwa dolnośląskiego  na 
budowę Śródmiejskiego Obej-
ścia Wołowa. W województwie 
zachodniopomorskim największą 
dotację otrzymała w tym rozda-
niu FIL w wysokości 5 milionów 
złotych gmina Bielice z naszego 
powiatu. 

Wracając do radnych Mariusz 
Szymkowicza, Przemysław Golczyka 
i Huberta Łuszczyka najgorsze 
jest to, że oni uciekają od jakiej-
kolwiek dyskusji na w/w temat. 
Problem dotacji dla gminy Py-

rzyce z FIL jakby w ogóle dla 
nich nie istniał. Cała sytuacja 
bardzo poważna, bo będzie miała 
swój skutek na wiele, wiele lat, 
ponieważ tak duże bezzwrotne 
dotacje na gminne inwestycje 
mogą się już nie powtórzyć. 

Bierni ale wierni PiS w milcze-
niu o zerowej dotacji są także 
radni Klubu Bezpartyjne Pyrzyce, 
w szeregach których jest Mariusz 
Majak, Damian Błażejewski, Ma-
riusz Ogrodnik, Remigiusz Pajor 
Kubicki, Mirosław Stasiak i To-
masz Posyniak, w ten sposób 
zachowując pełną podległość 
i lojalność do Nowogrodzkiej 
11 i siedzącego tam Mariusza 
Szymkowicza.   

Radni PiS i pan wojewoda 
bardzo szybko zapomnieli, jak 
nawoływali mieszkańców gminy 
Pyrzyce do głosowania na An-
drzeja Dudę, wtedy byli zawsze 
dostępni, otwarci i mieli waliz-
ki  pełne pieniędzy na gminne 
inwestycje. Dziś zapomnieli o wy-
granej Dudy w gminie Pyrzyce 
i powiecie i gdzieś im walizki 
z pieniędzmi zaginęły. Po wy-
borach prezydenckich w 2020 
roku gmina Pyrzyce i cały po-
wiat pyrzycki były nazywane 
wioską galów, bo tylko w tym 
powiecie na 21 w całym woje-
wództwie zachodniopomorskim 
wygrał Andrzej Duda i dziś brak 
dotacji jest chyba pokazaniem 
środkowego palca tym, którzy 
postawili krzyżyk przy nazwi-
sku urzędującego prezydenta. 
A pewnie pamiętamy, jakie były 
deklaracje przyjeżdżających do 
Pyrzyc posłów, ministrów którzy 
mówili o inwestycjach – walizkach 
pełnych pieniędzy i gdzie dziś 
te walizki? 

Jedyny protest - list do premiera 
Morawieckiego rozpoczynają-
cy się ”Zwracam się z prośbą 
o udzielenie mi informacji, jakim 
kluczem były przyznawane środki 
z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych”- napisał radny Rady 
Miejskiej Paweł Retecki z Klubu 
Radnych Pracujmy Razem. Szan-
se na jakąś odpowiedź oceniam 
jak szanse na dotacje z FIL dla 
gminy Pyrzyce, czyli na „0”, ale 
próbować trzeba.

dokończenie ze str.10
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Epidemia i wszelakiego rodzaju 

problemy biznesu u wielu w pierw-
szej kolejności przekładają się 
na wstrzymanie planowanych 
inwestycji i oczekiwanie na  to, 
co się w kolejnych miesiącach 
wydarzy. 

Okazuje się, że miasto Pyrzyce 
nie może narzekać na epidemiczny 
zastój, bo pomijając w tej notatce 
inwestycje komunalne realizowane 
przez samorząd gminy Pyrzyce 
i starostwa sporo dzieje się dziś 
także w inwestycjach  biznesu 
prywatnego. 

Pisaliśmy już w PULSIE o bu-
dowie supermarketu typu dom 
i ogród, sieci Bricomarché na 
terenie po byłej odlewni w Py-
rzycach, który będzie otwarty 
1 września. Kilka dni później 
budowlańcy wjechali na teren 
budowy przy ulicy Szczecińskiej 
po byłym autokomisie i będą tam 
budować nowy sklep sieci Bie-

dronka. A  kilka dni temu 
dowiadujemy się, że kolejny 
duży inwestor chce mieć 
swój sklep w Pyrzycach. 

Nieoficjalnie wiemy, że 
inwestor złożył wniosek 
o wydanie warunków 
zabudowy dla inwestycji 
polegającej na budowie  
budynku handlowo – usłu-
gowego na terenie  przy 
ulicy Młodych Techników 
i że najprawdopodobniej 
będzie tam budowany sklep 
sieci DINO. 

Byłaby to już druga loka-
lizacja DINO w Pyrzycach, 
ponieważ ten właśnie in-
westor ma już działkę przy 
ulicy Stargardzkiej (po byłej 
paluszkarni) i tam planuje 
także swój sklep w Pyrzy-
cach. 

 Biznesmeni  inwestują w Pyrzycach!

Powracając do radnych Klubu 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
w Radzie Miejskiej w Pyrzycach 
Mariusza Szymkowicza, Huberta 
Łuszczyka i Przemysława Gol-
czyka to powtórzę. 

Po pierwsze jeżeli trzej radni 
ZABIEGALI o przyznanie dotacji 
dla mieszkańców gminy Pyrzyce, 
na które wnioski złożyła burmistrz 
Pyrzyc, a skutek jest zerowy, 
to znaczy, że ich zdanie i głosy 
oddane na prezydenta Andrzeja 
Dudę nie mają żadnego zna-
czenia dla wojewody. Albo, co 
gorsza, Mariusz Szymkowicz, 
Hubert Łuszczyk i Przemysław 
Golczyk w ogóle o dotacje dla 
mieszkańców gminy Pyrzyce  
NIE ZABIEGALI.

Może kiedyś się tego dowiemy, 
bo jak na razie trzej radni są 
bardzo milczący.

Ryszard Tański 

 

W trzech miejscach na terenie Pyrzyc w ostatnich dniach 
marca postawione zostały kosze na nakrętki w kształcie 
serca -” W lutym tego roku zwrócił się do mnie pan Adrian 
Michalski, Lider Aglomeracji Decathlon w Szczecinie, 
z którą już współpracujemy,  zaproponując nam udział 
w takiej właśnie akcji zbierania nakrętek. Akurat miesiąc 
wcześniej podjęliśmy decyzję, że sami rozpoczniemy taką 
akcję i postawimy jeden kosz, który miała stanąć przed 
urzędem. Dlatego oczywiście skorzystaliśmy z propozycji 
Decathlon Polska i przy udziale Pyrzyckiego Przedsiębior-
stwa Komunalnego zakupiliśmy nie  jeden a trzy 
kosze, które stoją już przy Urzędzie Miejskim, 
Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz Szkole Podsta-
wowej przy ul. T. Rejtana w Pyrzycach. Akcja ma 
cel nie tylko charytatywny - pozyskujemy środki 
na np. na leczenie i rehabilitację osób potrzebują-
cych, ale również ekologiczny. Zapraszam osoby, 
które potrzebują wsparcia poprzez wykorzystanie 
zebranych w pojemnikach w formie SERC na-
krętek po butelkach, z przeznaczeniem na cele 
charytatywne o kontakt z pracownikami tutejsze-
go urzędu – Wydział Gospodarki Komunalnej, 
Środowiska i Rolnictwa” - przekazała Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc 

W sprawie celu zbiórki nakrętek można kon-
taktować się telefonicznie, bądź mailowo:

1) Emilia Knap tel. 91-39-70-350 e-mail: go-
spodarka_komunalna@pyrzyce.um.gov.pl

Serce z nakrętkami
2) Barbara Błażejewska tel. 91-39-70-327 

e-mail: zielen@pyrzyce.um.gov.pl

„W pierwszej kolejności pierwszeństwo po-
zyskania zebranych nakrętek mają mieszkańcy 
gminy Pyrzyce, natomiast w przypadku braku 
takiej potrzeby lub braku zainteresowania w 
dalszej kolejności rozpatrywane będą wnioski 
mieszkańców spoza naszej gminy” - dodała 
Burmistrz Pyrzyc.

dokończenie ze str.10
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W Kozielicach śmieci
będą droższe
W tym tygodniu radni gminy w Kozielicach po raz drugi 

będą podejmować decyzję w sprawie wyboru metody ustale-
nia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Zajmą się tematem po raz dru-
gi z powodów błędu w uchwale 
podjętej na ostatniej sesji, co 
zauważyła Regionalna Izba Ob-
rachunkowa i rada musi wrócić 
do poprawki. 

Zmiana, którą zaproponował 
w uchwale wójt Piotr Rybkowski, 
mówi o podwyższeniu opłat za 
wywóz odpadów komunalnych 
od mieszkańca jeśli odpady 
komunalne są zbierane i od-
bierane w sposób selektywny 
z 17 zł za m3 do 21 zł za m3 
miesięcznie. Oraz z 34 zł do 42 
zł miesięcznie od mieszkańca, 
jeśli właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób 
selektywny.

W uzasadnieniu załączonym do 
uchwały czytamy - „W roku 2019 
Rada Gminy uchwaliła stawki opłat 

za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na rok 2020 na 
podstawie prognozowanej ilości 
odpadów i prognozowanej ilości 
mieszkańców. Pomimo dzia-
łań prowadzonych w kierunku 
uszczelnienia systemu, przychody 
z deklaracji nie pokryły w całości 
wydatków na gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Dodat-
kowo podwyżka opłat za odbiór 
odpadów komunalnych wynika 
z kalkulacji kosztów związanych 
z rozstrzygniętym przetargiem na 
odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych pochodzących 
z nieruchomości zamieszkałych, 
jak i niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne na 
okres IV 2021- III 2022. Główny-
mi czynnikami wpływającymi na 
wzrost kosztów zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych są: 
podwyżka opłat za umieszczenie 

odpadów na składowisku (tzw. 
opłata marszałkowska), wzrost 
minimalnego wynagrodzenia, 
brak rynków zbytu dla surow-
ców wtórnych”.

Uzasadnienie jak powyżej 
generalnie może być powielane 
w każdej gminie w Polsce, ponie-
waż problem dotyczy wszystkich 
gmin bez względu na wielkość 
i położenie. 

PP

4 stycznia 2021 r. do Rady 
Miejskiej w Pyrzycach wpłynęła 
petycja wniesiona przez Waldemara 
Polańskiego, prezesa Zarządu 
Fundacji „POLANSKI - Funda-
tion” z siedzibą w Szczecinie, 
dotycząca upamiętnienia postaci 
Dawida Altera Kurzmanna po-
przez nazwanie jego imieniem 
ulicy, skweru, placu, ronda lub 
parku na terenie miasta i gminy 
Pyrzyce. Komisja Skarg Wniosków 
i Petycji, do której takie wnioski 
są kierowane, rozpatrzyła wnio-
sek na posiedzeniu 20 stycznia 
2021 roku i przeprowadziła jego 
analizę. Zapoznała się przede 
wszystkim z postacią Dawida 
Altera Kurzmanna, społecznika, 
który szczególną opieką otaczał 
dzieci z Żydowskiego Domu Sierot 
w Krakowie, a następnie wraz 
ze swoimi podopiecznymi do-
browolnie poszedł na śmierć 
w niemieckim obozie zagłady 
w Bełżcu.

Petycja w sprawie placu 
Dawida Altera Kurzmanna 
odrzucona 

Radni Komisji Skarg Wniosków 
i Petycji  uznali wniosek jako 
zasadny i przygotowali na sesję 

25 marca 2021 projekt uchwa-
ły z następującym nagłówkiem 
- „Petycję wniesioną do Rady 
Miejskiej w Pyrzycach w dniu 4 
stycznia 2021 r. (BRM.152.8.2020) 
dotyczącą upamiętnienia postaci 
Dawida Altera Kurzmanna po-
przez nadanie Jego imienia ulicy, 
skwerowi, placowi, rondu lub 
parkowi, uznaje się za zasad-
ną i uwzględnia się ją zgodnie 
z uzasadnieniem stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały” 
Ponadto w uchwale czytamy  - „Zo-
bowiązuje się Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Pyrzycach do 
poinformowania wnoszącego pe-

tycję o sposobie jej rozpatrzenia. 
Wykonanie uchwały powierza 
się Burmistrzowi Pyrzyc”.

Uzasadnienie do tej uchwały 
brzmi następująco - „Zdaniem 
Komisji osoba Dawida Altera Kurz-
manna niewątpliwie zasługuje 
na wszelkie formy upamiętnienia 
i należyty szacunek za swoją 
heroiczną postawę, jednakże 
komisja stwierdza, iż na chwilę 
obecną nie jest możliwe nadanie 
przez Radę Miejską w Pyrzycach 
nazwy ulicy, skwerowi, placowi, 
rondu lub parkowi na terenie mia-
sta Pyrzyce z uwagi na fakt, iż 
Gmina nie dysponuje terenem, 
któremu mogłaby nadać Jego 
imię. Komisja Skarg Wniosków i 
Petycji 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”

Jak już pisaliśmy w Pulsie, Ko-
misja Skarg Wniosków i Petycji 
zlekceważyła temat, nie wystąpiła 
do ratusza, do starostwa i do innych 
administratorów dróg, skwerów 
o to, czy dysponują terenami, 
którym można byłoby nadać imię 
Dawida Altera Kurzmanna. Efekt 
braku wiedzy i nieprzepracowania 
tematu przez Przewodniczącego 
Komisji Skarg Wniosków i Pety-
cji Damiana Błażejewskiego był 
taki, że radni ponad podziałami 
odrzucili przygotowaną uchwałę 
przy 5 głosach ZA, 6 PRZECIW 
i 2 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.  

RT  
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Jeszcze w tym roku Szpital Powiatowy w Pyrzycach zakupi 
nowy sprzęt (stacjonarny i przenośny) do pracowni RTG. W ra-
mach zadania pomieszczenia pracowni zostaną przystosowane 
do obowiązujących przepisów budowlanych i sanitarno-epide-
miologicznych.

 Aktualnie pracujące urządzenia RTG zakupione mają już ponad 
15 lat. Szacunkowa wartość inwestycji to kwota 1,7 miliona zł. 
Środki na tę inwestycję pozyskało dla szpitala Starostwo Powia-
towe w Pyrzycach w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

-„Inwestycję zamierzamy zrealizować w pierwszym półroczu 
tego roku, przygotowujemy się już do procedur przetargowych. 
Modernizację pomieszczeń dla pracowni RTG i całą inwestycję 
planujemy zrealizować tak, by nie zakłócała ona normalnej pracy 
szpitala” - przekazał nam Stanisław Stępień, Starosta Pyrzycki.  

Będzie nowy rentgen
 w pyrzyckim szpitalu 

Uzasadnienie jak powyżej 
generalnie może być powielane 
w każdej gminie w Polsce, ponie-
waż problem dotyczy wszystkich 
gmin bez względu na wielkość 
i położenie. 

PP

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”

Jak już pisaliśmy w Pulsie, Ko-
misja Skarg Wniosków i Petycji 
zlekceważyła temat, nie wystąpiła 
do ratusza, do starostwa i do innych 
administratorów dróg, skwerów 
o to, czy dysponują terenami, 
którym można byłoby nadać imię 
Dawida Altera Kurzmanna. Efekt 
braku wiedzy i nieprzepracowania 
tematu przez Przewodniczącego 
Komisji Skarg Wniosków i Pety-
cji Damiana Błażejewskiego był 
taki, że radni ponad podziałami 
odrzucili przygotowaną uchwałę 
przy 5 głosach ZA, 6 PRZECIW 
i 2 WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ.  

RT  
   

30 marca saperzy z 2. Star-
gardzkiego Batalionu Saperów 
otrzymali zgłoszenie o nietypowym 
znalezisku na terenie budowy przy 
ulicy Szczecińskiej w Pyrzycach

 - „Nasz patrol nr 3  z 2. Star-
gardzkiego Batalionu Saperów 
pojechał na miejsce i okazało się, 
że odnaleziono jeden pocisk arty-
leryjski 122 mm. Kolejnego dnia, 
31 marca ponownie otrzymaliśmy 
zgłoszenie z tego samego placu 
budowy i ponownie został tam 
skierowany patrol saperów. Tym 
razem było to poważniejsze zna-
lezisko, saperzy wydobyli z ziemi 
23 sztuki pocisków przeciwpan-

Wybuchowa budowa w Pyrzycach 
cernych 85 mm, 37 pocisków 
przeciwpancernych 75 mm, 32 
sztuki pocisków artyleryjskich 122 
mm, 7 sztuk pocisków artyle-
ryjskich 130 mm, jeden granat 
moździerzowy 20 mm, 4 granaty 
moździerzowe 82 mm. Wszystko 
znajdowało się na głębokości 
od 30 cm do 1 m.  Cały ładunek 
wydobyty w Pyrzycach został 
podzielony i zneutralizowany 
w części w Stargardzie i na po-
ligonie drawskim” – przekazał 
w wywiadzie dla Radia Pyrzyce 
chorąży Adam Dobersztyn z  2. 
Stargardzkiego Batalionu Saperów 
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W związku ze spodziewanym 
zwiększaniem dostaw szczepionek 
przeciw Covid-19 dostarczanych do 
Polski i koniecznością zwiększenia 
potencjału szczepień powszech-
nych, rząd chce zwiększyć liczbę 
miejsc, gdzie będą wykonywane 
szczepienia i do tego zadania 
zaprasza samorządy. Nowe punkty 
tworzone przez miasta, gminy 
i powiaty mogą być zlokalizo-
wane w budynkach należących 
do samorządów np. remizach, 
szkołach czy domach kultury, 
ale również w namiotach usytu-
owanych w dobrze dostępnych 
miejscach z wieloma miejscami 
parkingowymi (np. przy super-
marketach)  lub punktach drive 
thru, gdzie szczepienia odbywać 
się będą w samochodach lub 
wyznaczonych miejscach w budyn-
kach punktów szczepień. Gminy 
mogą też wskazać inne punkty 
spełniające warunki dostępności, 
w tym dostęp do internetu. Rząd 
zakłada, że w każdym powiecie 
powinny zostać utworzone co 
najmniej dwa punkty - jeden 
w oparciu o szpital węzłowy 
lub inny podmiot leczniczy, na 
który wpływ ma rząd i drugi, or-
ganizowany „od podstaw” przez 
chętny samorząd. Propozycja 
rządowa zakłada, że do 18 
kwietnia trwałaby organizacja 
tych punktów i zapisy, a od 19 

Przed nami kolejne święta 
obchodzone pod rygorem obo-
strzeń pandemicznych. Czas 
przygotowań i oczekiwań na 
Zmartwychwstanie Pańskie 
przyćmiewają wskaźniki zacho-
rowań i śmiertelności. Jednak 
nawet w tak trudnych czasach 
są osoby, które pamiętają o po-
trzebujących i nie bacząc na 
własne zdrowie niosą konkretną 
pomoc. Pani dr Teresa Cz. Malec 

z ramienia Fundacji „Łatwiej 
Razem”, w dniu wczorajszym, 
na ręce pani Wójt Aliny Werstak, 
przekazała paczki „od zajączka” 
dla najbardziej potrzebujących 
podopiecznych Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Warnicach. Pro-
dukty do paczek zostały zebrane 
przez Fundację „Łatwiej Razem” 
oddział w Kłębach oraz Bank 
Żywności w Szczecinie.

Fundacja dr Teresy Cz. Malec 
 „Łatwiej Razem”  

po raz kolejny wsparła podopiecznych  
Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Warnicach

W powiecie będą nowe – masowe punkty szczepień 

kwietnia zespoły rozpoczęłyby 
szczepienia ludności. Według za-
łożeń, w ciągu tygodnia miałoby 
zostać podanych 2-3 mln dawek 
szczepionek. Jeśli da się utwo-
rzyć PSM w każdym powiecie, 
a każdy punkt miałby 2-3 zespoły 
szczepiące, to udałoby się utwo-
rzyć około 1,5 tysięcy nowych 
zespołów. Według założeń rzą-
dowych, jeden zespół powinien 
być w stanie wykonać co najmniej 
100 szczepień dziennie. Akces 

samorządów ma być dobrowolny. 
W powiecie pyrzyckim na dzień 9 
kwietnia 2021 wiemy, że decyzje 
o utworzeniu Punktu Szczepień 
Masowych podjęła gmina Lipiany. 
PSM będzie realizowany przez 
gminną jednostkę służby zdrowia 
Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej  na terenie hali 
sportowej. Na pewno Punkt Szcze-
pień Masowych będzie tworzyła 
gmina Pyrzyce we współpracy 
z Kliniką Rehabilitacyjną NASZ 
DOKTOR w Pyrzycach.

- „Gmina Pyrzyce nie ma wła-
snej jednostki służby zdrowia, 
w związku z tym chcąc utworzyć 
PSM musimy znaleźć partnera 

i udało się. Ponadto, o ile będzie 
to możliwe, chcemy utworzyć 
jeszcze jeden Punkt Szczepień 
Masowych na hali sportowej, 
w piątek zostało opublikowane 
rozporządzenie na ten temat, 
więc działamy” - przekazała nam 
Marzena Podzińska, Burmistrz 
Pyrzyc. Na terenie gminy Prze-
lewice, Bielice, Warnice na dzień 
9 kwietnia nie ma decyzji co do 
tworzenia PSM, jednak może 
to ulec zmianie. Ponadto Szpi-
tal Powiatowy w Pyrzycach po 
zakończeniu szczepień branżo-
wych przystąpi także do systemu 
i utworzy Punkt Szczepień Ma-
sowych w szpitalu.

PP
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SOBOTA
DRUŻYNY W KAT. ORLIKI – ROCZNIK 2011:
AP WARTA Gorzów Wlkp.
ISF POGOŃ Barlinek
AP HUTNIK Szczecin
UKS MORZYCKO Moryń
KS KORAL Mostkowo
ŻAKI Szczecin I
ŻAKI Szczecin II
AP GAVIA Choszczno
POGOŃ Szczecin
BAF Barlinek
MLKS SOKÓŁ Pyrzyce I
MLKS SOKÓŁ Pyrzyce II

NIEDZIELA
DRUŻYNY W KAT. ŻAKI - ROCZ. 2012: 
AP GAVIA Choszczno
AP GAVIA Choszczno II
FOOTBALL FACTORY Przecław
MKS OSADNIK Myślibórz
KS Prawobrzeże Świnoujście
KP BŁĘKITNI Stargard
OKS R-FOOTBALL Goleniów
APN JUNIOR Police
SL SALOS Szczecin
M-G LKS SARMATA Dobra
KS Wołczkowo – Bezrzecze
MLKS SOKÓŁ Pyrzyce

Niestety, w związku z utrzy-
mującymi się obostrzeniami, 
planowany na ostatni weekend 
marca turniej nie odbędzie się.

Kolejny termin, to 26-27.06.2021 
r., i mamy nadzieję, że już osta-
teczny do rozegrania zawodów 
piłkarskich. Będzie nam niezmiernie 
miło wspólnie z naszymi partne-
rami rozegrać pierwszą  w historii 
pyrzyckiego futbolu imprezę – 
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 
Pyrzyce KIPSTA CUP 2021.

Na stadionie przy ul. Sporto-
wej gościć będziemy ogółem 24 
drużyny z roczników 2011 i 2012, 
które przez dwa dni - sobotę i nie-
dzielę - będą rywalizowały o tytuł 
mistrza. Rozegranych zostanie 
ogółem 76 spotkań, co daje około 
siedemnastu godzin spędzonych 
na boisku. Organizacja takiego 
projektu nie byłaby możliwa, gdyby 
nie zaangażowanie wielu z nas, 
dziękujemy min.: Przemysławowi 
Golczykowi, Mariuszowi Szymko-
wiczowi i Hubertowi Łuszczykowi 

za wspieranie OSiR w pozyski-
waniu partnerów. To pokazuje, 
że „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ”.

Dzięki dofinansowaniu ze środ-
ków Fundacji ORLEN, piłkarskie 
talenty i indywidualności oraz 
wszyscy zawodnicy uhonorowani 
zostaną pucharami, statuetkami                       
i złotymi medalami. W strefie 
Decathlonu, w ramach rekreacji 
między meczami dla uczestników 
przygotowane będzie specjalne 
duże pompowane boisko piłkarskie. 

Mając na uwadze pandemię, 
w tym zagrożenie epidemiczne 
spowodowane przez koronawirusa 
(COVID-19), zgodnie z zalece-
niami, turniej odbędzie się przy 
zachowaniu wszelkich zasad 
ostrożności sanitarnych.

Organizatorami przedsięwzięcia 
są: Burmistrz Pyrzyc – Marze-
na Podzińska, Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Pyrzycach, MLKS 
SOKÓŁ Pyrzyce przy wsparciu 
partnera strategicznego – De-
cathlon.

Nowi komendanci
pyrzyckiej policji

    29 marca 2021 r. na p.o. Komendanta Policji w Pyrzy-
cach został powołany mł. Insp. Dariusz Ufnowski, dotychczas 
dowodzący jednostką policji w Myśliborzu. Ponadto decyzją 
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie do jednostki 
w Pyrzycach powraca po kilku latach przerwy mł. insp. Jarosław 
Czaja, który przez ostatnich kilka lat pełnił pełnił służbę jako 
I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Choszcznie.i udało się. Ponadto, o ile będzie 

to możliwe, chcemy utworzyć 
jeszcze jeden Punkt Szczepień 
Masowych na hali sportowej, 
w piątek zostało opublikowane 
rozporządzenie na ten temat, 
więc działamy” - przekazała nam 
Marzena Podzińska, Burmistrz 
Pyrzyc. Na terenie gminy Prze-
lewice, Bielice, Warnice na dzień 
9 kwietnia nie ma decyzji co do 
tworzenia PSM, jednak może 
to ulec zmianie. Ponadto Szpi-
tal Powiatowy w Pyrzycach po 
zakończeniu szczepień branżo-
wych przystąpi także do systemu 
i utworzy Punkt Szczepień Ma-
sowych w szpitalu.
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Nowy termin turnieju
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Świat obok                nas
Myślę, że każdy miał choć raz 

w życiu okazję widzieć sarny pa-
sące się na polach lub bytujące 
w pobliżu lasu. Większość jed-
nak jest przekonana, że sarna to 
samica jelenia. Tymczasem są  
to dwa odrębne gatunki. Samiec 
sarny to rogacz lub kozioł, a sa-
mica - koza. Młode są nazywane 
koźlętami. U jeleni z kolei samca 
nazywa się bykiem, samice łanią, 
a młode cielakami.

Sarny są też dużo mniejsze i ła-
twiejsze do podejrzenia. Zasiedlają 
niemal całą Polskę poza górami. 
Chociaż słyną z płochliwości, to 
podczas wiosenno-majówkowych 
spacerów warto się rozglądać, 
czy zza jakiejś kępy nie spo-
glądają na nas ogromne sarnie 
oczy ozdobione długimi rzęsami.

Po zimie stadka rozpadają się 
i każdy osobnik zajmuje odrębne 
terytorium, najchętniej wracają 
do starego rewiru, który dobrze 
zna. Samice w ciąży oddalają się 
w poszukiwaniu miejsca, gdzie 
spokojnie powiją potomstwo. 
Towarzyszą im ubiegłoroczne 
koźlęta, bo matka nie przepędza 
ich nawet wtedy, gdy doczeka 
się już młodych.

Późną wiosną i latem sarny żywią 
się ziołami, trawą oraz świeżymi 
pędami drzew i krzewów, więc  
w tym czasie można je spotkać 
na łąkach, w zbożu i trawach.

Będąc w okolicy Lipian widuję je, 
jak wychodzą na żer. Obserwuję   
przez lornetkę, a czasami robię 
im zdjęcia. Najlepsze są obser-
wacje podczas cichego spaceru 
skrajem lasu i łąk, zwłaszcza 
o świcie i zmierzchu.

W marcu br. podczas jedne-
go z takich spacerów spotkałem 
samca sarny, czyli kozła w towa-
rzystwie sarny - kozy, pasących 
się na oziminie w pobliżu lasu. 
Nawet rogaczowi zrobiłem fotkę. 
Sarna w tym czasie mnie ob-
serwowała w napięciu, a potem 
ruszyła, kryjąc się w gęstwinie 
lasu. Widocznie nie chciała być 
uwieczniona na zdjęciu.

Na planowane w tym roku 40. 
Pyrzyckie Spotkania z Folklorem  
przyjedzie zespół  ENEJ. Umo-
wa z Pyrzyckim Domem Kultury 
już podpisana i klamka zapadła. 
Przypomnijmy mniej osłuchanym 
czytelnikom, że nazwa zespołu, 
który będziemy gościć na folklo-
rze pochodzi od imienia głównego 
bohatera „Eneidy” Iwana Kotlarew-
skiego - Eneja, wesołego kozaka 
podróżującego po świecie. Grupa to 
mieszanka różnorodna kulturowo, 
co ma swe źródło w pochodzeniu 
członków zespołu - rodzina braci 
Sołoducha założycieli zespołu ma 
korzenie ukraińskie, Mirosław Ortyński 
urodził się we Lwowie, a pozostali 
członkowie zespołu to Polacy. 40. 
Pyrzyckie Spotkania z Folklorem 
odbędą się w dniach 2 do 4 lipca. 

Gwiazda na folklorze 2021


