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Obwodnica
Pyrzyc

Alarm bombowy 
w lipiańskim
przedszkolu 

Radny Szymkowicz  
tylko w TVP  
odpowie  
na każde pytanie?

ESKULAP  
liderem szczepień

Gimnazjum 
rocznik 1859
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Był Naczelnikiem Miasta i Gminy Pyrzyce w latach 1973-1984.
15 sierpnia 1975 roku powierzył mnie, nauczycielowi w-f w ZSMR, 

organizację Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach i kierowanie 
nim. Był wymagającym, ale przyjaznym zwierzchnikiem. W realizacji 
stawianych zadań zawsze udzielał pomocy, służył życzliwą radą.

Wspierał wszystkie inicjatywy sportowe i kulturalne promujące 
naszą gminę w województwie i kraju. Wśród nich są między innymi 
BIEGI GRYFITÓW i PYRZYCKIE SPOTKANIA z FOLKLOREM. 
Za jego kadencji na pyrzyckim stadionie odbywało się szereg du-
żych wojewódzkich imprez - dożynki wojewódzkie, Wojewódzka 
Spartakiada Przedsiębiorstw Sektora Rolnego, Wojewódzkie Igrzy-
ska Szkół Rolniczych, Wojewódzkie Dni Olimpijczyka.

Ta ostatnia impreza, organizowana w roku olimpijskim 1980 
przed Igrzyskami XXII Olimpiady w Moskwie, za wzorową orga-
nizację zyskała wielkie uznanie wojewódzkich i centralnych władz 
sportowych i określiła wysoką pozycję Pyrzyc w ruchu olimpijskim.

Naczelnik Jachimowicz osobiście wspierał prace organizacyjne, 
a szczególnie Młodzieżową Sztafetę Olimpijską, która przenio-
sła na pyrzycki stadion ogień zapalony na Cmentarzu Wojennym 
w Siekierkach. Wielu starszym mieszkańcom Pyrzyc Władysław 
Jachimowicz kojarzy się z postawioną za jego rządów rzeźbą 
Tańczących Pyrzyczanek w parku przy ul. Lipiańskiej, którą żar-
tobliwie nazywano „córkami naczelnika”.

Żegnaj Władysławie, mój niezapomniany, najlepszy szefie. Zo-
staniesz na stałe na ziemi pyrzyckiej, której przez wiele lat swojej 
uczciwej pracy dobrze się zasłużyłeś. 

Spoczywaj w spokoju.
Jerzy Goclik 

Droga powiatowa nr 1621Z 
w  Pyrzycach to ciąg ulic: Sta-
romiejskiej, Poznańskiej do 
skrzyżowania z ulicą  Jana Pawła 
II. Podjęta przez starostwo decy-
zja o realizacji remontu tej drogi 
z podziałem na trzy etapy przy-
nosi widoczne już dziś efekty. 
W roku ubiegłym wykonano 
remont odcinka ul. Staromiej-
skiej od ul. Warszawskiej do 
ul. Polnej o długości 0,590 km. 
W końcówce 2020 roku rozpo-
częto drugi etap remontu drogi 
na odcinku ulicy Staromiejskiej 
od ulicy Polnej do skrzyżowania 
z ulicą Ciepłowniczą o długość 
drogi 0,506 km oraz 1830 m2 
powierzchni chodników. Obec-
nie,  w związku z przyznaniem 
starostwu dotacji z  Funduszu 
Dróg Samorządowych, trwają 
przygotowywania  do remontu 
ostatniego odcinka drogi powiato-
wej nr 1621Z w mieście Pyrzyce. 
Będzie to ulica Poznańska od 

ODSZEDŁ 
WŁADYSŁAW JACHIMOWICZ

Trzeci etap remontu 
drogi powiatowej

ulicy Ciepłowniczej do ulicy Jana 
Pawła II o długości 0,457 km 
i powierzchni chodników 650 
m2. Łączny planowany koszt 
remontu drogi powiatowej  nr 
1621Z realizowanej w trzech 
etapach to kwota 4 236 109, 
38 zł, w tym dotacje z Fundu-
szu Dróg Samorządowych 2 338 
545,77 zł i Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych 578 
755,00 zł.  Jako wkład własny 
starostwo na trzy etapy remontu 
w/w ulic zaplanowało kwotę  
2 218 241,66 zł. 

Obecnie na drugim etapie 
inwestycji wylewana jest już 
nawierzchnia asfaltowa, a po 
zaawansowaniu prac można 
przypuszczać, że generalny wy-
konawca firma MALDROBUD 
może oddać inwestycję przed 
terminem. 

11 kwietnia do Stanowiska Kie-
rowania wpłynęło zgłoszenie, że 
na jeziorze Miedwie w okolicy 
miejscowości Koszewko znajduje 
się surfer, który samodzielnie nie 
może dotrzeć do brzegu. Do akcji 
zostały zadysponowane zastępy 
z JRG Pyrzyce i OSP Wierzbno 
z łodzią ratowniczą. O zdarzeniu 
powiadomiono również WOPR. 
Strażacy z OSP Wierzbno po 

OSP Wierzbno 
przed sezonem już na wodzie

zwodowaniu łódki i krótkich poszu-
kiwaniach znaleźli opadniętego 
z sił surfera i podjęli go z wody. 
Po dopłynięciu do brzegu stan 
uratowanego mężczyzny popra-
wił się na tyle, że odmówił on 
dalszej pomocy.

 
                                                                    

Foto. Archiwum
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BPI Polska jest firmą produkcyjną. Zakład znajduje się w Lipianach.
Specjalizujemy się w produkcji pianki. 

Jesteśmy pionierami w zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych dostosowanych
 do indywidualnych życzeń i potrzeb klientów.

W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy: 
OPERATORÓW MASZYN, PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH,

SZWACZEK, SPAWACZY

Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem: BPI Polska ul. Żeromskiego 20 74-240 Lipiany  
lub e-mailem: rekrutacja@bpi-polska.pl  tel.: 91 564-12-64.

Prosimy o dodanie zgodny ma przetwarzaniu danych osobowych:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez BPI Polska Sp. z.o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

stabilne warunki zatrudnienia

comiesięczny bonus

comiesięczną premię uzależnioną od wyników do 1000 zł

pakiet socjalny do 1500 zl

nagrody jubileuszowe od 500,00 zł do 2000,00 zł

atmosferę opartą na współpracy

wsparcie w kreowaniu ścieżki rozwoju
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Mieszkanie na wynajem w sys-
temie SIM to oferta skierowana 
do rodzin o średnich dochodach, 
które przekraczają limit pozwa-
lający ubiegać się o mieszkanie 
komunalne z zasobu gminnego, 
lecz jednocześnie nie posiadają 
zdolności kredytowej lub nie zamie-
rzają zaciągać długoterminowego 
zobowiązania w banku. Dla rodzin, 
które przed objęciem mieszkania 
wpłacą partycypację w wysoko-
ści 20% kosztu budowy lokalu 
będzie również możliwość wy-
kupienia lokalu mieszkalnego na 
własność po okresie min.15 lat. 

Zakłada się, że szacunkowy 
czynsz w planowanych inwe-
stycjach wynosić będzie około 
11 zł/m² + koszty niezależne tj.: 
wywóz odpadów oraz media 
(woda, ścieki, energia elektryczna, 
ogrzewanie i gaz w zależności 
od indywidualnego zużycia). 

Mieszkania dla pyrzyczan

Trzeci etap remontu 
drogi powiatowej

ulicy Ciepłowniczej do ulicy Jana 
Pawła II o długości 0,457 km 
i powierzchni chodników 650 
m2. Łączny planowany koszt 
remontu drogi powiatowej  nr 
1621Z realizowanej w trzech 
etapach to kwota 4 236 109, 
38 zł, w tym dotacje z Fundu-
szu Dróg Samorządowych 2 338 
545,77 zł i Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych 578 
755,00 zł.  Jako wkład własny 
starostwo na trzy etapy remontu 
w/w ulic zaplanowało kwotę  
2 218 241,66 zł. 

Obecnie na drugim etapie 
inwestycji wylewana jest już 
nawierzchnia asfaltowa, a po 
zaawansowaniu prac można 
przypuszczać, że generalny wy-
konawca firma MALDROBUD 
może oddać inwestycję przed 
terminem. 

 Gmina Pyrzyce w 2021 roku wraz z Krajowym Zasobem 
Nieruchomości tworzy Spółkę Społeczna Inicjatywa Miesz-
kaniowa ,,KZN-Zachodniopomorskie” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie celem budowy 
lokali mieszkalnych.

Podkreślić jednak należy, że rze-
czywista stawka czynszu będzie 
znana dopiero po wyborze wy-
konawcy i uzależniona będzie 
od prawdziwych kosztów reali-
zacji inwestycji.

 
Osoby, które są zainteresowane 
przystąpieniem do programu pro-
szone są o wypełnienie ankiety 
w wersji elektronicznej dostęp-
nej na stronie www.bip.pyrzyce.
um.gov.pl/dokumenty/menu/128 
lub w wersji papierowej w Urzę-
dzie Miejskim w Pyrzycach w 
Punkcie Informacyjnym na par-
terze budynku w godzinach 
urzędowania i przekazanie jej 
do Urzędu Miejskiego w Pyrzy-
cach w terminie do 30 czerwca 
2021 roku (na parterze budynku 
punkt Informacyjny) lub e-ma-
ilem na adres sim@pyrzyce.
um.gov.pl. lub telefonicznie 
913970349 lub 913970359. Wię-
cej informacji można uzyskać 
na stronie internetowej www.bip.
pyrzyce.um.gov.pl/dokumenty/
menu/128 - PBI - Informacje Spo-
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Mieszkańcy gminy Pyrzyce, 
obserwatorzy życia samorządo-
wego przywykli już do tego, że 
radnych Klubu Prawa i Sprawiedli-
wości w radzie gminy Pyrzyce nie 
wolno o nic pytać. Radni Mariusz 
Szymkowicz, Hubert Łuszczyk 
i Przemysław Golczyk po prostu 
są i każdemu samo ich bycie po-
winno wystarczyć. Każde pytanie  
o trudne sprawy, podejmowane 
przez nich decyzje, stanowiska, 
albo jak na ostatniej sesji pyta-
nie o dotacje rządowe dla gminy 
Pyrzyce przyjmowane jest bar-
dzo nerwowo, niczym atak na 
świętość i w ogóle o co chodzi. 
I pewnie uważając się za wyjąt-
kowych, radni odmówili po raz 
kolejny udziału w programie pu-
blicystycznym „Kalejdoskopu 
Pyrzycki” realizowanym przez 
Telewizję Kablową Aura i Dwu-
tygodnik Puls Powiatu. Do tego 
właśnie programu 6 kwietnia za-
prosiliśmy Marzenę Podzińską, 
Burmistrz Pyrzyc, zaproszenie 
skierowaliśmy także do prze-
wodniczących klubów Rady 
Miejskiej w Pyrzycach Małgorzaty 
Piotrowskiej, Damiana Błażejew-
skiego, Mariusza Szymkowicz 
i radnego niezrzeszonego Ar-
tura Kurowskiego.

  „W związku ze zbliżającą się 
połową kadencji Burmistrz Pyrzyc 
oraz Rady Miejskiej w Pyrzycach 
zapraszamy po jednym z przed-
stawicieli Klubów Rady Miejskiej 

Radny Szymkowicz tylko w TVP  
odpowie na każde pytanie?
w Pyrzycach oraz Panią Bur-
mistrz,  do udziału w programie 
Kalejdoskop Pyrzycki. Nagranie 
programu odbyłoby się  22 kwietnia 
(czwartek) początek godz. 18:00. 
Program realizowany w trybie 
online poprzez aplikację ZOOM. 
Proszę o przekazanie do 16.04 
2021 r. (piątek), informacji  na 
adres vigorpyrzyce@tlen.pl, kto 
z danego klubu weźmie udział 
w programie, ze wskazaną osobą 
ustalimy dokładny przebieg pro-
gramu oraz wyjaśnimy sprawy 
techniczne.  

Tematyka programu:  Połowa 
kadencji - podsumowanie. 

Prowadzący program Ryszard 
Tański Dwutygodnik Puls Powiatu 

Czas trwania programu około 
60 min. 

Program bez przerw oraz 
skrótów. 

                     Z poważaniem 
         Piotr Ćwikliński,

 Ryszard Tański”

Pozytywnie bez zastrzeżeń od-
powiedziała burmistrz Marzena 
Podzińska, radna Małgorzata 
Piotrowska, po konsultacjach 
w Klubie Bezpartyjne Pyrzyce 
udział w programie zapowiedział 
radny Mirosław Stasiak, radny Artur 
Kurowski ze względu na wyjazd 
nie mógł uczestniczyć, a radny 

Mariusz Szymkowicz najpierw 
odpowiedział telefonicznie, że 
ktoś będzie reprezentował w pro-
gramie klub, niestety ostatecznie 
podziękował za zaproszenie i od-
pisał, że nie obiecywał, że ktoś 
weźmie udział w programie. Nie 
za bardzo rozumiem i chyba nikt 
tego nie rozumie, jak radni PiS, 
którzy mają codziennie na sztan-
darach i ustach transparentność 
władzy, z którą szli do wyborów, 
rozumieją ją w stosunku do sa-
mych siebie? Bo po raz kolejny 
okazało się, że co innego mó-
wią, a co innego robią. Jak na 
razie nie ma w naszym powie-
cie  lokalnego oddziału TVP, ale 
może kiedyś będzie, bo pew-
nie do tej telewizji Szymkowicz 
by poszedł. Według mnie, jest 
to zwykłe tchórzostwo, a  rad-
nych Mariusza Szymkowicza, 

Huberta Łuszczyka i Przemy-
sława Golczyka mogę nazwać 
radnymi tchórzami, ale może kie-
dyś nas, mieszkańców Pyrzyc 
zaskoczą i wtedy zmienię zda-
nie, bo  nadal będziemy ich do 
udziału w programach zapraszać.

W/w program „Kalejdoskop Py-
rzycki” został zrealizowany, jest 
do obejrzenia na www.tvkaura.
pl, każdy z oglądających może 
dokonać własnej oceny jego re-
alizacji i wypowiedzi uczestników, 
były emocje i różne poglądy, ale 
co jest najważniejsze, różniący 
się w poglądach przyszli do pro-
gramu. Szczególne podziękowania 
dla radnego Mirosława Stasiaka, 
z którym często dochodziłem do 
zwarcia, ale mimo to radny wziął 
udział w programie. 

RT 

Do olimpiady zgłoszono 93 
uczniów z 18 szkół z województwa 
zachodniopomorskiego, wielko-
polskiego i lubuskiego. Uczniowie 
rywalizowali w 7 blokach tema-
tycznych: agrobiznes, architektura 
krajobrazu, mechanizacja rolnic-
twa, produkcja roślinna, produkcja 
zwierzęca, gastronomia oraz tech-
nologia żywności.

Największy sukces nasza szkoła 
osiągnęła w bloku mechaniza-
cji rolnictwa, gdzie uczeń kl. IV 
TMRiA Paweł Wawreńczuk zajął 
I miejsce oraz w bloku produkcja 
roślinna, w którym  uczennica 
kl. IV TMRiA Dominika Zwierz-
chowska także zajęła I miejsce.

 
Pozostali nasi uczniowie upla-

sowali się na następujących 
miejscach:

Okręgowy etap Olimpiady 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczej

23 kwietnia 2021 po raz kolejny w Zespole Szkół Nr 2 Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach odbył się organizowany 
przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny okręgowy 
etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Nad całością 
olimpiady czuwał prof. dr inż. hab. Cezary Podsiadło.

Blok:  
MECHANIZACJI ROLNICTWA
3. Łukasz Pabiś 
4. Krystian Sitarski 
   Blok: 
GASTRONOMIA
5. Klaudiusz Szulczewski 
12. Daria Kharytonova 
14. Martyna Szafrańska
    Blok: 
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI
8. Krzysztof Hołownia - ZS  
Nr 2 CKU w Pyrzycach
9. Gracjan Olszak - ZS Nr  
2 CKU w Pyrzycach
10. Martyna Pacholczyk - ZS 
Nr 2 CKU w Pyrzycach

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim uczestnikom, a zwłaszcza 
Dominice i Pawłowi, którzy zakwa-
lifikowali się do etapu centralnego.
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Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania
Państwu Henryce i Franciszkowi Dudziak

właścicielom Zakładu Pogrzebowego w Pyrzycach
oraz ich pracownikom

za okazaną pomoc, zaangażowanie, empatię
oraz wysoki profesjonalizm
w organizacji i pochówku

Ś.P. Jana Ksel

żona Irena, córka Katarzyna oraz syn Jacek

Wszystkim,
którzy w tak bolesnych dla nas chwilach

dzielili z nami smutek i żal,
okazali wiele serca i życzliwości

oraz uczestniczyli we Mszy świętej
oraz ceremonii pogrzebowej

Ś.P. Jana Ksel

serdeczne podziękowania składa Rodzina

Radny Szymkowicz tylko w TVP  
odpowie na każde pytanie?
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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 04.05.2021 r. – 25.05.2021 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.

Podczas sesji Rady Gminy 
Pyrzyce, która odbyła się 29 kwiet-
nia radni gminy Pyrzyce przyjęli 
jednogłośnie dwie uchwały za-
proponowane przez Burmistrz 
Pyrzyc Marzenę Podzińską 
w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Pyrzyc-
kiemu na dofinansowanie zadań 
realizowanych przy drogach po-
wiatowych w gminie Pyrzyce.

Pierwsza z uchwał dotyczyła 
pomocy finansowej poprzez 
przekazanie dotacji celowej 
w wysokości 70 000,00 zł na re-
alizację zadania pn. „Przebudowa 
chodnika w ciągu drogi powiato-
wej nr 1559Z Żabów - Mechowo 
w miejscowości Ryszewo”. Jak 
czytamy w uzasadnieniu - „Za-
danie w swoim założeniu ma na 
celu poprawę warunków drogo-
wych, co wpłynie pozytywnie na 
poprawę bezpieczeństwa miesz-
kańców Ryszewa i Brzeźna. 
Droga powiatowa jest ruchliwą 
trasą. Corocznie zwiększa się 
ilość pojazdów korzystających 

Remonty dróg powiatowych wspólnie z gminą Pyrzyce
z drogi oraz poruszający się po 
drodze większy sprzęt rolniczy, 
co zagraża bezpieczeństwu osób 
starszych, rodzin z dziećmi, po-
ruszających się na odcinku drogi 
Ryszewo - Brzezin. Gmina Py-
rzyce zamierza udzielić pomocy 
finansowej dla Powiatu Pyrzyc-
kiego, by wspólnie wybudować 
chodnik wzdłuż drogi powiatowej, 
który poprawi bezpieczeństwo 
mieszkańców miejscowości Ry-
szewa oraz Brzeźna”.

 Jak przekazała na sesji burmistrz 
Marzena Podzińska o w/w inwe-
stycję zabiegali wspólnie radny 
gminy Pyrzyce Paweł Retecki 
i radny powiatu pyrzyckiego 
Przemysł Maciąg. 

Drugi projekt uchwały doty-
czył także pomocy finansowej 
Powiatowi Pyrzyckiemu na dofi-
nansowanie zadań realizowanych 
przy drogach powiatowych w gmi-
nie Pyrzyce poprzez przekazanie 
dotacji celowej w wysokości 55 
000,00 zł w tym:

1. Opracowanie dokumentacji 
budowlanej na zadanie inwe-
stycyjne pod nazwą: „Budowa 
chodnika w ciągu drogi powia-
towej w m. Krzemlin od kościoła 
do skrzyżowania z drogą powia-
tową na Przydarłów”- kwota 5 
000,00 zł

2. Wymiana nawierzchni chod-
nika przy ul. Poniatowskiego 
- kwota 10 000,00 zł

3. Wymiana nawierzchni chod-
nika przy ul. Niepodległości (od 
skrzyżowania z ul. Jana Pawła 
II do skrzyżowania z ul. Ogro-
dową) - kwota 40 000,00 zł

W uzasadnieniu tej uchwały 
czytamy - „Zadania w swoim za-
łożeniu mają na celu poprawę 
warunków drogowych, co wpły-
nie pozytywnie na poprawę 
bezpieczeństwa mieszkańców 
korzystających z w/w dróg. Gmina 
Pyrzyce zamierza udzielić po-
mocy finansowej dla Powiatu 
Pyrzyckiego, by wspólnie zre-
alizować powyższe zadania , na 
które mieszkańcy gminy długo 
oczekiwali”.

Zadanie zawarte w tej uchwale 
są efektem uzgodnień dokona-
nych między Marzeną Podzińską 
Burmistrz Pyrzyc, a Klubem Rad-
nych Bezpartyjne Pyrzyce.

Szczegółowe warunki realizacji 
oraz zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w porozumieniu 
pomiędzy Powiatem Pyrzyckim 
a Gminą Pyrzyce. „Potrzeby in-
westycji drogowych są bardzo 
duże, dlatego staramy się szukać 
rozwiązań partnerskich, współ-
pracy z innymi administratorami 

dróg na terenie naszej gminy. 
Należy dodać, że zadania, które 
otrzymają nasze dofinansowanie 
muszą być zrealizowane jeszcze 
w tym roku, co na pewno ucieszy 
mieszkańców” - powiedziała po 
sesji Marzena Podzińska bur-
mistrz Pyrzyc.
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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 04.05.2021 r. – 25.05.2021 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.

dróg na terenie naszej gminy. 
Należy dodać, że zadania, które 
otrzymają nasze dofinansowanie 
muszą być zrealizowane jeszcze 
w tym roku, co na pewno ucieszy 
mieszkańców” - powiedziała po 
sesji Marzena Podzińska bur-
mistrz Pyrzyc.

Od 4 maja w pyrzyckich szko-
łach średnich trwają matury. Po 
ciężkim, pandemicznym okre-
sie i zajęciach prowadzonych 
w systemie zdalnym, do matur 
przystąpiły najstarsze roczniki 
liceów i techników Zespołu Szkół 
nr 1 im. Noblistów Polskich i Ze-
społu Szkół nr 2 CKU Pyrzyce. 
Pewnym pocieszeniem dla naj-
bardziej zainteresowanych jest 
brak egzaminów ustnych, chyba 
najbardziej nielubianych przez 
abiturientów. W przedwojennych 
Pyrzycach (Pyritz) możliwość 
ubiegania się o przyjęcie na stu-
dia gwarantowało już ukończenie 
gimnazjum (po spełnieniu kilku 
innych dodatkowych kryteriów). 
Prezentowane na widokówce 
pyrzyckie gimnazjum (zwane 

Gimnazjum rocznik 1859

później im. Bismarcka) rozpo-
częło działalność w 1859 roku. 
Znajdowało się ono przy zbiegu 
obecnych ulic: Szkolnej i Zabytko-
wej. Jego pierwszym dyrektorem 
był A. Zinzow, długoletni pedagog 
pracujący wcześniej m.in. w gim-
nazjum stargardzkim. Swoją misję 
sprawował stosunkowo długo, bo 
aż do 1892 roku. Zasłynął jako 
bardzo wymagający pedagog, 
surowy wychowawca i miłośnik 
historii.  Poziom nauczania na-
leżał do szczególnie wysokich. 
Absolwenci gimnazjum dosta-
wali się na prestiżowe kierunki 
studiów: teologicznych, prawni-
czych, medycznych, filologicznych, 
wojskowych, politechnicznych, 
ekonomicznych i oczywiście 
rolniczych. Drugim dyrektorem 

został dr P.Wehrmann, był on 
szefem placówki do 1906 roku. 
Brak jest natomiast ważniejszych 
informacji o jego szczególnych 
zasługach dla rozwoju gimna-
zjum. Od 1907 roku dyrektorem 
pozostawał dr R.Holsten. Tra-
giczne były końce działalności 
gimnazjum i istnienia w ogóle 
gimnazjum, W nocy z 28 II/1 III 
1945 roku wojska radzieckie, 
po wielu trudnych dniach walk 
o Pyrzyce, zaatakowały w są-
siedztwie gimnazjum. Saperzy 
wysadzili bowiem mury na wyso-
kości ul. Zabytkowej i Szkolnej. 
Budynek gimnazjum nie prze-
trwał tej próby.

Prezentowana widokówka 
została na poczcie w Pyrzy-
cach do odbiorcy w Berlinie 
w dniu 13.10.1928 roku.

Wydawcą widokówki była 
firma:  Schlesische Liehtd-
ruck – u. graph. Kunstanstalt, 
Breslau II (Tivoli) z Wrocławia. 
Widoczne ślady odbicia pie-
częci pocztowej widoczne są 
w lewym górnym rogu kartki.

  
Pyrzycki maturzysto: 

łatwych zadań,
połamania piór, 

optymizmu 
i dużo wiary we własne siły! 

Dasz radę!
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WÓJT GMINY BIELICE
OGŁASZA

ŻE W DNIU 9 CZERWCA 2021 r.  
ODBĘDĄ SIĘ PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI 

GMINY BIELICE, OBRĘB BĘDGOSZCZ NA CELE ROLNE:

Tegoroczny budżet Zachod-
niopomorskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich na zadania jedno-
roczne, czyli remonty i przebudowy 
odcinków wymagających najpil-
niejszych interwencji, przekracza 
41 mln złotych. Z tych środków ma 
zostać zrealizowanych również 
szereg małych inwestycji popra-
wiających bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. W powiecie pyrzyckim 
na ten rok Zachodniopomorski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie-
wiele zaplanował. W Pyrzycach 
będzie wymieniona sygnalizacja 
świetlna przy przejściu dla pie-
szych obok Urzędu Miejskiego 
i zostanie wykonana przebudowa 
chodnika wzdłuż ulicy Lipiańskiej. 
Zaplanowano także na ten rok 
przebudowę fragmentów drogi 
wojewódzkiej nr 122 na odcinku 
od węzła S3 do Łozic oraz z Py-
rzyc do Piasecznika.

PP 

W ubiegłym tygodniu ogło-
szono wyniki konkursu w ramach 
Rządowego Funduszu Dróg Samo-
rządowych. W powiecie pyrzyckim 
dotację otrzymał projekt Staro-
stwa Powiatowego w Pyrzycach 
pod nazwą „Przebudowa ulicy 
Poznańskiej w Pyrzycach”. Do-
finansowanie na poziomie 50% 
kosztów inwestycji w kwocie 899 
433,05 zł pozwoli starostwu na 
dokończenie w trzecim etapie re-
montu ciągu komunikacyjnego 
w drodze powiatowej – ulica Sta-

Ulica Owocowa w Pyrzycach 
będzie remontowana 

romiejska, ulica Poznańska. Jeżeli 
chodzi o pyrzyckie gminy, to do-
tację w wysokości 105 057,80 zł 
- co stanowi 60% kosztów inwe-
stycji - otrzymała gmina Lipiany 
na projekt „Remont drogi gmin-
nej nr 640023Z w miejscowości 
Wołczyn”. Inwestycja już raz od-
kładana, będzie tym razem - jak 
słyszymy - zrealizowana.

Gmina Pyrzyce w sierpniu 
2020 roku złożyła do woje-
wody zachodniopomorskiego, 
w  ramach  Rządowego Fun-

duszu Rozwoju Dróg wniosek 
na inwestycje „Przebudowa ulicy 
Owocowej”. Planowany koszt za-
dania to kwota 1 669 398,19 zł, 
wnioskowane dofinansowanie  
1 168 578,73 zł. Niestety, wniosek 
tak jak i cztery wcześniej złożone 
do Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych, na oczekiwane 
przez mieszkańców inwestycje nie 
otrzymał dofinansowania. Wnio-
sek dotyczący przebudowy ulicy 
Owocowej został umieszczony 
na 14. miejscu (na 22 miejsca) 
na liście rezerwowej z nikłymi 
szansami na dotację.

„W związku z zaistniałą, nie-
zrozumiałą dla mnie sytuacją, 
a także z fatalnym stanem tej 
drogi w centrum miasta pragnę 
poinformować zaniepokojonych 
mieszkańców ulicy Owocowej, 
że podjęłam decyzję o realiza-
cji inwestycji „Przebudowa ulicy 
Owocowej” ze środków własnych 
gminy Pyrzyce i w najbliższych 
dniach ogłoszony zostanie prze-
targ” - przekazała nam Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc. 

W naszym powiecie 
skromne wydatki 
ZZDW
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WÓJT GMINY BIELICE
OGŁASZA

ŻE W DNIU 9 CZERWCA 2021 r.  
ODBĘDĄ SIĘ PRZETARGI NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI 

GMINY BIELICE, OBRĘB BĘDGOSZCZ NA CELE ROLNE:

900 - Nieruchomość niezabudowana nr 149 o pow. 0,60 ha Cena wywo-
ławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 175,00 zł  Wadium: 20,00 zł

915 - Nieruchomość niezabudowana nr 150 o pow. 0,79 ha Cena wywo-
ławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 220,30 zł  Wadium: 25,00 zł

930 - Nieruchomość niezabudowana nr 151 o pow. 0,70 ha Cena wywo-
ławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 186,80 zł  Wadium: 20,00 zł

945 - Nieruchomość niezabudowana nr 153 o pow. 0,76 ha Cena wywo-
ławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 174,80 zł  Wadium: 20,00 zł

1000 -Nieruchomość niezabudowana nr 157/3 o pow. 0,97 ha 
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 215,30 zł   
Wadium: 25,00 zł

1015 - Nieruchomość niezabudowana nr 214 o pow. 0,58 ha 
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 167,40 zł   
Wadium: 20,00 zł

1030 - Nieruchomość niezabudowana nr 163/2 o pow. 1,13 ha 
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego: 218,90 zł   
Wadium: 25,00 zł

Wadium należy wpłacać do dnia 04.06.2021r. na rachunek ban-
kowy: Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach  
Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070.  Szczegółowe informacje 
można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie  
91- 564-44 220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

Tegoroczny budżet Zachod-
niopomorskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich na zadania jedno-
roczne, czyli remonty i przebudowy 
odcinków wymagających najpil-
niejszych interwencji, przekracza 
41 mln złotych. Z tych środków ma 
zostać zrealizowanych również 
szereg małych inwestycji popra-
wiających bezpieczeństwo ruchu 
drogowego. W powiecie pyrzyckim 
na ten rok Zachodniopomorski 
Zarząd Dróg Wojewódzkich nie-
wiele zaplanował. W Pyrzycach 
będzie wymieniona sygnalizacja 
świetlna przy przejściu dla pie-
szych obok Urzędu Miejskiego 
i zostanie wykonana przebudowa 
chodnika wzdłuż ulicy Lipiańskiej. 
Zaplanowano także na ten rok 
przebudowę fragmentów drogi 
wojewódzkiej nr 122 na odcinku 
od węzła S3 do Łozic oraz z Py-
rzyc do Piasecznika.

PP 

W naszym powiecie 
skromne wydatki 
ZZDW

Ostatnie alarmy bombowe 
w powiecie pyrzyckim mogliśmy 
odnotować w okresie matur roku 
ubiegłego i później był spokój. 
Niestety, dwa tygodnie temu w Li-
pianach odnotowano pierwszy 
taki przypadek w tym roku. 

O szczegóły incydentu zapy-
taliśmy Marcelinę Rusin, oficera 
prasowego Komendy Powiatowej 
Policji w Pyrzycach - „Uprzejmie 
informuję, iż 20 kwietnia br. około 
godziny 10.35 dyrektor Przed-
szkola Publicznego w Lipianach 
zgłosiła telefonicznie dyżurnemu  
Komendy Powiatowej Policji  w Py-
rzycach, że na skrzynkę poczty 
elektronicznej placówki wpłynął 

mail dot. ładunku  wybuchowego 
umieszczonego w plecaku jed-
nego z dzieci. Informuję, iż mail 
przesłany na pocztę elektroniczną 
przedszkola miał charakter ka-
skadowy i tej treści wiadomość 
otrzymało wiele placówek oświa-
towych w całym kraju. 

Zgodnie z informacją  Centralnego 
Biura Śledczego Policji o bardzo 
niskiej wiarygodności informacji, 
rekomendowano o nieewakuację 
placówek. Na miejsce skierowani 
zostali policjanci Komisariatu Po-
licji w Lipianach oraz policjanci 
Wydziału Kryminalnego KPP w Py-
rzycach wraz z pirotechnikiem. 
Jak się okazało, przed przyjazdem 
patrolu dyrektor placówki zarzą-

Alarm bombowy w lipiańskim przedszkolu

dziła ewakuację podopiecznych 
i personelu. Przybyli na miejsce 
policjanci dokonali sprawdzenia 
budynku pod kątem ewentual-
nych  ładunków pirotechnicznych 
– z wynikiem negatywnym. Po 
wykonaniu czynności budynek 
przekazano dyrektorowi placówki. 

Przyjęto zawiadomienie o prze-
stępstwie. Postępowanie prowadzi 
Komisariat Policji w Lipianach” 
– przekazała nam Marcelina 
Rusin rzecznik prasowy KPP 
w Pyrzycach. 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

W celu realizacji zadania gminna spółka  31.08.2020r. podpisała umowę 
o roboty budowlane z wykonawcą, firmą MAZUR Specjalistyczne Przed-
siębiorstwo Robót Inżynieryjnych z siedzibą w Łozienicy, gm. Goleniów 
na kwotę  9.135.210 zł. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków 
własnych PPK oraz z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Inwestycja objęta jest aktualnym 
Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2020-2038.  

W ramach inwestycji przeprowadzona będzie modernizacja sieci ka-
nalizacji sanitarnej w ulicach Ciepłowniczej i Poznańskiej oraz w ulicy 
Sikorskiego do ulicy Mickiewicza w Pyrzycach poprzez wyłączenie z eks-
ploatacji istniejącej i wybudowanie w jej miejsce nowej z przełączeniem 
dotychczasowych użytkowników do modernizowanej sieci. 

Obecnie największe zaangażowanie wykonawcy widzimy na ulicy Po-
znańskiej, gdzie po „majówce” rozkopany zostanie odcinek pod nowy 
kolektor ściekowy fi 800 mm od skrzyżowania z ulicą Owocową do skrzyżo-
wania z ulicą Jana Pawła II. Po zakończeniu układania nowej kanalizacji na 
zlecenie PPK zostanie położona nawierzchnia asfaltowa, jest to uzgodnione 

ze starostwem powiatowym, 
które już przygotowuje się do 
remontu ulicy Poznańskiej. 
W związku z tymi robo-
tami nadal obowiązywać 
będzie objazd (mapka 
w załączeniu). 

Planowane zakończe-
nie realizacji to wrzesień 
2022 r. Inwestycja poprawi 
sprawność systemu kana-
lizacyjnego miasta, w tym 
wyeliminuje zjawisko prze-
pełnienia sieci kanalizacyjnej 
i towarzyszące temu wystę-
powanie cofek i zalewanie 
piwnic w budynkach. 

PP
 
 

Rura fi 800 mm pod ulicą Poznańską 
W październiku 2020 r. Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Ko-

munalne Sp. z o.o. rozpoczęło realizację bardzo ważnej dla 
miasta inwestycji w infrastrukturze kanalizacyjnej. 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Rura fi 800 mm pod ulicą Poznańską 

  „Bosman Wspiera Region” - taki projekt 
zaproponowała mieszkańcom województwa za-
chodniopomorskiego firma  CARLSBERG POLSKA. 
Celem zakończonego już projektu  jest poprawa 
stanu środowiska przyrodniczego, krajobrazo-
wego i estetyki otoczenia, wspieranie lokalnych 
społeczności, tworzenie wartościowych relacji 
z lokalną społecznością, budowa infrastruktury 
rekreacyjnej i wypoczynkowej dla lokalnej spo-
łeczności oraz organizacja wydarzeń i przestrzeni 
integrujących lokalną społeczność na terenie 
całego województwa zachodniopomorskiego. 

Gmina Lipiany zgłosiła do projektu pomysł 
pod nazwą „Przywróćmy lipiańskiej studzience 
dawny blask” wybierając maksymalną możliwą 
kwotę dotacji w wysokości 50 000 zł. Założeniem 
projektu jest odrestaurowanie studzienki. „Prace 
restauratorskie miałyby na celu głównie m.in. 
mikropiaskowanie, oczyszczenie powierzchni 
studzienki, uzupełnienie ubytków i złoceń oraz 
uszczelnienie misy studzienki (Przestrzenny 
aspekt projektu) - przywrócenie postumentu 
Waldemara. Z uwagi na wysokie nakłady finan-
sowe, brak specjalistów, którzy mogliby wyrzeźbić 

Lipiańska studzienka 
z dotacją Bosmana

postument w oryginalnym i trudno dostępnym 
materiale (trawertynie), podobizna Waldemara 
mogłaby wrócić na swoje dawne miejsce dzięki 
innowacyjnej metodzie druku 3D (Innowacyjny 
aspekt projektu) - ulepszenie systemu hydrau-
licznego, system hydrauliczny jaki funkcjonował 
w studzience jeszcze przed kilkoma laty gene-
rował wysokie zużycie wody. Dzięki realizacji 
projektu chcielibyśmy wprowadzić zamknięty 
obieg wody poprzez zamontowanie w ścianie 
ratusza pompy (Ekologiczny aspekt projektu).” 
- czytamy w opisie zadania.

Po zaciętej walce o głosy do ostatniej se-
kundy wygrał projekt „Każdy dzień dniem psa 
i kota” zgłoszony przez Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami oddział w Szczecinie z ilością 8213 
oddanych głosów, na miejscu drugim uplasowała 
się studzienka z Lipian z ilością 6166 głosów. 

Jak już dziś wiemy, lipiańskie głosowanie 
opłaciło się i zaowocowało dotacją w wysokości  
20 000 zł, środki te dadzą początek pracom 
związanym z odnową i uruchomieniem stu-
dzienki z Lipian.    

PP 

Strażacy OSP z terenu Gminy Warnice, w ramach wsparcia Narodo-
wego Programu Szczepień, rozdysponowali ulotki propagujące wiedzę 
na temat profilaktyki oraz szczepień przeciw COVID-19 skierowaną do 
mieszkańców naszej gminy. Ulotki zostały rozwiezione przez druhów 
ochotniczych straży pożarnych. Wcześniej strażacy państwowej straży 
pożarnej spersonalizowali ulotki wpisując do każdej z nich numer tele-
fonu do gminnego koordynatora ds. szczepień przeciwko COVID-19.

Materiały mają przede wszystkim trafić do mieszkańców, którzy nie 
korzystają z Internetu, często są samotni lub nie radzą sobie z informa-
cją z innych źródeł. W ulotkach znalazły się m.in. informacje o tym, jak 
zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19.

Strażacy wspierają działania w ramach 
Narodowego Programu Szczepień

28 kwietnia 2021 r. odbyło się spotkanie wójta Gminy Warnice 
oraz zastępcy wójta z Olgierdem Kustoszem, wicemarszałkiem 
Województwa Zachodniopomorskiego oraz radnym Powiatu 
Pyrzyckiego Marcinem Łapecińskim. Tematem rozmów m.in 
był konkurs marszałka pt. „Granty Sołeckie 2021”, program 
„Społecznik”, a także sprawy związane z budową oczyszczalni 
ścieków. Rozmowy dotyczyły również remontów dróg powia-
towych. Miło nam, że spotkania i dyskusje przyczyniają się do 
lepszej współpracy.

Wizyta marszałka
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Od kilku lat władze gminy Py-
rzyce czynią starania dotyczące 
przejęcia zaniedbanych terenów 
pokolejowych. Na pozyskanych 
terenach, po trasie nieczynnej 
linii kolejowej planowane było 
poprowadzenie obwodnicy dla 
centrum miasta Pyrzyce, wzdłuż 
której miałaby swoją trasę ścieżka 
rowerowa łącząca wybudowane już 
odcinki z obu stron miasta. Teren 
jest niestety do dziś przez  właści-
ciela Polskie Koleje Państwowe 
zaniedbany i straszy wjeżdżają-
cych do miasta. Mimo wielu pism 
i rozmów dotyczących przekaza-
nia terenów – torowisk na rzecz 
gminy Pyrzyce nie doszło. PKP 
nadal planuje w ramach projektu 
Kolej Plus wyremontować szlak 
i otworzyć ponownie linię kole-
jową wiodącą od Stargardu do 
Kostrzyna przez Myślibórz, w po-
łączeniu tej trasy z Gorzowem 
Wlkp., zapominając chyba, że 
w Myśliborzu już torów kolejo-

wych nie ma, bo wybudowano po 
ich trasie obwodnicę. Czyli na co 
w jednym mieście można wyrazić 
zgodę, w drugim, czyli w Pyrzy-
cach nie można. Przypomnijmy, 
że w roku ubiegłym, by wyjść z ko-
lejowego impasu i przyspieszyć 
zagospodarowanie terenów poko-
lejowych samorząd Województwa 
Zachodniopomorskiego w uzgod-
nieniu z Burmistrz Pyrzyc Marzeną 
Podzińską złożył wniosek do 
programu rządowego Kolej Plus 
o środki na odbudowę nieczynnej  
linii kolejowej. Inwestycja według 
wstępnych wyliczeń miałaby kosz-
tować około 700 mln zł. Wniosek 
zakwalifikowany został na początku 
2021 roku do drugiego, dwunasto-
miesięcznego etapu. Dopiero po 
tym etapie projekty będą podlegały 
ocenie wielokryteryjnej. Tak więc 
na decyzję w sprawie kolei przez 
Pyrzyce przyjdzie jeszcze pocze-
kać. Ale jak widać po ostatniej sesji 
Rady Miejskiej temat obwodnicy 

nie upadł, Burmistrz Pyrzyc Ma-
rzena Podzińska poinformowała 
podczas posiedzenia rady o podjęciu 
przez Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
decyzji o budowie wspólnie z gminą 
Pyrzyce obwodnicy po innej niż 
kolejowa trasie. Planowany koszt 
zadania wraz z wykupem gruntów, 
to kwota około 72 milionów zł, 85 
% środków na inwestycję będzie 
pochodzić z środków zewnętrz-
nych, pozostała kwota z budżetu 
marszałkowskiego i gminy Pyrzyce. 
Wzdłuż obwodnicy o długości około 
7 km (trasa żółta na załączonej 
mapie) planowana jest ścieżka 
rowerowa. Okazuje się, że de-
terminacja burmistrz w sprawie 
obwodnicy się opłaciła i obwod-
nica Pyrzyc będzie. 

-„Szukam różnych rozwiązań 
zmierzających do wyprowadzenia 
ruchu ciężkich pojazdów z miasta, 
rozmowy, mimo że o tym wiele nie 
słychać, cały czas trwają. Nowa 

koncepcja budowy obwodnicy Py-
rzyc – drogi wojewódzkiej jest dalej 
idąca niż poprzednia związana 
z poprowadzeniem drogi po torach 
kolejowych. Jest to rozwiązanie 
nowocześniejsze i wychodzące na-
przeciw uwagom, które słyszałam 
podczas konsultacji tego tematu 
i wielu rozmów. Mieszkańców 
gminy Pyrzyce, którzy dzwonią, 
piszą na facebooku chciałabym 
poprosić o cierpliwość, inwestycja 
jest bardzo duża, obecnie trwają 
przygotowania do złożenia wnio-
sku o środki zewnętrzne, a ja będę 
starała się co jakiś czas przeka-
zywać mieszkańcom, w jakim 
punkcie jesteśmy. Chciałabym 
oczywiście uspokoić tych, którzy 
są zwolennikami kolei, nie odpusz-
czam tego tematu, ale nie od nas 
zależy jego realizacja, wniosek 
został złożony i czeka na ocenę. 
Gdyby PKP zrezygnowało z  od-
budowy nieczynnej  linii kolejowej 
Stargard - Kostrzyn, to na pewno 
będę nadal zabiegać o przeka-
zanie terenów pokolejowych na 
rzecz naszej gminy” - Marzena 
Podzińska Burmistrz Pyrzyc.  

   Już po raz trzeci publikujemy 
dane dotyczące ilości wykonanych 
na terenie powiatu pyrzyckiego 
szczepień przeciw COVID 19. 
W tym zestawieniu – tabeli widzimy, 
że w ostatnim okresie na terenie 
powiatu zwiększyła się ilość punk-

ESKULAP  liderem szczepień
tów szczepień o Mobilny Punkt 
Szczepień w Kozielicach, punkt 
szczepień w Samodzielnym Gmin-
nym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
w Warnicach a także w Szpitalu 
Powiatowym uruchomiono  punkt 
szczepień powszechnych. Jak 

widać z danych, najwięcej slotów 
od początku szczepień wykonał  
ESKULAP  Sp. z o.o. w Pyrzycach, 
na drugim miejscu Szpital Powia-
towy w Pyrzycach i na trzecim 
Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Lipianach. 

Te trzy jednostki w okresie nie-
całego miesiąca podwoiły ilość 
wykonanych szczepień. Optymi-
stycznie wyglądają także plany 
na kolejne dni w Szpitala Po-
wiatowego -  punkt szczepień 
powszechnych w tym miejscu 
od 4.05 do 9.05 planuje się za-
szczepić pierwszą dawką – 960 
osób i drugą dawką – 290 osób, 
a na kolejne tygodnie  plany są 
by wykonać po 960 szczepień 
tygodniowo pierwszą dawką oraz 
300 osób drugą. Szczepienia 
w szpitalu będą wykonywane 
także w soboty i niedziele. Na-
leży dodać, że punkt szczepień 
powszechnych w Szpitalu Po-
wszechnym w Pyrzycach dzięki 
bardzo dobrej współpracy i wza-
jemnym uzgodnieniom starosty 
pyrzyckiego Stanisława Stępnia, 
wojewody zachodniopomorskiego 
Zbigniewa Boguckiego, dyrek-
tor NFZ w Szczecinie Agnieszki 
Pietraszewskiej-Machety oraz dy-
rektora Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach Mariusza Marka 
Przybylskiego został uruchomiony 
jako jeden z pierwszych w wo-
jewództwie. Pozostałe punkty 
szczepień powszechnych będą 
uruchamiane w województwie za-
chodniopomorskim od 4 maja br. 
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Pod takim hasłem 2 maja 
w Dzień Flagi pyrzyczanie mogli 
obejrzeć na pana-panoramicz-
nym ekranie z Pyrzyckich Murów 
Obronnych produkcję przygo-
towaną z okazji święta flagi. 
Wizualizacja oparta została na 
dziełach malarstwa historycz-
nego, zdjęciach i materiałach 

filmowych, łącząc narracyjnie 
proces powstawania i kształ-
towania się barw narodowych. 
Na filmie  można było zobaczyć 
oryginalne zdjęci z Monte Cas-
sino, żołnierzy, zdobyty klasztor, 
generała Władysława Andersa 
z ożywionymi elementami flagi 
i maków. W tle słychać fragment 

przemówienia generała. Projekt 
zrealizował Pyrzycki Dom Kultury 
(Ryszard Zgłobicki i Rafał Ro-
guszka), część wizualną wykonała 
artystka Katarzyna Pawłowska 
(pani Pawlosky). Projekt został 
objęty Patronatem Honorowym 
Burmistrz Pyrzyc Marzeny Po-
dzińskiej. Wsparcia finansowego 

projektowi udzielił współorgani-
zator Fideidefensor, grupa PGE 
i Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Szczecinie. 
Projekt organizacyjnie wsparli 
Mariusz Szymkowicz i Przemy-
sław Golczyk oraz Gmina Pyrzyce. 
Gratulacje dla pomysłodawców 
i realizatorów.

Przejrzyjmy biało-czerwoną! 

NIECH SIĘ ŚWIĘCI 
3 MAJA

Tegoroczne obchody święta Konstytucji 3 Maja w naszym powie-
cie, podobnie jak i rok temu, były ze względu na pandemię  bardzo 
ograniczone, bez okolicznościowych spotkań i imprez masowych. 
W Pyrzycach  w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP 
odprawione zostało nabożeństwo w intencji majowego święta, 
w którym uczestniczyli Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień, Bur-
mistrz Pyrzyc Marzena Podzińska, zastępca burmistrza Pyrzyc 
Paweł Chyt, radni powiatowi i gminni. Po nabożeństwie pod ta-
blicą pamiątkową w kruchcie kościoła i a także przed pomnikiem 
poświęconym Konstytucji 3 Maja znajdującym się w zbiegu ulic 
Wojska Polskiego i Ogrodowej złożone zostały wiązanki kwiatów. 
W Lipianach jak co roku przedstawiciele Zespołu Szkół w Lipianach: 
zuchy, harcerze wraz z  dyrektor Dorotą Chrobrowską i wicedyrek-
tor Anetą Bińkowską uczcili Święto Konstytucji 3 Maja składając 
symboliczną wiązankę pod obeliskiem Józefa Piłsudskiego. 

PP
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Bardzo udany okazał się 
wyjazd do Siedlec w dniach 24-
25.04.2021r. na Puchar Polski 
Juniorek, Juniorów, Kadetek 
i Kadetów w sumo. 

Reprezentacja naszego klubu 
pod opieką trenera Grzegorza Ja-
ska wywalczyła 9 medali, w tym 
1 złoty, 2 srebrne i 6 brązowych. 
Doskonale spisał się Krystian Sitar-
ski, który wywalczył dwa medale: 
złoty w kat. wag. 65 kg wśród 
kadetów oraz brązowy w grupie 
juniorów w kat. wag. 60 kg. Po-
zostali nasi zawodnicy spisali się 
również bardzo dobrze; Wiktoria 
Staszak zdobyła 2 srebrne me-
dale w kategorii wag.+75 kg oraz 
w kategorii open w grupie junio-
rek, potwierdzając tym samym 
swoją pewną pozycję reprezen-
towania Polski w Mistrzostwach 
Europy do lat 21, które odbędą 
się w Kazaniu /Rosja/ w dniach 
24-28.06.2021r. oraz w Mistrzo-

Nowe osiągnięcia sumitów Spartakusa 
Pyrzyce

Dziewiętnastowieczny budynek 
sali gimnastycznej przedwojennego 
Seminarium Nauczycielskiego 
zmienia przeznaczenie. Budynek 
usytuowany obok Szpitala Po-
wiatowego w Pyrzycach u zbiegu 
ulicy Niepodległości i Jana Pawła 
II był od kilku lat użytkowany 
przez romskie Stowarzyszenie 
PATRA, które zrezygnowało 
z działalności w tym obiekcie, 
a sala powróciła do właściciela 
- Gminy Pyrzyce. Budynek jest 
stary, objęty nadzorem konser-
watorskim, niezbędna jest pilna 
inwestycja w ogrzewanie, remont 
dachu itd. Na ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Pyrzycach temat za-
gospodarowania w/w obiektu 
stanął w formie uchwały, którą 
przedłożyła Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc, zwracając się 
do radnych z prośbą o akcepta-
cję zawarcia umowy użyczenia 
na okres 10 lat tej nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Py-
rzyce na rzecz Stowarzyszenia 
Fundacja Oświatowa Realizujmy 
Marzenia.

Taka decyzja zgodnie z prawem 
leży w kompetencji burmistrza, 
ale jak widać Marzena Podzińska 
biorąc dotychczasowe doświad-
czenia z opozycją w radzie, a także 
w związku z tym, że z Funda-
cją związany jest radny Artur 

Sala dla malucha 

Kurowski  wolała przed podpisa-
niem umowy użyczenia uzyskać 
w tej sprawie opinię radnych. 
„Sprzedaż obiektu przyniosłaby 
zapewne gminie jakiś jednorazowy 
zysk, ale w efekcie końcowym 
stracilibyśmy wpływ na to, co 
by się z tą salą działo. Mamy 
przykład Starego Młyna, który 
został sprzedany i dziś niszczeje. 
Dlatego uznałam, że taka forma 
zagospodarowania obiektu bę-
dzie najwłaściwsza” - wyjaśniała 
radnym swoją decyzję Marzena 
Podzińska. 

W uzasadnieniu załączonym 
do uchwały przedłożonej rad-
nym czytamy - „Stowarzyszenie 
Fundacja Oświatowa Realizujmy 

marzenia z siedzibą w Pyrzycach 
przy ul. Poznańskiej 3, wystąpiła 
z wnioskiem o bezpłatne użycze-
nie nieruchomości oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka 
nr 289 o pow. 0,0873ha, poło-
żonej w obrębie 0009 miasta 
Pyrzyce, zabudowanej bu-
dynkiem dwukondygnacyjnym 
o pow. 300 m2, na okres 10 lat 
z przeznaczeniem na działalność 
oświatową i kulturalną, m.in. 
utworzenie sali gimnastycznej 
dla dzieci i młodzieży. Przed-
miotowa nieruchomość objęta 
jest planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy 
Pyrzyce, zatwierdzonym Uchwałą 
Nr XXV/293/2000 Rady Miejskiej 

w Pyrzycach z dnia 30 listopada 
2000r. (tekst uchwały ogłoszony 
w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
pod nr 3, poz. 21 z dnia 13 lu-
tego 2001 roku) przeznaczona 
jest pod tereny usług kultury 
i sportu. Fundacja prowadzi Klub 
dziecięcy Akademia malucha, 
Niepubliczne Przedszkole, Nie-
publiczną Szkołę Podstawowa 
nr 1 oraz żłobek. Czynnie działa 
na rzecz lokalnej społeczności 
od 2015 roku. Najważniejszymi 
działaniami prowadzonymi na te-
renie Gminy Pyrzyce są działania 
opiekuńczo-oświatowe, ponadto 
organizuje warsztaty, półkolo-
nie zajęcia językowe, plastyczne 
jak również wymianę polsko-nie-
miecka dzieci i młodzieży”.

Uchwała została przyjęta więk-
szością głosów i sala gimnastyczna 
przedwojennego Seminarium Na-
uczycielskiego wróci po prawie 
150  latach do swojego pierwot-
nego przeznaczenia.
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stwach Świata i Europy w grupie 
juniorek, które będą rozgrywane 
w Polsce. Kolejne medale zdo-
byli: Rafał Kowalczyk - brązowy 
medal w kat. wag. 55 kg w grupie 
kadetów i brązowy medal w kat. 
wag. 55 kg w grupie juniorów. 
Oliwia Sitarska wywalczyła brą-
zowy medal w kadetkach w kat. 
wag. 55 kg Jakub Żółtański zdo-
był brązowy medal w kategorii 
wag. 80 kg w grupie juniorów 
oraz Aleksander Gorący, który 
wywalczył  brązowy medal w kat. 
wag. +100 kg wśród juniorów. 
W punktacji drużynowej męż-
czyzn LKS „Spartakus” zajął 
wysokie IV miejsce w Polsce.

       W imieniu Zarządu Klubu 
po raz kolejny gratulujemy zawod-
nikom i trenerom osiągniętych 
wyników.

           Za Zarząd 
LKS Spartakusa                   

          prezes 
Bolesław Kowalski

projektowi udzielił współorgani-
zator Fideidefensor, grupa PGE 
i Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych w Szczecinie. 
Projekt organizacyjnie wsparli 
Mariusz Szymkowicz i Przemy-
sław Golczyk oraz Gmina Pyrzyce. 
Gratulacje dla pomysłodawców 
i realizatorów.
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Paweł Chyt, radni powiatowi i gminni. Po nabożeństwie pod ta-
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poświęconym Konstytucji 3 Maja znajdującym się w zbiegu ulic 
Wojska Polskiego i Ogrodowej złożone zostały wiązanki kwiatów. 
W Lipianach jak co roku przedstawiciele Zespołu Szkół w Lipianach: 
zuchy, harcerze wraz z  dyrektor Dorotą Chrobrowską i wicedyrek-
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Świat  obok nas    W kwietniu kwitnie już co-
raz więcej roślin cebulowych. 
Ogród mieni się kolorami sza-
firków, cebulic, narcyzów oraz 
różnokolorowych bratków. Wśród 
krzewów kwitnie kolejny sym-
bol wiosny - forsycja, która stroi 
się cała w masę żółtocytrynowe 
kwiaty.

Choć za oknem chłodno i desz-
czowa pogoda wcale nie zwiastuje 
nadejścia wiosny, to niektóre ptaki 
już ją u siebie mają, a inne po-
woli się do niej przygotowują. 
I to zarówno te, które spędziły 
u nas zimę, jak i te, które po-
wracają  z zimowisk..

Wystarczy pójść na spacer 
do lasu czy parku lub własnego 
ogrodu, by usłyszeć pierwsze 
śpiewy ptaków. Przy odrobinie 
szczęścia możecie mieć przyjem-
ność słyszeć najwcześniejszego 
śpiewaka ogrodowego - dzwońca.

Proponuję uważnie obserwować 
własny ogród, gdyż na wyższych 
drzewach swoje gniazda mogą 
budować sroki, a także szpaki. 
W drzewach i krzewach igla-
stych swoje gniazdo lokalizuje 
makolągwa. Można również za-
obserwować aktywność sikorek, 
rudzika, czy pojawienie się ko-
lorowo ubarwionego szczygła.

Na zdjęciu jeden z symboli 
wiosny oraz sikora modraszka, 
która pięknie współgra z kolo-
rami wiosny. Zdjęcie wykonałem 
we własnym ogrodzie.

                                         
              Marian Białkowski


