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W tym roku w gminie Pyrzyce po-
winny odbyć się konkursy na stano-
wisko dyrektora Pyrzyckiej Szkoły 
Muzycznej I stopnia, Szkole Pod-
stawowej im. Władysława Broniew-
skiego w Mielęcinie, Szkole Pod-
stawowej w Okunicy, Szkole Pod-
stawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Żabowie i Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Brzesku. Na 
podstawie 1 Iha ust. 1 pkt. 1 Rozpo-
rządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 493 z poźn. zm.) w 
sprawie szczegółowych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19 burmistrz Pyrzyc 
przedłużyła powierzenie pełnienia 
funkcji aktualnie urzędującym dy-
rektorom w/w szkół. 

I tak stosownymi zarządzeniami 
z mocą obowiązywania powołani 
zostali:
▶ od 1 września 2021 roku do dnia 

31 sierpnia 2025 r. na stanowisko 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. 
Władysława Broniewskiego Mie-
lęcinie powołany został pan Ro-
man Major.
▶ od 1 września 2021 roku do 

dnia 31 sierpnia 2025 r. na stano-
wisko dyrektora Szkoły Podstawo-
wej w Okunicy powołana została 
pani Katarzyna Jaszczak.
▶ od 1 września 2021 roku do 

dnia 31 sierpnia 2026 r. na stano-
wisko dyrektora Pyrzyckiej Szkoły 
Muzycznej I stopnia w Pyrzycach 
powołana została pani Ewa Loba 
Diakité.
▶ od 1 września 2021 roku do 

dnia 31 sierpnia 2025 r. na stano-
wisko dyrektora Szkoły Podstawo-
wej im. Mikołaja Kopernika w Ża-
bowie powołany został pan Miro-
sław Staciwa.
▶ od 1 września 2021 roku do 

dnia 31 sierpnia 2022 r. powie-
rzono pełnienie obowiązków dy-
rektora Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Brzesku pani Ka-
tarzynie Jaszczak.

PP

COVID 19 przedłużył  
powołania dyrektorów 
pyrzyckich szkół 

Burmistrz Pyrzyc Marena Podziń-
ska przedłożyła radnym gminy na 
najbliższe posiedzenie rady projekt 
uchwały dotyczący udzielenia Pa-
rafia Rzymskokatolickiej pw. św. 
Ottona w Pyrzycach dotacji.

Burmistrz Pyrzyc Marzena Podziń-
ska tak uzasadnia projekt uchwały 
- „Parafia Rzymskokatolicka pw. 
św. Ottona w Pyrzycach wystąpiła 
z wnioskiem o udzielenie dotacji na 
badania architektoniczne w obrębie 
kościoła pw. Wniebowzięcia NMP 
w Pyrzycach wpisanego przez Za-
chodniopomorskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Szczeci-
nie do księgi rejestru zabytków wo-
jewództwa zachodniopomorskiego 
pod nr 1660, posadowionego na 
działce nr 63 w obrębie geodezyj-
nym 0008 miasta Pyrzyce. 

W ramach prac badawczych, 
które realizowane są we wnętrzu 
kościoła parafialnego pw. Wniebo-
wzięcia NMP w Pyrzycach (daw-
niej św. Maurycego) wykonano 
4 wykopy badawcze w miejscach 
planowanego posadowienia 4 fi-
larów nośnych pod nową emporę 
organową, tj. w obrębie pierwszego 
przęsła nawy głównej. W wyniku 
prowadzonych badań w spągu wy-
kopów uchwycono cztery, nieznane 
dotąd płyty epitafijne. Te wysokiej 
klasy zabytki sztuki są najprawdo-
podobniej pozostałością pierwot-
nego wyposażenia kościoła pw. Św. 
Maurycego. 

Najważniejszą przyczyną roz-
poczęcia badań była konieczność 
rozpoznania podłoża przed pla-
nowaną przebudową empory or-
ganowej jak również rozpoznanie 

obiektu, który nigdy nie był we wła-
ściwy, kompleksowy sposób potrak-
towany badawczo, przed przygoto-
wywaną inwentaryzacją. Badania 
architektoniczne pozwolą rozpoznać 
poszczególne etapy historii budow-
lanej tego zabytku, jego pierwotną 
formę i strukturę oraz jego kolejne 
przekształcenia jak również możliwe 
będzie prowadzenie dalszych prac 
budowlanych związanych z reali-
zacją projektu budowlanego prze-
budowy empory muzycznej. 

Zachowanie najcenniejszych za-
bytków architektury w gminie jest 
jednym z elementów ochrony dzie-
dzictwa kulturowego naszego re-
gionu. Udzielenie dotacji wpłynie 
na polepszenie jego walorów histo-
rycznych. Mając na uwadze powyż-
sze wnioskuję o podjęcie uchwały 
wyrażającej zgodę na udzielenie 

dotacji w wysokości 60 000,00 zł 
dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. 
św. Ottona w Pyrzycach”.

O komentarz do projektu uchwały 
poprosiliśmy Marzenę Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc - „Pyrzyce słyną 
z zabytkowych murów, baszt ale i pięk-
nych obiektów sakralnych. Uwa-
żam, że należy wspierać w miarę 
naszych możliwości wysiłek parafii, 
księdza proboszcza Piotra Kurzaj 
SChr  w działaniach archeologicz-
nych zmierzających do odkrywania 
i ratowania dziedzictwa kulturowego 
pyrzyczan. Dlatego przygotowałam 
taki projekt uchwały, bo działania 
parafii służą nie tylko wiernym, ale 
wszystkim pyrzyczanom i zwiększają 
w pewien sposób atrakcyjność tu-
rystyczną Pyrzyc”.

Dotacja dla pyrzyckiej parafii 
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Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszam na uroczystość otwarcia wernisażu wystawy 

Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie zatytułowanej „Polski 
Gen Wolności. 150 lat walk o Niepodległość (1768-1918)”, która od-
będzie się 26 maja 2021 roku o godz. 11:00 przy Urzędzie Miejskim  
w Pyrzycach.

Wystawa jest podróżą przez historię milionów naszych przodków. To 
długa droga od antyrosyjskiej konfederacji barskiej aż po czyn zbrojny 
z okresu I wojny światowej. To krew przelana na polach bitew, rodzące 
się i ewoluujące koncepcje społeczne i polityczne, to wreszcie patrio-
tyczna twórczość wieszczów, najsławniejszych polskich pisarzy, poetów, 
malarzy i muzyków. To 150 lat wielkich zmagań na wszystkich polach 
ludzkiej aktywności, które w 1918 r. przyniosły upragnioną wolność.

W 1795 r. nastąpił ostateczny kres dawnego mocarstwa, które gro-
miło kiedyś Moskwę, Szwedów i Turków. Korzystając z politycznego 
upadku Rzeczpospolitej, Rosja, Prusy i Austria wymazały nasza ojczy-
znę z mapy Europy na 123 lata. Na rozległym terytorium od Warty po 
Dniepr przetrwał jednak naród, ceniący sobie szczególnie niezawisłość, 
Mający wolność w genach.

Na przełomie XVIII i XIX wieku ów pielęgnujący polskość naród 
tworzyli przedstawiciele stanu szlacheckiego, ale w XIX stuleciu – 
tak jak w całej Europie – także na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej 
ukształtował się stopniowo naród w nowoczesnym tego słowa znacze-
niu. Składający się z różnych stanów – szlachty, chłopów, robotników, 
inteligencji. W każdej z tych warstw społecznych i w każdym kolejnym 
pokoleniu budził się ten sam polski gen wolności. Dojrzewało poczu-
cie wspólnoty narodowej i nie słabło dążenie do odrodzenia Polski.

Wystawę będzie można oglądać do 30 czerwca 2021r.
      

   Burmistrz Pyrzyc
      (-)   Marzena Podzińska

     „ Polski gen wolności.  
150 lat walk o niepodległość” 

Wernisaż wystawy IPN w Pyrzycach

9 kwietnia 2021 r. do Rady Po-
wiatu Pyrzyckiego wpłynęła pety-
cja mieszkańców Żabowa wyraża-
jąca sprzeciw wobec budowy na 
działce nr 20. obręb Żabów stacji 
bazowej telefonii komórkowej ope-
ratora P4 „Play”.

Petycja, zgodnie z ustawą o samo-
rządzie powiatowym, została prze-
kazana do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji. Rada Powiatu Pyrzyckiego 
na ostatnim swoim posiedzeniu na 
wniosek  tejże komisji,  uznała, że 
jest niewłaściwym organem do jej 
rozpatrzenia i postanowiła przeka-
zać petycję Burmistrzowi Pyrzyc 
do jej rozpatrzenia zgodnie z kom-
petencjami tego organu. Temat już 
przez nas omawiany dziś w formie 
petycji z Rady Powiatu wędruje do 

Samorządowe  
Kolegium Odwoławcze 
zdecyduje o GSM 
w Żabowie 

Burmistrz Pyrzyc. O aktualną sy-
tuację w temacie budowy nowej 
wieży GSM w Żabowie zapytali-
śmy w pyrzyckim Ratuszu, w od-
powiedzi czytamy - „19.03.2021 
r. wydana została decyzja o usta-
leniu lokalizacji celu publicznego 
na budowę stacji bazowej telefonii 
komórkowej Operatora P4 nr pro-
jektu PYR0601B na działce nr 20, 
obręb Żabów. Na wydaną decyzję 
złożone zostało odwołanie do Sa-
morządowego Kolegium Odwoław-
czego w Szczecinie za pośrednictwem 
Burmistrza Pyrzyc. W chwili obec-
nej oczekujemy na rozstrzygnięcie 
postępowania przez SKO”. Prote-
stujący mieszkańcy z Żabowa mu-
szą uzbroić się w cierpliwość i po-
czekać na decyzję  SKO.  
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Tytułowe słowa wypowiedział 
Winston Leonard Spencer Churchill,  
kiedy podczas II wojny światowej 
podsumował  propozycję obcięcia 
wydatków na kulturę. Dziś, kiedy 
powoli zdejmujemy maseczki, swoje 
drzwi otwierają  domy kultury, gale-
rie, kina i teatry. To na takie właśnie 
otwarcie na kulturę w miniony piątek 
sympatycy szczecińskiego Teatru 
Polskiego mieli nie lada  atrakcję 
i satysfakcję. Wmurowany został 
kamień węgielny pod rozpoczętą 
już inwestycję - przebudowę Te-
atru Polskiego. Jest to zabytkowy 
budynek z okresu międzywojen-
nego, jego budowa rozpoczęła się 
w 1928 roku, a zakończyła w 1929. 

W przebudowanym gmachu znaj-
dzie się scena główna (610 miejsc), 
scena teatru szekspirowskiego 
(320 miejsc), sala kabaretowa (80 
miejsc), wielofunkcyjna sala prób, 
scena eksperymentalna ze zmienną 
liczbą miejsc siedzących, garderoby, 

Jeżeli nie będziemy
mieli kultury, 
to nie będziemy mieli 
czego bronić

magazyny na teatralne rekwizyty, 
pomieszczenia służbowe. W ramach 
zadania zostanie zagospodarowany 
teren wokół obiektu. 

Koszt prac budowlanych to 196 
mln zł. Inwestorem jest Teatr Polski 
w Szczecinie, a w sfinansowaniu in-
westycji pomogą środki unijne z RPO 
WZP 2014-2020. których dyspo-
nentem jest Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomorskiego. 
W uroczystości wmurowania ka-
mienia węgielnego uczestniczył  
wicemarszałek Olgierd Kustosz 
- „Działalność i rozwój instytucji 
kultury jest mi bardzo bliska, dziś 
mamy wyjątkową uroczystość dla 
całego regionu. Dzięki tej inwesty-
cji miłośnicy sztuki teatralnej, także 
przyjeżdżający z powiatu pyrzyckiego 
będą mogli oglądać spektakle na 
bardzo wysokim poziomie artystycz-
nym, ale i w warunkach lokalowych 
na europejskim poziomie”.

PP

Oszustwa, kradzież danych i wy-
łudzanie pieniędzy to najczęstsze 
incydenty w sieci. Plaga phishingu 
w mediach społecznościowych jest 
ogromna, linki do fałszywych stron 
internetowych, sms’y z firm ku-
rierskich, e-maile do stron z fake 
newsami to tylko kilka przykładów 
rozprzestrzeniającej się fali.

Phishing jest metodą oszustwa, 
w której przestępca podszywa się 
pod inną osobę lub instytucję w celu 
wyłudzenia poufnych informacji (np. 
danych logowania, danych karty 
kredytowej), zainfekowania kom-
putera szkodliwym oprogramowa-
niem czy też nakłonienia ofiary do 
określonych działań.

Już jakiś czas temu przestępcy 
wzięli sobie na cel cenne dla nas 
profile w social mediach. Kolej-
nym pomysłem oszustów jest upo-
zorowanie wiadomości od serwisu 
umożliwiającego oglądanie filmów 
i seriali – czyli jednego z najpopu-
larniejszych serwisów streamingo-
wych. W e-mailu informowani jeste-
śmy o zawieszeniu konta i prośbie 
o kliknięcie linku. Jeżeli w pośpie-
chu zawierzymy przesłanej infor-
macji to już damy się złapać oszu-
stom na haczyk. Kierowani dalej 
przez przestępców w rezultacie mo-
żemy stracić coś znacznie więcej 
niż tylko dostęp do ulubionych se-
riali i filmów.

Przesłana wiadomość na skrzynkę 
mailową sprawia wrażenie auten-
tycznego automatycznie generowa-
nego komunikatu, wysyłanego, gdy 
wystąpi jakiś błąd – chodzi im o rze-
komy problem z kartą płatniczą.

Oszuści w fałszywym e-mailu piszą 
- „Nie udało nam się autoryzować 
płatności za kolejny cykl rozlicze-

niowy abonamentu, dlatego zawie-
siliśmy Twoje członkostwo. Twoja 
obecna subskrypcja jest jednak ak-
tywna do momentu jej wygaśnię-
cia. Oczywiście chcielibyśmy, abyś 
wrócił do nas. Dlatego wystarczy 
kliknąć przycisk zrestartuj swoje 
członkostwo, aby zaktualizować 
swoje dane i kontynuować oglą-
danie wszystkich najlepszych fil-
mów z programów telewizyjnych”.

Zawarty link w wiadomości w re-
zultacie prowadzi do łudząco podro-
bionej strony logowania serwisu, 
gdzie wymagane jest podanie ad-
resu e-mail i hasła. Kolejny etap 
prowadzi na stronę, gdzie czeka in-
formacja, o rzekomym wykryciu 
podejrzanego logowania. W końcu 
trafiamy do formularza, w którym 
konieczne jest podanie swoich da-
nych: imienia, nazwiska, numeru 
karty płatniczej, daty jej ważności 
oraz kodu CVV, a ostatecznie po-
danie hasła wysłanego przez SMS 
i dokonanie opłaty.

Prowadzeni przez poszczególne 
etapy przez oszustów dajemy im do-
stęp do naszych danych i możliwości 
wyczyszczenia konta bankowego.

Policjanci ostrzegają, by nie otwie-
rać podejrzanych linków, zwracać 
uwagę na adres internetowy witryny. 
Fałszywe adresy potrafią różnić się 
literą. Sygnałem ostrzegawczym jest 
już na samym początku język wia-
domości. Oszuści często nie uży-
wają polskich znaków, robią błędy 
ortograficzne i stylistyczne.

 Bądźmy ostrożni i dokładnie 
sprawdzajmy wszystkie dane przed 
wykonaniem jakichkolwiek płat-
ności w Internecie.

 

PRZESTĘPCY WYSYŁAJĄ  
PODSTĘPNE E-MAILE  
I WYKRADAJĄ NASZE 
DANE OSOBOWE

Oszuści podszywają się pod najpopularniejszy serwis 
streamingowy pozorując błąd w płatności, w ten spo-
sób namawiają nas do podania praktycznie wszystkich 
naszych danych osobowych i uszczuplają nasze konto 
bankowe.

OSZUSTWO NA POPULARNY SERWIS 
DO OGLĄDANIA FILMÓW I SERIALI. 

Na zdj. wicemarszałek Olgierd Kustosz podczas
 uroczystości wmurowania kamienia węgielnego
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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 25.05.2021 r. – 15.06.2021 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.

W 2020 roku odbyło się spo-
tkanie Burmistrz Pyrzyc Marzeny 
Podzińskiej z przedstawicielami 
Krajowego Zasobu Nieruchomo-
ści reprezentującego w Społecznej 
Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM)  
Skarb Państwa wspierający gminy 
w zaspokajaniu potrzeb mieszka-
niowych wspólnoty samorządowej. 
SIM-y Spółki, które w porozumieniu 
z samorządem budują i wynajmują 
mieszkania z przystępnym czynszem.
Mają być alternatywą dla mieszkań-
ców, których dochody przekraczają 
możliwości ubiegania się o najem 
lokali komunalnych oraz których 
nie stać na kredyt mieszkaniowy lub 
którzy nie chcą się wiązać z długo-
letnim zobowiązaniem finansowym. 

28 stycznia 2021 roku z inicja-
tywy Burmistrz Pyrzyc Marzeny 
Podzińskiej Rada Miejska podjęła 
uchwałę wyrażającą wolę nawiązania 

3 miliony dotacji na mieszkania
 w Pyrzycach

przez Gminę Pyrzyce współpracy 
z Krajowej Zasobem Nieruchomości  
(KZN) w sprawie budowy mieszkań 
na wynajem w ramach Społecznej 
Inicjatywy Mieszkaniowej (SIM). 
25 lutego 2021 roku Burmistrz Py-
rzyc wystąpiła do Rady Miejskiej 
o podjęcie uchwał w sprawie wyra-
żenia zgody na utworzenie Spółki 
Społeczna Inicjatywa Mieszka-
niowa  ,,KZN - Zachodniopomor-
skie” Spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Kosza-
linie, której podstawowym celem 
jest budowanie domów mieszkal-
nych oraz ich eksploatacja na za-
sadach najmu zgodnie z ustawą 
z dnia 26 października 1995 roku 
o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego, 
do której Gmina Pyrzyce wniesie 
udział w formie wkładu pienięż-
nego otrzymanego z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Mieszkalnic-
twa w celu objęcia udziałów oraz 
nieruchomość  stanowiącą działkę nr 
19 o pow. 1,45 ha  położoną w ob. 
12 miasta  Pyrzyce (ul. Młodych 
Techników). Radni na kolejnej se-
sji zatwierdzili także wniosek bur-
mistrz dotyczący wsparcia finan-
sowego w kwocie 3 000 000,00 zł  
ze środków Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinan-
sowanie objęcia udziałów w nowo 
tworzonej spółce SIM. Wniosek ten  
8 kwietnia 2021 roku został pozy-
tywnie rozpatrzony i Gmina Py-
rzyce uzyskała wsparcie w kwocie 
3 000 000, zł. 15 kwietnia 2021 roku 
środki finansowe zostały przeka-
zane za pośrednictwem Banku Go-
spodarstwa Krajowego na rachunek 
bankowy Gminy Pyrzyce. Obecnie 
trwają uzgodnienia ostatecznej treści 
aktu założycielskiego Spółki SIM. 

Mając na uwadze stopień za-
awansowania prac nad utworze-
niem Spółki SIM, Burmistrz Py-

rzyc 14 kwietnia 2021 roku poin-
formowała  mieszkańców gminy 
Pyrzyce o  przystąpieniu  Gminy 
Pyrzyce do Spółki  SIM  jedno-
cześnie zapraszając osoby zainte-
resowane do złożenia ankiety po-
zwalającej na określenie zapotrze-
bowania na lokale mieszkalne tj.: 
ich  powierzchnię, standard, formę 
władania (najem, najem z dojściem 
do własności wraz z partycypacją 
w kosztach budowy lokalu). An-
kieta dostępna jest na  na stronach: 
1.https://www.pyrzyce.um.gov.pl/
aktualności/pokaz/507_informacja,
2.http://bip.pyrzyce.um.gov.pl/
dokumenty/menu/128 lub kon-
takt telefoniczny 91 3970349 lub  
91 3970359.  Ankiety można rów-
nież  pobrać i złożyć  w Punkcie 
Informacyjnym Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach mieszczącym się na 
parterze budynku. Ostateczny ter-
min składania ankiet  30 czerwca 
2021 rok.

PP
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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 25.05.2021 r. – 15.06.2021 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.

3 miliony dotacji na mieszkania
 w Pyrzycach

rzyc 14 kwietnia 2021 roku poin-
formowała  mieszkańców gminy 
Pyrzyce o  przystąpieniu  Gminy 
Pyrzyce do Spółki  SIM  jedno-
cześnie zapraszając osoby zainte-
resowane do złożenia ankiety po-
zwalającej na określenie zapotrze-
bowania na lokale mieszkalne tj.: 
ich  powierzchnię, standard, formę 
władania (najem, najem z dojściem 
do własności wraz z partycypacją 
w kosztach budowy lokalu). An-
kieta dostępna jest na  na stronach: 
1.https://www.pyrzyce.um.gov.pl/
aktualności/pokaz/507_informacja,
2.http://bip.pyrzyce.um.gov.pl/
dokumenty/menu/128 lub kon-
takt telefoniczny 91 3970349 lub  
91 3970359.  Ankiety można rów-
nież  pobrać i złożyć  w Punkcie 
Informacyjnym Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach mieszczącym się na 
parterze budynku. Ostateczny ter-
min składania ankiet  30 czerwca 
2021 rok.

PP

„Piekło pocztowe” – to hu-
morystyczna, a jednocześnie 
pouczająca powieść Terry’ego 
Pratchetta z serii Świat Dysku, 
która kilka lat temu doczekała 
się nawet ekranizacji. Taki ty-
tuł w pierwszej chwili i odczu-
ciu bardzo dobrze wpisuje się 
w sytuację pracowników poczty 
na przełomie XIX i XX wieku, 
jeżeli tylko wspomnieć, że wiel-
kość produkcji pocztówek i wi-

Piekło pocztowe

dokówek podawana była wówczas 
w liczbach wielomilionowych. Mie-
sięcznik „Listek - pismo ilustrowane 
poświęcone pocztów kom” zawiera 
przybliżone dane dotyczące wysła-
nych pocztówek: Niemcy – 736 mln; 
Francja – 88 mln; Austro-Węgry 
– 31 mln; Włochy – 27  mln; An-
glia – 14 mln… UWAGA: rocznie! 
– prawdziwe piekło, mogło by się 
dziś wydawać.

Ilości takie nie przeszka-
dzały jednak w sprawnej 
ich obsłudze, a wido-
kówki doręczane były 
do adresatów w iście 
błyskawicznym tem-
pie, porównywalnym, 
a często szybszym niż 
w obecnych czasach. 
Będąc już przy powieści 
Terry’ego Pratchetta nie 
mogę nie wspomnieć 
o znajdującej się na opi-
sanej placówce poczto-
wej maszynie do sor-
towania poczty. To był 
prawdziwy „cud” wśród 
wynalazków. Jej kon-
struktor zaokrąglił liczbę 
Pi w dół, do ’’3’’ … 
i w ten sposób w urzę-
dzie zaczęły się poja-
wiać listy zanim jesz-
cze zostały napisane, 
ba, zanim ktokolwiek 

jeszcze miał pomysł by 
takowy list napisać. Wydaje się, że 
taka „maszyna”, choć diabolizuje, 
trafnie puentuje sprawną pracę ów-
czesnych pocztowców.

Fabuła książki to perypetie Moista 
von Lipwiga, oszusta i złodzieja, 
zmuszonego do zajęcia się będą-
cym w stanie całkowitego upadku 
urzędem pocztowym. Von Lipwig 
stara się sprostać temu zadaniu, przy 

okazji wynajdując… znaczek 
i filatelistykę? Głównym te-
matem satyry jest funkcjono-
wanie korporacji, dążących 
wszelkimi środkami do elimi-
nacji konkurencji. 

Korporacje jak grzyby po 
deszczu powstawały w pierw-
szej połowie XX wieku rów-
nież w rozwijającym się szybko 
przemyśle „widokówkowym”. 
Na rynku w miejsce wyrobów 
lokalnych producentów, poja-
wiały się wielonakładowe wi-
dokówki produkowane w naj-
odleglejszych miejscach.

Przykładowo prawa autor-
skie do wydania prezentowa-
nego zdjęcia Bramy Szczeciń-
skiej - dziś w ruinie (widok od 
obecnej ulicy Dąbrowskiego) 
posiadała korporacja: Heiss & 
Co in Cöln a.Rh.
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Więcej stacji 
agrometeorologicznych 
na Pomorzu Zachodnim
Szacunek dla przyrody i dobre postawy można zbudować dzięki  

dobrym wzorcom. Pomogą w tym kampanie edukacyjno-informacyjne, 
konkursy, akcje, warsztaty i konferencje tematyczne. 

12 marca 2020 roku odbyła się 
nadzwyczajna sesja Rady Gminy 
Przelewice zwołana na wniosek rad-
nych. W jednym z punktów radni 
przegłosowali obniżenie wysoko-
ści wynagrodzenia Wójta Gminy 
Przelewice. Radni obniżyli wójtowi 
Mieczysławowi Mularczykowi wy-
nagrodzenie  o 3 106.00 zł brutto, 
z dotychczasowej kwoty 9392,00 
zł brutto do 6286 zł brutto. 

W uzasadnieniu do tego projektu 
uchwały można było przeczytać kilka 
uwag do wójta, które były powo-
dem przygotowania uchwały. Ale 
chyba tym najważniejszym powo-
dem, który sprowokował uchwałę 
było utworzenie stanowiska zastępcy 
wójta i zatrudnienie na to stanowi-
sko Marka Kowalczuka. W efekcie 
tej uchwały wójt Mularczyk zarabia 
zaledwie kilka stów więcej od już  
byłego swojego zastępcy, który po 
kilku miesiącach zrezygnował ze 
stanowiska. Dziś powracamy do te-
matu, bo radni będą na najbliższej 
sesji podejmować uchwałę w drugą 
stronę. Uznali chyba, że rezygnacja 
ze stanowiska Marka Kowalczuka 

Po ponad roku wójt Mularczyk
będzie zarabiał jak wójt

przywraca oszczędności i można 
je dołożyć do wynagrodzenia Mu-
larczyka i ustalić je na poziomie: 
▶ wynagrodzenie zasadnicze  

w kwocie 4.700,00 zł
▶ dodatek funkcyjny w kwocie 

1.900,00 zł
▶ dodatek specjalny w wysokości 

40% łącznego wynagrodzenia za-
sadniczego i dodatku funkcyjnego 
- 2.640,00 zł
▶ dodatek za wysługę lat w wys. 

18% od wynagrodzenia zasadni-
czego - 846,00 zł

Mam nadzieję, że radni przyjmą 
powyższą uchwałę, bo obniżanie 
pensji wójta, burmistrza, prezydenta 
w trakcie kadencji jest mało demo-
kratyczne, a jak wójt nabroi, albo 
się nie podoba można go po prostu 
odwołać w referendum.

Radni na tej samej sesji zajmą 
się także wysokością swoich diet, 
które ostatni raz zmieniano w 2009 
roku, propozycja ujęta w uchwale 
przygotowanej na sesję mówi o pod-
wyższeniu diety do wysokości 200 
zł za udział w posiedzeniach rady 
i komisji.

   

Inwestycja p.n. „Modernizacja 
sieci kanalizacji sanitarnej w Py-
rzycach w ostatnich dniach dotarła 
ulicą Poznańską do skrzyżowania 
z ulicą Jana Pawła II. Na tym skrzy-
żowaniu zakończą się prace kanali-
zacyjne w drodze, następnie kolek-
tor ściekowy zostanie przekopany 
przez ulicę Jana Pawła II na stronę 
parkową i dalej prace w kierunku 
placu Wolności będą prowadzone 

Kanalizacja dochodzi do placu Wolności

już nie ulicą, a chodnikiem. Wyko-
nawca inwestycji porządkuje także 
teren alejki w parku Mariana Maty-
siaka. Dodatkowo wykonawca w ra-
mach inwestycji wykonał na ulicy 
Poznańskiej frezowanie nawierzchni 
asfaltowej, zostało to uzgodnione 
ze starostwem powiatowym i sta-
nowi przygotowanie do remontu  
ulicy Poznańskiej do skrzyżowa-
nia z ulicą Jana Pawła II.
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Więcej stacji 
agrometeorologicznych 
na Pomorzu Zachodnim

2021 rok będzie Rokiem Ekologicz-
nym na Pomorzu Zachodnim. Decyzję 
podjęli radni województwa podczas sesji 
Sejmiku. Działania swoim zasięgiem 
obejmą cały region i będą podnosić 
świadomość ekologiczną mieszkańców. 
„Zielony wzrost” to jeden ze strategicz-
nych filarów na które stawia Samorząd 
Województwa.

- Choć mamy opinię jednego ze śro-
dowiskowych liderów to wyzwań w tym 
zakresie jednak wciąż nie brakuje. Rok 
2021 nazwaliśmy Rokiem Ekologicznym, 
ponieważ zamierzamy intensyfikować 
działania związane z ochroną środowiska. 
Podczas ostatnich naborów wniosków 
m.in. w Programie „Społecznik” czy 
Konkursie „Granty sołeckie” przyzna-
jemy dodatkowe punkty tym projektom, 
które podejmują działania ekologiczne 
– mówi Wicemarszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd Kustosz.

Zagadnienia ekologii łączą się 
ściśle z tematyką stacji agrometeo-
rologicznych. Stacje te zbierają dane 
pogodowe przydatne gospodarstwom 
rolnym położonym w pobliżu, a reje-
strowane parametry mogą posłużyć 
rolnikom m.in. w podejmowaniu racjo-
nalnych decyzji związanych z uprawą 
i ochroną roślin. 

Trwa nabór wniosków, w którym 
gminy mogą uzyskać dofinansowanie 
na posadowienie stacji agrometeoro-
logicznych na terenie województwa 
zachodniopomorskiego. O wsparcie 
finansowe z budżetu województwa 
zachodniopomorskiego mogą starać 
się te gminy, które realizują w 2021 r. 
zadanie polegające na posadowieniu 
stacji meteorologicznych oraz zobowiążą 
się do nieodpłatnego, nieograniczonego 
przekazywania danych pochodzących 
z tych stacji Województwu oraz Instytu-
towi Uprawy Nawożenia Gleboznawstwa 
Państwowy Instytut Badawczy w Pu-
ławach. 

Warunkiem ubiegania się o pomoc 
jest posiadanie przez gminę aktualnej, 
pisemnej akceptacji lokalizacji wyda-
nej przez Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut 
Badawczy w Puławach, administratora 
Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej 
w Polsce.

Gminy mogą ubiegać się o dotację 
na pokrycie do 80% kosztów kwalifiko-
wanych zadania. Wsparcie dla jednego 
beneficjenta może wynieść maksymalnie 
40 tys. zł. Łączna pula środków dla 
naboru w 2021 r. wynosi 500 tys. zł. 

Wnioski należy składać w Kancela-
rii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomorskiego 
ul. Korsarzy 34, 70-504 Szczecin do 28 
maja 2021 roku. Dokumenty dostępne 
na stronie: www.wrir.wzp.pl, w zakładce: 
Stacje meteorologiczne.

- Posadowienie nowych stacji agrome-
teorologicznych to nie tylko uszczelnienie 
systemu monitoringu zjawisk pogodo-
wych, ale również wiarygodniejsze dane 
dotyczące województwa. To możliwość 
przewidzenia z dużym prawdopodobień-
stwem wystąpienia opadów, co wiąże 
się bezpośrednio z zaplanowaniem za-
biegów agrotechnicznych i ułatwieniem 
planowania pracy rolnikom naszego 
województwa. Efektem będzie możliwość 
optymalnego rozmieszczenie punktów 
pomiarowych, które włączone zostaną do 
Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej. Na 
terenie województwa zachodniopomor-
skiego na potrzeby Systemu Monitoringu 
Suszy Rolniczej w Polsce funkcjonuje 
tylko 7 stacji. Niezmiernie cieszę się, 
że podjęliśmy uchwałę o organizacji 
wsparcia finansowego na posadowienie 
stacji agrometeorologicznych. Zachęcam 
gminy do skorzystania z tej pomocy 
finansowej - mówi Wicemarszałek 
Województwa Zachodniopomorskie-
go Olgierd Kustosz.

Niebawem poznamy także wyniki 
tegorocznych konkursów dedykowanych 
obszarom wiejskim, które cieszą się 
niesłabnącym zainteresowaniem gmin 
i sołectw województwa zachodniopomor-
skiego. Do trzech laureatów konkursu 
„Sołtys roku” trafi po 5 tys. zł. W kon-
kursie ”Piękna Zachodniopomorska 
Wieś” również wyłonionych zostanie 
trzech laureatów. Do najpiękniejszej 
wsi na Pomorzu Zachodnim trafi  
40 tys. zł. Za zajęcie drugiego miejsce 
będzie przysługiwać nagroda w wysokości  
30 tys. zł, a ostatnie miejsce na podium to 
20 tys. zł. W ramach konkursu wręczone 
będzie także jedno wyróżnienie, a do 
nagrodzonej tym tytułem wsi powędru-

je 10 tys. zł. Nowe miejsca spotkań, 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców, rozwój infrastruktury tu-
rystycznej, sportowej czy edukacyjnej 
to działania, które zostaną zrealizowane 
w ramach konkursu „Granty sołeckie 

2021”. Wyłonionych zostanie w nim 180 
laureatów, którzy na realizację swojego 
projektu otrzymają po 10 tys. zł. 

Szacunek dla przyrody i dobre postawy można zbudować dzięki  
dobrym wzorcom. Pomogą w tym kampanie edukacyjno-informacyjne, 
konkursy, akcje, warsztaty i konferencje tematyczne. 

Kanalizacja dochodzi do placu Wolności

już nie ulicą, a chodnikiem. Wyko-
nawca inwestycji porządkuje także 
teren alejki w parku Mariana Maty-
siaka. Dodatkowo wykonawca w ra-
mach inwestycji wykonał na ulicy 
Poznańskiej frezowanie nawierzchni 
asfaltowej, zostało to uzgodnione 
ze starostwem powiatowym i sta-
nowi przygotowanie do remontu  
ulicy Poznańskiej do skrzyżowa-
nia z ulicą Jana Pawła II.
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PRAWO  I  GOSPODARKA

„11 szpitali w regionie zostało 
zwolnionych z obowiązku zapew-
nienia łóżek covidowych, a w po-
zostałych 13 szpitalach trwa pro-
ces stopniowego ich uwalnia-
nia. Do 22 maja odmrożonych 
będzie 766 łóżek covidowych, 
w tym 55 respiratorowych. Za-
leży nam na powrocie do peł-
nego leczenia w specjalistycz-
nych dziedzinach, jak choćby 
chirurgia, kardiologia, interna, 
dlatego w uzgodnieniu z dyrek-
torami szpitali, NFZ i konsultan-
tem wojewódzkim w dziedzinie 
chorób zakaźnych prof. Miło-
szem Parczewskim w ostatnim 
tygodniu całkowicie zwolniłem 
z obowiązku utrzymywania łóżek 
covidowych 11 szpitali w regio-
nie” - powiedział w ubiegłym 
tygodniu Zbigniew Bogucki - 
Wojewoda Zachodniopomorski

Zgodnie z tą decyzją także 
i Szpital Powiatowy w Pyrzy-
cach został zwolniony z obo-
wiązku utrzymywania oddzia-
łów i łóżek covidowych. 

W komunikacie przesłanym na-
szej redakcji przez Mariusza Marka 
Przybylskiego, dyrektora szpitala 
czytamy - „Z dniem 19.05.2021 
r. Szpital Powiatowy w Pyrzycach 
przestaje pełnić funkcję szpitala 
covidowego i wznawia działal-
ność na rzecz pacjentów nieco-
vidowych. Pacjenci są przyjmo-
wani w trybie nagłym  oraz pla-
nowym. W ramach tej działal-
ności wznowiono przyjmowanie 
pacjentów na: oddział chirurgii 
ogólnej, oddział chirurgii ura-

zowo - ortopedycznej, oddział 
chorób wewnętrznych, oddział 
anestezjologii i intensywnej te-
rapii oraz do Zakładu Opiekuń-
czo – Leczniczego. 

Wszystkie poradnie ambulato-
ryjnej opieki specjalistycznej tj. 
chirurgii ogólnej, chirurgii ura-
zowo – ortopedycznej, chorób 
wewnętrznych,  diabetologiczna, 
endokrynologiczna, gastroente-
rologiczna,  ginekologiczno - po-
łożnicza,  kardiologiczna,  medy-
cyny sportowej, preluksacyjna, 
pulmonologiczna, urologiczna 
oraz pracownie RTG, USG, en-
doskopowa i pracownia fizjotera-
pii działają w trybie normalnym 
przy jednoczesnym zachowaniu 
reżimu sanitarnego. 

Rejestracja do poradni ambu-
latoryjnych jest czynna od ponie-
działku do piątku w godz. 08:00 
– 15:30 lub telefonicznie pod nr. 
tel. 91 817 11 10 wew. 1. 

Rejestracja do pracowni fizjote-
rapii czynna jest od poniedziałku 
do piątku w godz. 08:00 – 15:00 
lub telefonicznie  pod nr. tel. 91 
481 35 87. 

Rejestracja do pracowni en-
doskopowej j czynna jest w po-
niedziałki, środy i piątki w godz. 
08:30 - 14:30 lub telefonicznie 
pod nr. tel. 91 481 35 55. 

Rejestracja do pracowni diagno-
stycznych RTG, USG jest czynna 
od poniedziałku do piątku w godz. 
08:00 – 15:00 lub telefonicznie 
pod  nr. tel. 91 481 35 56.

W Szpitalu Powiatowym w Py-
rzycach działa również:

POZ nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna 

– od poniedziałku do piątku 
od 18:00 – 08:00, 

a w soboty, niedziele i dni świą-
teczne całodobowo;

Mobilny Punkt Pobrań – od po-
niedziałku do niedzieli po wcze-
śniejszej rejestracji pod nr. tel.  
505 090 361;

Punkt Szczepień Powszechnych 
– rejestracja: 
całodobowa i darmowa infoli-
nia – 989;
telefoniczna pod nr. tel. 91 817 
11 10 wew. 2 
od poniedziałku do piątku w godz. 
08:00 – 13:00,
elektroniczna poprzez e-Reje-
strację dostępną na www.pa-
cjent.gov.pl; 
wysyłając SMS na nr 664 908 
556 lub 880 333 333 o treści: 
SzczepimySie.

W dalszym ciągu obowiązuje 
zakaz odwiedzin pacjentów ho-
spitalizowanych oraz pacjentów 
Zakładu Opiekuńczo - Leczni-

czego. Szpital pracuje w ścisłym 
reżimie sanitarnym przy wspar-
ciu żołnierzy Wojska Polskiego”.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu 
Stanisław Stępień, Starosta Py-
rzycki wprowadził uchwałę o do-
datkowych środkach dla Szpi-
tala Powiatowego na doposażenie 
punktu szczepień powszechnych. 
Środki pochodzą z budżetu Wo-
jewody Zachodniopomorskiego. 

„Obecnie czynimy intensywne 
starania, by szpital, jego oddziały 
oraz poradnie jak najszybciej 
w pełni świadczyły usługi zdro-
wotne dla mieszkańców naszego 
powiatu. Zdaję sobie sprawę, że 
tak jak w całej Polsce tak i u nas 
ze względu na epidemię wiele 
planowych konsultacji, zabie-
gów czy operacji się nie odbyło, 
teraz musimy to, co jest zaległe, 
jak najszybciej nadrobić. Nato-
miast wprowadzone dziś do bu-
dżetu powiatu środki pozwolą na 
doposażenie punktu szczepień 
w naszym szpitalu. Pan woje-
woda po raz kolejny wspiera na-
szą służbę zdrowia, za co mu 
serdecznie dziękuję. Korzystając 
z rozmowy chciałbym zachęcić 
mieszkańców powiatu pyrzyc-
kiego, tych którzy jeszcze się nie 
zaszczepili, by to uczynili jak naj-
szybciej. Od ilości wykonanych 
szczepień zależy nasze zdrowie 
i to, w jakim tempie będziemy 
wracać do normalnego życia” 
- powiedział po sesji Stanisław 
Stępień, Starosta Pyrzycki. 

Restart
Szpitala Powiatowego 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

W każdym tegorocznym wy-
daniu Pulsu publikujemy dane 
z punktów szczepień znajdują-
cych się na ternie powiatu, także 
i dziś obok tekstu tabela z da-
nymi na dzień 21 maja 2021 roku.

 Przyjmując, że powiat pyrzycki 
zamieszkuje około 38 tysięcy 
osób (dane z 2019 roku) to mo-
glibyśmy porównując do danych 
z tabeli uznać, że przynajmniej 
jedną dawką zaszczepionych 
mamy w powiecie pyrzyckim 
ponad 40% mieszkańców, ale 
niestety nie jest aż tak dobrze. 

Na szczepienia do naszego po-
wiatu przyjeżdżają mieszkańcy 
z odległych miejscowości regionu 
i Polski, podobnie nasi jeżdżą 
szczepić się  do innych powiatów 
i województw, bo w większości 
przypadków system wyznacza 
nam terminy i miejsca sczepień. 
Dlatego nie jesteśmy w stanie 
podać dziś, jaki procent popu-
lacji zamieszkującej powiat py-
rzycki jest zaszczepiony. 

Z informacji, jakie otrzymali-
śmy z 8 punktów szczepień wy-
nika, że używane są wszystkie 

dostępne w Polsce szczepionki 
Pfizer, Moderna, AstraZeneca, 
Johnson & Johnson. Pacjenci naj-
częściej pytają o szczepionkę Pfi-
zer-BionTech Comirnaty, cho-
ciaż ostatnio szczególnie młodzi 
zaczęli pytać o jednodawkowe 
szczepionki  Johnson & John-
son, można podejrzewać, że ma 
to związek z pracą zagranicą.  
Inna, dość niepojąca informa-
cja jest taka, że zainteresowanie 
w niektórych punktach szczepień 
spada, a w pozostałych nie ro-
śnie mimo coraz większej ilości 

Przychodnia w Lipianach 
rozdaje 1000 sztuk Pfizera

czego. Szpital pracuje w ścisłym 
reżimie sanitarnym przy wspar-
ciu żołnierzy Wojska Polskiego”.

Na ostatniej sesji Rady Powiatu 
Stanisław Stępień, Starosta Py-
rzycki wprowadził uchwałę o do-
datkowych środkach dla Szpi-
tala Powiatowego na doposażenie 
punktu szczepień powszechnych. 
Środki pochodzą z budżetu Wo-
jewody Zachodniopomorskiego. 

„Obecnie czynimy intensywne 
starania, by szpital, jego oddziały 
oraz poradnie jak najszybciej 
w pełni świadczyły usługi zdro-
wotne dla mieszkańców naszego 
powiatu. Zdaję sobie sprawę, że 
tak jak w całej Polsce tak i u nas 
ze względu na epidemię wiele 
planowych konsultacji, zabie-
gów czy operacji się nie odbyło, 
teraz musimy to, co jest zaległe, 
jak najszybciej nadrobić. Nato-
miast wprowadzone dziś do bu-
dżetu powiatu środki pozwolą na 
doposażenie punktu szczepień 
w naszym szpitalu. Pan woje-
woda po raz kolejny wspiera na-
szą służbę zdrowia, za co mu 
serdecznie dziękuję. Korzystając 
z rozmowy chciałbym zachęcić 
mieszkańców powiatu pyrzyc-
kiego, tych którzy jeszcze się nie 
zaszczepili, by to uczynili jak naj-
szybciej. Od ilości wykonanych 
szczepień zależy nasze zdrowie 
i to, w jakim tempie będziemy 
wracać do normalnego życia” 
- powiedział po sesji Stanisław 
Stępień, Starosta Pyrzycki. 

Trzecia epidemiczna fala powoli ustępuje, ilość szczepień rośnie, odwoływane są obo-
strzenia, mimo to, nadal daleko nam do momentu, w którym będziemy mogli powiedzieć, 
że osiągnęliśmy zbiorową powiatową odporność i że już jesteśmy bezpieczni. 

szczepionek. Przykładem może 
być SPZOZ w Lipianach, który 
ma zamówionych na czerwiec 
1000 szczepionek firmy Pfizer, 
a zainteresowanie jak na razie 
słabe. Tak więc jeżeli ktoś myśli 
o zaszczepieniu się tym prepa-
ratem to zapraszamy do przy-
chodni w Lipianach, od czerwca 
w soboty, a jak zainteresowa-
nie wzrośnie to jest deklaracja 
kierownik SPZOZ w Lipianach 
Aleksandry Hawryluk, że w nie-
dziele też będą szczepić. Ponadto 
w Lipianach pielęgniarki środo-
wiskowe działające na terenie 
gminy Lipiany są w trakcie two-
rzenia nowego Punkt Szczepień 
Populacyjnych w Hali Sportowej 
w Lipianach, obecnie oczekują 
na akceptacje ze strony NFZ. 

Przewidywany termin urucho-
mienia i dostępności dla osób 
chcących skorzystać ze szcze-
pienia przeciw wirusowi SARs-
CoV-2- początek czerwca. 

Z pozostałych pyrzyckich 
gmin nie otrzymaliśmy infor-
macji o tworzeniu nowych Punk-
tów Szczepień Populacyjnych. 

 
PP

Restart
Szpitala Powiatowego 
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Pyrzycka „Majówka” od trzech lat rozpoczynała się przy Placu Ra-
tuszowym – Wyścigiem Rowerkowym o Puchar Burmistrz Pyrzyc – 
Marzeny Podzińskiej.

W roku ubiegłym obostrzenia związane z pandemią Covid -19 unie-
możliwiły nam organizację tej jakże atrakcyjnej dla najmłodszych miesz-
kańców imprezy. 

 W tym roku ograniczenia związane z pandemią dały nam zielone 
światło. Przygotowujemy się do piątej już edycji „zawodów na kół-
kach”. Organizację wyścigów planujemy na 12 czerwca br. Będą one 
swoistym przedłużeniem obchodów z okazji „Dnia Dziecka”. 

W wyścigach mogą wziąć udział dzieci od 3 lat do 12 lat. Trasa do 
pokonania będzie zależna od kategorii wiekowej (od 200 m do 1800 m). 
Będzie ona przebiegała ulicami: Bankową, Kilińskiego i Dąbrowskiego.

Dzięki naszym partnerom, na mecie każde dziecko otrzyma pamiąt-
kowy medal i lizaka. Natomiast za miejsca od I – VI  uczestnicy otrzy-
mają puchar/ statuetkę, przy czym za pierwsze miejsce dodatkowo na-
grodę rzeczową. Spośród wszystkich startujących w każdej kategorii 
wiekowej rozlosowane zostaną rowery.

Nad bezpieczeństwem młodych „cyklistów” czuwać będą policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, Strażnicy Miejscy, dru-
howie z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Stowarzyszenie Bezpieczny 
Powiat. Rowerowy peleton prowadził będzie policyjny motocykl. 

W miasteczku zawodów powstanie strefa relaksu – Decathlon. 
Przyjmujemy zapisy w biurze OSiR, pod nr tel. 91 570 16 18.
Serdecznie zapraszamy. W sobotnie przedpołudnie na starcie – przy 

placu Ratuszowym nie może nikogo zabraknąć.
Więcej informacji (regulamin, program oraz oświadczenie-zgodę) 

można pobrać ze strony www.osir@wpyrzycach.pl lub z fanpage).
Wyścigi odbędą się z podziałem czasowym i zachowaniem wszel-

kich zasad ostrożności sanitarnej.

W Pyrzycach V rowerkowy

Niech się szkło nie poniewiera wrzucaj je do kontenera
O takim tytule Pyrzyckie 

Przedsiębiorstwo Komunalne 
Spółka z o.o. zorganizowało dla 
sołectw gminy Przelewice kon-
kurs w zbiórce szkła mający na 

celu wyrobienie wśród miesz-
kańców gminy Przelewice na-
wyku segregacji odpadów. Do 
konkursu przystąpiły sołectwa: 
Lubiatowo, Przywodzie, Ukier-

nica, Żuków, Ślazowo, Myśli-
borki i Lucin. 

Po zaciętej rywalizacji wy-
łoniono laureatów: I miejsce 
przyznano sołectwu Ukiernica, 

II miejsce sołectwom Myśliborki 
i Ślazowo, III miejsce sołectwo 
Przywodzie.
Wygranym sołectwom gratulujemy.
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W związku z trwającym Narodo-
wym Spisem Powszechnym Lud-
ności i Mieszkań 4 maja 2021 r. 
swoją pracę przez telefon rozpoczęli 
rachmistrzowie spisowi. Zgodnie 
z ustawą nie można mu odmówić 
podania właściwych danych. Pro-
blem w tym, że chęć na ich pozy-
skanie mają także osoby działające 
niezgodnie z prawem. Ostrzegamy 
przed oszustami podszywającymi 
się pod urzędników! Moment na 
oszustwa pod pozorem spisu po-
wszechnego jest doskonały z punktu 
widzenia przestępców.

Policjanci ostrzegają! 
Docierają do nas informacje, iż 

na terenie naszej gminy były sytu-
acje, że do mieszkańców zgłosiła 
się osoba podająca za rachmistrza 
spisowego. Uwaga! Ze względu na 
panującą pandemię koronawirusa, 
decyzją Generalnego Komisarza Spi-
sowego w chwili obecnej rachmi-
strzowie nie realizują wywiadów 
bezpośrednich (i nie odwiedzają 
respondentów w domach) aż do od-
wołania. Osoby, które pukają do 
drzwi i podają się za rachmistrzów 

Seniorze, rachmistrzowie
nie chodzą po domach! 

mogą być oszustami. Każdy taki 
przypadek należy niezwłocznie zgła-
szać na Policję. Także w sytuacji, 
gdy obowiązek spisowy został już 
zrealizowany przez internet albo 
poprzez infolinię spisową nikt nie 
będzie dzwonić do respondentów 
w tej sprawie. Tego rodzaju kon-
takty mogą być próbą wyłudzenia 
danych. Warto jednak już wcześniej 
zapoznać się z zakresem pytań spi-
sowych dostępnych na stronie Spisu. 
Rachmistrz na pewno nie zapyta o:
zarobki, oszczędności, cenne przed-
mioty w domu, numer konta, PIN 
do karty czy dane logowania do 
bankowości internetowej. Takich 
pytań w formularzu spisowym po 
prostu nie ma. Jeśli jednak zostaną 
zadane w trakcie rozmowy telefo-
nicznej, mogą wskazywać na próbę 
wyłudzenia danych.

Rachmistrzowie nie mogą robić 
zdjęć naszym dowodom osobistym 
w celu weryfikacji danych, prosić 
o opłatę za udział w spisie czy pro-
ponować do zalogowania się na ich 
urządzeniu do systemu spisowego 
poprzez bank lub aplikację.

Aby dokonać samospisu, należy wejść na stronę https://nsp2021.spis.
gov.pl i wypełnić zamieszczony tam formularz. Osoby, które mają pro-
blem z dokonaniem samospisu internetowego powinny zasięgnąć 
pomocy u członków rodziny (np. dzieci czy wnuków) lub sąsiadów.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu, mogą spisać się przez 
telefon, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer telefonu: 22 279 
99 99. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 
8:00-18:00. Jest to opcja bezpieczna, zwłaszcza z punktu widzenia 
osób starszych, gdyż wtedy sami inicjują kontakt i nie muszą oba-
wiać się czy zgłaszająca się do nich osoba jest prawdziwym rach-
mistrzem spisowym.

Rachmistrzowie będą dzwonić do respondentów z numerów (22) 
828 88 88 lub (22) 279 99 99. Bezpieczniej jednak jest zadzwonić pod 
numer (22) 279 99 99 wew. 1 i samodzielnie spisać się przez telefon.

Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym, osoby odma-
wiające wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji 
w spisie powszechnym, podlegają grzywnie w wysokości do 5 tys. zł. 
Za przekazanie danych niezgodnych z prawdą również grozi grzywna, 
a także kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do 2 lat.

mł. asp. Marcelina Rusin

Pyrzycka „Majówka” od trzech lat rozpoczynała się przy Placu Ra-
tuszowym – Wyścigiem Rowerkowym o Puchar Burmistrz Pyrzyc – 
Marzeny Podzińskiej.

W roku ubiegłym obostrzenia związane z pandemią Covid -19 unie-
możliwiły nam organizację tej jakże atrakcyjnej dla najmłodszych miesz-
kańców imprezy. 

 W tym roku ograniczenia związane z pandemią dały nam zielone 
światło. Przygotowujemy się do piątej już edycji „zawodów na kół-
kach”. Organizację wyścigów planujemy na 12 czerwca br. Będą one 
swoistym przedłużeniem obchodów z okazji „Dnia Dziecka”. 

W wyścigach mogą wziąć udział dzieci od 3 lat do 12 lat. Trasa do 
pokonania będzie zależna od kategorii wiekowej (od 200 m do 1800 m). 
Będzie ona przebiegała ulicami: Bankową, Kilińskiego i Dąbrowskiego.

Dzięki naszym partnerom, na mecie każde dziecko otrzyma pamiąt-
kowy medal i lizaka. Natomiast za miejsca od I – VI  uczestnicy otrzy-
mają puchar/ statuetkę, przy czym za pierwsze miejsce dodatkowo na-
grodę rzeczową. Spośród wszystkich startujących w każdej kategorii 
wiekowej rozlosowane zostaną rowery.

Nad bezpieczeństwem młodych „cyklistów” czuwać będą policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach, Strażnicy Miejscy, dru-
howie z Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Stowarzyszenie Bezpieczny 
Powiat. Rowerowy peleton prowadził będzie policyjny motocykl. 

W miasteczku zawodów powstanie strefa relaksu – Decathlon. 
Przyjmujemy zapisy w biurze OSiR, pod nr tel. 91 570 16 18.
Serdecznie zapraszamy. W sobotnie przedpołudnie na starcie – przy 

placu Ratuszowym nie może nikogo zabraknąć.
Więcej informacji (regulamin, program oraz oświadczenie-zgodę) 

można pobrać ze strony www.osir@wpyrzycach.pl lub z fanpage).
Wyścigi odbędą się z podziałem czasowym i zachowaniem wszel-

kich zasad ostrożności sanitarnej.

W Pyrzycach V rowerkowy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 

LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NAJEM, 
DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu 
ogłoszenia wykazu nieruchomości nr 8/2021, nr 9/2021, nr 
10/2021, nr 11/2021, nr 12/2021, przeznaczonych do zbycia 
lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie, 
stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
1990 z późn. zm.) w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy 
ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach, www.bip.pyrzyce.um.gov.pl w zakładce 
informacje – obwieszczenia i ogłoszenia. 

II miejsce sołectwom Myśliborki 
i Ślazowo, III miejsce sołectwo 
Przywodzie.
Wygranym sołectwom gratulujemy.
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W powiecie pyrzyckim mamy 
takie OSP, które spełniają wyższe, 
określone przepisami wymogi 
techniczne i w wyszkoleniu, które 
włączone są do  Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśniczego. 
Jest ich w naszym powiecie 11 
(Pyrzyce, Żabów, Brzesko, Li-
piany, Obromino, Warnice, Te-
tyń, Babin, Bielice, Przelewice 
i Lubiatowo).  

Niedawno poinformowano, że 
Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji we współ-
pracy z Komendą Główną Pań-
stwowej Straży Pożarnej, opraco-
wało projekt ustawy o Ochotni-
czej Straży Pożarnej. Projekt ten 
jest jak na obowiązujące obec-
nie przepisy dość rewolucyjny 
i został poddany konsultacjom 
ze środowiskiem Ochotniczych 
Straży Pożarnych.    

O komentarz do prowadzonych 
konsultacji poprosiłem st. bryg. 
mgr inż. Jacka Marchlewicza, 
Komendanta Powiatowego PSP 
w Pyrzycach - „17 maja 2021 
w godzinach przedpołudniowych 
na terenie Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej 
w Pyrzycach odbyło się spotkanie 
konsultacyjne w sprawie nowo 
projektowanej ustawy o Ochot-
niczej Straży Pożarnej. W spo-
tkaniu oprócz przedstawicieli 
urzędów gmin, którzy zajmują 
się m.in. sprawami OSP, uczest-
niczyli druhowie ochotniczych 
straży pożarnych, piastujący 
kierownicze funkcje w swoich 
jednostkach, z prezesem Za-
rządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej na czele. Podczas spotka-
nia, jako wstęp odczytano sta-
nowisko Zastępcy Komendanta 
Głównego Państwowej Straży 
Pożarnej nadbrygadiera Adama 
Koniecznego, a następnie omó-
wione zostały główne cele pro-
jektowanej ustawy. Z uwagi na 

OSP +
W powiecie pyrzyckim czynnie działa 30 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, 

w Polsce jest ich 16,5 tysiąca, a działa w nich około 700 tysięcy druhów. Prowadzą one 
w swoim środowisku szeroką działalność kulturalną, oświatową i sportową, ale ich pod-
stawowym zadaniem, wynikającym ze statutu i ustawy o ochronie przeciwpożarowej, są 
szeroko pojęte działania ratownicze podczas pożarów, a także techniczne (w tym komu-
nikacyjne), medyczne, wodne, chemiczne i ekologiczne. 

niemałe poruszenie, jakie wy-
wołał projekt ww. aktu praw-
nego w całym kraju, również 
podczas tego spotkania doszło 
do ożywionej dyskusji.  Cenne 
uwagi, które przekazali druho-
wie, jak również przedstawiciele 
samorządów, pozwoliły wyodręb-
nić choć kilka wniosków, które 
jeszcze tego samego dnia zna-
lazły się na biurku Zachodnio-
pomorskiego Komendanta Wo-
jewódzkiego Państwowej Straży 
Pożarnej. 

Wśród wielu uwag poniżej 
przedstawiono te, które zainte-
resowanych nurtowały w naj-
większym stopniu: 

1. Zmiana nazewnictwa do-
tycząca ratowników OSP bu-
dzi obawy stworzenia podziału 
pomiędzy strażakami ochotni-
kami. Proponuje się pozosta-
wienie nazwy strażak OSP lub 
strażak – ratownik OSP dla każ-
dego ochotnika.

2. Zapisy uwzględniające za-
twierdzanie statutu przez wła-
ściwą radę gminy miałoby mieć 
wpływ na autonomiczność Ochot-
niczych Straży Pożarnych, które 
samodzielnie wypełniała zada-
nia związane z ustawą o ochro-
nie przeciwpożarowej wspól-
nie z wójtem/burmistrzem lub 
prezydentem.

3. Powstają obawy, czy dodat-
kowe obowiązki nie spotęgują 
awersji potencjalnych kandy-
datów do wstępowania w sze-
regi OSP.

4. Strona samorządowa przedsta-
wiła wątpliwości względem zapisów  
o finansowaniu działalności OSP, 
które prawdopodobnie spowodują 
zwiększenie wydatków związa-
nych z zapewnieniem gotowości 
operacyjnej.

5. W projekcie ustawy nie 
umieszczono zapisów dotyczą-
cych związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych, co w efekcie nasu-
nęło pytanie o przyszłości struktur 
wojewódzkich oraz krajowych.

Wszystkie wymienione uwagi 
z całą pewnością zostaną roz-
patrzone, jak zapewnia kierow-
nictwo PSP. Już teraz organizo-
wane są spotkania na szczeblu 
wojewódzkim, gdzie porusza się 
temat projektu ustawy w szer-
szym gronie. 19 maja takie spo-
tkanie miało miejsce w Reczu. 
Wziął w nim udział Z-ca Za-
chodniopomorskiego Komen-
danta Wojewódzkiego PSP st. 
bryg. Marek Popławski, komen-
danci powiatowi PSP powiatów: 
choszczeńskiego, stargardzkiego, 
gryfińskiego, pyrzyckiego i my-
śliborskiego, jak również pre-
zesi i naczelnicy ochotniczych 
straży pożarnych. Powagę sytu-
acji i chęć znalezienia złotego 
środka, podkreśla fakt, że na 
konsultacje w dniu 22 maja br. 
w Sławoborzu (pow. Świdwiński) 
przybędzie przedstawiciel rządu 
wraz z komendantem głównym 
lub jego zastępcą”.

Wielu strażaków z OSP nie 
rozumie, po co takie zmiany, 
które stwarzają ryzyko likwi-
dacji znacznej części istnieją-
cych jednostek OSP, no bo jak 
sobie poradzą mniejsze stowa-
rzyszenia – jednostki jeśli nie 
dostaną pieniędzy? W akcjach 
strażaków będą mogły uczestni-
czyć tylko jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej, które przekształcą 
się w jednostki ratowniczo-ga-
śnicze. Tylko takie otrzymają 
wsparcie od państwa. Ratow-
nicy z tych OSP otrzymają też 
dodatek do emerytury za wy-
sługę lat, a co z pozostałymi sto-
warzyszeniami – jednostkami? 
Gdyby przyjąć stan na dziś, to 
z 30 jednostek OSP w powiecie 
pyrzyckim po wejściu ustawy 
pieniądze otrzymałoby tylko 
11 stowarzyszeń – jednostek. 
Bardziej dociekliwi widzą w usta-
wie polityczny zamiar przejęcia 
organizacji OSP pod rządowe 
skrzydła Prawa i Sprawiedliwo-
ści. Przypomnę, że OSP w na-

szym powiecie to 30 jednostek, 
w Polsce 16,5 tysiąca, 700 ty-
sięcy druhów plus ich rodziny 
związane z organizacją i wycho-
dzi nam pokaźny zwarty elek-
torat, dotychczas mocno koja-
rzony z Polskim Stronnictwem 
Ludowym. Wiemy już, że Za-
rząd Główny ZOSP RP przyjął 
20 maja br. uchwałę dotyczącą 
zajęcia stanowiska w sprawie 
ustawy o Ochotniczej Straży Po-
żarnej, która w skrócie brzmi - 
„ZOSP RP z uznaniem przyjął 
zapowiedź zmiany stanowiska 
rządu w sprawie dodatków do 
emerytur dla strażaków ochotni-
ków zawartą w projekcie ustawy 
o OSP. Związek negatywnie zaopi-
niował proponowane w projekcie 
ustawy rozwiązania w zakresie 
ochrony przeciwpożarowej oraz 
organizacji i zakresu działania 
OSP. Zdaniem Związku rozwią-
zania systemowe powinny być 
zawarte w ustawie o ochronie 
przeciwpożarowej oraz ustawie 
o ochronie ludności”.

W spotkaniach konsultacyj-
nych uczestniczył Jerzy Wroń-
ski komendant gminny OSP RP 
w Gminie Pyrzyce - „Jest sporo 
obaw i uwag do projektu ustawy, 
między innymi problem z prze-
mianowaniem na JRG, bo co 
stanie się z jednostkami, które 
nie wejdą do systemu? Doda-
tek do emerytury strażakom 200 
zł ale brutto, to śmiechu warte. 
Dwa złożone już dawno do Sejmu 
projekty w tej sprawie przewi-
dują większe dodatki. Ponadto  
projekt ustawy przewiduje, że 
gmina będzie dawać pieniądze 
na utrzymanie JRG, a rządzić 
JRG będzie wojewoda, a w jego 
imieniu komendant PSP, to co to 
ma być?  - skomentował Jerzy 
Wroński, Gminny Komendant 
OSP RP w gminie Pyrzyce.

Konsultacje trwają!!!  
RT



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 7                                                             25.05.2021  15                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 7                                              

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

Po raz kolejny udany okazał się wyjazd do Kielc w dniach 
07-08.05.2021r. na Puchar Polski Kadetek i Kadetów w sumo.  
Reprezentacja naszego klubu pod opieką trenera Grzegorza 
Jaska wywalczyła 4 medale, w tym 1 złoty, 2 srebrne i 1 brązowy. 
Doskonale spisał się Rafał Kowalczyk, który wywalczył: złoty 
medal w kat. wag. 55 kg, srebrne medale zdobyli: Oliwia 
Sitarska w kat. wag. 50 kg oraz Krystian Sitarski w kat wag. 65 
kg. Brązowy medal wywalczyła również Paulina Dyszkiewicz 
w kat. wag. 70 kg. Ponadto na wysokim V miejscu w kat. wag. 65 
kg uplasował Gracjan Wójcik. W łącznej punktacji drużynowej 
LKS „Spartakus” zajął wysokie V miejsce w Polsce. Sukcesy 
naszych kadetów i kadetek w Kielcach to dobry prognostyk przed 
zbliżającymi się Mistrzostwami Polski w sumo w tej kategorii 
wiekowej, które odbędą się 29-30.05.2021r. w Suwałkach. 

Zawodniczkom i zawodnikom a także kadrze trenerskiej ser-
decznie gratulujemy kolejnych udanych zawodów.  
   

Za Zarząd LKS Spartakusa
  Prezes Bolesław Kowalski

 

Na zdjęciu od lewej stoją: Gracjan Wójcik, Rafał Kowalczyk, Krystian 
Sitarski, Maciej Kaprykowski, siedzą: trener Grzegorz Jasek i Paulina 
Dyszkiewicz.

Młodzi sumici Spartakusa Pyrzyce znów zwyciężają

Od kilkunastu lat podejmowane 
były próby rozwiązania problemu 
infrastruktury wodociągowej w po-
łudniowej części Pyrzyc. Rozbu-
dowujące się firmy, budownictwo 
indywidualne to rosnące z roku na 
rok zapotrzebowanie na wodę w kra-
nach. Niestety, istniejąca w tym re-
jonie miasta sieć wodociągowa już 
od dawna nie była w stanie spro-
stać rosnącym potrzebom. W roku 
2015 Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska zleciła wykonanie  dla 
tej inwestycji dokumentacji, któ-
rej koszt wyniósł 49 200 zł. 
Szacowany koszt zadania pla-
nowanego do realizacji przez 
Gminę Pyrzyce w roku 2021 
pn. „Uzbrojenie terenów w ul. 
Lipiańskiej w Pyrzycach” to 
kwota 2 701 518 zł. By nie 
odkładać na kolejne lata wod-
nego problemu południowej 
części miasta, burmistrz za-
proponowała projekt uchwały 
w sprawie zaciągnięcia pożyczki 
z NFOŚiGW w Warszawie na 
częściowe sfinansowanie w/w 
przedsięwzięcia w wysokość 
2 152 318,00 zł, przy udziale 
własnym 549 200,00 zł, co sta-
nowi 79,67% wartości plano-
wanych wydatków ogółem.

Będzie woda przy ulicy Lipiańskiej i w okolicy
„Cieszę się bardzo, że wreszcie 

zrealizujemy to zadanie, bo jak wszy-
scy widzimy jest to część miasta, 
która rozwija się bardzo dynamicz-
nie, a brak infrastruktury wodo-
ciągowej mógłby zniechęcić do in-
westowania. Pożyczka z NFOŚiGW 
jest korzystna dla gminy z uwagi na 
niskie oprocentowanie WIBOR 3M, 
nie mniej niż 2% w skali roku, oraz 
12-miesięczną karencję w jej spłacie, 
licząc od dnia wypłaty. Kolejnym 
czynnikiem i to bardzo istotnym jest 

możliwość ubiegania się o umorzenie 
w wysokości 30% kwoty wypłaco-
nej pożyczki. Już ogłosiliśmy prze-

targ na wykonanie zadania, można 
się z nim zapoznać na stronie BIP 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach” 
- przekazała Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc.  
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Świat  obok nas Nielubiane przez sadowników, doceniane przez 
amatorów podglądania ptasiego życia. Szpaki są 
wyjątkowe, a ich wiosenne pieśni godowe to małe 
arcydzieła.

 
Właśnie z powodu umiłowania do owocowych 

przekąsek szpaki są nielubiane przez sadowni-
ków i traktowane jak szkodniki. Ogrodnicy sto-
sują różne  metody, żeby się ich pozbyć. To nie-
wiele daje, bo szpaki są inteligentne i potrafią 
nawet spod siatki wydziobać czereśnie, a do ar-
matek szybko się przyzwyczają. Skutek jest taki, 
że mamy konflikt z sąsiadami, którzy od tego ha-
łasu budzą się nad ranem.

Dla szpaków owoce są ważne, bo dzięki nim 
nie muszą szukać wody do picia.

 Nie doceniamy tych niepozornych ptaków, a są 
nam pomocne, gdyż niszczą szkodliwe owady 
w ogrodzie. Szczególnie po deszczu możemy 
zauważyć, jak chmara małych czarnych ptaków 
dziobie raz przy razie trawniki. W takich dużych 
grupach żerują wczesną wiosną i po okresie lęgo-
wym, gdy skończą wychowywać młode. Potrze-
bują wtedy dużo białka, bo zmieniają upierzenie 
przed jesiennymi odlotami i gromadzą rezerwy 
energetyczne przed długą podróżą.

Na zdjęciu, które zrobiłem na początku maja 
2021 r. na terenie Lipian, szpak z pędrakiem.

                                                                               
                                                           Marian Białkowski

14 maja 2021 r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe 
„Zakup aparatu USG dla poradni kardiologicznej 
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach – w ramach 
Budżetu Obywatelskiego”. Najkorzystniejszą ofertę 
przedstawiła firma MIRO Sp. z o. o. z Warszawy 
i właśnie ją wybrano. Wartość zakupionego sprzętu 
to 99 899,00 zł brutto.

Aparat USG zostanie przeka-
zany do Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach pod koniec czerwca 
2021r. Jest to sprzęt wysokiej 
klasy, który da możliwość dia-
gnostyki i leczenia chorób układu 
sercowo-naczyniowego.

 Przypomnijmy, że w głoso-
waniu mieszkańców gminy Py-
rzyce to zadanie zdobyło 3379 
głosów, drugi w kolejności zło-
żony do Budżetu Obywatelskiego 
pomysł - Budowa rowerowego 
placu zabaw PUMPTRACKU 
przy Szkole Podstawowej ul. 
Rejtana 6 w Pyrzycach. otrzy-
mał głosów  1727.  

        

USG od gminy Pyrzyce


