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Przelewice zamykają 
ranking szczepień

Umowa na renowację 
empory podpisana

Przepili  
35 milionów złotych

„Polski Ład” zabierze 
pyrzyckim gminom 
z PIT i CIT 
6 496 610,00 zł, 
a ile da?

Borkowska kontra Osińska
 - mały Rzeszów? 
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 Na zaproszenie naszego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku  20 
lipca odwiedziła nas  32 -osobowa 
grupa naszych nowych przyja-
ciół z Krzęcina i Choszczna na 
czele z wójtem Gminy Krzęcin 
panem dr. Bogdanem Brzusto-
wiczem i dyrektorem Zespołu 
Szkól Nr 1 w Choszcznie panem 
dr. Grzegorzem Brzustowiczem,  
który jest jednocześnie preze-
sem UTW w Krzęcinie. Gości 
na ziemi pyrzyckiej przywitali-
śmy w Sanktuarium Matki Bożej 
Brzeskiej w Brzesku, gdzie pan 
prof. Edward Rymar opowiedział 
historię kościoła. Z Brzeska 
przejechaliśmy do Pyrzyc, do 
Studzienki św. Ottona, a później 
do biura naszego UTW, gdzie 
przy słodkim poczęstunku i kawie 
oficjalnie powitaliśmy naszych 
gości. Podczas powitania obecna 
była pani Marzena  Podzińska 
– Burmistrz Pyrzyc i pan Paweł 
Chyt – z-ca Burmistrz Pyrzyc 
oraz  Janusz Przepiórka - prze-
wodniczący Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów w Py-
rzycach, z którym to związkiem 
nasz UTW ściśle współpracuje. 
Po powitaniu pani burmistrz wrę-
czyła gościom w prezencie nasze 
lokalne wyroby, a od UTW prze-
piękne świeczniki z naszym logo 
i zabytkiem Pyrzyc, wykonane 

przez naszą zdolną koleżankę 
Basię Sokołowską. Po krótkim 
odpoczynku uczestników wy-
cieczki pan prof. Edward Rymar 
zabrał na spacer po Pyrzycach. 
Pokazał i opowiedział – z charak-
terystyczną sobie swadą i humo-
rem – o naszych najciekawszych 
zabytkach i pyrzyckich legen-
dach. Po spacerze spotkaliśmy 
się w Pyrzyckim Domu Kultury, 
gdzie obejrzeliśmy krótki film 
o pyrzyckich festiwalach folklo-

WIZYTA PRZYJACIÓŁ Z  KRZĘCINA I CHOSZCZNA W PYRZYCACH

rystycznych i innych działaniach 
PDK. Na koniec pani Sandra Żuk 
zadedykowała nam i przepięknie 
zaśpiewała piosenkę, a nasz wice-
prezes Krzysztof Sikora wygłosił 
monolog o rozterkach małżeń-
skich. Po tej ciekawej lecz jednak 
nieco męczącej wędrówce, goście 
zostali ponownie zaproszeni do 
naszego biura na obiad przygo-
towany przez koleżanki z sekcji 
żywienia i dietetyki, pod kierow-
nictwem Heni Krzentowskiej. 

Obiad smakował wybornie, za 
co koleżankom serdecznie dzię-
kuję. Podczas obiadu toczyły się 
żywe, przyjacielskie rozmowy. 
Jesteśmy umówieni na następne 
spotkania, a więc do zobaczenia.

Fotografie: Lilia Boczkowska                                                             
tekst: Zenobia Walczak

Susza, Susza, 
deszcze nawalne i żniwadeszcze nawalne i żniwa
Punktowe anomalie pogodowe, w jed-

nym miejscu gminy ulewne deszcze a ki-
lometr dalej sucho. O to, jak w tym roku 
wygląda sytuacja związana ze stratami 
w uprawach poniesionymi  przez rolni-
ków w wyniku wystąpienia deszczu na-
walnego i gradu zapytaliśmy urzędy gmin 
powiatu pyrzyckiego. 

 Gmina Pyrzyce
 W związku z napływającymi wnioska-

mi rolników z gminy Pyrzyce informują-

cych o stratach w uprawach poniesionych 
w wyniku wystąpienia deszczu nawal-
nego i gradu wystosowaliśmy prośbę do 
wojewody zachodniopomorskiego o uru-
chomienie komisji ds. oszacowania strat 
w gospodarstwach rolnych położonych 
na terenie gminy Pyrzyce. 

W odpowiedzi  przewodniczącego ko-
misji wojewody do oszacowania szkód 
w gospodarstwach  rolnych i działach 
specjalnych produkcji rolnej otrzymali-
śmy zgodę na uruchomienie wyżej wy-

mienionej komisji. Dotychczas do Urzę-
du Miejskiego w Pyrzycach wpłynęło 9 
wniosków.

Gmina Warnice, Kozielice, Przelewi-
ce, Bielice i Lipiany – na dzień udziela-
nia informacji do tych urzędów nie wpły-
nął żaden wniosek o szacowanie szkód 
w gospodarstwie rolnym. W związku 
z powyższym nie zachodziła konieczność 
powołania przez wojewodę zachodniopo-
morskiego komisji ds. szacowania szkód.
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21 lipca 2021 r. w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Py-
rzycach podpisane zostały dwie 
umowy na termomodernizację 
budynków Zespołu Szkół nr 2 
CKU w Pyrzycach. Starosta 
Stanisław Stępień i Ewa Gąsio-
rowska, wicestarosta podpisali 
umowę z firmą OK-PAL Piotr 
Palczyński na termomodernizację 
budynku warsztatów szkolnych 
z kwotą za wykonanie zadania 
895 000,00 zł. oraz z firmą FHU 
GEKO Wojciech Gryczka, która 
za kwotę 1 602 583,47 zł  wyko-
na termomodernizację budynku 
szkoły i sali gimnastycznej. Do 
przetargu na w/w dwa zadania 
przystąpiły 4 firmy.

Podpisane umowy będą re-
alizowane w ramach projektu 
„Termomodernizacja budyn-
ku szkoły, internatu oraz sali 
gimnastycznej Zespołu Szkół 
nr 2 CKU w Pyrzycach wraz 
z dostosowaniem do wymogów 
przeciwpożarowych  budynku 
internatu i wymianą odcinka 
235m lokalnej sieci ciepłow-
niczej”. Projekt ten otrzymał 
w ramach Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych dofinansowanie 
w wysokości  5 176 680,28 zł, co 
stanowi 100% szacunkowego 
kosztu całej inwestycji.

 „W ogłoszonym przetargu po-
stawiliśmy wykonawcom warunek 

Termomodernizacja CKU 
rozpoczęta

zakończenia prac związanych 
z termomodernizacją w ciągu 
7 miesięcy i mam nadzieję, że 
obie firmy dotrzymają warunków 
umowy. W najbliższym czasie bę-
dziemy ogłaszać kolejne przetargi 
na pozostałe zadania w ramach 

tego samego projektu związane 
z ociepleniem budynku internatu 
i dostosowaniem go do wymo-
gów ppoż” - Stanisław Stępień, 
Starosta Pyrzycki. 

Gminę Pyrzyce, która przoduje w szczepieniach i gminę Prze-
lewice, która zamyka listę dzieli aż 8,5 %. Trudno jest udzielić 
jednoznacznej odpowiedzi, dlaczego w tym samym powiecie 
w jednej gminie mieszkańcy szczepią się chętniej, a w dru-
giej nie za bardzo. Gmina Pyrzyce już trzykrotnie organizo-
wała Mobilny Punkt Szczepień, podczas Pyrzyckich Spotkań 
z Folklorem, podczas zjazdu food trucków i w minioną niedzie-
lę w miejscowości Giżyn. Podobne plany ma gmina Lipiany, 
gdzie 15 sierpnia podczas odpustu będzie można się zaszczepić, 
a gmina Bielice zachęca swoich mieszkańców fantami w loterii.    

   A swoją drogą, to my jednak jesteśmy przekorni. Kiedy 
ruszyła fala szczepień, gotowi byliśmy dać wiele, żeby za-
szczepić się jak najszybciej. Teraz, kiedy nie ma z tym pro-
blemu, kiedy szczepionki na nas czekają, a nie my na nie, to 
nasza czupurność daje o sobie znać.

Przelewice zamykają 
ranking szczepień
Jak spojrzymy na załączoną tabelę, to widać, że zainte-

resowanie szczepieniami w poszczególnych gminach po-
wiatu pyrzyckiego nie jest jednakowe.

W minioną sobotę odbył się po raz kolejny (po rocznej przerwie) 
Piknik Rodzinny na Słonecznym. Impreza zorganizowana przez 
Marcina Michalskiego i Wiolettę Głowacz Firma Catering pod pa-
tronatem honorowym Marzeny Podzińskiej - Burmistrz Pyrzyc.

Piknik Rodzinny 
na Słonecznym 
z Klaudią 

cd. na str.5
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W tej edycji, podobnie jak i w poprzed-
nich, było kolorowo, muzycznie, młodzieżo-
wo folklorystycznie, była Ochotnicza Straż 
Pożarna z Obromina i było koncertowo, bo 
gwiazdą imprezy był zespół BAYERA. 

Wiele atrakcji o charakterze rekreacyjno - 
rozrywkowym, ale i kwesta dla Klaudii, cho-
rej na nowotwór mieszkanki gminy Pyrzyce. 
Rodzina i przyjaciele Klaudii uruchomili na 
pikniku stoisko z wypiekami, każdy mógł się 
częstować i jednocześnie wrzucić grosz do 
stojącej puszki. Zbiórkę do puszek podczas 
imprezy prowadziły także panie z Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej. Około godziny 
20.00 podsumowano zbiórkę, Burmistrz Py-
rzyc Marzena Podzińska poinformowała, że 
w obu zbiórkach łącznie zebrano kwotę po-
nad 3500 zł. Były podziękowania od Klaudii 
i prośba o dalsze wsparcie, bo lek, na który 
czeka Klaudia ma być zakupiony USA i kosz-
tuje  około 100 tysięcy złotych. Zbiórka nadal 
trwa!

Piknik Rodzinny na Słonecznym współor-
ganizowali Ośrodek Sportu i Rekreacji, Py-
rzycki Dom Kultury i Spółdzielnia Mieszka-
niowa Słoneczna. 

cd. ze str.4

cd. na str.5
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Celem operacji o wartości blisko 
214 tysięcy złotych jest wykona-
nie prac renowacyjnych empory 
i powstanie izby muzealnej w ko-
ściele. Umowę na dofinansowanie 
projektu podpisali ks. proboszcz 
Piotr Kurzaj i Olgierd Kustosz 
- wicemarszałek województwa 
zachodniopomorskiego. Przy pod-
pisywaniu umowy obecni byli 
wicestarosta Powiatu Pyrzyckie-
go - Ewa Gąsiorowska-Nawój, 
radny i członek zarządu powiatu 
Przemysław Maciąg, radny Rady 
Miejskiej w Pyrzycach - Remi-
giusz Pajor-Kubicki.

„Dziękuję dr. Marcinowi Peter-
lajtnerowi - archeologowi z Uni-
wersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu (z pochodzenia py-
rzyczanin), za prezentację nowo 

Umowa na renowację empory podpisana
29 lipca 2021 r. podpisana została umowa na zadanie 
pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez 
renowację wnętrza kościoła pw. Wniebowzięcia NMP 
w Pyrzycach”. 

odkrywanych, być może na skalę 
Europy, kart historii tego miejsca. 
Nigdy wcześniej nieeksplorowane 
podziemia, skrywają tajemnice 
nie tylko kościoła, ale regionu 
i miasta Pyrzyce. Kolejna perła 
w powiecie pyrzyckim, ma szansę 
ponownie zaistnieć i otworzyć 
swoje historyczne skarby, nie tylko 
dla Pomorza Zachodniego, czy 
całego kraju, ale nawet na skalę 
europejską.  Warto zainteresować 
się tym kościelnym zabytkiem, to 
nieodkryty element naszego dzie-
dzictwa.  Zachęcam do kontaktu 
z proboszczem oraz doktorem, 
potrzeba wsparcia archeologicz-
nego i nakładów jest w ich ocenie 
warta tego, co kryją niezbadane 
podziemia kościoła. Pamiętajmy, 
że archeologia, to nauka, której 

celem jest odtwarzanie społeczno 
- kulturowej przeszłości człowieka 
na podstawie znajdujących się 
w ziemi, na ziemi lub w wodzie 
źródeł archeologicznych, czyli 

materialnych pozostałości działań 
ludzkich” - powiedział po pod-
pisaniu umowy Olgierd Kustosz, 
wicemarszałek województwa 
zachodniopomorskiego. 

Ks. proboszcz Piotr Kurzaj i Olgierd Kustosz - wicemarszałek województwa 
zachodniopomorskiego.
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 W roku 1871 liczba członków 
żydowskiej gminy w Pyrzycach osiągnęła 
wartość maksymalną w całej historii miasta 
i wynosiła 327 osób. Ponadto, we wsiach powiatu 
pyrzyckiego ludność żydowska również była 
bardzo liczna. Statystyki wskazują na nazwy 
27 miejscowości zamieszkałych przez Żydów. 
Ogółem było to 187 osób. Co najmniej od 1750 
roku w niewielkiej wiosce Wierzbno (Werben) 
w powiecie pyrzyckim mieszkało kilka rodzin 
żydowskich. Wprawdzie już trzy lata później 
urzędnik Hille opowiadał się za przeniesieniem 
tych rodzin do takich miejscowości jak Łobez 
(Labes) czy Czaplinek (Tempelburg), gdzie 
wówczas nie mieszkali żadni Żydzi, do tego 
jednak nie doszło. W roku 1764 w zamian za 
przywileje ochronne mieszkający w Wierzbnie 
Joel Abraham zapłacił 14 talarów, a Simon 
Abraham 11 talarów i 12 groszy. W swych 
gospodarstwach zatrudniali oni natomiast 
Levina Joela i Kallmanna Simona. W roku 1871 

O pyrzyckich Żydach: od sielskości po piekło

w Wierzbnie, które nadal było niewielką wioską 
pozbawioną praw miejskich mieszkało sześciu 
Żydów. Większość zamożniejszych i najbardziej 
szanowanych rodzin żydowskich mieszkała 
w Pyrzycach w okolicach rynku, dzielnica ta 
często zatem zwana była „dzielnicą żydowską” 
(„niem. Judenviertel”), natomiast wąską uliczkę 
prowadzącą do rynku nazywano „żydowskim 
przejściem” („Judengang”). 
Istnieje list napisany przez jedną z członkiń 
gminy, Gertrud Krombach z domu Grünberg, 
która w 1936 roku wyemigrowała z mężem do 
Izraela. Nosi on datę 1957 i pełen jest opisów 
spokojnej, wręcz sielskiej egzystencji  Żydów 
w Pyrzycach w okresie zanim rozpoczęły się 
prześladowania. 
 Przed wybuchem wojny większość 
z pyrzyckich Żydów wyjechała za granicę, 
albo zginęła w obozach. Część starszych osób 
odrzuciła myśl o ucieczce w złudnym przekonaniu, 
że jako wieloletni i szanowani obywatele nie 

mają się czego obawiać. W latach 1936-1938 
działania mające na celu wyalienowanie ludności 
żydowskiej z reszty społeczeństwa były nasilone 
najbardziej. Mieszkańcom miasta zakazano 
kupowania w żydowskich sklepach. Punktem 
kulminacyjnym okazały się być wydarzenia 
Nocy Kryształowej (9/10 listopada 1938 roku), 
kiedy to zniszczono wszelką własność żydowską, 
spalono synagogę  i aresztowano głowy rodzin. 
Ci z Żydów, których wówczas oszczędzono, 
byli począwszy od roku 1940 stopniowo 
deportowani na wschód, gdzie większość z nich 
zginęła. Ze spisu ludności przeprowadzonego 
w Pyrzycach w maju 1939 roku wynika, że 
w mieście pozostały 32 osoby pochodzenia 
bądź też wyznania żydowskiego. Dodatkowo 
w latach 1942-1943 z Berlina deportowanych 
zostało 15 dawnych mieszkańców Pyrzyc.
Wykorzystano materiały Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN. 

Obok widokówka 
przedstawiająca  widok 
na centralna część 
miasta: Viktoriapaltz 
oraz bramę szczecińską, 
a w tle budynek 
przy Viktoriaplatz 
13 i sklep towarów 
manufakturowych 
i sprzedaży futer Żyda 
Bernharda Grünberg-a.  
Wydawca Walter 
Breymann z Pyrzyc.
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27 lipca 2021 r. w Sali Ślubów Urzę-
du Miejskiego w Pyrzycach odbyła się 
uroczystość jubileuszu 50-lecia poży-
cia małżeńskiego. Jubilaci zostali od-
znaczeni medalami za długoletnie po-
życie małżeńskie przyznanymi przez 
Prezydenta RP za rok 2020. Złote 
gody odbyły się z rocznym opóźnie-
niem z uwagi na to, że medale wpły-
nęły do Urzędu Miejskiego w maju 
2021 r. Przed wręczeniem medali 
odczytany został list gratulacyjny od 
Prezydenta RP, który otrzymuje przy 
tej okazji każda odznaczona para.
Jubileusz obchodziły następujące 

pary małżeńskie:
1. Państwo Irena i Zenon 
    Czerwińscy 
2. Państwo Genowefa i Grzegorz
    Karaźniewiczowie
3. Państwo Halina i Jan 
    Mularczykowie

Uroczystość z okazji 50-lecia 
pożycia małżeńskiego

„Drogim Jubilatom w tak pięknym 
dniu, jakim jest 50. rocznica ślubu raz 
jeszcze życzę wszelkiej pomyślności, 
pociechy z dzieci i wnuków oraz do-

czekania w dostatku i zdrowiu następ-
nych jubileuszy” - Marzena Podziń-
ska, Burmistrz Pyrzyc.
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Gmina Przelewice złożyła projekt pod nazwą „Likwidacja 
barier transportowych poprzez zakup autobusu osiemna-

stoosobowego przystosowanego do przewozu osób niepełno-
sprawnych z terenu Gminy Przelewice”. Planowany koszt za-
kupu pojazdu to kwota 182 683,15  zł, kwota dofinansowania 
ze środków PFRON wynosi  127. 878, 21 zł. Dotacja w tym 
przypadku nie może przekroczyć 70% wartości zakupu pojazdu 
i nie więcej niż 270 000,00 zł. 

Celem projektu Gminy Przelewice jest umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym ruchowo i intelektualnie udziału w codzien-
nych zajęciach wspierająco-rehabilitacyjnych odbywających się 
w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczym 
w Nowielinie oraz w Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym 
w Pyrzycach. 

Druga podpisana umowa z Gminą Warnice dotyczy projek-
tu „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup dzie-

więcioosobowego samochodu, przystosowanego do przewozu 
osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Warnice”. Planowany 
koszt zakupu pojazdu 137 760,00,  a kwota dofinansowania ze 
środków PFRON to 80 000,00 PLN. Także  i w tym przypadku 
kwota dofinansowania ograniczona jest do 70 %  kosztów zaku-
pu pojazdu i kwoty 80 000,00 zł. 

Celem głównym projektu złożonego przez gminę Warnice 
jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym ruchowo i inte-
lektualnie dojazdu na zajęcia odbywające się w Ośrodku Re-
habilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczym w Nowielinie. 
W ramach projektu będą podejmowane działania zmierzające 
do eliminacji barier stojących na przeszkodzie zwiększaniu 
mobilności społecznej i przestrzennej osób niepełnosprawnych 
oraz zapewnienie równego dostępu tych osób do infrastruktury 
społecznej  i technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla 
kształcenia konkurencyjności gminy (transportowej, edukacyj-
nej, zdrowia, kultury), a także zwiększenie dostępu podstawo-
wych usług publicznych. 

„Staram się wspierać samorządy w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych na realizację różnego rodzaju zadań ważnych dla 
mieszkańców pyrzyckich gmin. Dlatego w imieniu Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyraziłem 
gotowość wystąpienia w 2021 r. w roli realizatora „Programu 
wyrównywania różnic między regionami”. Projekt ruszył na 

Likwidacja barier transportowych

początku roku, a wnioski złożyły gminy Warnice i  Przelewice. 
Gratuluje pani Alinie Werstak,wójt gminy Warnice i panu Mie-
czysławowi Mularczykowi skutecznych wniosków, które są wy-
razem dbałości o osoby niepełnosprawne zamieszkujące Wasze 
gminy” - Stanisław Stępień, Starosta Pyrzycki.

22 lipca 2021 Stanisław Stępień, Starosta Py-
rzycki podpisał z Mieczysławem Mularczykiem, 
wójtem gminy Przelewice i Aliną Werstak, wój-
tem gminy Warnice umowy w ramach „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III”. 

Obie umowy dotyczą dofinansowania zakupu środków trans-
portu do przewozu osób niepełnosprawnych. W ramach w/w 
programu wnioski o dofinansowanie mogły składać do Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
poprzez Powiat Pyrzycki tylko gminy i organizacje pozarządo-
we. Z terenu powiatu pyrzyckiego do starosty wpłynęły dwa 
wnioski. 

Na zdj.:Alina Werstak, wójt gminy Warnice i Stanisław Stępień, Starosta Py-
rzycki

Zgodnie z planem, do końca 
sierpnia nastąpi wyłączenie 
z eksploatacji 35-letniej hy-
droforni dostarczającej obec-
nie wodę dla mieszkańców na 
terenie Obojna. Do odbiorców 
w tej części miasta już za mie-
siąc woda popłynie ze stacji 
uzdatniania znajdującej się 
w Pyrzycach przy ulicy War-
szawskiej. Do zakończenia 
inwestycji pn. „Budowa sieci 
wodociągowej w ulicach: Cie-

płowniczej – Obojno w Py-
rzycach” realizowanej przez 
naszą firmę pozostało jeszcze 
do wybudowania 335 mb wo-
dociągu DN110 PE. Nowy od-
cinek sieci o długości 1213 mb 
połączy istniejący system wo-
dociągowy na terenie Obojna 
z siecią wodociągową w ulicy 
Ciepłowniczej. 

Woda z Pyrzyc 
bliżej Obojna 
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PPRAWO  I  RAWO  I  GGOSPODARKAOSPODARKA§
W 2020  epidemicznym roku w koncesjonowanych sklepach 

na terenie powiatu pyrzyckiego zakupiono alkohol o wartości 
35 186 583,00 zł. Jest to o 5 milionów więcej niż wynosi pla-
nowany budżet gminy Lipiany na 2021 rok, albo o 7 milionów 
więcej niż zaplanowany na 2021 rok budżet gminy Przelewice. 

Według danych z 30 czerwca 2020 roku powiat pyrzycki za-
mieszkiwało 39 251 osób (w tym dzieci). Wynikałoby z tego, 
że statystycznie jeden mieszkaniec powiatu pyrzyckiego kupił 
w 2020 roku alkohol za kwotę 896,45 zł. To oczywiście wyli-
czenia nie do końca oddające skalę alkoholowych wydatków 
mieszkańców powiatu pyrzyckiego, bo nasze dane nie obejmują 
zakupów alkoholu poza terenem pyrzyckich gmin. 

Dane, które publikujemy, oparte są na informacjach o sprze-
daży alkoholu przez koncesjonowane sklepy, przekazane nam 
przez pyrzyckie gminy.

 
Jak widać po wykresach, w epidemicznym 2020 roku tylko 

w gminie Pyrzyce spadły wydatki na alkohol, w pozostałych 
gminach mniejsze lub większe wzrosty. 

Największy przyrost wydatków na trunki od 2019 do 2020 
roku odnotowano w gminie Warnice – prawie 640 tysięcy zło-
tych. Gdyby się pokusić o wytłumaczenie wzrostu spożycia bez 
dogłębnych, socjologicznych  badań, można zaryzykować tezę, 
że wpływ na to zjawisko – oprócz oczywiście izolacji covido-
wej – ma otwieranie nowych punktów handlowych, takich np. 
jak DINO. Idąc tym tokiem rozumowania,  mieszkańcy Warnic 
piją teraz z pożytkiem dla budżetu gminnej komisji alkoholo-
wej, której budżet (jak w każdej gminie) opiera się na opłatach 
za koncesje na sprzedaż trunków. 

Statystycznie w 2020 roku mieszkańcy pyrzyckich gmin wy-
dali na alkohol:   

► Gmina Warnice – 980 zł  na osobę 
► Gmina Bielice – 689 zł na osobę 
► Gmina Lipiany – 895 zł na osobę 
► Gmina Kozielice – 462 zł na osobę, zapewne za rok 
     i w tej gminie zobaczymy efekt DINO, bo otwarto 
     w Kozielicach sklep tej sieci 
► Gmina Przelewice – 602 zł na osobę 
► Gmina Pyrzyce – 1052 zł na osobę

Z powyższych liczb wynika, że najwięcej na alkohol wyda-
je statystyczny (od niemowlaków do staruszków) mieszkaniec 
gminy Pyrzyce i Warnice, niestety nie mamy danych, ile miesz-
kańcy pyrzyckich gmin wydają na alkohol w sklepach poza po-
wiatem i ile produkuje się w powiecie bimbru. 

PP

Przepili 35 milionów złotych
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28 września 2020 r. otwarto w Pyrzycach pierwsze w tej kadencji 
parlamentu biuro poselskie posła RP Leszka Dobrzyńskiego z PiS, 
które mieści się przy ulicy 1 Maja 11. 19 lipca 2021 r. Swoje biuro 
poselskie w budynku przy placu Wolności w Pyrzycach otworzył 
także poseł Lewicy Dariusz Wieczorek. Pyrzyckim biurem posła 
kierować będzie Małgorzata Piotrowska, która została także jego 
asystentem społecznym, a na dowód tego otrzymała podczas 
spotkania odpowiedni sejmowy dokument. W otwarciu poselskiej 
placówki uczestniczyli zaproszeni samorządowcy Marzena Po-
dzińska - Burmistrz Pyrzyc, Bartłomiej Królikowski - Burmistrz 
Lipian, Stanisław  Wudarczyk zastępca wójta Gminy Warnice. 
Mieszkańcy Pyrzyc i powiatu mogą obecnie skarżyć się w dwóch 
biurach  poselskich, a my czekamy na kolejne inicjatywy w tej 
materii ze strony pozostałych sejmowych ugrupowań. 

dokończenie ze str.10 Dwa biura posłów RP

W miniony piątek na stronie Szpitala Powiatowego w Pyrzy-
cach opublikowany został komunikat o czasowym zawieszeniu 
działalności Oddziału Chirurgii Ogólnej na okres od 1 do 31 
sierpnia 2021.

„W ubiegłym miesiącu współpracę z naszym szpitalem za-
kończyło z miesięcznym okresem wypowiedzenia trzech lekarzy 
chirurgów. W związku z tym zostały podjęte natychmiastowe 
działania mające na celu pozyskanie nowej kadry lekarskiej, 
m.in. zwróciliśmy się z prośbą o pomoc do konsultanta woje-
wódzkiego w dziedzinie chirurgii ogólnej, zostały zamieszczone 
ogłoszenia o pracę na portalach rekrutacyjnych, stronach inter-
netowych szpitala i w mediach.

 Mimo wielu ogłoszeń i rozmów nie udało nam się pozyskać 
takiej ilość medyków, by oddział mógł pracować zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Jestem przekonany, że dzięki dobrej 
renomie naszego szpitala wkrótce uda nam się uzupełnić bra-
kującą kadrę. 

Zawieszony oddział 
chirurgii

Zawieszenie jest czasowe, a my przez cały czas podejmujemy 
działania w celu pozyskania lekarzy”- przekazał nam Mariusz 
Przybylski, dyrektor Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.  

W informacji o zawieszeniu pracy oddziału czytamy także, że 
zwiększona została ilość godzin pracy Poradni Chirurgii Ogól-
nej, która ma zabezpieczyć potrzeby pacjentów pod względem 
opieki ambulatoryjnej. Problemy kadrowe z lekarzami kilka ty-
godni temu doprowadziły do zawieszenia oddziału chirurgicz-
nego w Gryfinie, dziś z tego samego powodu zawieszony został 
oddział w Pyrzycach.

 Z taką sytuacją coraz częściej muszą się mierzyć szpitale 
w całej Polsce, ponieważ na rynku brakuje lekarzy różnych spe-
cjalności, a w szczególności chirurgów.
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„Polski Ład” 
zabierze 
pyrzyckim gminom
z PIT i CIT 6 496 610,00 zł, 
a ile da?

Pieniądze z Rządowego Funduszu Polski 
Ład - Program Inwestycji Strategicznych 
mają pomóc samorządom zrealizować inwe-
stycje potrzebne lokalnym społecznościom 
i odbudować gospodarkę, która ucierpiała 
z powodu pandemii. Bank Gospodarstwa 
Krajowego poinformował w ubiegłym tygo-
dniu, że w związku z dużym zainteresowa-
niem programem, wydłużył termin składa-
nia wniosków o dofinansowanie. Samorządy 
mogą zgłaszać swoje projekty do 15 sierpnia, 
a nie do 30 lipca, jak było pierwotnie zapla-
nowane. 

Niestety Polski Ład ma jeszcze drugie ob-
licze, Polski Ład” będzie oznaczał stratę dla 
samorządów lokalnych i ich mieszkańców, 
która w ciągu 10 lat sięgnie 145 mld – twier-
dzą przedstawiciele Związku Miast Polskich 
i Unii Metropolii Polskich. Jak piszą przed-
stawiciele ZMP utrata 145 mld zł w ciągu 10 
lat wynika z projektu ustawy o PIT i CIT, któ-
ry realizuje założenia rządowego programu 
w zakresie podatków, obniżenie dochodów 
gmin z tytułu odpisów od PIT i CIT przy-
niesie według ZMP straty sięgające nawet 
145 mld zł. ZMP i Unia Metropolii Polskich 
sygnują też stronę naTwojkoszt.pl, na której 
można sprawdzić, ile dane miasto na prawach 
powiatu, gmina miejska, miejsko-wiejska lub 
wiejska straci na „Polskim Ładzie” w 2022 r.  
I właśnie z tej strony czerpiemy dane o tym ile 
pyrzyckie gminy stracą na programie Polski 
Ład.

O to jakie mają pomysły na dotacje z pro-
gramu Polski Ład zapytaliśmy starostę, bur-
mistrzów i wójtów powiatu pyrzyckiego, na 
jakie cele i kwoty złożą wnioski o dotacje 
w ramach tego programu.

Gmina Warnice
- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej 
zlokalizowanej na działce numer ewiden-
cyjny 288/48, 288/60, 288/47 wraz z budo-
wą chodnika na działce numer ewidencyjny 

Samorządowcy mają dwa tygodnie więcej na zgłoszenie swoich projektów do Programu Inwestycji Strate-
gicznych. Wybrane inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na 
zeroemisyjne i  gospodarowanie odpadami dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania. 

288/39 obręb Warnice” Przewidywana war-
tość inwestycji 565 000,00 zł. Wnioskowana 
kwota dofinansowania 536 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej zlokalizowa-
nej na działce numer ewidencyjny 6/10 obręb 
Wójcin”. Przewidywana wartość inwestycji 
405 000,00 zł. Wnioskowana kwota dofinan-
sowania 384 000,00 zł.
- „Budowa sieci wraz z przyłączami kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Wierzbno”. Prze-
widywana wartość inwestycji 1 500 000,00 zł.  
Wnioskowana wartość inwestycji 1 425 
000,00 zł.

Gmina Warnice straci na programie „Polski 
Ład” - 534 588 zł.

Gmina Pyrzyce 
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie 

miasta i gminy Pyrzyce” - całkowita wartość 
zadania 26 000 000,00 zł.

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Brzesko, gmina Pyrzyce” - całkowita 
wartość zadania 16 000 000,00 zł

- „Przebudowa ulicy 2-go Marca w Py-
rzycach” Całkowita wartość zadania 3 000 
000,00 zł.

Powyższe wnioski zakwalifikowane są w 
I priorytecie z wysokością dofinansowa-
nia 95% wartości inwestycji (minimum 5% 
udziału własnego).

Gmina Pyrzyce straci na programie „Pol-
ski Ład” 3 690 179 zł.

Gmina Przelewice
- „Modernizacja infrastruktury drogowej na 
terenie gminy Przelewice” - Szacunkowa 
wartość inwestycji: 24.000.000,00 zł, wkład 
własny: 1.200.000,zł, wnioskowana kwota 
dofinansowania: 22.800.000,00 zł.
- „Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Przelewicach” - Wartość szacunkowa: 
12.000.000,00zł, wkład własny: 600.000,00zł, 
kwota wnioskowanego dofinansowania: 

11.400.000,00 zł.
- „Przebudowa wraz z budową stacji uzdatnia-
nia wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
w Lucinie oraz z budową sieci wodociągo-
wej do m. Jesionowo” - wartość szacunkowa 
inwestycji: 3.500.000,00 zł, wkład własny: 
175.000,00 zł, wnioskowana kwota dofinan-
sowania: 3.325.000,00 zł.
Gmina Przelewice straci na programie „Pol-
ski Ład” 698 343 zł.

Gmina Kozielice
- „Przebudowa drogi gminnej wraz z infra-
strukturą techniczną i chodnikami na odcinku 
Tetyń” – Maruszewo  - koszt inwestycji wg 
kosztorysu brutto 2 085 084,46 zł.
- „Przebudowa skrzyżowania dróg gmin-
nych w m. Maruszewo (dz. 13) wraz z zago-
spodarowaniem terenu na części działki nr 
3/7” - koszt inwestycji wg kalkulacji brutto 
350 000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej wraz z infra-
strukturą techniczną i chodnikami w miejsco-
wości Łozice”   - koszt inwestycji wg kalkula-
cji brutto 2 500 000,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Maru-
szewo wraz z przełączeniami i przesyłem do 
m. Tetyń” - koszt inwestycji wg. kosztorysu 
inwestorskiego – 3 313 904,83 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Przy-
darłów wraz z przełączeniami i przesyłem do 
m. Siemczyn” - koszt inwestycji wg kosztory-
su inwestorskiego – 2 587 223,87 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czar-
nowo wraz z przełączeniami i przesyłem do 
m. Łozice” - koszt inwestycji wg kosztorysu 
inwestorskiego – 5 458 555,32 zł.
- „Wymiana sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w miejscowości Tetyń” - koszt 
inwestycji wg kalkulacji – 1 500 000,00 zł. 
  - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompownią w m. Kozielice wzdłuż 
drogi gminnej dz. nr 391 na odcinku ok. 
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400 mb” - koszt inwestycji wg kalkulacji – 
350 000,00 zł. 
- „Przebudowa dróg gminnych w m. Załęże 
wraz z chodnikami na odcinku ok. 1177 
mb” - koszt inwestycji wg kalkulacji własnej 
3 531 000,00 zł. 
- „Przebudowa drogi gminnej 391 od 
skrzyżowania z drogą powiatową 1554 Z 
Łozice – Trzebórz” - koszt inwestycji wg 
kosztorysu inwestorskiego 1 297 091,15 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 336 w 
miejscowości Kozielice o długości ok. 410 
mb z kostki betonowej” - koszt inwestycji wg 
kalkulacji 572 600.00 zł.
- „Przebudowa pieszojezdni o powierzchni ok. 
525 m2 z kostki betonowej wraz z wymianą 
ogrodzenia cmentarza w miejscowości 
Mielno Pyrzyckie na działce nr 145”. - koszt 
inwestycji - 210 000.00 zł.
- „Przebudowa miejsc postojowych dla 
interesantów przy UG ok. 630 m2 oraz 
parking przy szkole ok. 630 m2”  - koszt 
inwestycji - 504 000,00 zł.
Łączny koszt wszystkich wniosków: 25 312 
259, 63 zł.
Gmina Kozielice straci na programie „Polski 
Ład” 291 176 zł.

Gmina Lipiany
W ramach Programu Inwestycji 

Strategicznych - Rządowy Fundusz Polski 
Ład Gmina Lipiany złożyła trzy wnioski, 
wszystkie w ramach „Priorytetu nr 1” na 95% 
wartości inwestycji i 5% udziału własnego. 
Jeden wniosek został złożony na zadanie 
z zakresu infrastruktury drogowej dotyczące 
modernizacji sieci dróg będących własnością 
Gminy Lipiany, natomiast dwa kolejne 
wnioski zostały złożone na zadania z zakresu 
infrastruktury wodno - kanalizacyjnej 
w tym modernizację oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Batowo wraz z podłączeniem 
miejscowości Skrzynka do istniejącej 
kanalizacji w miejscowości Batowo oraz 
na modernizację stacji uzdatniania wody 
w Lipianach. Łącznie wnioski opiewają na 
kwotę dofinansowania 39.653.000,00 zł przy 
założeniu całkowitych kosztów inwestycji na 
poziomie  41.740.00,00 zł. 
Gmina Lipiany straci na programie „Polski 
Ład” 850 533 zł

Gmina Bielice 
- Wniosek dotyczący modernizacji  sieci 
ciepła niskoemisyjnego (wymiana pieca ole-
jowego na kotły gazowe); koszt inwestycji:  
600.000zł; wnioskowane dofinansowanie: 
540.000zł.
- Wniosek dotyczący OZE (instalacja na bu-
dynkach użyteczności publicznej, należących 
do Gminy Bielice paneli fotowoltaicznych); 
koszt inwestycji:  440.000zł; wnioskowane 
dofinansowanie: 418.000zł.
- Wniosek dotyczący modernizacji dróg 
(zmodernizowanie dróg w m. Swochowo 
o długości 550m oraz w m. Będgoszcz o dłu-
gości 579m); koszt inwestycji:  1.935.000zł; 
wnioskowane dofinansowanie: 1.838.250zł.

Gmina Bielice straci na programie „Polski 
Ład” 431 791 zł.

 Starostwo Powiatowe w Pyrzycach 
- Modernizacja sieci dróg, przepustów 
i chodników na terenie powiatu pyrzyckiego - 
wartość inwestycji: 5000 000 zł, wnioskowana 
kwota dotacji: 4 750 000 zł.
- Modernizacja sieci dróg, przepustów/
mostów i chodników na terenie powiatu 
pyrzyckiego - wartość inwestycji: 10 000 000 
zł, wnioskowana kwota dotacji: 9 500 000 zł.
- Modernizacja sieci dróg, przepustów/
mostów i chodników na terenie powiatu 
pyrzyckiego -wartość inwestycji: 20 000 000 
zł, wnioskowana kwota dotacji: 19 000 000 
zł.
Strona naTwojkoszt.pl nie podaje danych 
na temat strat w wyniku wprowadzenia 
programu Polski ŁAD.

Przypomnijmy, że w ramach programu 
Polski Ład dotacje dla samorządów mogą 
wynieść od 80 do 95 % wartości inwestycji, 
czyli gminy muszą znaleźć pieniądze na 
wkład własny i jednocześnie muszą się liczyć 
z ubytkiem w dochodach dotyczącym zmian 
w PIT i CIT. Biorąc pod uwagę dotychczasowe 
doświadczenia samorządów, bardzo niejasne 
reguły związane z przyznawaniem dotacji 
dla gmin w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych można już dziś 
zastanawiać się, czy takie gminy jak Pyrzyce 
w ramach Nowego Ładu znowu dostaną 0,00 
zł a jeszcze stracą na zmianach w PIT i CIT 3 
690 179 zł.

                                                     PP

W związku z wygaśnięciem mandatu 
radnego Rady Miejskiej w Pyrzycach 
Mariusza Szymkowicza, 16 lipca 2021 
wojewoda zachodniopomorski opubli-
kował zarządzenie w sprawie wyborów 
uzupełniających wyznaczając termin wy-
borów na 26 września 2021.

 Przypomnijmy, że Mariusz Szymko-
wicz w pierwszych dniach lipca, w związ-
ku z objęciem stanowiska zastępcy wójta 
gminy Bielice zrezygnował z mandatu 
radnego. Dla przeprowadzenia tych wy-
borów  czynny będzie lokal wyborczy - 
Komisja Wyborcza Nr 3 w Szkole Pod-
stawowej w Pyrzycach przy ul. Tadeusza 
Rejtana 6, a także Komisja Wyborcza 
w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach.  

Okręg wyborczy nr 3 w którym mamy 
dziś wolny mandat radnego to ulice: 
Księcia Bogusława X, Księcia Józefa 
Poniatowskiego, Przyszłości, Tadeusza 
Kościuszki, Tadeusza Rejtana, Wały 
Chrobrego. Zgodnie z kalendarzem wy-
borczym ogłoszonym przez wojewodę 
zachodniopomorskiego do  2 sierpnia 
2021 zainteresowani ubieganiem się 

Borkowska kontra Osińska
 - mały Rzeszów? 

o mandat radnego po Szymkowiczu po-
winni dokonać zgłoszenia swojego komi-
tetu wyborczego.

Jak poinformował nas Waldemar Go-
rzycki Dyrektor Delegatury Krajowego 
Biura Wyborczego w Szczecinie zgodnie 
z terminem wpłynęły dwa zgłoszenia. 
A są to: „Komitet Wyborczy Wyborców 
Sylwii Borkowskiej” kojarzona z PO 
i „Komitet Wyborczy Wyborców Beaty 
Osińskiej” kojarzona z PiS, oba komitety 
wyborcze zostały zarejestrowane.

Termin zgłaszania list kandydatów na 
radnych przez w/w komitety mija 22 
sierpnia 2021 o godzinie 24.00, ale ze 
względu na to że jest to niedziela, dzień 
ustawowo wolny od pracy, to listy kan-
dydatów można zgłaszać do 23 sierpnia 
2021 do godziny 24.00. 

Jak można się domyślać, zapewne oba 
komitety zgłoszą Beatę Osińską i Sylwię 
Borkowską.  



                                                                     Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 10                                                             2.08.2021 14

Doskonale spisali się zawodnicy i zawodniczki 
„Spartakusa” Pyrzyce reprezentując Polskę na 
Mistrzostwach Europy kadetów i juniorów w 
sumo, które odbyły się w Siedlcach w dniach 
23-25.07.2021r. 

Pyrzycka „ekipa” pod opieką trenerów Eugeniusza 
Klimczaka i  Izabeli Burdy  zdobyła aż 8 medali, 
w tym jeden złoty 2 srebrne i 5 brązowych.

 Nasza najlepsza zawodniczka Wiktoria Staszak 
wywalczyła 3 medale w juniorkach: złoty medal 
w drużynie, srebrny medal w kat. wag. +75 kg, 
oraz brązowy medal kat. open, aktualnie uczennica 
Zespołu Szkół Gastronomicznych w Szczecinie. 
Ponadto doskonale zaprezentował się Aleksander 
Gorący, który również zdobył  3 medale w grupie 
juniorów: srebrny medal w kat. wag. +100 kg, 
brązowy medal w kat. open oraz brązowy 
medal w drużynie - uczeń Zespołu Szkół nr 1 
w Pyrzycach. Również brązowe medale na tych 
mistrzostwach wywalczyli: Oliwia Sitarska w kat. 
wag. 50 kg w kadetkach - absolwentka Szkoły 
Podstawowej w Bielicach oraz Rafał Kowalczyk 
w kat. wag. 55 kg w kadetach- uczeń Zespołu 
Szkół nr 1 w Pyrzycach.

Sumici „Spartakusa” Pyrzyce medalistami 
Mistrzostw Europy  
w sumo

 W zawodach w grupie kadetów w kat. wag. 
65 kg startował także nasz zawodnik Krystian 
Sitarski- uczeń Zespołu Szkół nr 2 w Pyrzycach, 
który zajął ostatecznie VIII miejsce.

Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom oraz 
ekipie trenerskiej serdecznie gratulujemy tak 
udanego startu w zawodach wysokiej rangi.

                                    Za Zarząd LKS Spartakus 
Prezes Bolesław Kowalski

Serdecznie dziękuję 
wszystkim,

 którzy uczestniczyli w pogrzebie 

męża Jana Zaprawa
oraz okazali wiele serca, 

życzliwości i współczucia 
w trudnych dla mnie chwilach 

  Składam wyrazy wdzięczności 
                          Genowefa Zaprawa 
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            Bielice, dnia 2 sierpnia 2021 r.

OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

dla wybranych obszarów położonych w gminie Bielice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 
ze zmianami), art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze 
zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją projektów:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
 obszar obrębu Bielice, gmina Bielice, opracowanego na podstawie uchwały Nr XI/84/20 z dnia 26 marca 2020 r.,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
 obszar obrębu Nowe Chrapowo, gmina Bielice, opracowanego na podstawie uchwały Nr XI/85/20 z dnia 26 marca 2020 r.,
3) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
 obszar obrębu Parsów, gmina Bielice, opracowanego na podstawie uchwały Nr XI/86/20 z dnia 26 marca 2020 r.,
4) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla 
 terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Stare Chrapowo i Linie, opracowanego na podstawie uchwały Nr XI/87/20
 z dnia 26 marca 2020 r.,
w dniach od 9 sierpnia 2021 r. do 30 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, w godzi-

nach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
 Przedmiotem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są tereny położone w obrębach Bielice, Nowe 

Chrapowo, Parsów, Stare Chrapowo i Linie.
  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 

19 sierpnia 2021 r. w budynku Świetlicy Wiejskiej w Bielicach, ul. Niepokalanej 59, 74-202 Bielice, o godz. 1100.
Zgodnie z art. 17 pkt 11 osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do 

projektu planu miejscowego. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej, oraz ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieru-
chomości, której uwaga dotyczy, na adres Urzędu Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice (e-mail: sekretariat@bielice.com.pl) 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2021 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Bielice.

      
            Wójt Gminy Bielice

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1) Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, 
    po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Bielice jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.
2) Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Bielice, z siedzibą: ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice.
3) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.
4) Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
    przenoszenia danych.
5) Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
    (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami).
7) Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją  
    składającego uwagę. 

8) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bielice: e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl

GP.6721.01.2020/2021.BG;  GP.6721.02.2020/2021.BG

GP.6721.03.2020/2021.BG;  GP.6721.04.2020/2021.BG
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Świat  obok nas Wiosną i latem najczęściej znajdowane są ptaki młode, które 
dopiero co opuściły gniazdo i słabo, lub prawie wcale nie latają. 
Młodego ptaka, tzw. podlota, można poznać po krótkim ogon-

ku, gdyż często ma niewyrośnięte jeszcze sterówki (pió-
ra ogona) i po zajadach - żółtawych  zgrubieniach u na-
sady dzioba. Ptaki wielu gatunków, np. kosy, kwiczoły, 
kawki, sroki, wrony, pustułki, sowy opuszczają gniazda 
zanim są zdolne do pełnosprawnego lotu. To jest natu-
ralny cykl  ich dojrzewania. Nie zostają jednak pozosta-
wione same sobie, ich rodzice nadal się nimi opiekują, 
przynosząc im pokarm.

Podloty najczęściej chowają się w trawie, w zaroślach, 
czasem siedzą na gałęziach drzew, ale nigdy grupką jak 
to zwykle bywa w gnieździe, lecz pojedynczo, w roz-
proszeniu, każdy z rodzeństwa w innym miejscu. Jest to 
korzystne dla ich przetrwania. Jeśli nawet dostrzegłby je 
jakiś drapieżnik, istnieje duże prawdopodobieństwo, że 
jego łupem nie padną wszystkie młode, jak mogłoby to 
mieć miejsce, gdyby byli  razem w gnieździe.

Właśnie dlatego idąc przez park czy ogród możemy 
zobaczyć pojedynczego ptaszka. Tymczasem czeka on 
na pojawienie się rodziców, którzy przyniosą mu po-
karm. Toteż, jeśli spotykamy takiego podlota, zostawmy 
go w spokoju, nie zabierajmy ze sobą, on nie potrzebuje 
naszej pomocy. Na zdjęciu podlot szpaka, kopciuszka 
i kwiczoła, które spotkałem i sfotografowałem w oko-
licy Lipian.

                                                     Marian Białkowski 

 29 lipca 2021 r., niemal w samo 
południe, Starostwo Powiatowe 
w Pyrzycach odwiedził pan Henryk 
Chrzanowski – mieszkaniec 
Złocieńca, który ma bardzo 
ciekawe, ale przede wszystkim 
szlachetne hobby. Podróżuje 
rowerem po województwie 
zachodniopomorskim odwiedzając 
siedziby wszystkich powiatów, 

ROWEREM 
PRZEZ POMORZE ZACHODNIE

a przejechane kilometry zamieniane 
są na pieniądze i przekazywane 
potrzebującym dzieciom. Pan 
Henryk czerpie satysfakcję 
zarówno z samej jazdy, jak i z 
możliwości udzielenia pomocy 
innym. Dzisiejszą podróż rozpoczął 
już o godzinie 5.00, pokonał około 
110 kilometrów – odwiedzając 
Choszczno i docierając do 

Pyrzyc. Niestety, nie 
mógł poświęcić nam zbyt 
wiele czasu, ponieważ 
zaplanował dalszą trasę 
do Szczecina. Pan Henryk 
w ubiegłym roku przejechał 
aż 16.607 kilometrów. 
W tym roku jeszcze nie 
robił podsumowania, ale 
z pewnością wynik nie 

będzie gorszy. Pomimo niedawno 
obchodzonych 70. urodzin, jego 
zdrowie pozwala na taką aktywność 
i mamy szczerą nadzieję, że długo 
będzie pozwalać. W imieniu pana 
starosty Stanisława Stępnia, 
który w tym czasie miał bardzo 
ważne spotkanie, pana Henryka 
przyjął sekretarz Powiatu Mariusz 
Majak. Życzymy panu Henrykowi 
wszelkiej pomyślności, pogody 
ducha, dużo zdrowia, ponadto 
gładkich i suchych asfaltów oraz 
wiatru tylko w plecy!


