
 1                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 16                                              

Opłaciło się
zaryzykować 

Podatki i opłaty 
lokalne 2022

Koniec basenowej
ściemy?

1.11.11, czyli 
Szczęśliwego Nowego 
Roku!?

Minister zawinił,
gminnych urzędników
powiesili? 20 grudnia

godz.8.00

Startujemy!
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Wystawa jest efektem 
warsztatów fotograficznych 
przeprowadzonych przez opie-
kuna w Środowiskowym Domu 
Samopomocy w Mielęcinie Ka-
tarzynę Janus z uczestnikami 
placówki. 

Od sierpnia bieżącego roku 
osoby z niepełnosprawno-
ściami będące uczestnikami 
ŚDS w Mielęcinie wspólnie 
z opiekunem fotografowali nie 
tylko  typowe dla Mielęcina 
miejsca ale także zakątki, 
pola, przyrodę.

Dzięki uprzejmości dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Mie-
lęcinie pana  Romana Majora                                        
uczestnicy warsztatów mogli 
wejść na wieżę szkoły i w ten 
sposób powstało tajemnicze 
zdjęcie ciemnego okrągłego 
okna. 
Również proboszcz parafii 

Mielęcin ksiądz Piotr Szatkow-
ski pozwolił uczestnikom na 
fotografowanie wnętrza mie-
lęcińskiego kościoła, dzięki 
czemu uczestnicy mogli odkryć 
zabytkowe perełki znajdują-
ce się w świątyni. Wędrówki 
z aparatem fotograficznym 
w dłoni po miejscach, które 
często odwiedzali uczestnicy 
podczas zwyczajnych spacerów, 
pozwoliły znane dotąd miejsca 
odkryć na nowo, ujrzeć ich 
piękno i wyjątkowość. 

Ostatecznie okazało się, że 
mamy ponad dwadzieścia wy-
jątkowych zdjęć, które w piękny, 
artystyczny sposób pokazują 
zakątki Mielęcina.

 Postanowiliśmy zorganizować 
wystawę fotograficzną. Naszym 
pomysłem podzieliliśmy się 
z sołtysem Mielęcina panem 

Mielęcin 
w obiektywie 

Łukaszem Hładkim, który za-
angażował się w powstanie 
wystawy. 

Ostatecznie 15 listopada przy 
udziale gości: Burmistrz Py-
rzyc, pani Marzeny Podzińskiej, 
kierownika Wydziału Edukacji, 
Kultury Sportu i Zdrowia Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach pani 
Sylwii Gabryelczyk, przewod-
niczącej Zarządu PSONI Koło 
w Pyrzycach pani Ewy Chmie-
lewskiej, członkini zarządu pani 
Annie Cieślak i Marii Mleczko  
członkiń  komisji rewizyjnej PSO-
NI Koło w Pyrzycach Andżelice 
Tworzewskiej i Adrianie Cech 
oraz dyrektora Szkoły Pod-
stawowej w Mielęcinie pana 
Romana Majora, proboszcza 
parafii Mielęcin księdza Piotra 
Szatkowskiego oraz przy udzia-
le uczestników ŚDS Mielęcin 
zaangażowanych w powstanie 

wystawy  – kierownik ŚDS Mie-
lęcin Beata Marko oraz sołtys 
Mielęcina Łukasz Hładkiego 
otworzyli wystawę, która od 
18 listopada możliwa jest do 
obejrzenia w Urzędzie Miasta 
Pyrzyce. 

Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy pomogli nam w organizacji 
tego przedsięwzięcia:
> PSONI Koło w Pyrzycach
Sołtys Mielęcina

> Mieszkańcy Mielęcina
> Studio Fotograficzne Foto- 
Mac Pyrzyce 
> Rodzice uczestników ŚDS 
Mielęcin 
Burmistrz Pyrzyc pani Ma-

rzenie Podzińskiej dziękujemy 
za piękny tort i upominki. 

15 listopada w świetlicy wiejskiej w Mielęcinie 
otwarta została wystawa fotograficzna „Zakątki 
Mielęcina”. 
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 Ostatnie lata, a szczególne 
końcówka tego roku, pokaza-
ła,  że sieć na ulicy 1 Maja jest 
w tragicznym stanie. Niestety, 
Geotermia nie posiada planów, 
gdyż ten fragment sieci należy 
do Gminy, a budowa instalacji 
datowana jest na lata 60-te ubie-
głego wieku.  

Oczywiście na nowszych 
sieciach i przyłączach, bardzo 
rzadko, ale zdarzają się nie-
szczelności, co wynika z wad 
materiałowych lub błędów 
technologicznych.

W przypadku ul. 1 Maja, z wę-
zła grupowego, który znajduje 
się w budynku nr 1, zasilane 
są wszystkie bloki na tej ulicy, 
dodatkowo budynki mieszkalne 
na ul. Barnima i Szkolnej. Nie-
stety, w przypadku poważnych 
awarii, wszystkie budynki zostają 
pozbawione ciepła. Jak poka-
zały ostatnie dni, niestety brak 
ciepła dotkliwie odczuli miesz-
kańcy wspólnot na ul. 1 Maja. 

Usuwane są na bieżąco nie-
szczelne fragmenty, ale sieć 
jest tak skorodowana, że na-
leży obecnie wymienić odcinek 
ok. 40 metrów, aby zapewnić 
minimum bezpieczeństwa. Ta-
kie sytuacje będą zdarzać się 

Uciążliwe awarie
na starych sieciach. 
Jak temu zaradzić?

częściej, szczególnie w niskich 
temperaturach, gdy sieć jest moc-
niej obciążona, z racji większych 
przepływów gorącej wody.

Trzy lata temu Spółka wystąpiła 
o dotację na wykonanie nowych 
przyłączy, tak aby każdy budynek 
miał swój węzeł, swoje zasila-
nie i gwarancję bezpiecznych 
dostaw, bez żadnych przerw.

Niestety nie otrzymaliśmy środ-
ków, gdyż nie został wykazany 
wystarczający efekt ekologicz-
ny i ekonomiczny.

Jedynym możliwym sposobem 
ze strony Geotermii, jest wykona-
nie nowych przyłączy do każdego 
z budynków na tym osiedlu, ale 
tylko na zasadzie montażu wę-
zła dwufunkcyjnego, na ciepło 
i ciepłą wodę.

Co zmieniłoby się dla mieszkań-
ców wspólnot? Takie rozwiązanie 
wymagałoby likwidacji gazowych 
podgrzewaczy wody i skorzysta-
nie z ciepłej wody, dostarczanej 
przez Geotermię.

Jak przebiegają takie prace?

Wszystkie prace związane 
z montażem indywidualnego wę-
zła są przeprowadzane w piwnicy 
i trwają zwykle kilka dni. Z kolei 

montaż pionów z ciepłą wodą, 
a potem demontaż piecyka ga-
zowego, to zaledwie jeden lub 
dwa dni.

W czasie prac potrzebne bę-
dzie zdjęcie kilku kafelków,  co 
wykonuje specjalistyczna firma. 

Indywidualny węzeł w  po-
szczególnych budynkach, 
pozwoli ograniczyć straty cie-
pła do minimum, oznacza to nie 
tylko oszczędności na energii 
cieplnej, ale i na ciepłej wodzie. 
Z kranu od razu leci ciepła woda, 
bez marnowania wielu cennych 
litrów. 

Jeżeli taka propozycja znajdzie 
Państwa uznanie, Wspólnota 

będzie sama decydować, kie-
dy rozpocząć i zakończyć sezon 
grzewczy. Do bloku dostarczane 
będzie mniej ciepła, bez strat 
pomiędzy budynkami i bez do-
tkliwych awarii.

Konkurencyjna cena w stosun-
ku do gazu, to kolejna ogromna 
zaleta. Niestety, ceny energii 
elektrycznej i gazu będą rosnąć.

Ale najważniejsza kwestia - 
to bezpieczeństwo użytkowania. 
Z łazienek, czy kuchni znikną 
gazowe podgrzewacze wody, 
niebezpieczne w użytkowaniu, 
zwłaszcza przy wadliwej cyrkula-
cji powietrza, gdy tworzy się ciąg 
wsteczny. Czad i spaliny gazowe 
są groźne dla życia i zdrowia.

Koszty podłączenia budynku 
oraz zakup i montaż węzła ciepl-
nego, potem koszt serwisowania 
– ponosi Geotermia.

Po stronie wspólnoty jest roz-
prowadzenie pionów i instalacji, 
do kranów.

Jeżeli zarządca, czy Za-
rząd Wspólnoty zwróci się do 
nas z decyzją i zgodą na takie 
rozwiązanie, podjętą przez mini-
mum 85% członków wspólnoty, 
Geotermia Pyrzyce rozpocznie 
prace projektowe i całą proce-
durę przyłączeniową. 
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Nowe władze OSP 
w gminie Pyrzyce 
    20 listopada br. w Świetlicy 

Wiejskiej w Brzesku odbył się 
Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Pyrzycach. 

W zjeździe uczestniczyli delegaci 
i przedstawiciele ze wszystkich 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Py-
rzyce oraz zaproszeni goście.

Zjazd podsumował pięcioletnią 
działalność Oddziału Miejsko-
-Gminnego Związku OSP RP 
w Pyrzycach. W podjętych 
uchwałach Zjazdowych udzie-
lono absolutorium ustępującemu 
Zarządowi, zatwierdzono skład 
nowego Zarządu, Komisji Rewi-
zyjnej, wybrano delegatów na 
Zjazd Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP i uchwalono program 
działania oddziału Gminnego na 
lata 2021 – 2026. Podczas Zjazdu 
przekazano podziękowania ustę-
pującemu zarządowi i prezesowi 
druhowi Henrykowi Sikorze.

Prezesem Zarządu Miejsko 
-Gminnego OSP RP w Pyrzycach 
został: Michał Maduzia
Wiceprezesi: Krzysztof Żurowski, 
Iwona Ksel
Komendant Gminny 
– Jerzy Wroński
Sekretarz 
– Kazimierz Jaborowski
Skarbnik – Krzysztof Kacprzak
Członek Prezydium 
– Cezary Kocanowski

Delegatami na Zjazd Oddziału 
Powiatowego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP 
zostali wybrani:

    1. Hubert Świędrych
    2. Rafał Makrzanowski
    3. Mariusz Woliński
    4. Marcin Zapotoczny
    5. Grzegorz Jastrzębski

Przedstawicielami do władz 

Zarządu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP zostali:

    1. Michał Maduzia
    2. Jerzy Wroński
    3. Kazimierz Jaborowski

► Energoplus Sp. z o.o◄ 

Zatrudnimy osobę do odczytu gazomierzy
Mile widziany osoby

poszukujące dodatkowej pracy
Pyrzyce, Gryfino - okolice

tel. 724-210-002 lub 724-210-001

„Nowym władzom życzę dobrych 
decyzji i skutecznego działania” 
- Burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska
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19 listopada 2021 roku 
o godz.11°° w Koszalinie 
odbyło się Nadzwyczajne 
Zgromadzenie Wspólników 
oraz posiedzenie Rady Nad-
zorczej Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej ,,KZN-Za-
chodniopomorskie” Spółka 
z.o.o z siedzibą w Koszalinie, 
w którym uczestniczyła Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska 
i sekretarz Gminy Dorota Grzybowska. Przedmiotem posiedzeń 
było m.in. zmiana umowy Spółki SIM, polegająca na wniesieniu 
przez Krajowy Zasób Nieruchomości w Warszawie do Spółki apor-
tu w postaci niezbudowanych nieruchomości z przeznaczeniem 
pod budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych, powo-
łanie przewodniczego Rady Nadzorczej w osobie pana Adama 
Rosińskiego oraz prezesa I kadencji Spółki pana Tomasza Trun. 

„Kilka dni po wyborze na stanowisko przyjechał do naszej gminy 
prezes pan Tomasz Trun, pokazałam mu teren, na którym chcemy 
budować mieszkania. Rozmawialiśmy o kolejnych działaniach, 
przygotowaniem całej procedury projektowej, a także o wyniesieniu 
aportem do Spółki działki gminnej przy ulicy Młodych Techników 
pod budowę domów” - Burmistrz Pyrzyc, Marzena Podzińska.

Kolejny krok 
do budowy 
mieszkań 
w Pyrzycach 
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 Pocztówki  w pierwszej połowie XX wieku były najpopularniej-
szym środkiem komunikowania się na odległość. Dominowały te 
z pozdrowieniami z miejscowości, tzw. Gruss-y. Niejako osobną 
grupę stanowiły pocztówki okolicznościowe, zawierające życzenia, 
np. noworoczne, czyli: Prosit Neujahr! Tłumacząc na język pol-
ski: Szczęśliwego Nowego Roku! Przykładem jest prezentowana 
pocztówka przedstawiająca widok dziecka w towarzystwie dużego 
psa bernardyna. Co ciekawe, rasa ta wzięła nazwę od klasztoru 
kanoników regularnych na Wielkiej Przełęczy św. Bernarda. 

Został on założony około 1050 r. przez św. Bernarda z Menthon. 

1.11.11, czyli Szczęśliwego Nowego Roku!?

Dawne kroniki zaginęły lecz wiadomo, że mnisi wy-
hodowali w XVII wieku (w 1660 roku) bernardyny 
pełniące rolę psów stróżujących i pociągowych. 
Z czasem przejęły funkcję górskich przewodników 
wyszukujących i ratujących pielgrzymów zaginionych 
w górach, we mgle lub śnieżycy. Zatem, czyżby pocz-
tówka była przestrogą przed hucznym świętowaniem 
nowego roku w zaśnieżonych Pyrzycach? Sylwetki 
bernardynów przedstawiano na obrazach począw-
szy od roku 1695, często w towarzystwie mnichów. 
Ten nasz mały człowiek z „pocztówki” z pewnością 
mnichem nie był, ale zapewne przysłużył się przy 
przekazywaniu życzeń noworocznych dla mieszkań-
ców ziemi pyrzyckiej na przełomie 1910/11. 

Ciekawą datę nadania znajdujemy na pieczęci pocz-
towej. To 1.1.11, czyli pierwszy dzień 1911 roku. Ciąg 
liczb 11 11 to również fenomen. Czy zdarza Ci się 
widzieć godzinę 11:11 lub gdzieś sekwencję: 1 1 11, 
111, czy 1111? Zastanawiasz się może, co to może 
oznaczać? Wg. wielu poglądów doświadczający tego 
obrazu, mogą oczekiwać życiowych zmian związa-
nych ze światem materialnym i duchowym. Ludzie 
widujący często liczby 1111 nazywa się potocznie 
„Lightworker”. Jeżeli zobaczycie w najbliższym cza-
sie podobne ciągi liczb, to już się martwcie… albo 
cieszcie się! Na szczęście, w razie czego możecie 
jeszcze liczyć na… psa bernardyna. 

Fenomenem materialnym jest niewątpliwie fakt, że 
pocztę można było kiedyś nadać nawet w pierwszy 
dzień roku. Obecnie nie jest to możliwe.

Prezentowana widokówka została nadana na poczcie 
w Pyrzycach do odbiorcy w Berlinie, jak wspomniano 
1.1.1911 roku. Po ciągu znaków 1.1.11 występuje 
liczba 3, co miejmy nadzieję oznaczało tylko trzecią 
zmianę tego dnia, czyli pierwszą w nowym roku 1911. 
Wydawca nieznany. Nr seryjny S.2552/1.    
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Przy bocznej ścianie lipiańskiego  ratu-
sza znajduje się studzienka z płaskorzeźbą 
przedstawiającą mieszczan pijących słynne 
lipiańskie piwo „Zaczynaj”. W tym roku przy 
wsparciu dotacją z Lokalnej Grupy Działania 
Lidera Pojezierza w wysokości 18 tysięcy 
złotych oraz z Programu Bosman Wspiera 
Region kwota 20 tysięcy złotych lipiański 
symbol został odrestaurowany. W ostatnich 
dniach listopada z fontanny przed płasko-
rzeźbą uroczyście popłynęła woda i można 
było podziwiać historyczne miejsce w pełnej 
krasie. Woda w fontannie na czas zimy zo-
stanie zakręcona i powróci na wiosnę, by 
chłodzić w gorące dni. 

Fontanna
i mieszczanie 
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WÓJT GMINY BIELICE
OGŁASZA

ŻE W DNIU 12 STYCZNIA 2022 r. O GODZ. 1000

ODBĘDZIE SIĘ PRZETARG NA SPRZEDAŻ
 NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE 
POŁOŻONEJ  W OBRĘBIE PARSÓW:

Nieruchomość niezabudowana nr 446/6 o pow. 0,3000 ha           
Cena wywoławcza 76 366,00 zł,  wadium: 8 000 zł

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Bielice uchwalonego Uchwałą nr 
XXI/98/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012r. działka 
oznaczona jest symbolem RP – użytki rolne. Przyszły właści-
ciel działki może ubiegać się o ustalenie dla tej nieruchomości 
warunków zabudowy – zabudowa zagrodowa. 

Wadium należy wpłacać do dnia 07.01.2022r. na rachunek 
bankowy: Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bie-
licach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070.

Działka zwolniona jest z podatku VAT. Szczegółowe infor-
macje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 

lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23 
lub www.bip.bielice.com.pl

Podopieczne Trenera Wojciecha Antczaka walczyły jak lwice, 
walczyły do końca o każdy kawałek maty aż do ostatnich sekund. 
Wszystkie walki przyniosły wiele emocji tych negatywnych jak 
i pozytywnych, ale taki jest sport - raz na górze raz na dole. 
Ostatecznie na 6 startujących dziewczyn, które reprezentowały 
gminy: Kozielice, Warnice i Pyrzyce oraz cały powiat pyrzycki  
wszystkie zameldowały się w walkach o medale, to już ogromny 
sukces jak dotąd nieosiągnięty przez nikogo z naszego powiatu. 
Dziewczyny ostatecznie zdobywają 2 x srebro 36 kg Amelia La-
skowska - mieszkanka Krzemlina gmina Pyrzyce ale uczennica 
Szkoły Podstawowej w Kozielicach oraz 39 kg Anastazja Kabziń-
ska -  mieszkanka Krzemlina, ale uczennica Szkoły Podstawowej 
w Kozielicach. Medal brązowy przypadł po 7 walkach w 50 kg 
Sarze Malkiewicz - mieszkance Barnima, gmina Warnice. Piąte 
miejsce również bardzo wysokie zajęły odpowiednio 42 kg Anita 
Przybył - mieszkanka Barnima, gmina Warnice, 54 kg Hanna 
Sarba -  mieszkanka Trzeborza, gmina Kozielice oraz 62 kg Wik-
toria Pacyna - mieszkanka Kozielic, gmina Kozielice. W punktacji 
drużynowej Husaria Fight Team jest bezapelacyjna najlepsza 
i sięga po tytuł Mistrza Polski drużynowego wyprzedzając takie 
potęgi zapaśnicze jak WLKS Siedlce o 7 pkt i KS Sobieski Po-
znań o 16 pkt. Jest to największy sukces zapaśniczek z HFT oraz 
samego trenera Wojciecha Antczaka a przypominamy, że były 
to X Mistrzostwa polski zaś HFT startuje od II Mistrzostw Polski, 
gdzie po drodze zdobywały zawodniczki już tytuł Mistrza Polski 
jak i medale innych kolorów. 

„Dziękuję Gminom Kozielice Warnice i Pyrzyce za wsparcie 
oraz rodzicom i sponsorom Bóg zapłać 

Idziemy dalej po marzenia ze Sportowym Pozdrowieniem” -  
prezes Husaria Fight Team mgr Wojciech Antczak

Mistrzostwo Polski dla Husarii 

 „Niby zwykły kolejny turniej, ale obdarzony prestiżem Mistrzostw 
Polski, co powoduje kolejne dodatkowe emocje i zawahania. Po 
wcześniejszych sukcesach, gdzie wygrywamy Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików (najważniejsze zawody w współzawodnictwie 
dzieci i młodzieży) wśród młodziczek i pojedynczych sukcesów 
na turniejach ogólnopolskich jedziemy z dużymi nadziejami na 
kolejne cenne doświadczenie licząc po cichu  na ogromny sukces 
indywidualny jak i w punktacji drużynowej” – powiedział nam 
prezes Wojciech Antczak.  
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PPRAWO  I  RAWO  I  GGOSPODARKAOSPODARKA§

Dochody samorządów pochodzą przede 
wszystkim z nakładanych podatków 
i opłat lokalnych, uchwały ustalające 
ich wysokość na kolejny rok stanowią 
punkt wyjścia do planowania budżetu 
każdego samorządu najpierw po stronie 
dochodowej, a później wydatkowej. Jak 
zwykle mieszkańcy gmin i radni chcieli-
by, żeby podatki były niskie, a wydatki 
na inwestycje bardzo duże. Niestety 
nie da się w gminie wydawać więcej 
niż wpływa w podatkach, podobnie jak 
w gospodarstwie domowy. Podwyższanie 
podatków nie jest zbyt popularne i często 
z populistycznych względów radni cho-
wają głowę w piasek nie myśląc o tym, 
co będzie dalej i za co wyremontowana 
zostanie ta czy inna droga. Nie myślą, bo 
nie muszą, bo za nic nie odpowiadają, 
za budżet odpowiada wójt, burmistrz, 
prezydent miasta. Choć można już za-
uważyć (także w powiecie pyrzyckim) 
pewne zmiany w zachowaniu radnych, 
wspólnie z włodarzami gmin poszukują 
systemowego rozwiązań dla corocznych 
zmian w podatkach tak, by nie tłumaczyć 
się, dlaczego jeden podatek wzrósł o 3% 
a inny o 7%. 

Dane zamieszczone w przygotowanej 
przez naszą redakcję tabeli przekazane 
zostały nam przez pracowników Urzędów 
Gmin powiatu pyrzyckiego.

Podatki 
i opłaty 
lokalne 
2022

Minister zawinił, 
gminnych urzędników powiesili?

   4 października br. ruszył nabór wniosków 
w programie przeciwdziałania cyfrowemu 
wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracow-
ników Państwowych Gospodarstw Rolnych. 
W założeniach budżet programu wynoszą-
cy 80 milionów złotych, miał pozwolić na 
wyposażenie w nowy sprzęt komputerowy 
z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami 
oraz niezbędnym oprogramowaniem, umoż-
liwiających pracę zdalną oraz ubezpieczenie 
zakupionego sprzętu komputerowego około 
20 tysięcy dzieci z 880 gmin, na terenie 
których działały Państwowe Gospodarstwa 
Rolne. 

Nabór wniosków zaplanowano do 5 listo-
pada br. 

Pierwotna wersja wymogów stawianych 
wnioskodawcom nie była zbyt skomplikowa-
na, bo wystarczyło dostarczyć do swojego 
urzędu gminy: 
1.oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawne-
go dziecka lub oświadczenie ucznia szkoły 
średniej, który osiągnął pełnoletniość,
2.informację o wyborze sprzętu,
3.zgodę na przetwarzanie danych osobo-
wych wraz z klauzulą RODO,

4.kopię dokumentu potwierdzającego fakt 
zatrudnienia w danym PPGR (np. świadec-
two pracy) – jeśli wnioskodawca posiada 
taki dokument.

Okazało się jednak, że wyliczenia Mini-
sterstwa Cyfryzacji co do ilości „dzieci PGR” 
zainteresowanych dotacją do komputera na 
poziomie 20 tysięcy są mocno niedosza-
cowane, a w efekcie naboru do wszystkich 
uprawnionych samorządów w Polsce trafiło 
250 tysięcy wniosków, na kwotę 920 mi-
lionów złotych, co przekroczyło około 11,5 
razy planowany przez ministerstwo budżet. 

W zaistniałej sytuacji ministerstwo oczy-
wiście nie przyznaje się do obliczeniowego 
błędu, tylko 18 listopada 2021 cofa złożone 
przez mieszkańców 880 gmin wnioski do 
samorządów, żądając potwierdzenia doku-
mentem pracy dziadka, pradziadka w PGR.

                         
Pracownicy samorządowi zabrali się 

do kolejnego zadania, zaczęli wzywać 
wnioskodawców lub na własną rękę w Za-
chodniopomorskiej Składnicy Akt  w Łobzie 
sprawdzali kto opracował w PGR. 

dokonczenie na str.12
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Ale w związku z tym, że różnica 
między zaplanowaną na ministe-
rialny projekt kwotą 80 milinów 
złoty a wynikającą ze złożonych 
wniosków 625 milionów złotych  
jest olbrzymia, Ministerstwo Cy-
fryzacji podczas webinarium 30 
listopada 2021 przekazuje sa-
morządowcom kolejne wymogi 
dotyczące złożonych wniosków, 
a lista ich jest długa.

Dla przykładu zacytujemy komu-
nikat w tej materii wystosowany 
przez Burmistrz Pyrzyc Marzenę 
Podzińską -   

„Szanowni Państwo, 
W związku z trwającą weryfikacją 

640 oświadczeń złożonych przez 
Państwa w konkursie „Granty 
PPGR”, Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa przekazało nowe wy-
tyczne w sprawie ich uzupełnień. 
Zgodnie z otrzymanymi wytycz-
nymi OBOWIĄZKOWO należy 
uzupełnić złożone oświadczenia.

Prosimy o dostarczenie na-
stępujących dokumentów, 
poświadczających:

1. potwierdzenie zamieszkania 
ucznia w miejscowości/gminie 
PPGR (weryfikacja: np. kserokopia 
legitymacji ucznia, potwierdzenie 
ze szkoły w formie oświadcze-
nia, itp….);

2. potwierdzenie pokrewieństwa 
(weryfikacja: odpis aktu urodze-
nia, odpis aktu zgonu, itp….), 

zgodnie z opinią Grantodawcy 
osobą, która pracowała niegdyś 
w PPGR nie może być prapra-
dziadek ucznia – może to być 
tylko rodzic, dziadek, pradziadek 
w linii prostej;

3. potwierdzenie faktu zatrudnie-
nia krewnego w PPGR – Gmina 
Pyrzyce wystąpiła do archiwum 
w Łobzie o potwierdzenie za-
trudnienia w PPGR tych osób, 
których nie dostarczono np. 
świadectw pracy (oczekujemy 
na odpowiedź), ale jeżeli ktoś wie, 
że nie dołączył do oświadczenia 
np. świadectwa pracy dziadka/
pradziadka, a ma w domu proszę 
również dostarczyć;

4. potwierdzenie nieotrzyma-
nia na własność lub użyczenie 
w ostatnim roku  (tj. w roku 2020 
i 2021) sprzętu komputerowego 
zakupionego ze środków publicz-
nych (zaświadczenie ze szkoły 
- chodzi głównie o komputery 
zakupione i użyczane uczniom 
z programu Zdalna Szkoła i Zdalna 
Szkoła+; oraz informacja/zaświad-
czenie z ARMiR o nieotrzymaniu 
tego rodzaju wsparcia - wnioski 
o przyznanie pomocy na zakup 
sprzętu komputerowego dla dziec-
ka z rodziny rolniczej można było 
składać do 30 grudnia 2020 r.)

Uzupełnienia w/w dokumentacji 
obowiązkowo z pismem prze-
wodnim (do pobrania poniżej), 

w którym wymienione zostaną 
wszystkie przedkładane załącz-
niki, należy składać w Wydziale 
Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 
w nieprzekraczalnym terminie do 
10 grudnia 2021 roku do godz. 
15.00.

UWAGA! 
Niedostarczenie w/w dokumentów 

będzie skutkowało odrzuceniem 
wniosku o udzielenie wsparcie 
dla ucznia.

W razie pytań, osobą do kon-
taktu jest Sylwia Gabryelczyk, 
tel. 91 39 70 357”

Takie informacje ukazały się 
także na innych portalach py-
rzyckich gmin.

Zakładając, że pradziadek pra-
cował w PGR, wnioskodawca 
musi to udowodnić trzema ak-
tami urodzenia, że dziecko jest 
„pochodzenia pegeerowskiego” 
i komputer mu się należy.

Jeżeli chodzi o ilość złożonych 
wniosków to wygląda to nastę-
pująco:

Gmina Pyrzyce – mieszkańcy 
złożyli 640 wniosków na kwotę 
2 470 160,00 zł 

Gmina Lipiany -  mieszkańcy 
złożyli 229 wniosków na kwotę 
787 000,00 zł 

Gmina Warnice -  mieszkańcy 
złożyli 81 wniosków na kwotę 
290 000,00 zł 

Gmina Bielice -  mieszkańcy 
złożyli 122 wnioski na kwotę  
500 000, 00 zł 

Gmina Kozielice -  mieszkańcy 
złożyli 149 wniosków na kwotę 
501 000, 00 zł 

Gmina Przelewice – mieszkańcy 
złożyli 301 wniosków na kwotę 
1 219 000,00 zł 

W sumie mieszkańcy 6 gmin 
powiatu pyrzyckiego złożyli 
1522 wnioski o dotacje na za-
kup komputera na łączną kwotę  
5 767 160,00 zł.  

Dziś urzędnicy zadysponowani 
do tego zadania przez burmistrzów 
i wójtów pyrzyckich gmin próbują 
uratować jak największą ilość 
wniosków. Wydzwaniają, proszą 
o dostarczenie dodatkowych 
dokumentów i od większości 
wnioskodawców w podzięce 
dostają łomot i czasem kilka 
obraźliwych słów. 

Szanowni wnioskodawcy, w tym 
projekcie, skądinąd słusznym, 
zawinił Minister Cyfryzacji 
(przedsięwzięcie realizowane 
przez Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa pod nazwą „Cyfrowa 
Gmina”;) który zmienia, zaostrza 
wymagania próbując w ten sposób 
zmniejszyć koszty źle obliczo-
nego projektu. 

Rozumiem, że urzędnik jest 
bliżej, a minister dalej, ale ło-
mot za bałagan i nerwy w tym 

projekcie należy się tym 
w Warszawie, a nie tym 
w Pyrzycach, Lipianach, 
Bielicach, Kozielicach, War-
nicach czy Przelewicach.

Dodam, że urzędnicy re-
alizują ten projekt, trochę 
jakby społecznie, poza swo-
imi stałymi obowiązkami, 
bo pan minister nie dał na 
jego obsługę ani złotówki. 

RT

Minister zawinił, gminnych urzędników powiesili?
dokończenie ze str.10
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Po raz kolejny pyrzyccy se-
niorzy udowodnili to podczas 
pikniku sportowo-rekreacyjnego 
pod hasłem „Żaden lek nie 
zastąpi ruchu”, który odbył się 
20.11.2021 r. w Hali OSiR.

Charyzma sportowo-artystyczna 
to atrybuty naszych „dojrzałych” 
uczestników zawodów. We 
wszystkich konkurencjach (tj. 
wesoła orkiestra, kaczy bieg, 
pyrzyccy kolejarze, slalom na 
jednej nodze, zakręcone słoje, 
jednoślad, woźnica i tor prze-
szkód VIP-ów) pokazali swoją 
doskonałą sprawność fizyczną  
i kreatywność w tworzeniu (w mojej 
inwencji twórczej, nasza spor-
towa historia i jak się spakować 
i nie zwariować) i to, że żadne 
wyzwanie im nie straszne.

Muzyka, zabawa i śpiew - tymi 
trzema słowami zapowiedzieliśmy 
i śmiało możemy podsumować 
sportową zabawę wszystkich 
„młodych duchem”, w której 
uczestniczyli przedstawiciele lo-
kalnych organizacji: Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, Europejskiego 
Klubu Seniora, Stowarzyszenia 
Emerytów i Rencistów Policyjnych 
i Oddziału Terenowego Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów.

Otwarcia igrzysk dokonała 
Burmistrz Pyrzyc - Marzena 
Podzińska wraz z dyrektorem 
OSiR - Krzysztofem Dębińskim. 

Pięknym akcentem artystyczno-
-ruchowym był pokaz taneczny 
grupy dziewcząt z koła tanecz-
nego przy Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Pyrzycach, pod kierunkiem 
pani Karoliny Więsek. Grupa 
w układzie „Euforia” ukazała 
piękno gimnastyki sportowej. 
Natomiast pani Danuta Kuźnic-
ka wraz z uczennicami Szkoły 
Podstawowej  w Pyrzycach po-
prowadziła krótką rozgrzewkę 
i czyniła honory koordynatorki 
i sędzi głównej sportowych po-
tyczek.

Na zakończenie każda drużyna 
za udział otrzymała pamiątkową 
statuetkę symbolizującą zwycię-
stwo.

Dla wszystkich przygotowany 
był poczęstunek - kawa, herba-
ta, owoce i pyszne ciasta oraz 
rozgrzewającą zupa.

Patronat medialny objęli: 
TVK  AURA i Puls Powiatu.
W organizację pikniku 

włączyli się:
- Gmina Pyrzyce
- Krajowa Federacja 
  Sportu dla Wszystkich
- Partner Strategiczny 
  Decathlon
- Szkoła Podstawowa 
  z Oddziałami 
  Integracyjnymi 
  w Pyrzycach
- Szkoła Podstawowa 
  w Pyrzycach
- UKS Piast Pyrzyce

- Danuta Kuźnicka
- Karolina Więsek
- Uniwersytet Trzeciego Wieku 
  w Pyrzycach
- Polski Związek Emerytów,  
  Rencistów i Inwalidów Oddział   

  Terenowy w Pyrzycach
- Europejski Klub Seniora 
  w Pyrzycach
- Stowarzyszenie Emerytów 
  i Rencistów Policyjnych.

Młodzi duchem„Jesień życia” może 
być piękna i dać oso-
bom w wieku 50+ wiele 
radości.
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Firma EUROVIA POLSKA S.A., 
wykonawca inwestycji „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1576Z na 
odcinku Przelewice – Jesionowo 
ETAP I” zakończyła realizację 
zadania przed terminem. Zgodnie 
z podpisaną ze Starostą Pyrzyckim 
Stanisławem Stępniem w dniu 12 
sierpnia 2021 umową, wykonawca 
miał 90 dni,  zakończył inwestycję 
w 43 dni, a ostatecznego odbio-
ru drogi, w którym uczestniczył 

Remont powiatowej drogi 
zakończony 

także wicemarszałek Olgierd 
Kustosz dokonano 22 listopa-
da 2021. Zgodnie z projektem 
poszerzona została jezdnia, na 
całym remontowanym odcinku 
o długości 1307 m, ułożono 
nawierzchnię z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych i obustronnie 
na szerokości 1 m wyprofilowane 
zostały pobocza drogi. 

Koszt inwestycji to kwota 1 175 
995,66 zł, w tym środki pozyskane 

Projekt dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze 
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
na lata 2021- 2030.

Operator projektu dla Regionu Stargardzkiego: Fundacja Pod 
Aniołem. 

#NOWEFIO
#NarodowyInstytutWolności
#FundacjaPodAniołem
„sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum 

Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków #NOWEFIO”

Nasze kolejne wspaniałe warsztaty – tym razem robiliśmy skrzaty

Koło Gospodyń Wiejskich „Iskra” 
w Żukowie jest realizatorem pro-
jektu „Bo jest w nas Iskra – razem 
działamy i się wzmacniamy”. 
W ramach realizowanego pro-

jektu przeprowadzone zostały 
czwarte już z kolei warsztaty rę-
kodzielnicze przy wykorzystaniu 
zakupionych w ramach projektu 
sprzętu i materiałów. Tym razem 

robiliśmy skrzaty i inne cudeńka. 
Każdy mógł samodzielni stworzyć 
własnego skrzata, a przy tym 
mile spędzić czas, porozmawiać 
o nurtujących nas sprawach 
i skosztować pyszne gofry.

Dziękuję wszystkim tym, któ-
rym chciało się wyjść z domu 
i wspólnie z nami mile spędzić 

czas, a także Żanecie za okazaną 
życzliwość i pomoc w robieniu 
skrzatów oraz Tomkowi za fotki 
i wsparcie.

Anna Garzyńska, 
przewodnicząca

 KGW ISKRA

z  budżetu Urzędu Mar-
szałkowskiego w wysokości  
613 516,94 (52,17%) oraz 
wkład własny Starostwa 
w kwocie 562 478,72 zł.

„Od kilku lat ze względów 
finansowych duże inwesty-
cje drogowe dzielimy na 
etapy i jak widać choćby 
na przykładzie ulicy Staro-
miejskiej, ulicy Poznańskiej 
w Pyrzycach taka strategia 
się sprawdza. Podobna de-
cyzja zapadła w przypadku 
drogi Przelewice – Jesionowo. 
Cały odcinek drogi, który wyma-

ga remontu, to 3,4 km, a w tym 
etapie wykonaliśmy remont na 
długości 1,3 km pomiędzy miej-
scowościami Przelewice – Lucin. 
Jeżeli chodzi o inwestycje dro-
gowe to mogę powiedzieć, że 
w najbliższy czasie na powia-
towych drogach i chodnikach 
będzie się działo bardzo dużo. 
W ramach Programu Inwesty-
cji Strategicznych – Polski Ład 
w pierwszym naborze pyrzyckie 
starostwo na inwestycje drogowe 
w powiecie otrzymało wsparcie 
w wysokości 13 300 000,00 zł. 
Obecnie przygotowujemy się do 
przetargów na wyłonienie wyko-
nawców” – Stanisław Stępień, 
Starosta Pyrzycki. 



 15                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 16                                              

3 grudnia 2021 burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska może uznać 
za udany, w związku z długotrwa-
łym brakiem dofinansowania ze 
środków zewnętrznych, podjęła 
decyzję o remoncie ulicy Owo-
cowej w Pyrzycach ze środków 
własnych Gminy, zaryzykowała 
licząc, że może środki odzyska 
i dziś wiemy, że tak się stało 
- „Z wielką radością informuję 
Państwa, iż otrzymaliśmy kolejne 
dofinansowanie od Zachodniopo-
morskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg (nabór 2021r.) na 
realizację zadania pt.: „Przebudowa 
ulicy Owocowej w Pyrzycach”. 
O dofinansowanie powyższego 
zadania aplikowaliśmy do Za-
chodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego trzy razy. Na 
podstawie przeprowadzonego 
w lipcu 2020 r. naboru wniosków 
o dofinansowanie, powyższe 
zadanie ujęte zostało na liście 
rezerwowej (miejsce 23) z wnio-
skowaną kwotą dofinansowania 
1.168 578,73zł. Z uwagi na długi 
czas oczekiwania na dofinansowa-
nie oraz niepewność otrzymania 
dofinansowania w naborze na rok 
2020, mając na względzie popra-

wę stanu drogi, komfortu jazdy 
i bezpieczeństwo mieszkańców 
podjęłam decyzję o realizacji za-
dania w roku 2021 ze środków 
własnych Gminy Pyrzyce. 1 grudnia 
2021r. otrzymaliśmy informację, 
iż w związku z oszczędnościami 
przetargowymi zadań zgłoszo-
nych do Funduszu opracowana 
została kolejna lista podstawowa, 
na którą przeniesiono przedmio-
towe zadanie z obniżona kwota 
dofinansowania tj. 1 015 960,60zł. 

3 grudnia 2021r. została podpi-
sana umowa o dofinansowanie 
środków pochodzących z Rządo-
wego Funduszu Rozwoju Dróg. 
Otrzymane dofinansowanie pozwoli 
przeznaczyć środki na kolejne 
inwestycje. 

W imieniu swoim i mieszkańców 
serdecznie dziękuję Wojewodzie 
Zachodniopomorskiemu panu 
Zbigniewowi Boguckiemu za 
udzielone dofinansowanie” – 
przekazała na facebooku Gminy 
Pyrzyce Burmistrz Pyrzyc Ma-
rzena Podzińska.

Opłaciło się zaryzykować 
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Od trzech lat na terenie nasze-
go powiatu działa Szlachetna 
Paczka, czyli jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych projektów Sto-
warzyszenia Wiosna. Projekt ten 
w 2019 roku wznowiła Marta Wi-
niarz (kilka lat temu Szlachetna 
Paczka działała na terenie gminy 
Pyrzyce). Dzisiaj swym zasię-
giem obejmuje wszystkie gminy 
naszego powiatu. 

Celem Szlachetnej Paczki jest 
udzielanie Mądrej Pomocy. Nie po-
magamy biedzie roszczeniowej. 
Szukamy ludzi, których dotknął 
los, jest im ciężko. Chcą jed-
nak walczyć o swoją przyszłość. 
Naszym ideałem jest dotarcie 
do rodzin w potrzebie w ciągu 
pierwszego roku od momentu, 
gdy nastąpiło w ich życiu zała-
manie. Pomagamy innym tak, 
jak sami byśmy chcieli, by ktoś 
nam pomógł, gdy nas dotknie 
bieda. 

Szlachetna Paczka jest oparta 
na pracy z darczyńcami i wo-
lontariuszami. Ośrodki Pomocy 

Weekend Cudów
Społecznej, stowarzyszenia czy 
osoby prywatne mogą zgłosić 
rodzinę i dostarczyć podpisaną 
zgodę rodziny do lidera Szlachet-
nej Paczki Powiatu Pyrzyckiego 
Karoliny Rutkiewicz lub wysłać 
bezpośrednio do Stowarzyszenia 
Wiosna. Wolontariusze już od 
października jeżdżą do wska-
zanych rodzin, przeprowadzają 
wywiady i weryfikują, czy rodzina 
nadaje się do projektu, ponieważ 
chcemy udzielić „mądrą pomoc”, 
czyli taką, która nie demoralizu-
je, a daje szansę na zmianę. 
Do Paczki trafiają te rodziny, dla 
których kontakt z wolontariuszem 
oraz wsparcie w ramach Pacz-
ki będą wsparciem na drodze 
do samodzielności. Gdy nie ma 
widoków na zmianę - najczę-
ściej ze względu na postawę 
rodziny - wolontariusz musi się 
wycofać. Nigdy nie robimy tego 
jednak pochopnie, przed spotka-
niem. Każdemu staramy się dać 
szansę, chociażby w postaci tej 
pierwszej, otwierającej rozmowy.

Do Szlachetnej Paczki rodzi-
ny nie mogą zgłosić się same. 
Dlaczego? Bo nie chodzi o zgło-
szenie się „po paczkę”, odebranie 
jej, a następnie trwanie nadal 
w swojej biedzie. Chcemy mądrze 
pomóc, by udało się trwale wyjść 
z kryzysu. Początkiem tej zmiany 
jest danie rodzinom poczucia, że 
ktoś zauważa ich bohaterstwo, 
widzi, jak bardzo jest im trudno 
i nie godzi się na ich krzywdę – 
w konsekwencji szuka rozwiązań 
i zgłasza je do Paczki. To do-
świadczenie jest bardzo potrzebne 
dla odbudowywania poczucia bez-
pieczeństwa (bo przywraca wiarę 
w solidarność ludzką, pokazuje, 
że w trudnych sytuacjach na ludzi 
wokół można liczyć) oraz poczucia 

własnej wartości (bo skoro ktoś 
mi pomaga, to ja dla niego coś 
znaczę).  Nierzadko zdarza się, 
że osoby zgłaszające rodzinę 
do Szlachetnej Paczki interesują 
się potem ich dalszym losem, 
wspierają wolontariuszy w ich 
działaniach. To daje nam wiarę 
w to, że kiedy edycja Paczki się 
skończy, rodzina nie pozostanie 
sama - w pobliżu zostaną życzliwi 
jej ludzie, a relacje sąsiedzkie 
będą mogły zastąpić opiekę 
wolontariuszy. 

Finał tegorocznej Szlachet-
nej Paczki zwany Weekendem 
Cudów odbędzie się w dniach 
11-12 grudnia. Obdarowanych 
zostanie 18 rodzin.
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Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Pyrzycach działa od 2005 roku. 
Jest skierowany do osób 50+ bazu-
jąc na szeroko pojętej aktywizacji 
ludzi dojrzałych - intelektualnej, 
społecznej i fizycznej. Stanowi 
znakomitą formę pogłębiania 
wiedzy, ciekawego spędzania 
czasu, rekreacji i wypoczynku. 
26 listopada br. w sali widowisko-
wo-kinowej Pyrzyckiego Domu 
Kultury, z zachowaniem rygorów 
sanitarnych odbyło się Ogólne 
Zebranie  Sprawozdawczo-Wy-
borcze, w którym udział wzięło 67 
słuchaczy. Władze samorządowe 
reprezentowała pani Marzena 
Podzińska Burmistrz Pyrzyc. 
Zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad wręczono legitymacje trzem 
nowym słuchaczom. Spotkanie 
było również doskonałą okazją do 
podziękowania za dotychczasową 
pracę Zarządu, liderów sekcji, 
członków Komisji Rewizyjnej, 
Sądu Koleżeńskiego, naszych 
instruktorów, ale przede wszystkim 
naszym  partnerom i przyjaciołom, 
którzy nie szczędzą sił i środ-
ków na rzecz „trochę starszej 
młodzieży”. Zebraniu przewod-
niczył Krzysztof Sikora, a Lilia 
Boczkowska skrzętnie wszystko 
notowała,  aby zamieścić to w pro-
tokole.  W głosowaniu jawnym 
wybrano odpowiednie komisje 
do przeprowadzenia wyborów. 
Zebrani wysłuchali sprawozdania 
merytorycznego za okres mi-

nionej kadencji  i finansowego 
przedstawionego przez przewod-
niczącą Komisji Rewizyjnej Irenę 
Herman. Po wysłuchaniu spra-
wozdań, uwzględniając wniosek  
Komisji Rewizyjnej jednomyślnie 
zostało udzielone absolutorium 
ustępującemu Zarządowi. Zebrani 
wysoko ocenili dotychczasową 
pracę osób kierujących działa-
niami naszego stowarzyszenia, 
co znalazło odzwierciedlenie 
w wynikach wyborów. Zasad-
niczą częścią zebrania było 
zgłaszanie kandydatów do władz 
na kadencję 2021-2024 . Zgodnie 
ze Statutem wyborów dokonano 
w głosowaniu tajnym.  Do nowego 
zarządu weszli prawie wszyscy 
członkowie ustępujących władz, 
oprócz jednego, który nie wyraził 
zgody na kandydowanie, i tak:

Lilia Boczkowska, Helena Frąt-
czak, Konrad Krajewski, Henryka 
Krzentowska, Anna Pacyna, Zdzi-
sława Patora, Alicja Przepiórka, 
Anna Seniuk, Krzysztof  Siko-
ra, Zenobia Walczak i Wiktoria 
Wiszniowska-Kijana.

Komisja Rewizyjna: Irena 
Herman, Wanda Konikowska 
i Kazimierz Kozłowski  Sąd Ko-
leżeński:  Urszula Łosiniecka, 
Jan Pacyna i Janusz Przepiór-
ka.  Zarząd na swoim pierwszym 
posiedzeniu ukonstytuował się 
w następującym składzie:  Ze-
nobia Walczak – prezes, Lilia 
Boczkowska i Krzysztof Sikora 

– wiceprezesi: Henryka Krzen-
towska – skarbnik, członkowie: 
Zdzisława  Patora / księgowość/, 
Anna Seniuk, Helena Frątczak, 
Alicja Przepiórka, Anna Pacyna, 
Wiszniowska-Wiktoria Kijana 
i Konrad Krajewski.

Wybranym na nową kadencję 
władzom naszego  stowarzyszenia 
składam serdeczne gratulacje. 
Życzę udanej realizacji kolejnych 

inicjatyw, które słuchaczom Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku dadzą 
możliwość poszerzania wiedzy, 
zdobywania nowych umiejętności 
i kompetencji oraz uczestnictwa 
w inspirujących spotkaniach zgod-
nie z ideą kształcenia przez całe 
życie.

           
                 Zenobia Walczak 
                     – Prezes UTW

   

Radni gminy Lipiany na os-
tatniej sesji podjęli uchwałę 
dotycząca ogłoszenia przetar-
gu na użytkowanie wieczyste 
w drodze przetargu pisemnego 
nieograniczonego, na okres 99 
lat działki znajdującej się w zaso-
bach komunalnych o pow. 0,2311 
ha, w obrębie 2 miasta Lipiany, 
położona przy Miejsko Gminnym 
Ośrodku Kultury, bezpośrednio 
przy jeziorze Wądół. Jak można 

Restauracja, 
czy wypożyczalnia sprzętu wodnego?

Członkowie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Pyrzycach 
wybrali władze na następną
kadencję.

przeczytać w uzasadnieniu, powyż-
sza uchwała została przedłożona 
została przez burmistrza Lipian 
w związku z wnioskiem osoby 
zainteresowanej z przeznaczeniem 
na działalność gastronomiczno 
- rekreacyjną. Potencjalny inwe-
stor ma 5 lat na zakończenie 
zabudowy, zagospodarowanie 
w/w działki. 
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Czwarta edycja okazjonalnego 
Radia Pyrzyce nadającego na 
częstotliwości 91.1 MHz coraz 
bliżej. Partnerami tej edycji będą 
już sprawdzeni na naszej antenie 
miłośnicy lokalnego Radia Py-
rzyce 91,10 MHz, a są to: Gmina 
Pyrzyce - Burmistrz Marzena 
Podzińska, Pomorze Zachodnie  
-Marszałek Olgierd Geblewicz 
i Wicemarszałek Olgierd Kustosz, 
Starostwo Powiatowe w Pyrzy-
cach - Starosta Stanisław Stępień, 
Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Ko-
munalne Sp. z o.o. Bank PKO 
BP, Feldt’s Poland sp. z o.o. Fir-
ma DALKE Małgorzata i Piotr 
Dalke, Backer OBR Sp. z o.o., 
Firma EMBUS, Pyrzycki Dom 
Kultury gdzie mieści się nasze 
studio. Patronat medialny dla 
Radia Pyrzyce 91,10 MHz daje 
tak jak dotychczas Telewizja Ka-
blowa Aura i Dwutygodnik Puls 
Powiatu Pyrzyckiego.  

Czwarta edycja programu Radio 
Pyrzyce 91,1 MHz rozpocznie się 
20 grudnia 2021r., a zakończy 2 
stycznia 2022 roku. Radio Pyrzy-
ce 91,1 MHz tak jak poprzednio 
nadawać będzie 24 godziny na 

W Pyrzycach choinkę stroimy na 91,1 MHz!

dobę, od poniedziałku do piąt-
ku program na „żywo” będzie 
nadawany od 8.00 do 18.00, 
w soboty i niedziele powtórki 
najciekawszych programów, 
transmisje świątecznych na-
bożeństw z kościoła pw. NMP 
Bolesnej w Pyrzycach. Muzycz-
nie oprawimy program muzyką 
lat 80/90 i czymś rytmicznym 
z ostatnich lat. Przypomnijmy, że 

po raz pierwszy lokalna rozgło-
śnia gminy Pyrzyce rozpoczęła 
nadawanie w okresie świątecz-
no-noworocznym 2020 roku, 
kolejna dwutygodniowa emisja 
miała miejsce w okresie świąt 
wielkanocnych 2021. Następnie 
Radio Pyrzyce FOLK towarzyszyło 
Festiwalowi Pyrzyckie Spotkania 
z Folklorem w lipcu tego roku. 

Już dziś zapraszamy do słu-

chania nas, składania życzeń 
imieninowych, urodzinowych 
i świąteczno-noworocznych 
oczywiście za darmo, wystar-
czy tylko zadzwonić. Telefon do 
studia 507 199 093

W Pyrzycach choinkę 
stroimy na 91,1 MHz!
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Zakończyły się prace związane 
z realizacją zadania: „Budowa 
fontanny na działce nr 148/2 obręb 
8 m. Pyrzyce wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą – w trybie zaprojektuj 
i wybuduj”. Wykonawcą robót 
była firma WATER CONTROL 
Dawid Suchanecki z siedzibą 
w Rawiczu.

W ramach zadania wykonano 
fontannę posadzkową z 9 dy-
szami wodnymi umieszczonymi 
po zewnętrznej stronie niecki i 1 
dyszę gejzer w centralnej części 
niecki. Wykonano podświetlenie 
strumieni wodnych lampami LED 
oraz zimową iluminację fontanny 
w postaci figur geometrycznych, 
podświetlane lampami fontanny. 
Jak będzie działać fontanna i jakie 
ma możliwości wizualne świa-

tło/woda, można było zobaczyć 
podczas pierwszego uruchomie-
nia. Niestety, po premierze ze 
względu na zbliżające się mro-
zy wodę z fontanny trzeba było 
odłączyć. Ale, jak zapowiadała 
Burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska, fontanna ma też swój 
plan na zimę, jest to iluminacja 
świetlna uruchomiona 2 grudnia 
i pozostanie z nami aż do wiosny.

Jak informował wykonawca in-
westycji możliwości aranżacji, 
kompozycji wodno/świetlnych 
w lato czy świetlnych w zimę 
jest nieograniczona, ilość zależy 
tylko do osób programujących 
procesor sterujący fontanną. 

PP
 

Pyrzycka fontanna
gotowa na zimę  i na upały 2022
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Świat  obok nas

  Przy tradycyjnym żłobku nie 
dziwią: wół, osioł czy owca, ssaki 
te świetnie wpisały się w tradycję 
świąt. Jednak pytania o związki 

ptaków z Bożym Narodzeniem 
wciąż zaskakują, przynajmniej 
w Polsce. Co prawda w szopkach 
wykonanych w dawnej tradycji 

pojawia się gołąb, ale wyłącznie 
jako przypadkowy gość.

  Nieco inaczej jest w przypadku 
kolęd. Zwłaszcza w staropol-
skich kolędach i pastorałkach 
można spotkać niezłą menażerię 
ptaków jak orzeł, kaczka, kukuł-
ka, kwiczoł, cietrzew, kanarek, 
a nawet papuga - łącznie około 
60 gatunków ptaków.

  Inaczej sprawa ma się na 
Wyspach Brytyjskich, gdzie od 
czasów wiktoriańskich nieod-
łącznym ptasim symbolem jest 
rudzik. Zdobi kartki świąteczne, 
opakowania herbaty, papier do 
pakowania prezentów, a nawet 
widnieje na znaczku kartek 
świątecznych. Można odnieść 
wrażenie, że jego wizerunek 
w obiegu świątecznym prze-
wyższa św. Mikołaja.

   Trudno wyjaśnić ten przyrod-
niczy fenomen kulturowy, ale 
rudzik rzeczywiście pasuje do 

Bożego Narodzenia. Jest w miarę 
pospolity, rozpoznawalny i nie 
stroni od towarzystwa człowie-
ka. Lubi śpiewać nawet zimą, 
więc naprawdę mógł ukołysać 
płaczące Dzieciątko, a piosenkę 
ma przy tym wyjątkowo miłą 
dla ucha.

  W Anglii rudziki zimują i są 
obecne cały rok, to dość wyjąt-
kowa sytuacja, bo większość 
europejskich tych ptaków migruje 
przez Izrael do Afryki.

   W Polsce, wraz ze zmianą 
klimatu, coraz częściej zimują, 
podśpiewują i wygląda na to, 
że razem z nami cieszą się 
z Bożego Narodzenia.

    Na zdjęciu rudzik, który został 
przeze mnie sfotografowany  
w listopadzie br. w okolicy Lipian.

                      M.Białkowski

Basen przy ulicy Basenowej 
w Pyrzycach został wybudowany 
około 1937 r., przez Niemców, 
z myślą o letnim wypoczynku 
mieszkańców Pyrzyc.

 W okresie PRL-u obiekt wyre-
montowano i przez pewien czas 
cieszył on mieszkańców miasta, 
dziś z poniemieckiej  atrakcji zo-
stały tylko ruiny. 

Temat tego miejsca zawsze 
powraca przy okazji wyborów 
samorządowych i okazjonalnie, 
jak ktoś chce dokopać aktualnie 
rządzącej władzy za to, że na 
tym terenie nic się nie dzieje. 
Mimo że już kilku burmistrzów 
i rad gminy Pyrzyce deklarowało, 
że tematem się zajmą i może 
będzie tam imponujące miejsce 
rekreacji, to nikomu się to do 
dziś nie udało. 

Koniec basenowej ściemy?
W dobie pandemii okazało się, że 

wizja budowy centrum wodnego, 
aquaparku itd. jeszcze bardziej 
podupadała, bo wprowadzane 
obostrzenia w korzystaniu z ta-
kich obiektów powodują, że ich 
właściciele mają z utrzymaniem 
obiektów spore problemy, a epi-
demia zagościła w naszym życiu 
chyba na długo. „Postanowiłam 
skończyć z takim przysłowiowym 
bujaniem w obłokach. Mamy 

teren gminny z poniemieckimi 
basenami, teren zrujnowany, za-
niedbany, niebezpieczny, czas 
pomyśleć o sensownym zago-
spodarowaniu tej części miasta. 
Należy zacząć myśleć realnie, na 
co nas stać, a na co nie. Chcę 
rozpocząć dyskusję z radnymi, 
posłuchać też głosów mieszkań-
ców na temat zagospodarowania 
tego terenu. Ja widzę tam  teren 
pod budownictwo mieszkaniowe, 

może z częścią re-
kreacyjną- zieloną 
dla mieszkańców 
tej części miasta. 
Na pewno nie widzę 
tam jakiegokolwiek 
przemysłu, czy 
uciążliwej produkcji, 
ale dyskusja jest 
przed nami” –
przekazała nam Ma-
rzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc. 

Wesołych 
Świąt


