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Ostateczny przebieg
obwodnicy Pyrzyc

Pyrzyckie zuchy 
i harcerze 

Szpitalna oferta
pyrzyckiej placówki

W powiecie pyrzyckim
jest nas coraz mniej

1560 tirów 1560 tirów 
przez Pyrzyce przez Pyrzyce 
na dobę!na dobę! 

Jak zainwestować 
ponad 7 mld zł? 
Ruszyły konsultacje.
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Czym więc należy kierować się 
przy gospodarowaniu tego typu 
odpadami? Przede wszystkim 
nie wolno wyrzucać baterii do 
zwykłego kosza na śmieci. Zu-
żyte baterie powinno się zbierać, 
a następnie oddawać do punktu se-
lektywnej zbiórki. Tylko te baterie, 
które zostaną oddzielone od po-
zostałych odpadów komunalnych, 
mogą być poddane recyklingowi. 
Trudno przecenić korzyści płynące 
z odpowiedniego przetworzenia 
paluszków. Metale ciężkie uży-

wane przy produkcji baterii mogą 
stanowić niebezpieczeństwo – rtęć 
bywa przyczyną skażeń środo-
wiska, ołów jest niebezpieczny 
dla dzieci i młodzieży, powoduje 
choroby, a kadm osłabia procesy 
zachodzące w organizmie, może 
spowodować uszkodzenie wątroby, 
nerek, a nawet zmiany nowotworo-
we. Jednocześnie metale ciężkie 
są bardzo cenne – odzyskiwanie 
ich z pewnością zmniejszy koszty 
związane z produkcją kolejnych 
baterii.

Recykling baterii Gdzie oddać zużyte baterie?

   Obowiązek właściwego po-
stępowania z zużytymi bateriami 
dotyczy zarówno konsumentów, 
jak i przedsiębiorców. Producenci 
i importerzy baterii, akumulato-
rów są zobowiązani do uzyskania 
określonego w ustawie poziomu 
odzysku i recyklingu. W przeciw-
nym wypadku zobowiązani będą 
do opłaty produktowej. Z kolei 
pojedynczy konsument powinien 
zadbać przede wszystkim o to, by 
baterie, akumulatory nie wymie-
szały się ze zwykłymi odpadami 
komunalnymi. Jeśli więc nie zwykły 
śmietnik, to co? Warto wiedzieć, że 
w świetle obowiązującego prawa, 
sklepy o powierzchni powyżej 25 
m2 prowadzące sprzedaż bate-

rii i akumulatorów przenośnych 
mają obowiązek przyjęcia zuży-
tych baterii przynoszonych przez 
konsumentów. 

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Ko-
munalne także ma swój udział 
w recyklingu tego typu odpadów. 
Mieszkańcy gmin obsługiwanych 
przez PPK mogą dostarczać zużyte 
baterie i akumulatory do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Pyrzycach przy 
ulicy Kościuszki 26. W razie pytań, 
wątpliwości co do recyklingu ba-
terii i akumulatorów przenośnych 
można dzwonić 91 5791977 oraz 
91 5791993.

Bateria to genialny wynalazek. Umożliwia transport i magazy-
nowanie energii w dowolnym miejscu i czasie. Ale ta energia jest 
skończona: w pewnym momencie bateria wyczerpuje się. Co się 
dzieje, gdy je wyrzucasz? Jak baterie są poddawane recyklingowi?

W ubiegłym tygodniu na lipiań-
skiej hali sportowej odbyło się 
szkolenie trenerów piłki nożnej 
w ramach Mobilnej Akademii 
Młodych Orłów. Trenerzy z ra-
mienia PZPN, Łukasz Borger 
i Mateusz Kowalczyk w pierwszej 
części poprowadzili wykład oraz 
warsztaty na temat etapizacji 
szkolenia piłkarskiego, a następ-
nie przeprowadzili pokazowy 
trening z naszymi zawodnikami 
z grupy Orlik. 

Dla naszych zawodników to 
kolejne cenne doświadczenie, 
z kolei dla naszych trenerów do-
świadczenie, z którego każdy 
wyciągnął jakiś element, dosko-
nalący jego warsztat trenerski. 

SZKOLENIE
TRENERÓW
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Dziś już wszystko jasne, po wielu 
latach starań obwodnica Pyrzyc 
powoli staje się faktem. Decyzja 
w sprawie obejścia drogowego 
miasta klarowała się w pierwszej 
połowie ubiegłego roku, dziś już 
ma gotową koncepcję i wytypo-
waną trasę. Urząd Marszałkowski 
za kilka dni wyłoni firmę, która 
wykona dokumentację budowlaną 
i inwestycja otrzymała 30 milionów 
zł wsparcia ze środków rządowe-
go Programu Budowy Obwodnic. 

  Pierwotne plany Marzeny Po-
dzińskiej, Burmistrz Pyrzyc na 
przebieg obwodnicy były inne od 
obecnych. Pierwsza przygotowana 
przez burmistrz koncepcja była 
skromniejsza ze względu na koszty 
i mówiła o przebiegu obwodnicy po 
trasie nieczynnej linii kolejowych 
od strony ulicy Szczecińskiej do 
ulicy Mickiewicza. Był to plan na 
nieodpłatne przejęcie od PKP te-
renów, budowy na nich obwodnicy 
ścieżki rowerowej i infrastruktury 
miejskiej. Niestety, to co ważne dla 
mieszkańców Pyrzyc niekoniecznie 
musi być ważne dla władz w PKP 
w Warszawie. Kolejowa firma, mi-
mo dziesiątek pism i spotkań, nie 
wyraziła zgody na nieodpłatne 
przekazanie terenów Gminie Py-
rzyce. Zrozumienia dla problemu 
Pyrzyc nie było w PKP, ale znalazło 
się w Urzędzie Marszałkowskim 
i kolejna koncepcja wyprowa-
dzenia obwodnicy poza miasto 
znalazła uznanie Olgierda Geble-
wicza, Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego i decyzja 
o budowie obejścia drogowego 
miasta Pyrzyce w ubiegłym roku 
zapadła i jest realizowana. Dziś 
pewnie wielu z mieszkańców 
Pyrzyc zastanawia się, czy ob-
wodnica będzie przebiegać koło 
ich domu, a jak przez obwodnicę 
będzie można dostać się do miasta, 
czy będą ronda i ile itd. Dlatego 
postanowiliśmy przedrukować frag-
ment „Koncepcji budowy obejścia 
m. Pyrzyce w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 119, by choć trochę 
zaspokoić ciekawość pyrzyczan.

„Droga rozpoczyna się skrzy-
żowaniem zlokalizowanym na 
istniejącym łuku poziomym i pio-
nowym na krzyżowaniu DW 106 
z drogą powiatową nr 1560Z 
w kierunku Brzezin, na wysoko-
ści Geotermii Pyrzyce. W stanie 
istniejącym wzniesienie przed 
łukiem poziomym uniemożliwia 
widoczność na skrzyżowaniu, 
prowadzący pojazdy rozwijają 

w tym miejscu duże prędkości, 
jest to niebezpieczne miejsce 
szczególnie dla włączających się 
w DW 106 z drogi powiatowej. 
W tym miejscu zaprojektowano 
czterowlotowe skrzyżowanie typu 
rondo. Zmniejszone zostały spadki 
podłużne na dojeździe do skrzy-
żowania, poprawi to widoczność, 
uspokoi ruch i bezpieczeństwo 
na skrzyżowaniu.  W km 2+015,6 
obwodnica przecina drogą gminną 
nr 616001Z – ul. Głowackiego. 
W tym miejscu przewidziano plac do 
zawracania od strony miasta oraz 
skomunikowano drogą gminna od 
strony Ryszewka za pośrednictwem 
drogi dodatkowej ze skrzyżowa-
niem zlokalizowanym na DW 119.   
W km 2+566,4 droga przeci-
na DW 119 – ul. Szczecińską. 
Zaprojektowano w tym miejscu 
czterowlotowe skrzyżowanie w śla-
dzie trasy. Wloty od strony centrum 
miasta i Szczecina zaprojekto-
wano w śladzie istniejącej drogi.  
W km 3+020,9 droga przecina DP 
1588Z – ul. Równą. Zaprojektowano 
w tym miejscu czterowlotowe skrzy-
żowanie. Wloty od strony centrum 
miasta i Rzepanowa zaprojekto-
wano w śladzie istniejącej drogi. 
Dla tego rozwiązania konieczne 

będzie uzyskanie odstępstwa 
od przepisów techniczno - bu-
dowlanych na odległość między 
skrzyżowaniami wynoszącą 455 
m (odległość między skrzyżo-
waniami do drogi klasy GP poza 
teren zabudowy wynosi 1000 m 
w wyjątkowych przypadkach).  
W km 4+394 obwodnica prze-
cina drogę gminną nr 620011Z 
– ul. Przyszłości. W tym miejscu 
przewidziano plac do zawraca-
nia od strony miasta oraz drogę 
dodatkową po zachodniej stronie 
obwodnicy zapewniającą dojazd 
do działek przyległych oraz  moż-
liwość zawracania.  W 5+006,5 
droga przecina, nowo powstałą 
na nasypie kolejowym, ścieżkę 
rowerową. Zaprojektowano w tym 
miejscu przejście górą nad ścieżką, 
której ciągłość zostanie zachowana 
poprzez budowę obiektu - tunelu 
łupinowego (przepustu) na ścieżce 
rowerowej. W km 6+214,2 droga 
przecina DW 122 - ul. Mickiewicza. 
Zaprojektowano w tym miejscu 
czterowlotowe skrzyżowanie 
zlokalizowane między osiedlem 
zabudowy jednorodzinnej przy 
ul. Mickiewicza i ul. Konopnickiej 
a ul. Przybora. Wloty od strony 
centrum miasta i drogi krajowej 

S3 zaprojektowano w śladzie 
istniejącej drogi. Skrzyżowanie 
odsunięte jest względem warian-
tów 1 i 3 w stronę centrum miasta 
unikając tym samym przejęcia pod 
pas drogowy działki nr 161/1, na 
której zlokalizowany jest Stary 
Młyn, wobec którego Gmina Py-
rzyce zakłada plany rewitalizacji.   
Dalszy przebieg obwod-
nicy odsunięty jest od 
planowanego osiedla zabudowy 
jednorodzinnej przy ul. Konopnickiej.  
Droga kończy się czterowlotowym 
skrzyżowaniem typu rondo z DW 
119 w km 7+351,3. Skrzyżowanie 
zaprojektowano w śladzie istniejącej 
drogi. Wlot od strony Lipian jak i od 
strony centrum miasta zostaną 
przebudowane celem uspokoje-
nia ruchu i upłynnienia toru jazy. 
Czwarty wlot zapewnia obsługę 
przyległych terenów w obrębie 
zbiornika Sicina. Całkowita długość 
obwodnicy wynosi 7+545 km.”

Jeżeli prace projektowe będą 
realizowane zgonie z planem, to 
pierwsze koparki wjadą na teren 
budowy obwodnicy Pyrzyc w 2024 
roku.

PP

Ostateczny przebieg
 obwodnicy Pyrzyc

Według wstępnych wyników 
Narodowego Spisu Powszech-
nego Ludności i Mieszkań 2021,  
populacja ludności Rzeczypospo-
litej Polskiej liczyła 38 179,8 tys. 
osób. Liczba ludności Polski była 
mniejsza o 0,9% w porównaniu 
z wynikami spisu 2011 r.  

Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego, od 
stycznia do końca listopada 
2021 r. umarło aż 458,4 tys. 
osób, a urodziło się tylko 305,6 
tys., czyli regres naturalny jesz-
cze przed grudniem wyniósł aż 
152,8 tys. osób. 

Dla porównania, w całym 
2020 r. - najgorszym wtedy 
od II wojny światowej - lud-
ność zmniejszyła się o 122,1 

W powiecie pyrzyckim jest nas coraz mniej
tys. Ostatnie trendy wskazują, że 
populacja naszego kraju raczej 
się zwija, niż rozwija.

Czy populacja pyrzyckich gmin 
ma także tendencję malejącą?

Poprosiliśmy o dane na ten te-
mat z pyrzyckich gmin. Z danych 
zamieszczonych w tabeli jedno-
znacznie widać, że w żadnym roku, 
w żadnej gminie nie odnotowano 

przewagi ilości urodzeń nad zgo-
nami. W analizowanym okresie 
2019, 2020 i 2021 w powiecie 
pyrzyckim odnotowujemy ubytek 
naturalny w ilości 558 osób. W tym 
materiale podajemy tylko dane 
dotyczące ilości urodzeń i zgonów 
w poszczególnych gminach, nie 
mamy danych dotyczących mi-
gracji i zmian z tym zjawiskiem 
związanych. 

PP
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W roku ubiegłym w parku im. 
Mariana Matysiaka zamontowane 
zostały lampy, tym samym część 
parku za pyrzyckim liceum po wielu 
latach doczekała się oświetlenia 
ścieżek. Inwestycja zrealizowana 
został w całości z budżetu Gminy 
Pyrzyce, a koszt to kwota 120 500 
złotych. Park w ostatnim czasie 
wzbogacony został także o plac 
zabaw, który każdego roku jest 
doposażany. Jak widać na zdję-

Park na wiosnę będzie trochę inny

ciach, to nie koniec rewitalizacji 
parku, obecnie wykonywane są 
kolejne odcinki ścieżek i miejsca 
z ławkami.

„Mamy w mieście, a także na 
terenie gminy wiele miejsc do zaba-
wy dla dzieci, obecnie analizujemy 
sposób zagospodarowania takiego 
miejsca dla młodzieży, na przykład 
skatepark albo park do akrobacji 
rowerowych” – powiedziała Marze-
na Podzińska, Burmistrz Pyrzyc.

Uprzejmie informuję, że złożony przez Gminę Warnice wniosek 
w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin 
pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, został 
zaakceptowany przez biuro projektu Cyfrowa Gmina. Jednakże 
Gmina Warnice wnioskowała o środki finansowe na zakup sprzętu 
komputerowego w wysokości 250.880,00 zł, a wniosek został 
zaakceptowany na wartość 180.880,00 zł. Pierwotnie przewidziane 
w konkursie grantowym stawki 3.500,00 zł za komputer stacjo-
narny lub laptop oraz 1.500,00 zł za tablet zostały obniżone do 
2.500,00 zł oraz 1.000,00 zł. Obecnie oczekujemy na podpisanie 
umowy o powierzeniu grantu. Po podpisaniu umowy w terminie do 
40 dni roboczych, Gmina Warnice powinna otrzymać przyznane 
środki. Zgodnie z założeniami konkursu, gmina będzie miała 
10 miesięcy od dnia podpisania umowy na realizację projektu. 
Zadaniem gminy będzie ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu 
komputerowego zgodnie z ustawą o zamówieniach publicz-
nych, wyłonienie wykonawcy i przekazanie sprzętu do rodzin. 
Informacje o realizacji projektu będą sukcesywnie publikowane 
na stronie internetowej www.warnice.pl

Wójt Gminy Warnice 
/-/ Alina Werstak 

Wsparcie dzieci i wnuków
byłych pracowników PGR 
w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR
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Korbach to miasto powiatowe 
w Niemczech, położone w kraju 
związkowym Hesja i siedziba 
powiatu Waldeck-Frankenberg. 
Dla Pyrzyc to jedno z miast part-
nerskich, w którym po wojnie 
osiedliła się duża grupa nie-
mieckich mieszkańców Pyritz 
(dawna niemiecka nazwa mia-
sta), zmuszonych do ewakuacji 
w końcowej fazie II wojny świa-
towej. Można tam pospacerować 
m.in. takimi ulicami jak: Pyritzer 
Str (Pyrzycką), Weizackerstr 
(powiatową Pyrzycką) albo po-
słuchać dźwięku kościelnego 
dzwonu… również pochodzące-
go z terenu powiatu pyrzyckiego.  
Wspomniany dzwon przywiezio-
ny został do Korbach w 1995 r. 
Mowa tu o dzwonie pochodzą-
cym z kościoła w Czarnowie 
k.Pyrzyc (kiedyś Groß Zarnow). 
Jego historia jest bardzo cieka-

O czym dzwonią dzwony w Korbach?

wa, a że w ogóle przetrwał do dziś 
jest niezwykłym zbiegiem oko-
liczności. Dzwon z Groß Zarnow, 
odlany został w Szczecinie (Stettin) 
w 1757 r. podczas wojny siedmio-
letniej i ważył 340 kg. W czasie II 
wojny światowej Hermann Göring, 
jeden z twórców i głównych postaci 
hitlerowskiej III Rzeszy, zbrodniarz 
wojenny, z powodu niedoborów 
zbrojeniowych postanowił przetopić 
dzwony w broń. Dzwon kościoła 
św. Marka w Korbach jest tylko 
jednym z wielu dzwonów, które 
zostały wysłane ze wschodu na 
zachód podczas II wojny światowej. 
15 marca 1940 roku Hermann 
Göring jako „Generalny Marszałek 
Polowy”, nakazał, aby wszystkie 
ilości metalu zawarte w dzwonach 
z brązu i miedzi zostały zarejestro-
wane i natychmiast udostępnione 
niemieckiemu rezerwatowi zbro-
jeniowemu. W czasie wojny 

niemiecki przemysł zbrojeniowy 
przetworzył około 80.000 dzwo-
nów na broń i amunicję. Dzwon 
z Czarnowa jednak ocalał. Ten 
i nieliczne, które przetrwały II wojnę 
światową, w centralnym punkcie 
zbierania dzwonów w Hamburgu 
„Glockenfriedhof”, w latach powo-
jennych „wypożyczono” niemieckim 
kościołom. Dzwon z Groß Zar-
now, przywieziono w 1950 r. do 
Lüdinghausen koło Münster. Ale 
jak dzwon dotarł do Korbacha? 
W połowie lat 90-tych XX wieku, 
w związku z planami budowy wieży 
przy kościele św. Marka, pojawiło 
się u byłych mieszkańców Pyrzyc 
pragnienie wysłuchania dźwięku 
starego dzwonu pomorskiego. Ze 
względu na bliskie związki mię-
dzy miastem Korbach i Pyrzyce 
Karl-Heinz Keudel, ówczesny 
przewodniczący Kirchbauverein, 
wspomina: „Najpierw zwróciliśmy 

się do kościoła w Hamburgu. 
Odpowiedź była negatywna”. 
Dzwon trafił do Korbach do-
piero w 1995 roku. Wcześniej 
miejscowa społeczność nie 
chciała rozstać się z dzwo-
nem. Po długich negocjacjach 
Korbach zgodził się sfinanso-
wać wymianę dzwonu wraz 
z transportem i montażem, 
przy wsparciu wielu sponso-
rów, a miasto Lüdinghausen 
zgodziło się na wymianę. 

Prezentowana widokówka 
przedstawia ujęcie kościo-
ła w Czarnowie. Kartka bez 
obiegu pocztowego. Pro-
ducent: Verlag Deutscher 
Künstlelbond, Dir F.H. Sage. 



                                                                     Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 3                                                          22.02.2022 8

Radni powiatu pyrzyckiego na 
najbliższej sesji będą podejmować 
uchwałę dotyczącą zmiany załącz-
nika do uchwały tj. wykazu dróg 
powiatowych w mieście Lipiany. 
Uchwała ta podyktowana jest tym, 
iż od 1.01.2022 r. droga powiatowa 
nr 1597Z, czyli pl. Wolności w Li-
pianach została pozbawiona kat. 
drogi powiatowej z jednoczesnym 
zaliczeniem jej do kat. drogi gmin-
nej. Oznacza to, że od 1 stycznia 
2022 plac Wolności w Lipianach 
będzie należał do Gminy Lipiany, 
a nie do Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach. 

Ma to swoje plusy, bo na przykład 
lipiańskie organizacje chcąc zorga-
nizować coś w centrum miasteczka 
nie będą musiały występować 
o powolnienie (zajęcie pasa 
drogowego) do starostwa, a co 
ważniejsze gmina będzie miała 
większe możliwości kształtowania 
wglądu tego miejsca, a także więk-
sze możliwości w pozyskiwaniu 
środków zewnętrznych na ten cel.

Plac Wolności 
w Lipianach 
drogą gminną 

W tym roku, gdy tylko pogoda 
pozwoli, rozpocznie się II etap 
przebudowy drogi powiatowej 
- ulica Poznańska w Pyrzycach. 
Etap o wartości zadania 468 
876,00 zł brutto otrzymał 50% 
dofinansowania z Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg. Inwestycje 
na zlecenie powiatu realizować 
będzie Konsorcjum firm Usługi 
Sprzętem Budowlanym Ksel Jacek 
i „BUD SERWIS” Norbert Woźniak. 
W tym etapie przebudowy ulicy 
Poznańskiej zaprojektowano budo-
wę oraz przebudowę chodników, 
przebudowę zjazdów do posesji, 
wymianę istniejącego oznakowania 
na nowe oraz wykonanie ozna-
kowania poziomego na jezdni. 
Dodatkowo na wysokości nowej 
zatoki, na wysokości szkoły za-
projektowano nowe barierki oraz 
dojście do chodnika. Umowa na 
wykonanie tego zadania została 
podpisana 22 grudnia 2021, a wy-
konawcy mają na jej realizację 

Przebudowa ulicy Poznańskiej 
w Pyrzycach Etap II 

150 dni, można więc założyć, że 
przebudowa zakończy się naj-
później w drugiej połowie maja.

 
„Ten etap przebudowy ulicy Po-

znańskiej, zamyka przebudowę 
całego bardzo ważnego ciągu ko-
munikacyjnym w mieście Pyrzyce. 
Idąc ulicą Staromiejską od ulicy 

Warszawskiej do skrzyżowania 
z ulicą Ciepłowniczą i dalej ulicą 
Poznańską do placu Wolności. 
Cieszę się, że mój pomysł eta-
powania przebudowy tych ulic, 
które stanowią drogę powiatową 
skończy się już niedługo sukce-
sem. Jest to inwestycja, którą 
mocno wspierali poseł Leszek 
Dobrzyński i  Zbigniew Bogucki 
Wojewoda Zachodniopomorski, 
za co im serdecznie dziękuję” – 
powiedział Stanisław Stępień, 
Starosta Pyrzycki 
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W poprzednim wydaniu Pulsu 
Powiatu zamieściliśmy informację 
o tym, że Gmina Pyrzyce po raz 
kolejny podpisała umowę  z Gminą 
Miasto Szczecin, za pośrednic-
twem Szczecińskiego Centrum 
Profilaktyki Uzależnień - Dział 
Pomocy Osobom Nietrzeźwym 
Izba Wytrzeźwień, na  „nocleg” dla 
tych 6 pyrzyczan, którzy przesadzili 
z trunkami. W artykule znalazła 
się informacja, że Gmina Pyrzyce 
podpisała taką umowę jako jedyna 
w powiecie pyrzyckim, tymczasem 
okazuje się, że gmin  dbających 
o swoich nietrzeźwych miesz-
kańców jest więcej. W tym roku 
umowy podpisały także: Gmina 
Warnice, przeznaczając na ten cel 

kwotę 1920,00 zł za noclegi w Izbie 
Wytrzeźwień dla 6 osób, Gmina 
Lipiany 1280,00 zł z noclegiem 
w Szczecinie dla 4 osób, Gmina 
Przelewice z kwotą 640,00 zł za-
pewni pobyt w Izbie Wytrzeźwień 
2 mieszkańcom gminy i, jak już 
pisaliśmy, Gmina Pyrzyce z kwotą 
1920 zł gwarantując noclegi z wy-
trzeźwieniem dla 6 osób. Gmina 
Bielice nie planuje podpisania umo-
wy z Gminą Miastem Szczecin, 
a Gmina Kozielice myśli nad taką 
formą opieki dla nadużywających 
alkoholu mieszkańców. Przypo-
mnijmy, że Szczecińskie Centrum 
Profilaktyki Uzależnień - Dział 
Pomocy Osobom Nietrzeźwym 
Izba Wytrzeźwień zapewnienia 

Izba wytrzeźwień 
dla mieszkańców 4 gmin

przywiezionym pensjonariuszom 
opiekę medyczną, nocleg, a po 
wytrzeźwieniu rozmowę z psycho-
terapeutą, co dla skacowanych jest 
chyba najgorszą częścią takiego 
pobytu. Na nocleg do Izby Wytrzeź-

Plac Wolności 
w Lipianach 
drogą gminną 

W dobie wszechobecnych 
wśród dzieci telefonów komór-
kowych, gier komputerowych 
i innych czasami niezbyt mą-
drych rozrywek, cały czas 
trwa poszukiwanie, oferowa-
nie dzieciom i młodzieży zajęć 
odbiegających choć trochę od 
współczesnych pomysłów na 
spędzanie wolnego czasu przez 
najmłodszych. Nauczycielki ze  
Szkoły Podstawowej z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Pyrzycach 
Małgorzata Olejniczak i Justyna 
Pawłowska ogłosiły kilka dni 
temu zapisy do drużyny har-
cerskiej i zuchowej.

Ryszard Tański - Skąd pomysł 
na taką działalność w szkole i kiedy 
się zrodził?

Małgorzata Olejniczak - Pomysł 
zrodził się już dwa lata temu, kiedy 
to pani Marzena Podzińska, Bur-
mistrz Pyrzyc podczas rozmowy 
z panią Małgorzatą Jasion – dyrek-
torką  szkoły, wyszła z propozycją 
utworzenia w Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi dru-
żyny harcerskiej reprezentującej 
Gminę Pyrzyce.

R.T. -.Jakie widzicie możliwości 
w pracy z dziećmi, co planujecie 
po powstaniu drużyn, jak będą 
wyglądały pierwsze zajęcia?

Justyna Pawłowska - W naszej 
szkole jest bardzo dużo uczniów, 
którzy jeszcze przed utworzeniem 
drużyny wyrażali chęć uczestnic-
twa w tego typu przedsięwzięciu, 

dlatego też jesteśmy pełne opty-
mizmu widząc zaangażowanie 
na takim etapie. Natomiast, jeżeli 
chodzi o nasze plany, to są one 
już bardzo dobrze przemyślane. 
Mamy już program działania, który 
zakłada funkcjonowanie dwóch 
grup. Pierwsza z nich to ZUCHY – 
BURSZTYNKI z klas 1-3, druga to 
HARCERZE – CZTERY ŻYWIOŁY 
z klas 4-8. Drużyna posiada także 
logo, które będzie się znajdowało  
na chustach harcerskich. Rusza-
my 3 marca, ponieważ 1 marca 
odbędzie się spotkanie z rodzi-
cami dzieci, które złożyły kartę 
przynależności do ZHP. Już na 
pierwszym spotkaniu zapoznamy 
dzieci z programem pracy, regu-
laminami i hymnem harcerskim 
„Wszystko co nasze Polsce od-
damy”, jak również szczegółowo 
omówimy pierwszy rajd „Szlakiem 
walk o Pyrzyce”, zaplanowany 
już na 5 marca. Tak więc mamy 
dużo pracy.

R.T. - Do jakiego hufca będziecie 
należeć?

Małgorzata Olejniczak - Bę-
dziemy należeć do ZHP Myślibórz, 
działającego nieprzerwanie od 
27 września 1945 roku. Mamy 
nadzieję, że współpraca z tak 
doświadczonymi druhami, zaowo-
cuje również sukcesami w naszej 
gminie.

R.T. - Kiedy planujecie pierwsze 
zbiórki?

Justyna Pawłowska- Jak już 
wspominałyśmy, pierwsze spo-

tkanie odbędzie się 3 marca, po 
którym udamy na rajd. Jeżeli chodzi 
o harmonogram spotkań, to na 
chwilę obecną planujemy spotykać 
się raz w tygodniu w harcówce, 
która już czeka na nowych zuchów 
i harcerzy.

R.T. - Czy obie panie mają do-
świadczenie harcerskie?

Małgorzata Olejniczak - Odkąd 
podjęłyśmy pracę w szkole jako 
nauczycielki sprawujemy opiekę 
nad Kołem Turystyczno-Krajo-
znawczym PTTK Ziemi Pyrzyckiej, 
zostałyśmy również przeszkolone 
do pracy z drużyną harcerską. 
W dalszym ciągu będziemy ukie-
runkowywać się i doskonalić w tym 
temacie.  A ponadto rozmawiamy 

z osobami starszymi, które były 
wcześniej w harcerstwie i prowa-
dziły swoje drużyny.

R.T. - Czy jest już sala w szkole 
na harcówkę?

Justyna Pawłowska - Tak. 
Jest już gotowa. Czekamy tylko, 
aby nastał marzec i pełne zapału 
ruszamy do pracy.

Do wywiadu dołączone jest lo-
go tworzącej się drużyny zuchów 
i harcerzy w Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi Py-
rzycach. 

RT

Pyrzyckie zuchy i harcerze 

wień mogą odwieźć mieszkańca 
w/w gmin  policjanci, albo strażnicy 
w przypadku gminy Pyrzyce i War-
nice, do domu po wytrzeźwieniu 
dany klient musi niestety wrócić 
już na własny rachunek.
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W ostatnich miesiącach 2021 

roku sporo było dyskusji na 
temat Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach, sporo było obaw 
dotyczących przyszłości szpitala, 
jego przekształcenia lub ewen-
tualnej likwidacji. Krążące plotki 
zdementował wtedy Starosta Py-
rzycki Stanisław Stępień i dyskusja 
o likwidacji ucichła, ale pytania 
czym jest dziś szpital, jakie usługi 
świadczy dla pacjentów pozostały. 

Obecnie w strukturze szpi-
tala znajdują się następujące 
oddziały: Oddział Chorób We-
wnętrznych, Oddział Chirurgii 
Ogólnej, Oddział Chirurgii Ura-
zowo-Ortopedycznej, Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 
Ponadto w szpitalu funkcjonuje 
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Izba 
Przyjęć i Izolatorium Covid. Szpi-
tal posiada 139 łóżek, corocznie 
z usług oferty medycznej szpitala 
korzysta kilkadziesiąt tysięcy osób. 

Aktualnie na podstawie decyzji 
wojewody zachodniopomorskiego 
wszystkie oddziały szpitala peł-
nią wyłącznie funkcję  oddziałów 
covidowych. Oprócz w/w oddziałów 
w Szpital Powiatowy w Pyrzycach 
świadczy ambulatoryjne usługi 
medyczne w zakresie: 

Poradnie:
Poradnia Urologiczna

   Zakres działalności poradni to 
diagnostyka i leczenie farmakolo-
giczne układu moczowego u kobiet, 
diagnostyka układu moczowego 
i układu płciowego u mężczyzn, 
badanie USG układu moczowego  
i układu płciowego.

Poradnia Chirurgiczna
   Zakres poradni to porady z za-

kresu schorzeń chirurgicznych 
i chirurgii ogólnej, zabiegi z zakresu 
małej chirurgii, np. zdjęcie płytki 
paznokciowej, usuwanie niezło-
śliwych zmian skórnych (kaszaki, 
brodawki, tłuszczaki, gangliony, 
torbiele, zmian z błon śluzowych 
i tkanek miękkich, itp.)  z niezbęd-
ną diagnostyką (w tym badanie 
histopatologiczne), chirurgia urazo-
wa – szycie ran, unieruchomienie 
złamań narządów ruchu, leczenie 
ostrych stanów zapalnych, np. 
torbieli ropnych.

Poradnia Chirurgi 
Urazowo – Ortopedycznej

Zakres działalności poradni to 
leczenie chorób narządu ruchu, 
leczenie schorzeń kręgosłupa 
z niezbędną diagnostyką (NMR, 
KT, RTG). Na miejscu wykonywane 
są badania RTG narządu ruchu. 
Pacjenci przyjmowani w porad-
ni są kierowani bezpośrednio do 
oddziału chirurgii urazowo-ortope-
dycznego na zabieg operacyjny.

Poradnia 
Położniczo – Ginekologiczna

 Zakres działalności poradni to 
profilaktyka w przebiegu ciąży pra-
widłowej oraz opieka w pełnym 
zakresie ciąży, profilaktyczne 
badania cytologiczne, konty-
nuacja leczenia poszpitalnego, 
wykonywanie bezpłatnych badań 
ultrasonograficznych w przebiegu 
ciąży oraz USG ginekologiczne, 
diagnostyka niepłodności.

Poradnia Preluksacyjna
Poradnia Preluksacyjna zajmuje 

się profilaktyką chorób stawów 
biodrowych noworodków z koniecz-
ną diagnostyką USG. W ramach 
wizyty w Poradni Preluksacyjnej 
wykonywane jest badanie orto-
pedyczne dziecka oraz badanie 
USG stawów biodrowych.

Poradnia Pulmonologiczna
Zakres działalności poradni to: 

diagnostyka i leczenie chorób ukła-
du oddechowego, m in. spirometria, 
usg jam opłucnowych, kwalifikacje 
do bronchofiberoskopii.

Poradnia Kardiologiczna
Zakres działalności poradni to 

diagnostyka i leczenie chorób 
układu sercowo – naczynio-
wego, kontrola pacjentów po 
zabiegach pomostowania aor-
talno – wieńcowego i angioplastyki 
wieńcowej oraz innych operacjach 
kardiochirurgicznych, kontrola 
poszpitalna chorych leczonych 
w szpitalu z przyczyn kardiologicz-
nych. Wykonywane są badania 
diagnostyczne: EKG wysiłkowe, 
EKG 24-godzinne metodą Holte-
ra, 24 godzinny pomiar ciśnienia 
tętniczego, USG serca. W ramach 
Budżetu Obywatelskiego Gmi-

ny Pyrzyce na rok 2021 Szpital 
Powiatowy w Pyrzycach wygrał 
głosowanie na zadanie „Zakup 
aparatu USG dla Poradni Kardio-
logicznej w Szpitalu Powiatowym 
w Pyrzycach” i otrzymał aparat 
USG na kwotę 100 000,00 złotych.

Poradnia Diabetologiczna
Zakres działalności poradni to 

diagnostyka i leczenie cukrzycy, 
edukacja chorych na cukrzycę

.
Poradnia 

Medycyny Sportowej
Do zadań Poradni należy przede 

wszystkim udzielanie porad w za-
kresie medycyny sportowej, 
wydawanie orzeczeń uprawnia-
jących do udziału w treningach 
i zawodach sportowych dzieci 
i młodzieży. 

Poradnia Endokrynologiczna
Zajmuje się zaburzeniami 

oraz leczeniem nieprawidłowo-
ści w funkcjonowaniu układu 
hormonalnego (rozpoznawanie 
i leczenie zaburzeń funkcji gruczo-
łów dokrewnych, wydzielających 
hormony). W ramach poradni jest 
dokonywana diagnostyka i lecze-
nie schorzeń tarczycy, przysadki, 
nadnerczy. Lekarz endokrynolog 
zajmuje się zarówno diagnozą, jak 
i prowadzeniem leczenia zaburzeń 
endokrynologicznych.

Poradnia 
Gastroenterologiczna

Poradnia zajmuje się zabu-
rzeniami funkcjonowania układu 
pokarmowego: przełyku, żołądka, 
jelit, odbytu, trzustki, wątroby oraz 
dróg żółciowych. 

Poradnia 
Chorób Wewnętrznych

W poradni prowadzona jest kon-
tynuacja leczenia po hospitalizacji 
na oddziale chorób wewnętrznych. 

Poradnia Neurologiczna
W Poradni Neurologicznej udzie-

lane są świadczenia z zakresu 
profilaktyki, diagnostyki i leczenia 
zaburzeń układu nerwowego.

Pracownie:
Pracownia Endoskopii

W pracowni wykonywane są 

badania endoskopowe:
- górnego  odcinka przewodu 

pokarmowego min. diagnostyka 
chorób przewodu pokarmowe-
go (choroby wrzodowej żołądka, 
dwunastnicy, chorób nowotworo-
wych przewodu pokarmowego), 
pobieranie wycinków do badania 
histopatologicznego oraz na obec-
ność helicobacter pylori,

- dolnego odcinka przewodu 
pokarmowego min. diagnostyka 
chorób jelita grubego z badaniem 
histopatologicznym, polipektomie 
endoskopowe. W marcu 2020 roku 
pracownia została wyposażona 
w nowoczesny sprzęt wideoko-
lonoskop wraz z insuflaotem na  
kwotę 194 955,70 złotych w ra-
mach projektu ze środków EFS 
„Lepiej zapobiegać niż leczyć 
– profilaktyka nowotworu jelita 
grubego”.  W ramach Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Pyrzy-
ce szpital wygrał głosowanie na 
zadnie pt. „Zakup dla Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach ze-
stawu do wideoendoskopii 1kpl. 
kolonoskop + gastroskop” na kwotę 
250 000,00 złotych. Dzięki wypo-
sażeniu Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach w najnowszej genera-
cji sprzęt medyczny do diagnostyki 
endoskopowej szpital aktualnie 
oferuje jeden z najwyższych stan-
dardów usług diagnostyki układu 
pokarmowego województwie za-
chodniopomorskim. 

Pracownia Fizjoterapii
Zakres działalności pracowni 

obejmuje fizykoterapię i kinezy-
terapię.

Pracowanie USG
W pracowni ultrasonogra-

ficznej wykonuje się badania 
diagnostyczne USG min. jamy 
brzusznej. Pracownia posiada ak-
tualnie najnowszej generacji sprzęt 
medyczny zakupiony w ramach 
dofinansowania z UE.

Pracownia RTG
W pracowni wykonywana jest 

diagnostyka rentgenowska – pełny 
zakres badań standardowych tj.: 
zdjęcia radiologiczne (zdjęcia RTG 
układu kostnego, zdjęcia RTG płuc 
i przeglądowe jamy brzusznej, 

Szpitalna oferta pyrzyckiej placówki
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zdjęcia RTG zębów, układu mo-
czowego itp.). 4 lutego 2022 roku 
została uroczyście uruchomiona 
nowoczesna pracownia, w której to 
od 6 października 2021 roku trwały 
prace modernizacyjne związane 
z zadaniem pt. „Zakup aparatury 
RTG oraz przystosowanie pomiesz-
czeń do obowiązujących przepisów 
budowlanych i sanitarno epidemio-
logicznych  w Szpitalu Powiatowym 
w Pyrzycach”. Na realizację za-
dania Powiat Pyrzycki otrzymał 
dofinansowanie w kwocie 1 700 
000,00 zł ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Pracownia została przystosowa-
na do obowiązujących przepisów 
budowlanych i sanitarnych oraz 
wyposażona między innymi w no-
woczesny cyfrowy aparat RTG 
z sufitowym zawieszeniem lampy 
wraz z mobilnym aparatem RTG. 
Nowoczesny sprzęt medyczny 
RTG poprawi jakość badań diagno-

stycznych w Szpitalu Powiatowym 
w Pyrzycach oraz zwiększy bez-
pieczeństwo pacjentów. Pracownia 
Rentgenodiagnostyki w Szpitalu 
Powiatowym w Pyrzycach śred-
nio miesięcznie wykonuje około 
1000 badań RTG. Dzięki prze-
prowadzonej inwestycji Szpital 
Powiatowy w Pyrzycach oferuje 
jeden z najwyższych standardów 
usług rentgenodiagnostyki woje-
wództwie zachodniopomorskim. 

Podstawowa Opieka 
Zdrowotna Nocna  

i Świąteczna Opieka  
Zdrowotna

  Poradnie nocnej i świątecz-
nej opieki zdrowotnej udzielają 
pomocy pacjentom w podstawo-
wym zakresie od poniedziałku do 
piątku w godz. 18.00 do 8.00 dnia 
następnego oraz całodobowo w so-
boty, niedziele i inne dni ustawowo 
wolne od pracy. Rejestracja do 

poradni przyszpitalnych w Szpitalu 
Powiatowym przyjmuje pacjentów 
osobiście bądź telefonicznie pod nr 
telefonu  91 817 11 10 . Rejestracji 
można dokonać również online: 
https://lekarzebezkolejki.pl/Szpi-
talPowiatowyWPyrzycachPyrzyce

W Szpitalu Powiatowym 
w Pyrzycach funkcjonuje Punkt 
Szczepień przeciwko COVID-19 
oraz mobilny punkt pobierania 
wymazów COVID-19. W Szpitalu 
Powiatowym w Pyrzycach pracuje 
wykwalifikowany personel me-
dyczny: opiekunowie medyczni, 
ratownicy medyczni, fizjoterapeuci, 
farmaceuci, technicy RTG, pielę-
gniarki oraz lekarze. Duża część 
personelu medycznego posiada do-
świadczenie w pracy w ośrodkach 
klinicznych i jednostkach nauko-
wych. Pyrzycki szpital może się 
pochwalić jednym z najszerszych 
zakresów usług ambulatoryjnych 

ze szpitali powiatowych w woje-
wództwie zachodniopomorskim. 
Sukcesywnie uruchamiane 
są nowe poradnie medyczne, 
a przy uwzględnieniu potrzeb 
społecznych w planach działal-
ności szpitala przyjęte założenia 
określają uruchomienie kolejnych 
poradni i pracowni medycznych. 
Dzięki znaczącemu doposaże-
niu w ostatnim okresie szpitala 
w nowoczesny sprzęt medyczny, 
Szpital Powiatowy w Pyrzycach 
stał się ośrodkiem medycznym 
oferującym aktualnie najwyższy 
standard usług medycznych.

Materiał obszerny, ale może 
dzięki powyżej zamieszczonym 
informacjom wiedza naszych 
czytelników na temat możliwości 
Szpitala Powiatowego w Pyrzy-
cach. 

PP

Podczas ostatniej sesji Rady 
Gminy Warnice Zenon Baryła, 
radny gminy złożył interpelację 
w sprawie połączenia drogowego 
między miejscowościami na tere-
nie powiatu pyrzyckiego i powiatu 
stargardzkiego. Interpelacja wy-
głoszona podczas sesji rady trafiła 
poprzez ręce przewodniczącego 
rady Marka Brodowskiego do Wójt 
Gminy Warnice Aliny Werstak, 
a także do posła Leszka Dobrzyń-
skiego, posła Artura Szałabawki, 
posła Michała Jacha, Pawła Muchy 
doradcy Prezydenta RP, Zbi-
gniewa Boguckiego Wojewody 
Zachodniopomorskiego, Olgierda 
Kustosza Wicemarszałka  Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego, 
Stanisława Stępienia  Starosty 
Pyrzyckiego, Jacka Mariusza 
Pawlusa  przewodniczącego Rady 
Powiatu Pyrzyckiego, Jana Marka 
Chmielewskiego radnego Powiatu 
Pyrzyckiego i do Ryszarda Tańskie-
go  redaktora Dwutygodnika Puls 
Powiatu Pyrzyckiego. W związku 
z tym, że rzadko zdarza się, żeby 
radni gmin, czy powiatu kierowali 
do naszej wiadomości swoje inter-
pelacje, postanowiliśmy w redakcji 
,że opublikujemy problem, z którym  

radny Zenon Baryła zwrócił się 
do tak znacznej grupy polityków 
i samorządowców. 

„Szanowni Państwo, Radni, 
Członkowie Komisji

Jako Radny Gminy Warnice, 
zwracam się z interpelacją adre-
sowaną może nie bezpośrednio 
na ręce Pana Przewodniczącego 
Rady Gminy Warnice, ale raczej za 
jego pośrednictwem, nie ujmując 
kompetencji o pilną interwencję, 
a skierowaną docelowo do od-
powiednich władz powiatowych 
(tj. zarówno pyrzyckich oraz star-
gardzkich).

Moja interpelacja dotyczy dość 
wstydliwego problemu braku od 
77 lat drogowego połączenia , tj, 
skomunikowania sąsiadujących 
powiatów pyrzyckiego i stargardz-
kiego na dość krótkim, a jakże 
istotnym odcinku (2 – 3 km) łą-
czącym miejscowość Wierzbno 
(powiat pyrzycki) i Koszewo (po-
wiat stargardzki). Dzieje się to 
w bezpośrednim sąsiedztwie linii 
brzegowej jeziora Miedwie. Wspo-
mniane inwestycje rozpoczęto 
jeszcze przed II wojną światową, 
a niestety nie udało się ukończyć 
do współczesnych czasów (stary 

bruk po stronie obrębu Wierzbno 
i prywatne nakłady na cudze środki 
trwałe na obszarze gminy Star-
gard – tłuczeń).

Obecnie droga nr 183, obręb 
Wierzbno, gmina Warnice nie 
stanowi „drogi” w sensie formal-
nym, ale została wyodrębniona 
geodezyjnie i jako użytek jest 
uczęszczana powszechny, co-
dzienny, ale bardzo uciążliwy 
system komunikacji.

Znaczenie szlaku komunikacyj-
nego wzrasta z roku na rok m.in. 
z powodów:

►Najkrótsze połączenie wielu 
miejscowości (sołectw) powiatu py-
rzyckiego z gospodarczym centrum 
zlokalizowanym w Stargardzie.

►Duży udział samochodów 
w transporcie zaplecza ośrodków 
przemysłowych ( w tym tiry, ciężki 
sprzęt rolniczy).

►Działalność wielu firm w bez-
pośrednim sąsiedztwie Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej, w tym Brid-
gestone.

►Działanie na terenie Wierzbna 
usług turystycznych (centrum usług 
żeglarskich Windsurfing).

►Wąskie gardło turystyczne 
m.in. związane z MARATON MTB 

DOOKOŁA JEZIORA MIEDWIE.
Budowę tej drogi rozpoczę-

to w latach przedwojennych, 
a z niezrozumiałych powodów 
nie ukończono do dziś, pomimo 
uzasadnionych względów spo-
łecznych, gospodarczych oraz 
turystycznych.

Mój wniosek o szybkie zajęcie się 
tematem, wiąże się m.in. z krótkimi 
terminami składania wniosków 
o dotacje, o dofinansowanie budo-
wy dróg (gminnych i powiatowych) 
w ramach programu Rządowy Fun-
dusz Polski Ład lub ewentualnie 
z innych środków, które pozwalają 
na realizację inwestycji drogowych. 
Jednocześnie ceduję na Pana 
Przewodniczącego Rady Gminy 
obowiązek przesłania interpelacji 
radnego do osób wymienionych do 
wiadomości, zgodnie z poniższą 
rozpiską”.

Z redakcyjnego punktu widzenia, 
a także interesu mieszkańców 
i turystów kibicujemy radnemu 
Zenonowi Baryle.

RT

Interpelacja radnego z gminy Warnice
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Podstawą policyjnych działań jest 
troska o bezpieczeństwo pieszych 
i rowerzystów, czyli tych użytkow-
ników dróg, którzy w żaden sposób 
nie są chronieni karoserią pojazdu, 
wręcz przeciwnie, zagrożeni są 
kontaktem z nim. Wczoraj pod 
większym nadzorem znalazły się 
odcinki dróg, skrzyżowania oraz 
przejścia dla pieszych, w których 
ryzyko powstania wypadku jest 
największe.

W dalszym ciągu musimy pa-
miętać, że zagrożenie wypadkami 
ciągle jest realne. Wracając pa-
mięcią do zdarzeń, jakie miały 
miejsce z udziałem pieszych,  
niepokojące jest, że duża liczba 
zdarzeń z udziałem niechronionych 
uczestników ruchu drogowego 
miała miejsce na wyznaczonych 
przejściach.

W związku z tym podczas reali-
zowanych ogólnopolskich działań 
pyrzyccy policjanci Ogniwa Ruchu 
Drogowego zwracali szczególną 
uwagę na zachowania kierow-
ców wobec pieszych, zwłaszcza 
w obrębie oznakowanych przejść 
dla pieszych.

Nadzorem objęte były miejsca, 
które są szczególnie niebezpieczne 
dla pieszych np. przejścia przez 
ruchliwe jezdnie lub przejścia, 
na których doszło do potrąceń 
pieszych.

W trakcie działań mundurowi 
odnotowali ponad 30 wykroczeń 
drogowych, nałożyli na kierują-
cych 5 mandatów karnych oraz 
wystosowali do sądu 6 wniosków 
o ukaranie. Wśród popełnionych 
wykroczeń policjanci ujawnili m.in. 

NIECHRONIONY UCZESTNIK RUCHU DROGOWEGO - NURD

17.02 na terenie Pyrzyc i dróg naszego powiatu policjan-
ci ruchu drogowego prowadzili wzmożone działania pn. 
„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Nadrzędnym 
celem działań było egzekwowanie przestrzegania przepisów 
mających ścisły związek z bezpieczeństwem niechronionych 
uczestników ruchu drogowego, niemniej policjanci zwracali 
również uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

nieprawidłowe przejeżdżanie 
przejść dla pieszych, trzy przypadki 
jazdy bez uprawnień, w trzech 
przypadkach zatrzymali dowody 
rejestracyjne od pojazdów.

Niechlubny przykład na drodze 
dali dwaj kierujący, którzy zgodnie 
z kodeksem karnym popełnili prze-
stępstwa. Pierwszym był 24- latek, 
który pomimo braku uprawnień do 
kierowania jechał samochodem, 
w dodatku w stanie nietrzeźwości. 
W trakcie kontroli badanie stanu 
trzeźwości wykazało, że młody 
mężczyzna w swoim organizmie 
ma ponad pół promila alkoholu. 
Za popełnione przestępstwo te-
raz grozi mu 2 lata pozbawienia 
wolności.

Kolejny przypadek to 40-letni 
mężczyzna, który popełnił prze-
stępstwo z art. 244 kodeksu 
karnego czyli nie stosował się do 
orzeczonych środków karnych. 
Mężczyzna złamał potrójny za-
kaz prowadzenia pojazdów. W 
jego przypadku za popełnione 
przestępstwo grozi mu do 3 lat 
więzienia.

Pamiętajmy, że uczestników ru-
chu drogowego obowiązują zasady 
szczególnej ostrożności i ogra-
niczonego zaufania. Pomimo że 
powyższe zasady dotyczą zarówno 
kierujących jak i niechronionych 
uczestników ruchu to bezwzględnie 
stosować powinni je piesi, którzy 
przy wypadku i kontakcie z nadwo-
ziem pojazdu zawsze przegrają. 
Ostrożny niechroniony uczestnik 
ruchu drogowego to taki, który 
podczas przekraczania jezdni, 
bez względu na posiadane pierw-

szeństwo, pamięta o obserwacji 
pojazdów upewniając się, czy 
kierowca prawidłowo reaguje na 
jego obecność na drodze, swoją 
uwagę skupia na przejściu, a nie na 
patrzeniu np. w telefon. To również 
rowerzysta, który przeprowadza 
swój jednoślad, a nie wjeżdża na 
przejście wprost z chodnika.

Policjanci przypominają, że od 
1 czerwca 2021 r. weszły w życie 
zmiany w ustawie Prawo o ruchu 
drogowym:

- pieszy wchodzący na przejście 
dla pieszych ma pierwszeństwo 
przez pojazdem za wyjątkiem tram-
waju, przed tramwajem pieszy 

będzie miał pierwszeństwo tylko, 
gdy znajduje się już na przejściu 
dla pieszych,

- kierujący pojazdem zbliżając 
się do przejściach dla pieszych jest 
obowiązany zachować szczególną 
ostrożność, zmniejszyć prędkość,

- zakaz korzystania z telefonu 
lub innego urządzenia elektro-
nicznego przez pieszego podczas 
wchodzenia lub przechodzenia 
przez jezdnię lub przejście dla 
pieszych,

- dopuszczalna prędkość pojaz-
dów przez całą dobę na obszarze 
zabudowanym do 50 km/h.

 asp. Marcelina Rusin

Miniony weekend należał chy-
ba dla strażaków do najbardziej 
pracowitych w ostatnim okresie. 
Wichura łamała drzewa jak zapał-
ki i zrywała poszycia dachowe. 
O podsumowanie ostatnich dni 
zapytaliśmy w Państwowej Straży 
Pożarnej w Pyrzycach. 

„Od 17 lutego do 21 lutego 
do godziny 8.00 w powiecie py-
rzyckim doszło do 147 zdarzeń. 
Wśród nich były 3 pożary z jed-

ną ofiarą śmiertelną w Barnimiu.  
Doszło do 142 miejscowych zagro-
żeń, w tym 131 spowodowanych 
silnym wiatrem przechodzącym 
w naszym rejonie. 3 zdarzenia 
dotyczyły opadów deszczu. 2 
alarmy okazały się fałszywe. We 
wszystkich działaniach 77 razy 
brały udział samochody PSP oraz 
99 razy pojazdy OSP” – przekazał 
nam aspirant Bartłomiej Czarnof.

Strażackie podsumowanie wichury
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 Mieszkańcy lokali ogrzewanych 
węglem mogą starać się o wyższy 
dodatek osłonowy, niezbędnym 
warunkiem jest złożenie wniosku 
o wpis źródła ogrzewania domu 
lub mieszkania do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynku. 
Obecnie o wyższe świadczenie 
mogą ubiegać się osoby ogrze-
wające swoje domostwo węglem 
lub paliwami węglopochodnymi, 
źródłem ogrzewania jest: kocioł 
na paliwo stałe, kominek, koza, 
ogrzewacz powietrza, trzon ku-
chenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa lub piec kaflowy. Takie 
źródło musi być jednak wpisane do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków. 

Wysokość dodatku osłonowego, 
przy jednoosobowym gospodar-
stwie domowym, wynosi 400/500 
zł, jeśli jej dochód nie przekro-
czy 2100 zł. Przy gospodarstwie 
2-3- osobowym jest to 600/750 
zł, o ile dochód nie przekroczy 
1500 zł miesięcznie na osobę. 
Przy gospodarstwie 4-5 - oso-
bowym 850 zł/1062,50 zł, jeśli 
dochód nie przekroczy 1500 zł 
miesięcznie na osobę. Natomiast 
przy gospodarstwie 6 i więcej oso-

Bielice najlepiej się deklarują

bowym 1150 zł/1437,50 zł, jeśli 
dochód nie przekroczy 1500 zł 
miesięcznie na osobę.

Wyższy dodatek osłonowy - 
w wysokości 500, 750, 1062,50, 
1437,50 zł - przysługuje tym go-
spodarstwom domowym, które 
spełniają kryteria dochodowe 
wynikające z ustawy oraz ich 
głównym źródłem ogrzewania 
jest źródło ogrzewania zasilane 
węglem lub paliwami węglopo-
chodnymi, wskazane w ustawie 
o dodatku osłonowym. Ale żeby 
dostać wyższy dodatek, należy 
w urzędzie swojej gminy złożyć 
wniosek o wpis źródła ogrze-
wania domu lub mieszkania do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynku. Do artykułu załączona 
jest tabela przedstawiająca ranking 
gmin powiatu pyrzyckiego w ilości 
składanych deklaracji. Ranking 
gmin powstał w oparciu o liczbę 
punktów adresowych przypisanych 
do obszaru danej gminy. O pozycji 
gminy w rankingu decyduje liczba 
punktów adresowych, dla których 
została złożona co najmniej 1 de-
klaracja w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. 

12 lutego br. Pyrzyckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „KROKUS” 
obchodziło 29-lecie swej działalności. W uroczystości wzięli udział 
zaproszeni goście oraz założyciele i członkowie stowarzyszenia. 
Podczas jubileuszu panowała miła i rodzinna atmosfera. Były 

życzenia, słowa po-
dziękowania i wyrazy 
uznania za wielolet-
nią działalność na 
rzecz krzewienia 
idei trzeźwościw 
społeczności lokalnej, 
zaangażowanie w ży-
cie społeczne Gminy 
Pyrzyce oraz bardzo 
dobrą współpracę 
z samorządem. 

„Osoby zrzeszone 
w klubie to ludzie 
pełni energii i zapału 
do podejmowania ini-
cjatyw, dumni z tego, 
że pozostają od lat 
w trzeźwości. Jesz-
cze raz gratuluję 
pięknego jubile-
uszu” – powiedziała 
Burmistrz Pyrzyc  Ma-
rzena Podzińska.

Jubileusz Krokusa

Strażackie podsumowanie wichury
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Długo oczekiwane obejście 
drogowe miasta Pyrzyce w cią-
gu drogi wojewódzkiej 119, 
po wybudowaniu wyprowadzi 
z miasta ruch znacznej części 
pojazdów samochodowych, 
w tym szczególnie uciążliwych 
samochodów ciężarowych, poza 
centrum miasta. Według ostat-
nich badań przeprowadzonych 
przez Generalną Dyrekcję Dróg 
i Autostrad w okresie 2020/2021 
ulicą 1 Maja obok pyrzyckiego 
Ratusza przejeżdża na dobę 
1560 pojazdów ciężarowych. 
W załączonej do tekstu tabeli 
widzimy  pomiary na konkretnych 
odcinkach skojarzonych z Pyrzy-
cami. Niestety nie ma możliwości 
precyzyjnego określenia, o ile 
więcej samochodów ciężarowych 

i innych pojazdów przejeżdża 
ulicami Pyrzyc omijając punkty 
pomiarowe. Ale i tak wyniki badań 
GDDKiA zatrważają i pokazują, 
z czym tak naprawdę mierzy się 
każdego dnia powiatowe miasto. 
Suma pojemności silników po-
jazdów wykazanych w tabeli na 
przejściu DW 106 - DW 122 to 
1600 cm3, niestety nie jesteśmy 
w stanie przeliczyć tych danych 
na ilości spalin pozostawionych 
w mieście. Jak widać w tabeli, 
Generalna Dyrekcja Dróg i Auto-
strad zbadała ruch na wszystkich 
głównych drogach dojazdowych 
do Pyrzyc. W tabeli znajduje się 
także pomiar na innej drodze wo-
jewódzkiej w naszym powiecie, 
przejściu z DW 119 w Lipianach 
na DW 151 w kierunku Barlinka.   

1560 tirów 
przez Pyrzyce na dobę! 

W sobotę 19 lutego 2022 roku 
na hali stadionu lekkoatletycz-
nego w Szczecinie odbył się 4. 
Halowy Mityng Lekkoatletyczny 
Ósemka Police. 

Udział w zawodach wzięło 30 
zawodników LMKS Żak Pyrzyce.  
„Zawody zaliczam do udanych, 
a nasi zawodnicy poprawili 17 
rekordów życiowych!  

A już w sobotę Halowe Mistrzo-
stwa Województwa, w których 
udział wezmą zawodnicy naszego 
klubu z kategoriach wiekowych 
U14 oraz U16” – podsumował 
trener Wojciech Piwowarczyk. 

17 rekordów życiowy Żaka!
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Starostwo Powiatowe w Pyrzy-
cach jest w trakcie realizowania 
jednej z największych oświa-
towych, jest to projekt pn. 
„Termomodernizacja budynku 
szkoły, internatu oraz sali gim-
nastycznej Zespołu Szkół nr 2 
CKU w Pyrzycach wraz z do-
stosowaniem do wymogów 
przeciwpożarowych  budynku 
internatu i wymianą odcinka 235 
m lokalnej sieci ciepłowniczej”. 
Inwestycja otrzymała w ramach 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
dofinansowanie w wysokości   
5 176 680,28 zł, co stanowi 100% 
szacunkowego kosztu całej in-
westycji. W miniony poniedziałek 
dokonano oficjalnego odbioru 
budynku warsztatów, na którym 
zakończone zostały prace ter-
momodernizacyjne. 

W oficjalny odbiorze uczestni-
czyli: poseł Leszek Dobrzyński, 
Wojewoda Zachodniopomor-
ski  Zbigniew Bogucki, Starosta 
Pyrzycki Stanisław Stępień,  dy-
rektor Zespołu Szkół Nr 2 Paweł 
Palczyński.  

„Szkoła wielobranżowa, 
w której jesteśmy rozwija się 
i modernizuje. Cieszę się, że 
dzięki takim inwestycjom jak ta, 
która jest obecnie realizowana, 

nauka zawodu odbywa się w co-
raz lepszych warunkach. Dziś na 
rynku pracy potrzebni są fachow-
cy w rożnych zawodach i dlatego 
należy rozwijać i modernizować 
takie szkoły, jak ta w której dziś 
gościmy” - powiedział podczas 
wizyty w  Zespołu Szkół nr 2 CKU 
Zbigniew Bogucki, Wojewoda 
Zachodniopomorski 

Warsztaty w CKU 
po termomodernizacji 

Firmy realizujące już część 
zadań w ramach w/w projektu  to 
firma OK-PAL Piotr Palczyński, 
która zakończyła termomoder-
nizację budynku warsztatów 
szkolnych oraz firma FHU GEKO 
Wojciech Gryczka, która jest 
w trakcie termomodernizacji 
budynku szkoły i sali gimna-
stycznej.

„Zespół Szkół Nr 2 CKU w Py-
rzycach od lat kojarzony jest 
z sektorem rolniczym, tutaj młodzi 
ludzie uczą się nowoczesnych 
technologii, obsługi i naprawy no-
woczesnych maszyn rolniczych. 
Dziś w rolnictwie nie wystarczy 
podstawowa wiedza dotycząca 
upraw, czy hodowli, dziś rolnik 
musi posiadać szeroką wiedzę 
dotyczącą nowoczesnych ma-
szyn i technologii” – powiedział 
poseł Leszek Dobrzyński. 

Aktualnie w Zespole Szkół Nr 
2 CKU uczy się 650 uczniów na 
11 kierunkach.

„Inwestycja zdecydowanie po-
prawi warunki nauczania w tej 
szkole, termomodernizacja 
zdecydowanie obniży kosz-
ty zużywanej przez szkolne 
obiekty energii cieplnej, co 
dziś ma olbrzymie znaczenie. 
Nie byłoby tak dużej inwestycji 
gdyby nie wsparcie posła Leszka 
Dobrzyńskiego, Wojewody Za-
chodniopomorskiego Zbigniewa 
Boguckiego, za co im serdecznie 
dziękuję” – Stanisław Stępień 
Starosta Pyrzycki. 

To właśnie w Pyrzycach moż-
na sprawdzić swoją formę po 
zimie, czy też sprawdzić swoje 
możliwości przed wiosennymi 
półmaratonami. 

Do startu pozostało 28 dni! 
Dla osób, które jeszcze nie 
zdecydowały, jaki dystans wy-
brać 10 km czy może 5 km, 
organizator wprowadził zmianę 
w regulaminie pozwalającą na 
dokonanie zmiany na starcie, 
a nawet w trakcie biegu. No-
wością również będzie „Dzwon 
Życiówki”, który czekać będzie 
za metą na każdą osobę, której 
uda się wybiegać swoją życiów-
kę. Oby brzmiał jak najczęściej.

Tylko do końca lutego obo-
wiązuje niższa opłata startowa 
w wysokości 85zł. Pakiety, jak 
co roku, zawierać będą pamiąt-
kową koszulkę, numer startowy, 
ewentualne gratisy od sponso-
rów i partnerów oraz wyjątkowy 

Pyrzycka Szybka Dycha 
Fiege 2022

medal. W tym roku i specjalnie 
na Pyrzycką Szybką Dychę 
Fiege sponsor tytularny Fiege 
przygotował worko - plecak, 
w którym zapakowany będzie 
każdy pakiet. 

Jak zawsze Szybką Dychę 
prowadzić będzie znany ko-
mentator olimpijski Jarosław 
Marendziak, a o obsługę fo-
tograficzną zadba Dulny Foto 
i jego team.

Każdego , kto nie może być 
z nami w Pyrzycach 20 marca, 
zapraszamy do edycji wirtualnej 
Pyrzyckiej Szybkiej Dychy FIE-
GE, która będzie trwała od 21 
marca do 3 kwietnia 2022 roku. 
Oczywiście tutaj również jest 
możliwość wybrania dystansu 
10 lub 5 km, z jedną różnicą, 
dokonać tego należy na etapie 
rejestracji.

Szczegóły i zapisy na stronie 
www.szybkadycha.pl 

Powraca na swoje miejsce w kalendarzu biegowym. Jest to 
wyjątkowe wydarzenie pod wieloma względami. Data 20 marca 
idealnie inauguruje sezon startowy. 
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Świat  obok nas
Informacja dla osób, które złożyły wniosek wraz z uzupeł-

nieniem w ramach programu „Granty PPGR - Wsparcie dzieci 
i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”:

Informuję, że aplikacja Gminy Pyrzyce o powierzenie grantu w kon-
kursie Granty PPGR została zaakceptowana. W najbliższym czasie 
Gmina Pyrzyce otrzyma wezwanie do podpisania umowy.

Zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po wyło-
nieniu wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zadania zgodnie 
z ustawą prawo zamówień publicznych.

Ponadto informuję, że pierwotne stawki za jednostkę kom-
putera, określone w dokumentacji konkursowej , tj. 3500 zł za 
komputer stacjonarny, lub laptop oraz 1500 zł za tablet zostały 
zmienione przez weryfikatora (Centrum Projektów Polska Cyfro-
wa). W związku z tym Gmina Pyrzyce otrzymała kwotę mniejszą 
od wnioskowanej o 446 000,00 zł.

Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

Program
„Granty PPGR”

Ptaki, które można spotkać 
nad wodą o każdej porze  to 
łabędź niemy, kaczka krzyżówka 
czy łyska. Jednak największy 
podziw budzą zimą, kiedy my 
grubo ubrani wybieramy się na 
spacer nad jezioro, a one mi-
mo niskich temperatur dumnie 
pływają po niezamarzniętych 
zbiornikach wodnych.

Wróble, wrony siwe czy kawki 
widujemy w parkach i na osie-
dlach, kiedy to brną w śniegu 
szukając pokarmu.

Z pewnością każdy z nas 
zastanawiał się jak to jest, że 
ptakom nie marzną nogi podczas 
zimy.  Ciało ptaka, a właściwie 
jego układ krwionośny jest bar-
dzo dobrze przystosowany do 
znoszenia niskich temperatur. 
Tętnice i żyły w nogach biegną 

bardzo blisko siebie i dzięki temu 
krew  płynąca z ciała tętnicami 
oddaje swoje ciepło schłodzonej 
krwi żylnej wracającej z nóg.

Okres jesienno-zimowy to 
dla ptaków wyjątkowo trudny 
czas, a zwłaszcza dla bażanta 
ze względu na opady śniegu, 
obniżone temperatury i większe 
zagrożenie ze strony drapież-
ników. Ponadto nie posiada 
upierzenia zimowego, opie-
rzenia nóg i ma małą warstwę 
podskórną tłuszczu, co powodu-
je,że zima daje się mu we znaki.

Na zdjęciu kogut bażanta, któ-
rego spotkałem w styczniu br. 
na ośnieżonym polu w okolicy 
Lipian.

 
                         Marian Białkowski
 

Na podstawie art. 16 usta-
wy z dnia 17 grudnia 2021 
r. o ochotniczych strażach po-
żarnych strażakowi ratownikowi 
OSP przysługuje świadczenie 
ratownicze (corocznie waloryzo-
wane) z tytułu wysługi lat w OSP 
w wysokości 200 zł. Prawo do tego 
świadczenia przysługuje strażako-
wi ratownikowi OSP, który czynnie 
uczestniczył jako członek OSP 
w działaniach ratowniczych lub 
akcjach ratowniczych (wymagany 
bezpośredni udział co najmniej raz 
w roku) - przez co najmniej przez 
25 lat (w przypadku mężczyzn) 
oraz 20 lat (w przypadku kobiet). 
Przy naliczaniu okresu czynnego 
uczestnictwa w działaniach ra-
towniczych nie jest wymagane 
zachowanie ciągłości wysługi lat 

w OSP. Świadczenie ratownicze 
przyznaje się na wniosek zaintere-
sowanego złożony do komendanta 
powiatowego (miejskiego) PSP – tj. 
organu przyznającego, właściwe-
go dla siedziby jednostki OSP, 
do której należy strażak ratownik 
OSP. Prawo do tego świadcze-
nia przysługuje po osiągnięciu 
przez mężczyznę 65 roku życia, 
a przez kobietę 60 roku życia. 
Świadczenie wypłaca Zakład Eme-
rytalno-Rentowy MSWiA. Wzór 
wniosku o przyznanie świadczenia 
określa rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 2 lutego 2022 roku 
w sprawie wniosku o przyznanie 
świadczenia ratowniczego (Dz.U. 
poz. 316).

Świadczenie ratownicze
z tytułu wysługi lat w OSP
(tzw. dodatek do emerytury)


