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432 uchodźców w powiecie

Aerogram… z ziemi
pyrzyckiej
Pyrzyce miasto
przeklęte?
Tylko Pyrzyce i Kozielice
na rowerowej mapie
powiatu pyrzyckiego
Inny Dzień Kobiet
17 550 ml życia
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Uchodźcy w gminie Przelewice
Jako pierwsza do Przelewic przyjechała 15-osobowa
grupa uchodźców z Ukrainy, przy czym wcześniej
5-cioosobowa rodzina do
prywatnej osoby w m. Rosiny.
Uchodźcy z Ukrainy mogą mieszkać w budynku po
byłym gimnazjum/ NSP
w Przelewicach. Przygotowujemy się jeszcze do
przyjęcia kolejnej grupy,
docelowo na 24 miejsca.
Do przyjęcia uchodźców
z Ukrainy zgłaszają się też
do osoby prywatne z terenu
naszej gminy.
W budynku po byłym
gimnazjum/ NSP w Przelewicach
urządziliśmy
miejsca do spania wraz
z wyposażeniem, a także
magazyn darów. W pomoc
bardzo mocno zaangażowali
się mieszkańcy naszej gminy.
Nadal przybywa wiele różnych
darów, w tym m.in. środki do
higieny osobistej i czystości oraz
opatrunkowe, a także pościel,
kołdry, koce i żywności długo-

terminowa. Dzisiaj, niemal od
wczesnych godzin porannych,
po otrzymaniu komunikatu
o przyjeździe do Pyrzyc 100
uchodźców z Ukrainy, podjęliśmy
akcję w przygotowaniu się do
przyjęcia u nas pierwszej grupy

uchodźców. W akcję tę włączyli
się aktywnie pracownicy urzędu
gminy, na czele z wójtem a także
kierownik OPS Przelewice, strażacy z OSP Przelewice, sołtys
i wielu wolontariuszy. Wsparcie
dla uchodźców okazują nie tyl-

ko urzędnicy i mieszkańcy, ale
też obywatele z Ukrainy, którzy pracują na terenie powiatu
pyrzyckiego. Pomagają w tłumaczeniu i koordynacji działań
pomocowych.
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17 550 ml życia

27 lutego Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc i Paweł Retecki, radny Rady Miejskiej w Pyrzycach zorganizowali akcję
honorowego oddawania krwi pod hasłem „I podziel się tym,
co najcenniejsze, oddając krew – ratujesz życie”. W ostatnią
niedzielę lutego do mobilnego punktu poboru krwi, który stanął
przed pyrzyckim ratuszem stawiło się 57 osób. Jak informuje
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie osoby te honorowo oddały łącznie 17 550 ml krwi.

Pożegnanie komendanta

25 lutego 2022 roku w Pyrzyckim Domu Kultury odbyło się
uroczyste pożegnanie ze służbą
st. bryg. Jacka Marchlewicza
– Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej
w Pyrzycach.
Słowa podziękowania za ponad
34 lata służby na rzecz ochrony
przeciwpożarowej oraz życzenia
wszelkiej pomyślności złożył st.
bryg. Jarosław Tomczyk, Zachodniopomorski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży
Pożarnej w obecności zaproszonych gości oraz pracowników
i funkcjonariuszy Komendy
Powiatowej PSP w Pyrzycach.
St. bryg. mgr inż. Jacek
Marchlewicz z ochroną przeciwpożarową związany jest od
ponad 34 lat. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby

Pożarniczej w Warszawie. Po
jej ukończeniu od 1 lipca 1992
r. podjął służbę w Komendzie
Rejonowej Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach, na
stanowisku oficera. Następnie
od 1 września 1993 r. zajmował
stanowisko instruktora w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej w Szczecinie. Od
1 października 1994 r. zajmował
stanowisko oficera w Komendzie
Rejonowej Państwowej Straży
Pożarnej w Pyrzycach. 12 maja
1999 r. ww. oficer został powołany na zastępcę Komendanta
Powiatowego PSP w Pyrzycach,
natomiast 13 lipca 2017 r. został
powołany na Komendanta Powiatowego PSP w Pyrzycach.
W czasie służby st. bryg. Jacek
Marchlewicz został odznaczony,
m.in.: Brązowym Medalem „Za

Inny Dzień Kobiet

Przyłączamy się do apelu
małżonki Prezydenta RP pani
Agaty Kornhauser-Duda #RosyjskieKobietyZatrzymajcieWojnę
#RussianWomenStopTheWar,
kobiety przeciwko wojnie. Takie
zdania można było przeczytać
pod zbiorowymi fotografiami
wykonanymi w pyrzyckim ratuszu, a także na schodach
pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.

- Wykorzystajmy Dzień Kobiet, jedno z najważniejszych
świąt w Rosji, zwrócić się do
wszystkich Rosjanek z apelem
o powstrzymanie toczącej się
wojny - ogłosiła polska pierwsza
dama Agata Kornhauser-Duda.
Jak dodała, akcja ma skłonić
„matki, żony i córki rosyjskich
żołnierzy”, by wystąpiły „przeciwko dalszemu rozlewowi krwi”.

Zasługi Dla Obronności Kraju”,
Srebrnym Medalem Za Długoletnią Służbę, Srebrną Odznaką
„Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”; Brązowym Krzyżem
Zasługi.
Jednocześnie z dniem 28 lutego st. bryg. Jarosław Tomczyk
Zachodniopomorski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży

Pożarnej powierzył pełnienie
obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Pyrzycach mł. bryg.
Robertowi Dębczakowi, dotychczasowemu dowódcy Jednostki
Ratowniczo- Gaśniczej w Pyrzycach.

Pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda zaapelowała,
by wykorzystać przypadający
w miniony wtorek Dzień Kobiet,
by zwrócić się do Rosjanek
o działania na rzecz zatrzymania rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Zwracam się z apelem do
kobiet na całym świecie. Nie możemy pozostać obojętne wobec
wojny na Ukrainie, która z dnia

na dzień pochłania coraz więcej
ofiar, także wśród ludności cywilnej. Przypadający 8 marca Dzień
Kobiet to jedno z najważniejszych
świąt w Rosji. Wykorzystajmy tę
szczególną okazję, by zwrócić
się do wszystkich kobiet w Rosji z apelem o powstrzymanie
toczącej się wojny - wezwała.
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Krótsza droga do pracy
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W ubiegłym tygodniu, na
zaproszenie starosty Stanisława
Stępnia, w Pyrzycach gościł Rafał Zając, Prezydent Stargardu.
Głównym tematem spotkania była
przebudowa drogi na terenach
Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie
komunikującej Miasto Stargard
z Gminą Warnice. W ramach
zadania Gminy Miasto Stargard
planuje przebudowę drogi (ok.
1300 m) do południowej granicy
miasta w kierunku Warnic na
odcinku od istniejących płyt na
styku działek nr geod. 192/3 i 263
obr. 23 m. Stargard do granic miasta, poprzez budowę drogi wraz
z infrastrukturą towarzyszącą: m.
in. odwodnienie, oświetlenie (ok.
2000 m - kontynuacja oświetlenia
istniejącego wzdłuż odcinka o nawierzchni z płyt oraz planowanej
do przebudowy drogi). Szacowana wartość inwestycji ok. 5
100 000 zł. W/w droga ma swój
ciąg dalszy na terenie gminy
Warnice, jest drogą należącą
do powiatu pyrzyckiego, która
także będzie przebudowywana.
Cena kosztorysowa przebudowy „pyrzyckiego” odcinka tej
drogi o długości około 1 km to
1 122 406,14 zł, obecnie Starostwo w Pyrzycach prowadzi
rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich na temat budowy
ronda na skrzyżowaniu tej drogi z drogą wojewódzką. Miasto
Stargard i Powiat Pyrzycki będą
starać się o dofinansowanie tych
inwestycji ze środków Programu
Inwestycji Strategicznych.
„Przebudowana droga zdecydowanie skróci przejazd do pracy
wielu mieszkańcom naszego
powiatu do Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii
w Stargardzie. Powstają tam
kolejne firmy i będą nowe
miejsca pracy. Cieszę się, że
wspólnie z panem Rafałem Zającem, Prezydentem Stargardu
będziemy realizować tę regionalną inwestycję” – powiedział
po spotkaniu Starosta Pyrzyc
Stanisław Stępień.
Rozpoczęcie obu inwestycji
na drodze planowane jest na
rok 2023/2024 w zależności
od terminu otrzymania decyzji
o przyznaniu dofinansowania
z Programu Inwestycji Strategicznych.
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Pyrzyckie zuchy i harcerze
od Teligi
Od kilku tygodni w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach działają zuchy
i harcerze. Po kilku zbiórkach
harcerzy 15, a zuchów 35, zbiórki
odbywają się w przygotowanej
do tego celu harcówce w środę
16:00-17:30 i w czwartek 16:0017:30.
„W najbliższym czasie zamierzamy zorganizować noc
w szkole, mamy już w maju zaplanowany wyjazd na zieloną
szkołę do Myśliborza na 3 dni.
Ponadto harcerze i zuchy będą
zdobywali sprawności. Odbywają
się już rajdy organizowane przez
Towarzystwo Krajoznawczo-Turystyczne PTTK Ziemi Pyrzyckiej,
w których uczestniczymy. Planujemy również na zbiórkach
przeprowadzić pierwszą pomoc, naukę wiązania węzłów.

Odbędą się również podchody,
nauka tworzenia i odczytywania
mapy. Oprócz tego będziemy
przygotowywać się do złożenia
przysięgi przez harcerzy oraz
obietnicy przez zuchy. Uroczystość ta odbędzie się w czerwcu,
wtedy też harcerze i zuchy będą
mieli już mundury. W przyszłym
tygodniu dojdą już do nas chusty
z naszym logo. Zbiórka darów,
którą ogłosiliśmy, przebiega
pomyślnie, mamy już bardzo
dużo potrzebnych rzeczy dla
uchodźców” – przekazała nam
prowadząca zajęcia Małgorzata
Olejniczak, nauczycielka w Szkole Podstawowej z Oddziałami
Integracyjnymi im. Leonida Teligi
w Pyrzycach.

Botaniczna Piątka po raz pierwszy
w Przelewicach!
Botaniczna Piątka to biegi
cykliczne organizowane w Ogrodach Botanicznych w całej
Polsce. Inicjatywa ma na celu
popularyzację biegania jako
najprostszej formy ruchu oraz
rekreacji, które są jednym z elementów zdrowego trybu życia!
To również znakomita okazja
do zapoznania się z walorami

krajobrazowymi Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach.
Uczestnikiem może być każda
osoba, która chce spróbować
swoich sił w tej dyscyplinie. Kibice
mile widziani, każde wsparcie
jest na wagę złota!
Szczegóły wydarzenia: Botaniczna Piątka Przelewice - edycja
wiosenna | Facebook
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Podczas gdy gołębie były od bardzo
dawna używane do wysyłania wiadomości
(zjawisko znane jako poczta gołębia),
pierwsza korespondencja została przetransportowana statkiem powietrznym 7
stycznia 1785 roku. Był to przelot balonem
z Dover, w Anglii w pobliże Calais we
Francji. Co ciekawe, podczas pierwszego
lotu balonowego w Stanach Zjednoczonych
z Filadelfii do Deptford (New Jersey), Jean-Pierre Blanchard przewiózł prywatny
list od samego Jerzego Waszyngtona
do… dowolnego właściciela posiadłości,
na której wyląduje Blanchard. Uczyniło
to ten lot pierwszym dostarczeniem listu
lotniczego w Stanach Zjednoczonych.
Wynalezienie samolotu w 1903 roku spowodowało natychmiastowe zainteresowanie
sposobem użycia go do transportu poczty.
Pierwszy taki oficjalny lot miał miejsce 18
lutego 1911 w Allahabad (Indie, kiedy to
Henri Pequet przewiózł bagatela 6500
listów na odległość… 13 km. Pierwsze
regularne połączenie uruchomiła armia
Stanów Zjednoczonych, która odbywała
loty między Nowym Jorkiem, Filadelfią
a Waszyngtonem w 1918 roku. Z kolei
pierwszy nocny lot miał miejsce w 1921
roku pomiędzy miejscowościami Omaha
a Chicago.
Innym lotniczym środkiem transportu
korespondencji były sterowce. Sterowce
z lat 1920-1940 przewoziły pocztę, znaną jako poczta „sterowcowa”. Niemiecki
Zeppelin był najlepiej widoczny w tej roli
i wiele krajów wydawało specjalne znaczki
do użycia w poczcie „zeppelinowej”.
Pozostały jeszcze… rakiety! W latach
1950 ogólny entuzjazm nad rakietami
doprowadził do eksperymentów z pocztą
„rakietową”. Taki sposób wysyłki poczty
nie został jednak przyjęty. Kilka statków
kosmicznych również zabierało na pokład pocztę kosmiczną, czasami nawet
w dużych pakietach.
Nauka o poczcie lotniczej nazywana
jest aerofilatelistyką.
Prezentowana widokówka przedstawia
zabudowania Pyrzyc (Pyritz) i została
przesłana pocztą lotniczą ze Szczecina
do odbiorcy w Berlinie 18 listopada 1927
roku.

Aerogram… z ziemi
pyrzyckiej
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Szkolenie z polsko-niemieckiej
współpracy młodzieży
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Festiwal folkloru bez Rosji

3 marca 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odbyło
się pierwsze szkolenie dla przyszłych wnioskodawców wymiany
młodzieżowej szkolnej i pozaszkolnej, które było zorganizowane
we współpracy z Fundacją Pro Synergia – w ramach projektu
„Latarnia Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży PNWM”.
W szkoleniu uczestniczyło 20 przedstawicieli instytucji i placówek
młodzieżowych gminy Pyrzyce, niemających jeszcze doświadczenia
w realizacji spotkań młodzieży polskiej i niemieckiej. Głównym
celem szkolenia było pokazanie możliwości pozyskania środków
finansowych, w tym z PNWM na realizację polsko-niemieckich
projektów młodzieżowych oraz stworzenie giełdy partnerstw.

Pyrzyckie Spotkania z Folklorem grają bez Rosji. Jest to
wspólne postanowienie burmistrz
Pyrzyc i dyrektora festiwalu.
W obliczu rosyjskiej agresji
i dramatu, który rozgrywa się na
Ukrainie, organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu 41. Pyrzyckich
Spotkań z Folklorem, Burmistrz
Pyrzyc Marzena Podzińska oraz
dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury
Rafał Roguszka podjęli decyzję
i zajęli wspólne stanowisko.

W 2022 roku na folklorystyczne
święto nie zostaną zaproszone
zespoły z Rosji oraz z państw deklarujących poparcie inwazji. Jest
to wyrażenie naszej solidarności
z narodem ukraińskim. Przypominamy, że Pyrzyckie Spotkania
z Folklorem/Pyrzyce Meetings with
Folklore odbędzie się w dniach 1-3
lipca 2022 r. w Pyrzycach i miejscowościach satelitarnych, między
innymi w Stargardzie, Szczecinie, Przelewicach, Kozielicach,
Warnicach.

		

			

Dwutygodnik PULS POWIATU nr 4

432 uchodźców w powiecie

24 lutego 2022 roku o godzinie
4:55 czasu wschodnioeuropejskiego (5:55 czasu moskiewskiego,
3:55 czasu polskiego) Władimir
Putin ogłosił, że podjął decyzję
o rozpoczęciu „specjalnej operacji
wojskowej” we wschodniej Ukrainie, de facto, rozpoczął wojnę.
Na wieść o tym dramatycznym
wydarzeniu, w całej Polsce, tej
powiatowej i gminnej także, natychmiast rozpoczęły się zbiórki,
organizowanie pomocy kierowanej
transportami na Ukrainę, a także
organizowanie miejsc pobytu dla
napływających do Polski uchodźców. Również w każdej gminie
powiatu pyrzyckiego uruchomione zostały zbiórki, a w ostatnich
dniach przygotowano miejsca do
zakwaterowania.

leg i są kierowani na kwatery do
poszczególnych gmin w powiecie
pyrzyckim. Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska dla koordynacji
zbiórki darów utworzyła gminny
magazyn w obiekcie Pyrzyckiego
Już od pierwszych dni wojny do Przedsiębiorstwa Komunalnego,
powiatu przyjeżdżali sprowadzani z którego obecnie korzystają
przez pracujących w naszym po- uchodźcy.
wiecie Ukraińców członkowie ich
rodzin. Pierwsza zorganizowana
Dyrektorem Ośrodka Sportu
grupa uchodźców dotarła do Pyrzyc i Rekreacji od 1 marca 2022 jest
6 marca. Byli to Ukraińcy, którzy Ewa Hancz, która miała dla obejprzed wybuchem wojny wyje- mowanej placówki inne, bardziej
chali na urlop za granicę i po jego sportowe plany - „W obliczu tego,
zakończeniu nie mieli już dokąd co się wydarzyło, większość moich
wracać. Kilka takich samolotów planów związanych z pracą na tym
wylądowało na lotnisko w Golenio- stanowisku musiałam przełożyć na
wie, a ich pasażerowie skierowani później i oczywiście jest to dla mnie
zostali na kwatery w województwie zrozumiałe. Owszem, były one zuzachodniopomorskim, w tym także pełnie inne, chciałam na początek
w powiecie pyrzyckim. Obecnie, poznać funkcjonowanie Ośrodka od
dane do godziny 15.00 14 marca wewnątrz, zobaczyć wszystko to,
2022 roku mówią, że w naszym czego nie widzą odbiorcy naszych
powiecie przebywa na kwaterach działań, poznać strukturę, obiekty,
w: Bielicach – 44, Pyrzycach – 142, a przede wszystkim ludzi, którzy
Przelewicach – 44, Lipianach 61, pracują tu od lat i współpracują
Warnicach – 56, Kozielicach – 39, z OSiR-em od lat, by następnie
jednostkach powiatowych – 46, małymi kroczkami udoskonałącznie to 432 osób. Liczba ta lać, modernizować, wychodzić
jest bardzo płynna i zmienia się naprzeciw oczekiwaniom mieszz dnia na dzień. Obecnie w po- kańców. Tymczasem praktycznie
wiecie przygotowanych jest dla od razu, kiedy się tu pojawiłam,
uchodźców 699 kwater.
hala sportowa z całym zapleczem
stała się punktem relokacyjnym dla
W powiecie pyrzyckim temat uchodźców z Ukrainy. Zostaliśmy
zakwaterowania koordynuje Po- wszyscy postawieni w zupełnie
wiatowe Centrum Zarządzania nowej, niebywale trudnej sytuacji.
Kryzysowego wspólnie z gminą Jednak z dnia na dzień udało się to
Pyrzyce. W Ośrodku Sportu i Re- zorganizować, bardzo wiele osób
kreacji w Pyrzycach utworzono stanęło na wysokości zadania:
punkt relokacyjny, do którego pani burmistrz z pracownikami
przyjeżdżają uchodźcy. Tu dostają Urzędu Miejskiego, pracownicy
pierwsze wsparcie, posiłek, noc- straży miejskiej, strażacy z OSP

z terenu gminy, wolontariusze,
aż wreszcie my - czyli pracownicy
Ośrodka Sportu i Rekreacji. Rola
o tyle trudna, że wszyscy przeżywany na swój sposób to, co do nas
dociera z Ukrainy, nasze emocje
też czasem biorą górę, wzruszamy
się obserwując tych ludzi, którzy
do nas trafiają. Widzę jednak, że
każdy z nas daje od siebie tyle,
ile może, za co dziękuję swojemu
zespołowi. A na realizację planów
przyjdzie czas, ważniejsze zadanie
mamy dziś do wykonania. Zdajemy
egzamin z człowieczeństwa”. –
powiedziała nam dyrektor OSiR
Ewa Hancz.
W powiecie pyrzyckim powstało
wiele inicjatyw, zbiórek, kwater,
mieszkańcy powiatu pyrzyckiego
zawożą dary na granice a stamtąd
zabierają uchodźców i zawożą ich
do bliskich w różnych miejscach
w Polsce.
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„Jestem dumna z naszych mieszkańców, dumna z ich reakcji na
wojnę, na cierpienie uchodźców.
Dziękuję wolontariuszom, strażakom OSP Gminy Pyrzyce, dziękuję
pracownikom ratusza, szczególnie
panu Kazimierzowi Jaborowskiemu, Michałowi Maduzi, Karolinie
Rutkiewicz, Agnieszce Sinkowskiej.
W bardzo krótkim czasie udało się
nam przygotować na hali OSiR
punkt relokacyjny na potrzeby
powiatu pyrzyckiego. Prowadzimy
magazyn gminny, przygotowujemy
się już do wejścia w życie ustawy
o pomocy obywatelom Ukrainy”
– przekazała nam Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc.
Jednym z miejsc, w którym mają
zakwaterowanie jest Specjalny
Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Pyrzycach, jest to jednostka
powiatu pyrzyckiego. „Musimy
być cały czas w pogotowiu, bardzo
często dostajemy informacje o kierowanej do nas grupie uchodźców
na kilka godzin przed ich przyjazdem, ale mamy już wypracowany
system działania wspólnie z gminą
Pyrzyce i on funkcjonuje. Chciałbym
jeszcze raz podziękować wszystkim zaangażowanym w niesienie
pomocy uchodźcom” – przekazał Stanisław Stępień, Starosta
Pyrzycki.
Nikt dziś nie wie, jak długo będzie trwała wojna na Ukrainie, ilu
jeszcze uchodźców przybędzie do
Polski, naszego powiatu.
PP

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA
LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE,
NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE
Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu ogłoszenia wykazu nieruchomości nr 2/2022, nr 3/2022, nr 4/2022, nr
5/2022, nr 6/2022, nr 7/2022, nr 8/2022, nr 9/2022, nr 10/2022
przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie,
najem, dzierżawę lub użyczenie, stosownie do art. 35
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.)
w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń oraz
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach,
www.bip.pyrzyce.um.gov.pl w zakładce informacje –
obwieszczenia i ogłoszenia.
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Pyrzyce miasto przeklęte?

24 lutego odbyła się kolejna
planowa sesja Rady Miejskiej
w Pyrzycach, kilkunastopunktowy porządek obrad został
poszerzony na wniosek grupy mieszkańców, którzy są
przeciwni budowie obwodnicy
Pyrzyc w obecnej jego wersji
trasy. Nikt z obecnych na sali
obrad nie był temu przeciwny,
wszak mieszkańcy od dawna
mogli przekazywać swoje argumenty, propozycje, dopytywać,
uczestniczyć w przygotowaniach tak ważnej dla Pyrzyc
inwestycji. W imieniu protestujących głos zabrał Piotr Sękowski,
jak się później okazało pyrzycki
policjant. Nie bez powodu podaję już na początku artykułu
zawód osoby zabierającej
podczas sesji głos, bo po jego
wystąpieniu większość obecnych na sali uznała wypowiedź
Sękowskiego jako wypowiedź
za -bardzo delikatnie mówiąc
- niegrzeczną i nielicującą ze
statusem człowieka w mundurze. Całość wypowiedzi to
zawarta na kilku kartkach A4 nawalanka na burmistrz Marzenę
Podzińską, okraszona zwrotami, które z kulturą wypowiedzi
niewiele mają wspólnego. No
i te wszystkie wybuchy gniewu
można by ewentualnie zrozumieć, bo każdy przecież chce
jak najwięcej ugrać przy takiej
inwestycji dla siebie, ale są
jednak pewne granice przyzwoitości, które przekroczył pan
policjant. I właśnie to skłoniło
mnie do napisania artykułu.
Otóż Piotr Sękowski z ostatniej
kartki odczytał: „Na zakończenie
chciałbym tu wspomnieć o jednym bardzo ważnym fakcie, do
grona naszych mieszkańców,
naszej społeczności, a mówimy tu o osobach przeciwnych
koncepcji pani burmistrz, pojawiła się informacja, z której
prawdopodobnie jasno wynika,
że początkowo trzy bliźniacze
do siebie koncepcje budowy
obwodnicy. A teraz finalnie

wybrana już jedna koncepcja,
ostatni z jej odcinka. Mówimy
o ostatnim odcinku przebiegającm przez pola uprawowe,
które należą do rodziny pani
najbliższego współpracownika, zastępcy burmistrza pana
Chyta. Chciałbym, aby pani
ustosunkowała się po moim
wystąpieniu do tej wypowiedzi
i odpowiedziała mieszkańcom,
czy jest to informacja zgodna
z prawdą, czy też nie” – powiedział w imieniu protestujących
mieszkańców Piotr Sękowski.
Szczęka panie policjancie
Sękowski opada, po prostu opada. Jednym tchem mówi pan
o FAKCIE, później mówi pan
PRAWDOPODOBNIE, a później pan prosi o ustosunkowanie
się burmistrz do tego prawdopodobnego faktu. Wypowiedź
jest czystą manipulacją słowami
i próbą zastraszenia, sugerowanie, że coś jest faktem, że coś
jest prawdopodobne. Zapewne nie zajmowałbym się takim
wystąpieniem, gdyby nie padła
ona z ust pyrzyckiego stróża
prawa. Jak należy rozumieć
zachowanie policjanta, choć
bez munduru i nie na służbie,
który mówi o tym, że powziął
informację o zachowaniu korupcyjnym zastępcy burmistrza

Pyrzyc Pawła Chyta, o sprzyjaniu mu w tej korupcji poprzez
forsowanie budowy obwodnicy
z aktualnym przebiegiem przez
Marzenę Podzińską, Burmistrz
Pyrzyc?
Dlaczego, skoro posiadł taką wiedzę, nie zgłosił tego do
odpowiednich służb? Miał czas
na sporządzenie obszernego
wystąpienia formie pisanej,
a nie zgłosił faktu podejrzenia przestępstwa do kolegów
policjantów, czy pyrzyckiej prokuratury. No panie policjancie,
kto jak kto, ale człowiek noszący mundur powinien wiedzieć
i walczyć z mową nienawiści, ze
stalkingiem, z hejterami nawet
wtedy, gdy jest bez munduru.
Jestem pełen obaw, że takie
zachowania staną się normą,
bo to już w obecnej kadencji
kolejny przypadek plamienia
honoru policjanta.
Pierwszy raz zdarzyło się to
po wypowiedzi radnego Huberta
Łuszczyka także policjanta, który podczas sesji absolutoryjnej
w 2019 roku w części pierwszej
tej sesji (1 godzina 48 minuta
42 sekundy) zwraca się do
Marzeny Podzińskiej - „…i tak
pani burmistrz, a propos, proszę
pamiętać, że mnie nie można
przekupić, ani zastraszyć”.
Wtedy także zadałem pytanie,

czemu Łuszczyk nie powiadomił
służb skoro wiedział o zastraszaniu i przekupywaniu. Tamten
incydent przeszedł w Komendzie Powiatowej Policji, ot tak
jakby nic się nie stało, więc trudno się dziwić, że mamy kolejne
wystąpienie osoby z zawodu
policjanta, może w Pyrzycach
policjant bez munduru, to już
nie policjant?
Wracając do, „prawdopodobnych faktów”, to posądzony
o zbijanie milionów na planowanej obwodnicy zastępca
burmistrza Pyrzyc Paweł Chyt
podczas sesji, na posądzenie
Sękowskiego odpowiedział - „...
Oczywiście jest to nieprawda,
ani ja, ani moja rodzina na trasie
wszystkich tych koncepcji nie
posiadamy żadnych działek,
nieruchomości. I tak na szybko
myślę, że w promieniu około pół
kilometra nie ma takiej możliwości, żeby one się znajdowały
w pobliżu planowanej trasy obwodnicy. Więc to jest jasne moje
stanowisko. Jako ciekawostkę
powiem tyle, że gdyby obwodnica miała przebiegać według
koncepcji pana radnego Huberta
Łuszczyka, czyli tą wschodnią
stroną miasta, to prawdopodobnie co druga moja działka lub
mojej rodziny byłaby na trasie
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obwodnicy. Nie wiem, jak byśmy
wtedy to państwu wytłumaczyli,
że tak to zostało zaprojektowane.
Jeszcze raz chciałbym powtórzyć,
że po śladzie obecnej koncepcji obwodnicy, ani ja, ani moja
rodzina nie posiadamy żadnych
nieruchomości” – odpowiedział
Sękowskiemu wiceburmistrz Paweł Chyt.
No właśnie, gdyby jakimś
cudem, ktoś w Urzędzie Marszałkowskim przyjął propozycję
radnego Huberta Łuszczyka
i zaplanowano obwodnicę od
wschodniej strony miasta to
w Pyrzycach byłaby afera stulecia. Nawet gdyby nikt z ratusza
takiemu projektowi nie sprzyjał,
to i tak hejt lałby się szerokim
strumieniem do Siciny.
Podczas sesji burmistrz Marzena Podzińska odpowiedziała
Piotrowi Sękowskiemu. Można tego fragmentu jak i całości
dyskusji wysłuchać na nagraniu
z sesji dostępnym na portalu
esesja, ale teraz, na potrzeby
materiału, poprosiłem burmistrz
Podzińską o chłodniejszy komentarz do tego, co się wydarzyło..
- „Mimo, że minęło już kilkanaście
dni, to emocje jeszcze tak do
końca mi nie odpuściły. W swojej pracy staram się patrzeć na
interes każdego mieszkańca,
słuchać i starć się rozwiązywać
jego problemy, nikogo nie lekceważąc. Są jednak sprawy,
tematy, w których szansa, że
osiągniemy jako społeczność
100% jednomyślności jest bliska
zeru. Wtedy to ja, muszę podjąć
decyzję, czy dane działanie jest
dobre dla naszej społeczności,
mimo sprzeciwu jakiejś grupy
mieszkańców, cz też jest inaczej. Muszę patrząc na daną
sprawę wybiegać myśleniem
dalej, kilka, albo kilkanaście lat
do przodu, nie skupiać się tylko na dzisiejszych potrzebach
miasta. Temat obwodnicy jest
dla naszej miejscowości bardzo ważny i musimy go pilnie
rozwiązać, bo miasto musi się
rozwijać. Narzekamy na jakość
dróg, które rozjeżdżają nam
samochody ciężarowe, remontujemy zabytki, spaliny w centrum

miasta. Nie mam pretensji, że
mieszkańcy przyszli na sesję
z protestem, myślałam tylko, że
przychodzą z nowym pomysłem,
propozycją jak razem możemy
rozwiązać, złagodzić ich problem.
Niestety bardzo się rozczarowałam. W wypowiedzi pana
Piotra Sękowskiego mogłam
pod swoim adresem usłyszeć
tylko obelgi, insynuacje. Nie będę
już dziś wracała do zachowania tych państwa podczas wizyt
w urzędzie i spotkań ze mną, do
tego co wtedy usłyszałam, ale
to, co wypowiedziano na sesji
było po prostu poniżej wszelkich standardów. Ja sobie nie
wyobrażam obecnie sytuacji,
żeby obwodnica nie powstała,
jest decyzja marszałka województwa, jest dotacja, rozpoczęły
się prace nad dokumentacją,
nikt z mieszkańców Pyrzyc by
nam tego nie wybaczył, gdyby
temat upadł. Co nie znaczy, że
nie możemy szukać takich rozwiązań dla obwodnicy, by była
ona jak najmniej uciążliwa dla
protestujących mieszkańców.
Przecież tak posterowano przy
budowie obwodnicy Myśliborza,
czy Barlinka, gdzie wybudowano
ekrany dźwiękochłonne, dokonano pewnych korekt w projekcie, to
jest możliwe także w przypadku
obwodnicy Pyrzyc. Nie za bardzo
wiem, co pan Piotr Sękowski
chciał osiągnąć poprzez obrażanie mnie, straszeniem mnie,
że nie będzie na mnie głosował, mówieniem o niby jakimś
fakcie, że może zależy mi na
takim przebiegu obwodnicy, bo
ktoś z mojego otoczenia na tym
zarobi. Co chciał osiągnąć takim zachowaniem? Zastraszyć
? Nie mam zamiaru obrażać się
na protestujących, chcę żeby
miasto się rozwijało, dlatego
zaproponowałam na koniec tej
dziwnej dyskusji z protestującymi
mieszkańcami dalsze poszukiwanie rozwiązań, które złagodzą
dolegliwości na tym obszarze,
mogą one być takie jak stosuje się w całej Polsce w takich
miejscach, bo w dziesiątkach
miejscowości buduje się obwodnice”.

Po wypowiedzi Piotra Sękowskiego w rożnym tonie głos
zabierali radni, odnotowałem
jedną, która chyba trochę szerzej
porusza stosunek pyrzyczan do
działań rożnego rodzaju instytucji.
Krótko można wyjaśnić to
tak: pyrzyczanin, jak droga jest
uszkodzona i w kiepskim stanie
narzeka na władzę, że nic nie
robi, jak władza robi drogę, to
pyrzyczanin krytykuje władzę, że
czemu tak wolno i w nocy drogi
nie zrobiono. Do tego oczywiście pyrzyczanin jest ekspertem
w każdej dziedzinie i najlepiej
wie , jak i za ile robi się drogę,
to trochę tak jak z ekspertami od
COVID 19, a teraz ci sami są
ekspertami od wojny na Ukrainie. Pyrzyczanin nie potrafi się
cieszyć!!
Podczas sesji radny Damian
Błażejewski (z którym się często
nie zgadzam) powiedział coś,
co akurat jest prawdopodobne:
„Przysłuchując się argumentom
pani burmistrz i argumentom
mieszkańców osiedla Mickiewicza, to muszę stwierdzić, że mój
profesor od w-fu miał dużo racji.
Twierdził, że nasze miasto jest
przeklęte, że ktoś rzucił klątwę
na to miasto i nie możemy się
tej klątwy pozbyć. Miał też taką
teorię, że jak zostanie kobieta
burmistrzem tego miasta, to ta
klątwa zostanie zdjęta, ale widzę, że bez względu na to, czy
zostałaby burmistrzem kobieta, czy mężczyzna to ta klątwa
ciągle będzie nas dotykała. Ja
uważam, że z tematem obwodnicy jesteśmy spóźnieni 40 lat.
Jakbyśmy wybudowali obwodnicę Pyrzyc, jak była budowana
obwodnica Lipian, to dzisiaj nie
byłoby problemu, każdy by to
zaakceptował. Ja, jako radny
miasta i gminy Pyrzyce, nie mogę
nie zgodzić się z argumentami
protestujących, ale za chwilę
przyjdą tutaj mieszkańcy ulicy
Lipiańskiej, Stargardzkiej, Bogusława, Szczecińskiej, 1 Maja
i powiedzą, my zebraliśmy 3,5
tysiąca podpisów nas jest tylu. I
powiedzą, ja nie mogę otworzyć
okna latem, nie mogę uśpić dziecka. Ja mam takie sygnały, jako
mieszkaniec ulicy Pod Lipiami

i to jest problem. Ja myślę, że
wasze argumenty też są słuszne,
tylko nie pod adresem naszej
pani burmistrz. To nie jest nasza
koncepcja, nie my wykładamy
pieniądze. My zaczęliśmy się
cieszyć, że władze dostrzegły
problem tego miasta, że mamy zabytki, że zaczynają ludzie
chorować. Ciężko podjąć jakąkolwiek decyzję, jaka decyzja nie
zapadnie w tej materii, to będzie
niepopularna. Mogą dziwić słowa
Błażejewskiego, bo to niby twarda
opozycja do pani burmistrz, ale
nie mogę nie przyznać racji, że w
temacie obwodnicy mamy jakieś
światło w tunelu. W tej chwili
przysłuchując się argumentom
pani burmistrz i protestujących,
to najlepiej byłoby wybudować
tunel pod Pyrzycami i wtedy byłby
święty spokój i wszyscy byliby
zadowoleni” - powiedział radny
Damian Błażejewski.

Radny Damian Błażejewski
Sękowski i protestujący z nim
ludzie nie zyskali sympatii ani na
sali obrad, ani na tak zwanym
mieście. Pozostał tylko niesmak
i kolejne potwierdzenie tego, że
klątwa o której wspomniał radny
Damian Błażejewski nadal działa.
Ryszard Tański
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17 lutego 2022 r. Wójt Gminy
Bielice Iwona Kochel wręczyła
najzdolniejszym uczniom stypendia naukowe i sportowe.
Nagrody od pani wójt otrzymali:
Dobromir Szkarapata, Mateusz
Podkowiak, Leon Nowczyk, są to
uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Bielicach.
8 marca 2022 roku w Pyrzycach
odbyło się przekazanie darów dla
uchodźców wojennych, którzy znaleźli schronienie na terenie Pyrzyc.
Dary przekazali nasi przyjaciele
z miasta partnerskiego Uecker-

münde. Dostarczono materace,
kołdry, poduszki, koce i żywność.
Miasto Ueckermünde reprezentował m.in. członek rady miejskiej
Carsten Seeger i Thomas Bauch
Kroenert. Po przekazaniu darów

pani burmistrz Marzena Podzińska
odbyła spotkanie z reprezentantami
niemieckiego miasta, podczas
którego zadeklarowano wzajemną
pomoc i współpracę w obliczu kryzysu humanitarnego na Ukrainie.

Otwarcie Nowego Sezonu Ogrodów Przelewice

Oczyszczalnia
dla Lipian

10 kwietnia 2022 r. Ogrody Przelewice zapraszają na otwarcie sezonu.
Wiosna to wspaniały czas…. Rozkwitają rośliny, słońce przyjemnie
świeci, a zwierzęta budzą się z zimowego snu, więc warto odwiedzić
jeden z najcenniejszych obiektów przyrodniczych w Polsce. Szczegóły
wydarzenia: OTWARCIE SEZONU OGRODÓW PRZELEWICE | Facebook
Bilety do Ogrodu do nabycia na miejscu lub  http://bilety.ogrodprzelewice.pl/

Trwają prace związane z realizacją największego gminnego
zadania inwestycyjnego ostatnich
lat – modernizacja oczyszczani
ścieków w Lipianach. W ostatnim półroczu wykonane zostały:
konstrukcja żelbetowa osadnika wtórnego, dostawa i montaż
zgarniacza, montaż technologii
osadnika wtórnego, konstrukcja
żelbetowa zbiornika nitryfikacji; przepompownia ścieków
surowych wraz z technologią,
przepompownia osadu wraz
z technologią, studnia pomiarowa
wraz z technologią, budynek
kratopiaskownika wraz z dostawą urządzenia, punkt zlewny
i fundament pod stację zlewczą, drogi technologiczne, sieci
międzyobiektowe, oświetlenie
zewnętrzne oraz okablowanie
międzyobiektowe.
Ze względu na konieczność
zapewnienia wysokiego wkładu
własnego w realizacji inwestycji,
złożono wniosek o korzystną
pożyczkę do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Wysokość pożyczki to 2 220
443 zł, zostanie ona zaciągnięta
na 130 miesięcy.
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Wielka inwentaryzacja dróg rowerowych na Pomorzu Zachodnim
Z inicjatywy marszałka województwa powstała [powstaje]
najnowsza mapa dróg rowerowych
w regionie - tych istniejących, tych
budowanych i tych planowanych.
- Rozwój infrastruktury rowerowej
jest bardzo dynamiczny, chcemy ten proces jeszcze bardziej
usprawnić i uporządkować, oczywiście we współpracy z gminami
i powiatami - tłumaczy Olgierd
Geblewicz. Przez trzy miesiące
urząd marszałkowski gromadził
i opracowywał dane przesłane
przez samorządy, a z efektów tej
pracy można korzystać na www.
drogirowerowe.wzp.pl
W ankietach wysłanych do
wszystkich gmin, powiatów, zarządców infrastruktury poproszono
o wskazanie dróg rowerowych,
które dotychczas nie były
uwzględnione na mapie www.
drogirowerowe.wzp.pl (prowadzonej przez Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego). W specjalnym formularzu
znalazły się pytania o lokalizację,
długość, stan techniczny, rodzaj
nawierzchni, rok oddania do użytku
itd. W osobnej ankiecie zapytano
o plany inwestycyjne dotyczące
ścieżek rowerowych czy ciągów
pieszo-rowerowych. Gromadzenie
i opracowywanie danych trwało
prawie trzy miesiące. Odpowiedzi
napływały do 1 lutego 2022r.
- Rozwój infrastruktury rowerowej na Pomorzu Zachodnim jest
bardzo dynamiczny. Chcemy ten
proces jeszcze zintensyfikować
i uporządkować, oczywiście we
współpracy z gminami i powiatami - tłumaczy marszałek Olgierd
Geblewicz. - Podstawową funkcją inwentaryzacji jest uzyskanie
najświeższych, najpełniejszych
danych i oczywiście udostępnienie
ich rowerzystom.
Ankiety inwentaryzacyjne pozwolą uzyskać wiele informacji
przydatnych rowerzystom. Np.
czy dana droga ma nawierzchnię
bitumiczną, betonową (z płyt chodnikowych, z kostki), z kruszywa,
naturalną nieutwardzoną? Jaki
jest stan nawierzchni (równa, nierówna, bardzo nierówna)? Jeśli
rowerowa infrastruktura będzie
dopiero budowana - samorządy
doprecyzowują, czy inwestycja
jest umieszczona w Wieloletniej
Prognozie Finansowej? Czy trwa

przygotowanie dokumentacji?
A może już kończy się budowa?
- Zaktualizowane dane zostaną
wykorzystane do prawidłowego
prowadzenia regionalnej mapy
i bazy dróg rowerowych, która
jest niezbędna z punktu widzenia mieszkańców i turystów oraz
planowania lokalnej sieci tras rowerowych przez różnych zarządców
dróg - dodaje wicemarszałek Tomasz Sobieraj.
Mapa rowerowa Pomorza Zachodniego www.drogirowerowe.
wzp.pl została już uzupełniona
o te najnowsze dane. Ankiety
przesłały 64 instytucje, nie tylko
urzędy gmin, ale także Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad oddział Szczecin oraz
Związek Miast i Gmin Dorzecza
Parsęty. Kilkanaście podmiotów
mailowo udzieliło wyjaśnień, że
na rowerowej mapie „ich terenu”
nie wystąpiły zmiany.
Samorządy i zarządcy dróg,
którzy dotychczas nie przesłali
ankiet - w każdej chwili mogą

się włączyć do systemu. Udostępnić informacje istniejących
ścieżkach rowerowych wcześniej
„niewidocznych” na mapie czy
właśnie realizowanych projektach.
Mapa rowerowa Pomorza Zachodniego ma być aktualizowana
dwa razy w roku.
Zgromadzone dane zostaną wykorzystane również przy
opracowaniu „Regionalnego Planu
Transportowego Województwa
Zachodniopomorskiego do roku
2030”, który ma służyć koordynacji i kompleksowemu planowaniu

inwestycji w zakresie sieci ponadlokalnych sieci transportowych.
Najaktualniejsza i najdokładniejsza
mapa dróg rowerowych pozwoli
również określić regionalne cele
dotyczące m.in. transportu niskoi zeroemisyjnego oraz wspierania
mobilności mieszkańców. Ponadto dokument będzie przydatny
w planowaniu i realizacji zadań
współfinansowanych funduszami
UE z perspektywy na lata 2021-27.
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Trial City dla Wojtka

Grand Prix CITY TRAIL to ogólnopolski cykl biegów
przełajowych na dystansie 5 km. Zawody odbywają
się w 10 lokalizacjach, a w każdej z nich rozegrane
zostanie 5 biegów w ciągu 6 miesięcy. Na podstawie wyników biegów w poszczególnych lokalizacjach
tworzona jest klasyfikacja łączna, a na jej podstawie
wyłonieni są zwycięzcy cyklu.
6 marca w ostatnim, piątym biegu na dystansie 5 km
wzięło udział 264 osób. Najszybszym okazał się (po raz
trzeci w edycji) – Wojciech Piwowarczyk z czasem
17:09. To właśnie Wojciech jest triumfatorem klasyfikacji generalnej Grand Prix CITY TRAIL.
„Dzisiejszy bieg oceniam jako najlepszy w moim
wykonaniu, mimo że nie był najszybszy. Czułem się
bardzo dobrze, kontrolowałem sytuację od początku,
nie musiałem podkręcać tempa, bo okazało się, że
rywale dzisiaj nie dociskali. Cieszę się, że wreszcie
udało mi się biegać w CITY TRAIL regularnie, bo dotąd
startowałem tylko w pojedynczych imprezach. Cel,
który sobie postawiłem przed edycją został zrealizowany. Dziękuję wszystkim za doping! Planuję wziąć
udział również w ogólnopolskim finale – CITY TRAIL
Gold, który odbędzie się w kwietniu w Bydgoszczy –
powiedział po zawodach Wojciech Piwowarczyk.

W zaprzyjaźnionym Klubie
Karate Shotokan
W dniach 4-5 marca 2022 r w Człuchowie członkowie Klubu Karate LZS ANTAI wzięli udział
w Stażu Technicznym, który poprowadził Marc Stevens - znakomity trener Belgijskiego pochodzenia.
W szkoleniu uczestniczyło ponad 120 osób z Pyrzyc, Wałcza,Słupska, Krzyża Wielkopolskiego,
Małego Rudnika, Hannoveru oraz Człuchowa. To
była już dziewiąta wizyta Senseia Marca w Polsce
na zaproszenie zaprzyjaźnionego Klubu Karate
Shotokan z Człuchowa. Fantastyczna atmosfera,
wspaniali ludzie, wielkie zaangażowanie wszystkich ćwiczących i karate na najwyższy poziome
to są rzeczy, które z pewnością zostaną na długo
w naszej pamięci. Pyrzycki Klub Karate LZS
ANTAI reprezentowała ośmioosobowa ekipa.
O tym, jak udane było to szkolenie niech świadczą
słowa, jakie wypowiedział na koniec Sensei Marc
Stevens: Dziękuję za tak wielką ilość pozytywnej
energii, którą mnie obdarowaliście w ten weekend.
KLUB Karate LZS ANTAI
Trener Tomasz OSS !!!
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Pyrzycka Szybka Dycha Fiege
już za kilka dni!

Do startu pozostało kilka dni. Około 600 zawodników zadeklarowało swój
start w Pyrzyckiej Szybkiej Dyszce Fiege,
z czego około 100 osób wybrało edycję
wirtualną. Do końca zapisów obowiązuje
opłata startowa w wysokości 95 zł. W tym
roku pakiet startowy zapakowany będzie

w plecakoworek, oczywiście od sponsora
tytularnego firmy Fiege.
W związku z organizacja biegu już od sobotniego poranka 19 marca do godziny 14:30
w niedzielę 20 marca, mieszkańcy mogą
napotkać utrudnienia na ulicach i parkingach
w okolicy placu Ratuszowego oraz na ulicy
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Stargardzkiej, Poznańskiej i Dąbrowskiego.
Organizator Biegu Stowarzyszenie K2 Partners prosi o niepozostawianie samochodów
na parkingu na placu Ratuszowym w dniu
19 marca2022 r.

Utrudnienia w dniu 20 marca:
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Tański tel: 510 185 777, e-mail: naczelny@pulspowiatu.pl., e-mail: reklama@pulspowiatu.pl Stali współpracownicy: Wojciech Kuźmiński, Marian Białkowski,
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Świat obok nas
otwór, średnicy około 3,5 cm.
Jako materiału do murowania
używają gliny i iłu. Kto mieszka na skraju lasu i dokarmia
zimą ptaki, może przekonać
się, jak zmyślne potrafią być
kowaliki. Obserwując można
odnieść wrażenie, że całe stado nawiedza karmnik i wynosi
z niego nasiona słonecznika.
Tymczasem może to być tylko
jeden ptak lub najwyżej para.
Kiedy kowalik podchodzi do
karmnika, to w pośpiechu " po-

łyka " kilka ziaren słonecznika
i znika. Czasem któreś rozłupie i zje. Pozostałe chowa.
Pozostaje tylko mieć nadzieję,
że kowalik pamięta o swoich
kryjówkach.
Zdjęcie: kowalik w charakterystycznej pozie głową w dół.
Miejsce: okolice Lipian
Marian Białkowski

Ławki dla niepełnosprawnych

Ptaki w odróżnieniu od nas
nie chodzą " z głową w chmurach ", ale jest jeden ptak,
który bardzo sprawnie chodzi
po pniach drzew we wszystkich kierunkach, nawet głową
w dół, czego nie umie żaden
inny ptak, to kowalik. Ptaki
te mają wiele niezwykłych
cech. Pomijając umiejętność
chodzenie po pniu głową w
dół, czego nie potrafią nawet

dzięcioły, kowaliki opanowały
sztukę zamurowywania zbyt
szerokich otworów wejściowych do dziupli, dzięki czemu
ich lęgi są bezpieczne, gdyż
do tak wąskiego otworu nie
może włożyć łapy ani kuna,
ani kot. Najchętniej zajmuje
dziuple opuszczone przez
dzięcioły duże lub czarne.
Zamurowuje do nich wejścia,
pozostawiając jedynie wąski

Gmina Pyrzyce otrzymała dofinansowanie z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 24 993,79 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup
czterech ławek, zaprojektowanych tak, by mogły z nich korzystać także osoba niepełnosprawne na wózku. Zakupiono także
środki ochrony osobistej, ozonatory powietrza i bezdotykowe
dozowniki do dezynfekcji.

