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Kto doniósł 
na radną gminy?

Kto ma sprzątać
Sicinę?

Pozdrowienia 
z Mielna Pyrzyckiego!

Będę pisać
na Nowogrodzką!
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23 czerwca 2022 radni gminy 
Kozielice podjęli uchwałę w sprawie 
odmowy stwierdzenia wygaśnięcia 
mandatu radnej Rady Gminy Ko-
zielice  pani Eweliny Michalczyk 
w okręgu wyborczym nr 13.

 W uzasadnieniu do podjętej 
uchwały czytamy - „Pani Ewelina 
Michalczyk w wyniku wyborów, 
które odbyły się 21 października 
2018 roku została wybrana radną 
Rady Gminy Kozielice w okrę-
gu wyborczym nr 13. W dniu 13 
maja 2022 roku do Rady Gminy 
Kozielice wpłynęło pismo o nr 

P-1.4130.138.2022.KN infor-
mujące, że 6 maja 2022 roku do 
Zachodniopomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Szczecinie 
wpłynęło pismo, stanowiące 
zawiadomienie o możliwości 
naruszenia przez panią Ewelinę 
Michalczyk radną Gminy Kozielice 
powszechnie obowiązującego 
prawa. Z przesłanej korespon-
dencji wynika, że ww. radna nie 
zamieszkuje stale na terenie 
Gminy Kozielice. Pismo zostało 
przekazane radnym i skierowane 
do Komisji Rewizyjnej. 31 maja 
2022 r. radna złożyła w sekreta-

riacie Urzędu Gminy Kozielice 
oświadczenie, z którego wynika, że 
stale zamieszkuje na terenie Gminy 
Kozielice w miejscowości Tetyń, 
tam też scedowała swoje centrum 
życiowe. Komisja Rewizyjna na 
posiedzeniu 2 czerwca 2022 roku 
po raz kolejny zapoznała się z pi-
smem wojewody i oświadczeniem 
radnej Eweliny Michalczyk. Komisja 
oceniła oświadczenie radnej jako 
wiarygodne. Kodeks wyborczy 
stanowi, że prawo wybierania 
(czynne prawo wyborcze) oraz 
prawo wybieralności (bierne prawo 
wyborcze) ma w wyborach do rady 
gminy obywatel Polski oraz oby-

watel Unii Europejskiej 
niebędący obywatelem 
polskim, który najpóź-
niej w dniu głosowania 
kończy 18 lat, oraz stale 
zamieszkuje na obszarze 
tej gminy. W wyborach 
do rady gminy obowią-
zuje wymóg stałego 
zamieszkania na obsza-
rze jednostki samorządu 
terytorialnego, w której 
dana osoba kandyduje, 
a następnie - w przy-
padku nabycia i objęcia 
mandatu - sprawuje 
mandat. O miejscu za-
mieszkania zasadniczo 
decydują dwie przesłanki 
faktyczne: przebywanie 
w znaczeniu fizycznym 
w określonej miejsco-
wości pod wskazanym 
adresem (corpus - 
czynnik zewnętrzny) 
i zamiar stałego poby-
tu (animus - czynnik 
wewnętrzny). Organ 
stanowiący może podjąć 
uchwałę o stwierdzeniu 
wygaśnięcia mandatu 
radnego, w przypadku, 
gdy występuje tylko 
jedna z przesłanek 
polegająca bądź na 
samym zamieszkiwaniu 

w sensie fizycznym, jednak bez 
zamiaru stałego pobytu, bądź na 
samym zamiarze przebywania 
bez faktycznego zamieszkiwania. 
W niniejszej sprawie, jak wyni-
ka z oświadczenia radnej, stale 
przebywa ona w miejscowości 
Tetyń i tam też ma swoje centrum 
życiowe. Oznacza to, że spełnione 
są obie przesłanki pozwalające 
przyjąć, że radna stale zamiesz-
kuje na terenie Gminy Kozielic. 
W tej sytuacji Rada Gminy nie 
ma podstaw, aby podjąć uchwałę 
w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnej. Wobec skierowania przez 
Wojewodę Zachodniopomorskiego 
pisma wskazanego na wstępie, 
istnieje konieczność zajęcia przez 
Radę Gminy stanowiska w formie 
uchwały”. 

Jak czytamy w uzasadnieniu, 
Wojewoda Zachodniopomorski 
podjął działania i skierował pismo 
do Rady Gminy w Kozielicach po 
czyimś „uprzejmym” doniesie-
niu, które, jak potwierdzili radni 
uchwałą, nie ma odzwierciedlenia 
w rzeczywistości. 

To już kolejny donos w gminie 
Kozielice dotyczący władzy samo-
rządowej, pierwszy dotyczył wójta 
Piotra Rybkowskiego wskazując 
na kolizję interesów wójta gminy 
i firmy wiatrakowej. Wójt sprawę 
w sadzie wygrał, ale niesmak po-
został, dziś mamy kolejny donos. 
Aktualnie sprawa radnej  Eweliny 
Michalczyk nie jest zakończona, 
uchwała trafiła do Wojewody Za-
chodniopomorskiego, który może 
uznać uchwałę i wyjaśnienia rad-
nych lub skierować sprawę do 
sądu. 
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W tym materiale nie zajmiemy się 
dużymi akwenami – jeziorami, nad 
brzegami których pozostawiane 
są tony śmieci, dziś o kanałach 
i ciekach wodnych, które leniwie 
płyną na terenie każdej pyrzyckiej 
gminy. 

Zgodnie z obowiązującym pra-
wem, kanały i cieki wodne znajdują 
się w zasobach - zarządzie  Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, u którego w szcze-
cińskim oddziale zapytaliśmy 
o ilość kanałów i cieków, a także 
kto powinien zadbać o porządek 
nad ich brzegami.

- „Długość cieków na terenie 
Powiatu Pyrzyckiego 122,53 
km, długość kanałów 85,14 
km. Częstotliwość prowadzo-
nych prac utrzymaniowych na 
ciekach będących w zarządzie 
NW w Pyrzycach prowadzona 
jest w oparciu o roczne progra-

Kto ma sprzątać Sicinę?
 Super odpoczywa się nad jeziorem lub kanałem wodnym, 

ale nie jest super, kiedy zastajemy wybrane na wypoczynek 
miejsce pełne śmieci pozostawionych, podrzuconych albo 
przywianych . Pierwszy wniosek, jaki przychodzi nam do 
głowy to to, dlaczego nikt tego nie sprząta, drugi wniosek - co 
za brudas tu był (czasami może kolejność jest odwrotna). 

my utrzymaniowe. Z uwagi na 
ilość oraz długość wszystkich 
cieków planowane do realizacji 
zadania utrzymaniowe (konserwa-
cyjne) obejmują swym zakresem 
rzeczowym i terytorialnym nie 
tylko teren Powiatu Pyrzyckie-
go. W ramach prowadzonych 
prac utrzymaniowych zalegają-
ce zanieczyszczenia komunalne 
usuwane są w miarę możliwości 
systematycznie z koryt oraz skarp 
cieków. PGW WP RZGW w Szcze-
cinie na rok 2022 zawarł umowę 
na bieżące utrzymanie cieków 
w ramach usługi kompleksowej 
obejmującej teren NW w Pyrzy-
cach. W ramach zawartej umowy 
dokonywane są prace związane 
z usuwaniem zanieczyszczeń na 
obiektach podlegających takowej 
obsłudze. Pragnę nadmienić, że 
PGW WP odpowiada za zanie-
czyszczenia, których źródłem są 

procesy hydrologiczne, natomiast 
w kwestii utrzymania czystości 
(w szczególności uprzątnięcia 
śmieci komunalnych pozosta-
wionych przez społeczeństwo) 
w korytach cieków, zgodnie 
z ustawą o czystości i porządku 
w gminach, należy również do 
zadań gmin, w tym również two-
rzenie warunków niezbędnych do 
utrzymania czystości i porządku 
na jej obszarze” – przekazał nam 
Michał Kaczmarek, rzecznik pra-
sowy Wód Polskich w Szczecinie.

Skoro, jak twierdzi pan rzecznik, 
za śmieci w kanałach i ciekach od-
powiada także samorząd gminny, 
to postanowiliśmy zapytać o ten 
problem urzędników Gminy Py-
rzyce, by na jednym przykładzie 
kanału Sicina sprawdzić, czy py-
rzyckie gminy mają obowiązek 
sprzątać kanały i cieki, czy może 
jest inaczej. 

„W odpowiedzi na pana e-mail 
z dn. 29.07.br.,w odniesieniu do 
wyjaśnień rzecznika prasowego 
Wód Polskich w Szczecinie, Gmi-
na Pyrzyce, informuję, iż zgodnie 
z art. 5 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. (Dz. U. Z 2022 r. poz. 

1297) o utrzymaniu czystości i po-
rządku w Gminach, to właściciel 
nieruchomości ponosi wszelką 
odpowiedzialność za utrzymanie 
czystości i porządku. Jest zobo-
wiązany do zbierania w sposób 
selektywny powstałych na terenie 
własnej nieruchomości odpadów 
komunalnych i ich dalszego za-
gospodarowania. 

W myśl art. 117 Kodeksu wy-
kroczeń, kto mając obowiązek 
utrzymania czystości i porządku 
w obrębie własnej nieruchomości, 
nie wykonuje swoich obowiązków, 
podlega karze grzywny lub naga-
ny” – odpowiada nam Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc.

Jak widać z powyższej wypowie-
dzi pyrzyckiego Ratusza, CZYJA 
NIERUCHOMOŚĆ TEGO ŚMIE-
CI! Z informacji, jakie dodatkowo 
przekazano nam z pyrzyckiego 
Ratusza wiemy, że pismo w spra-
wie, kto ma obowiązek sprzątania 
kanałów i cieków, zostanie wysłane 
także do Państwowego Gospo-
darstwa Wodnego Wody Polskie 
w Szczecinie. 

PP
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Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" jest w trakcie realizacji 
kampanii promocyjnej pod wspólnym tytułem 

,,ZOSTAŃ LIDEREM! - WZROST ROZPOZNAWALNOŚCI 
 „LIDER POJEZIERZA”.

Celem projektu jest organi-
zacja 26 imprez (po dwa razy 
w każdej gminie należącej do 
LGD) i wzmocnienie dzięki temu 
współpracy międzysektorowej 
na rzecz rozwoju turystyki oraz 
prezentowanie, łączenie różnych 
inicjatyw mieszkańców regionu 
,,Lidera Pojezierza”, ich profe-
sjonalna prezentacja i promocja. 

Operacja poprzez aktywizację 
i rywalizację mieszkańców 13 
gmin, w znaczny sposób wpływa 
na wzrost rozpoznawalności LGD. 
Pokazujemy uczestnikom wyda-
rzeń, czym jest ,,Lider Pojezierza” 
i czym się zajmujemy, opowiada-
my o sukcesach beneficjentów, 
którzy dzięki dofinansowaniom 
z programów PROW oraz PO 
Rybactwo i Morze (pozyskanym 
za naszym pośrednictwem) mogli 
założyć lub rozwinąć działalność 
gospodarczą. Promujemy produkty 

regionalne oraz wyroby rękodziel-
nicze i opowiadamy o projektach, 
które zrealizowaliśmy lub jesteśmy 
w ich trakcie realizacji. 

Już po kilkunastu imprezach 
widzimy, że poczucie wspólno-
ty i przynależności do obszaru 
LGD, a poziom wiedzy z zakresu 
możliwości aplikowania o środki 
w ramach PROW i PO Rybactwo 
i Morze na lata 2014-2020 pod-
niesie się. 

Nasze stanowisko odwiedza-
ją zarówno młodzi jak i starsi, 
a szczególną atrakcją stał się 
"Kącik Małego Lidera" z atrak-
cjami dla najmłodszych. 

Zapraszamy do uczestnictwa 
w naszym projekcie. Sprawdzajcie 
naszą stronę: www.liderpojezie-
rza.pl, kiedy odwiedzimy Waszą 
Gminę! 

                       Do zobaczenia! 

Z dniem 20.07.2022 roku zosta-
ły wprowadzone do użytku dla 
mieszkańców gminy Pyrzyce Karty 
Użytkowników Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych 
wraz regulaminem. Karta umożliwi 
właścicielom nieruchomości korzy-
stanie z PSZOK-u znajdującego się 
na terenie Pyrzyckiego Przedsię-
biorstwa Komunalnego Sp. z o.o. 
w celu przekazania do zagospo-
darowania selektywnie zbierane  
odpady komunalne wytworzone 
w gospodarstwach domowych. 
Karta posiadająca indywidualny nu-
mer identyfikacyjny, wydawana jest 
tylko właścicielowi nieruchomości 
lub pełnomocnikowi, który składa 
wniosek o jej wydanie. Wydawana 
jest bezpłatnie dla nieruchomo-
ści zamieszkałej zabudowanej 
budynkiem jednorodzinnym, na 
której zamieszkują mieszkańcy - 
1 Karta na nieruchomość (lokal), 
a dla nieruchomości zamieszkałej 

Karta PSZOK 

zabudowanej budynkiem wielolo-
kalowym, na której zamieszkują 
mieszkańcy – 1 Karta na każdy 
lokal w danym budynku.                                                                                                                                 
Karta będzie służyć do:
- identyfikacji osoby uprawnio-
nej do przekazania odpadów 
komunalnych powstających na 
nieruchomości do PSZOK,
- ewidencjonowania przekaza-
nych z nieruchomości odpadów 
komunalnych do PSZOK
- naliczenia opłaty za przekazanie 
do PSZOK ponadlimitowej ilości 
odpadów komunalnych tj. zgodnie 
z obowiązującymi uchwałami Rady 
Miejskiej w Pyrzycach.

Obecnie dane właścicieli nie-
ruchomości wprowadzane są do 
systemu i na bieżąco wydawane są 
karty dla właścicieli nieruchomości.

Zapraszamy do korzystania 
z usługi, a w razie pytań prosimy 
dzwonić 91 579-19-60 

Zgodnie z wcześniejszymi de-
klaracjami pyrzyckiego Ratusza, 
zdemontowane z centrum miasta 
minitężnie mają stanąć obok Geo-
termii Pyrzyce tuż przy ścieżce 
rowerowej, przed skrzyżowaniem 
z ulicą Ciepłowniczą. Podpisa-
na została już umowa użyczenia 
terenu pod nowe miejsce rekre-
acyjne między Geotermią a Gminą 
Pyrzyce, która jest inwestorem. 

W budżecie Gminy zostało za-
bezpieczone 300 tysięcy zł na 
tę inwestycję, ponadto samo-
rząd wystąpi  także z wnioskiem 
o dofinansowanie minitężni z Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska.

Obecnie trwają procedury zwią-
zane z wyłonieniem wykonawcy 
inwestycji.  

Tężnie obok 
Geotermii Pyrzyce
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Z opublikowanych przez Mini-
sterstwo Finansów wskaźnikach 
dochodów podatkowych w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca 
dla gmin na 2022 r. wynika, że 
ogólnopolskim liderem pod 
względem dochodów na jednego 
mieszkańca gminy z wynikiem, 
aż 29 704 zł pozostaje gmina 
wiejska Kleszczów, na terenie 
której znajduje się Elektrownia 
Bełchatów. Podstawę opisywa-
nego poniżej rankingu stanowią 
prognozy przygotowane przez 
MF, służące do obliczenia tzw. 
janosikowego - dane o docho-
dach podatkowych gmin za  
2020 r.  Pod uwagę brane są  
m.in.  dochody z tytułu opłat 
i podatków: od nieruchomości, 
rolnego i leśnego, a także udziały 
we wpływach z CIT i PIT, do 
tych wyliczeń nie są zaliczane 
różnego rodzaju dotacje (Polski 
Ład itp.)

W powiecie pyrzyckim 
najbogatszą gminą według Mi-
nisterstwa Finansów jest Gmina 
Kozielice, która w tegorocznym 
rankingu uplasowała się na 239 
miejscu z dochodem na jedne-
go mieszkańca w wysokości 
2498,99 zł. I tu można by się 
zastanowić, skąd typowo rolni-
cza gmina, ze znikomą ilością 
zakładów przemysłowych, ma 
dochód na jednego mieszkańca 
wyższy od zdecydowanie bar-
dziej uprzemysłowionej gminy 
Pyrzyce, czy Lipiany. Znajdujemy 
tylko jedną różnicę, na terenie 
gminy Kozielice znajdują się 
farmy elektrowni wiatrowych, 
a w gminach Lipiany i Pyrzyce ich 
nie ma. Gmina Kozielice z tytułu 
podatku naliczonego dla tych 
budowli osiągnęła dochód: 
→ w 2020 roku – 2 235 944,00 zł, 
→ w 2021 roku – naliczono 

 2 235 944,00 zł (firmy wpłaci-
ły 2 192 123.20 zł) i na 2022 
w budżecie gminy Kozielice za-
planowano dochód w wysokości 
1 712 410,00 zł.

Kozielice najbogatsze,
Lipiany najbiedniejsze

 Już tylko dochód z samych 
wiatraków podzielony przez 
około 2500 mieszkańców gmi-
ny Kozielice daje nam 894 zł 
na jednego mieszkańca w 2020 
i 2021 roku. Gdyby tylko tego 
dochodu zabrakło na dzień 30 
czerwca 2021, to gmina Kozielice 
spadłaby w rankingu o ponad 
700 pozycji. 

Na miejscu drugim w rankingu 
Ministerstwa Finansów  w na-
szym powiecie na miejscu 1157 
uplasowała się Gmina Pyrzyce 
z dochodem 1523,45 zł na jed-
nego mieszkańca. W przypadku 
Pyrzyc, kilka lat temu także była 
szansa na dodatkowe docho-
dy z elektrowni wiatrowych. 
Działania były podejmowane 
równolegle z inwestycjami na 
terenie gminy Kozielice i Bielice, 
ale w wyniku protestów miesz-
kańców gminy Pyrzyce inwestor 
wycofał się i dziś kasy w budżecie 
gminy nie ma. 

Jak widać z powyższego ran-
kingu, poszukiwanie nowych 
źródeł dochodów przynosi 
wymierne milionowe efekty. 
Gmina Pyrzyce, gmina pszenno 
– buraczana od lat ma problem 
z dużymi terenami  pod inwe-
stycje. 

Obecnie temat elektrowni 
wiatrowych, już w trochę innej 
atmosferze prawnej (nowa usta-
wa) jak i społecznej (większe 
zainteresowanie mieszkańców 
wydzierżawianiem terenów pod 
wiatraki) powraca i może za kilka 
lat będzie dodatkowy dochód dla 
budżetu gminy Pyrzyce i indywi-
dualnych mieszkańców także. 

Na miejscu trzecim - 1258 
najbogatszych gmin w naszym 
powiecie z dochodem na jed-
nego mieszkańca 1465,92 zł  
znalazła się gmina Przelewice,  
na miejscu czwartym – 1347, 
z dochodem także z elektrowni 
wiatrowych 1421,72 zł gmina 
Bielice, na miejscu piątym – 
1484 z dochodem 1364,62 zł 
na jednego mieszkańca gmina 
Warnice i na miejscu szóstym 
– 1612 z dochodem 1298,61 zł 
na jednego mieszkańca gminy 
Lipiany.

Myślę, że stwierdzenie, iż gmi-
na Lipiany jest najbiedniejszą 
gminą w powiecie pyrzyckim 
mając dochód na jednego miesz-
kańca w wysokości1298,61 zł 
budzi zazdrość mieszkańców 
gminy Potok Górny w woj. lubel-
skim, gdzie dochód na jednego 

mieszkańca wynosi 524 zł, 
a gmina zajmuje w zestawie-
niu Ministerstwa Finansów 2477 
miejsce. 

Przypomnijmy, że podstawę 
opisywanego rankingu przygo-
towanego przez MF stanowią 
prognozy, służące do obliczenia 
tzw. janosikowego. Janosikowe 
to specjalny podatek opłacany 
przez bogate gminy na rzecz 
biedniejszych. Podatek ten 
obliczany jest w oparciu o po-
ziom dochodów podatkowych 
danej jednostki samorządu te-
rytorialnego osiągniętych dwa 
lata wcześniej w stosunku do 
bieżącego roku budżetowego. 

Otrzymanie subwencji lub 
ewentualna wpłata do budżetu 
państwa jest wynikiem różni-
cy wpływów podatkowych na 
jednego mieszkańca w danej 
jednostce oraz średniej dla kraju, 
która wynosi 2 122 zł. Poniżej 
tej średniej znalazło się 2037 
na 2477 gmin w Polsce. Wynika 
więc z tego wprost, że bogata 
gmina Kozielice zapłaci podatek 
na rzecz pozostałych pięciu gmin 
powiatu pyrzyckiego. 

RT
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Jedną z działalności pro-
wadzonych przez Pyrzyckie 
Przedsiębiorstwo Komunalne jest 
administrowanie cmentarzami ko-
munalnymi należącymi do Gminy 
Pyrzyce. Jest to 13 cmentarzy 
znajdujących się w miejscowo-
ściach: Pyrzyce, Mechowo, Letnin, 
Brzesko, Pstrowice, Okunica, 
Stróżewo, Ryszewo, Brzezin, Tu-
rze, Młyny, Ryszewko, Mielęcin. 
Największy z nich - w Pyrzycach 
- składa się z dwóch części, „starej” 
o powierzchni 4,2 ha i „nowej” 
o powierzchni 3,98 ha, co  łącze-
nie stanowi powierzchnię 8,18 

27 lipca 2022 firma TMS Sp 
zoo, która jest wyłącznym, au-
toryzowanym przedstawicielem 
firm Canon Medical Systems oraz 
Accuray w Polsce, dostarczyła do 
Szpitala Powiatowego w Pyrzycach 
3 aparaty USG nowej generacji. 
Środki w kwocie 600 000,00 zł na 
zakup aparatów Szpital Powiatowy 

Zakończyły się prace związa-
ne z zagospodarowaniem boiska 
sportowego oraz terenu sporto-
wo-rekreacyjnego w Barnimie. 
W wyniku inwestycji mieszkańcy 
mogą korzystać z: placu zabaw, 
urządzeń streetworkout, boiska 
do siatkówki i koszykówki oraz 
wspólnego miejsca spotkań dla 
lokalnej społeczności (altany 

otrzymał po złożonym wniosku 
z Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 z Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Szczecinie. Nowoczesny sprzęt 
diagnostyczny zapewni najwyższą 
jakość usług medycznych oraz 
podniesie poziom bezpieczeństwa 
naszych pacjentów. 

Nowoczesne USG
już w pyrzyckim szpitalu

ha. Mimo że obecnie jest on wy-
starczający, to na zlecenie Gminy 
Pyrzyce na obszarze około 1,5 
ha, zlokalizowanym za „nową” 
częścią pyrzyckiego cmentarza 
rozpoczęliśmy prace związane 
z budową kolejnej kwatery. Już 
wykonane zostało karczowanie 
drzew, wyrywanie korzeni, obec-
nie grunt będzie się stabilizował. 
Docelowo, w przybliżeniu za 3 lata 
będzie tam 5 kwater, a w ramach 
tej inwestycji wykonane zostanie 
doprowadzenie wody do tej części 
cmentarza i chodnik. 

Nowe kwatery 

drewniane, stoły i ławy drewniane 
z utwardzeniem kostką brukową). 
Wykonany został także ciąg pie-
szy, który umożliwia bezpieczne 
dojście do nowej infrastruktury. 
Zamontowane zostały także lampy 
solarne oświetlające ciąg pieszy 
oraz częściowo teren.

Zagospodarowanie boiska 
w Barnimie już ukończone!
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Ostatnimi przed wojną 
właścicielami Mielna była 
rodzina von Massow. Prze-
jęcie majątku na początku 
XIX w było skutkiem mał-
żeństwa Walentego von 
Massow (1752-1817), 
pochodzącego z Łozic 
z Szarlotą hrabianką von 
Blumenthal (wywodzącą 
się z rodziny poprzednich 
właścicieli).  Od tego cza-
su rodzina Massow była 
właścicielem majątku Groß 
Möllen (Mielno), Loist (Ło-
zice), Steinhöfel, a od 1823 
roku również właścicielem 
majątku Demnitz. Walenty 
von Massow był również 
naczelnym marszałkiem 

Królestwa Pruskiego, a jego 
matka Charlotte Auguste Joh. 
Luise (1766-1835), córką pru-
skiego ministra stanu Joachima 
Christiana Grafa von Blumenthal.

Jego syn Ludwig von Massow 
był szambelanem na dworze 
pruskim. W 1834 r. został za-
rządcą powiatu Niederbarnim. 
Rok później był już marszałkiem 
dworu księcia koronnego, później 
Fryderyka Wilhelma IV. 

Od 1837 r. Massow był dyrek-
torem ogrodów królewskich, a od 
1840 r. sprawował również od 
1840 r. nadzór nad grobowcami 
królewskimi. Od 1843 r. Massow 
był członkiem Rady Państwa. 
W 1868 r. majątek Massowów 
obejmował 2922 morgi, 14 domów 

mieszkalnych, 4 przemysłowe 
(w tym gorzelnię), 17 gospo-
darczych i 161 mieszkańców, 
a wieś posiadała 2532 morgi 
oraz parafię, wiatrak, karczmę, 
40 budynków mieszkalnych 3 
przemysłowe, 45 gospodarczych, 
łącznie 322 mieszkańców. Fry-
deryk von Massow w 1904 r. 
przebudował pałacyk w wielką 
rezydencję z 36 pomieszczeniami 
mieszkalnymi i gospodarczymi 
uwidocznionymi na fotografii. 
W 1939 r. Mielno liczyło 440 
mieszkańców. 

Ostatni właściciel majątku, 
Werner von Massow, zmarł 
w 1944 roku. Wdowa Maria 
Ludwika opuściła Mielno wraz 
z mieszkańcami w początkach 

Pozdrowienia z Mielna Pyrzyckiego! 

lutego 1945 roku, a pałac zo-
stał spalony przez Rosjan po 
zajęciu wsi. 

Prezentowana widokówka przed-
stawia nieistniejący już majątek 
rodziny von Massow w Mielnie 
Pyrzyckim. Widokówka z obiegiem 
pocztowym, nadana na poczcie 
w Kozielicach 27.02.1905 roku, 
czyli prezentuje ujęcie pałacu tuż 
po jego przebudowie. Wydawca 
kartki był zakład: Photographie 
und Verlag von Franz Conradt, 
z Barlinka. Rok produkcji 1904.   
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22 lipca 2022 roku delegacja 
Gminy Pyrzyce w składzie: Dorota 
Grzybowska – sekretarz, Paweł 
Retecki – radny Rady Miejskiej 
oraz Sylwia Borkowska – radna 
Rady Miejskiej, wzięła udział w 56. 
Dniach Portowych miasta partner-
skiego Ueckermünde. 

To jeden z największych festiwali 
folklorystycznych we wschodniej 
części Niemiec.

„Serdecznie dziękujemy burmi-
strzowi Ueckermünde - Jürgenowi 
Kliewe za zaproszenie i miłe przy-
jęcie!” - Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska.

Partnerska wizyta Remont i adaptacja Bramy Bańskiej
   13 lipca 2022 roku podpisa-

na została umowa na realizacje 
zadania pt. „Opracowanie kom-
pletnej dokumentacji projektowej 
dla zadania „Remont i adaptacja 
Bramy Bańskiej wraz z dobudową 
schodów zewnętrznych”. Wyko-
nawcą dokumentacji jest firma 
ARCHISPEKTRUM Pracownia 
architektoniczna Daniel Konrad 
Kowalewski z siedzibą w Szczeci-
nie wyłoniona w drodze zapytania 

ofertowego, wartość zadania  
86 100,00 zł. Planowany termin 
wykonania opracowania doku-
mentacji 30 listopada 2022 roku. 

„Mam plan na zagospodarowania 
Baszty Bańskiej i oddania jej do 
użytku mieszkańców  i turystów. 
Przygotowujemy dokumentację, 
żeby być gotowym do pozyskiwania 
środków unijnych na realizację 
inwestycji” – Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc. 
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21 lipca br. w Warnicach, po-
między marszałkiem Olgierdem 
Geblewiczem reprezentującym 
Województwo Zachodniopomorskie 
a wójtem Gminy Warnice panią 
Aliną Werstak, zostały zawarte 
umowy na granty sołeckie dla So-
łectwa Warnice oraz Sołectwa 
Dębica. Umowy zostały zawarte 
przy udziale sołtyski Teresy Suligi 
oraz sołtyski Iwony Pakuły. Gmina 
otrzyma dotacje na następujące 
granty:

„Doposażenie placu za-
baw w miejscowości Dębica” 
Przedmiotem projektu jest dopo-
sażenie placu zabaw w huśtawkę 
podwójną z bocianiego gniazda 
i zwykłej huśtawki oraz dwóch bu-
jaków na sprężynie w miejscowości 
Dębica. Dodatkowo zamontowa-
na zostanie także lampa solarna. 
Dotacja: 15 000 zł, planowana 
wartość inwestycji ok. 23 tys. zł

Kilka tygodni temu mogliśmy 
Państwa poinformować o tym, że 
Gmina Bielice zakupiła do ośrodka 
zdrowia nowoczesny aparat USG. 
20 lipca br. wójt Gminy Bielice Iwo-
na Kochel przekazała doktorowi 
Januszowi Pawlak nowy aparat 
do EKG (elektrokardiograf). Aparat 
EKG podobnie jak USG został 
sfinansowany ze środków, jakie 

13.07.2022 r. W Urzędzie 
Miejskim pomiędzy Urzędem 
Marszałkowskim Województwa 
Zachodniopomorskiego, repre-
zentowanym przez wicemarszałka 
Olgierda Kustosza, a Pyrzyckim 
Domem Kultury, który reprezen-
tował dyrektor Rafał Roguszka, 
została podpisana umowa na re-
alizację zadania pt. „Warsztaty 
tańca ludowego - Pyrzyce ruszają 
z obcasa” - realizacja operacji w ra-
mach Planu Działania Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 - plan operacyjny 
na lata 2022 - 2023, na kwotę 
15 300,00 zł.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

Zastępca Burmistrza Lipian
Justyna Jakubowicz – Dziduch 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), 
informuję, że w dniach 

02.08.2022 r. – 22.08.2022 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Lipianach na tablicy ogłoszeń oraz 

na stronie internetowej urzędu zamieszczony 
zostanie wykaz nieruchomości położonych na 

terenie Miasta i Gminy Lipiany, przeznaczonych 
do zbycia i oddania dzierżawę.

„Nowa bezpieczna na-
wierzchnia na naszym placu” 
Przedmiotem projektu jest wy-
konanie nawierzchni z kostki 
betonowej na placu przy siłow-
ni zewnętrznej w Warnicach. 
Dotacja: 15 000 zł, planowana 
wartość inwestycji ok. 17 tys. zł

Po podpisaniu umów udano się 
na miejsce przyszłego wykonania 
grantu sołeckiego w Warnicach. 
Na spotkanie razem z marszałkiem 
Olgierdem Geblewiczem przy-
był także Michał Żuber – dyrektor 
Zachodniopomorskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 
Podczas spotkania, a następnie 
w „terenie”, omówione zostały po-
trzeby zmian organizacji ruchu 
przy drodze wojewódzkiej nr 106 
w Warnicach, w tym m.in. poprawy 
bezpieczeństwa i modernizacja 
przejścia sugerowanego dla pie-
szych przy sklepie Dino.

Podpisanie umów
 na „Granty sołeckie 2022”

Kolejny sprzęt medyczny przekazany 
do ośrodka zdrowia w Bielicach

Gmina Bielice otrzymała za udział 
w konkursie „Rosnąca Odporność”. 

- „Niezmiernie nam miło, że 
mieliśmy możliwość zakupienia 
i przekazania tego typu sprzętów 
do ośrodka, gdyż niewątpliwie przy-
czyni się to do poprawy jakości 
usług medycznych dla naszych 
mieszkańców” – Iwona Kochel, 
wójt Gminy Bielice. 

„Warsztaty tańca ludowego
 - Pyrzyce ruszają z obcasa”

 Celem warsztatów jest pielę-
gnowanie dziedzictwa kulturowego 
wsi w dziedzinie tańca ludowego 
poprzez przeprowadzenie warszta-
tów tanecznych z zakresu polskich 
tańców ludowych.

 Warsztaty będą realizowanie 
w trakcie Gminnych Dożynek 
w Giżynie 27.08.2022 r. (sobota), 
na które serdecznie zapraszam 
wszystkich mieszkańców naszej 
gminy. 

„Dziękuję pani Ewie Hancz, pa-
nu Rafałowi Roguszce oraz panu 
Olgierdowi Kustoszowi” - Burmistrz 
Pyrzyc Marzena Podzińska.
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W ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji 
Strategicznych (Edycja trzecia 
– PGR) powiat otrzymał kolejne 
środki finansowe. Celem plano-
wanej do realizacji inwestycji jest 
rewitalizacja infrastruktury drogo-
wej popegeerowskich obszarów, 
wspieranie rozwoju lokalnego na 
obszarach wiejskich, gdzie funkcjo-
nowały Państwowe Gospodarstwa 
Rolne i obecnie mieszkają byli pra-
cownicy PGR-ów oraz zwiększenie 
bezpieczeństwa mieszkańców.

Wniosek swoim zakresem prac 
obejmuje modernizowane i przebu-
dowę odcinków jezdni na drogach 
powiatowych o numerach:
1351Z (odcinek Gardno – Pyrzyce),
1370Z (odcinek Babin – Babinek),
1565Z (odcinek Batowo – Sitno),
1556Z (Przydarłów – Derczewko).

Główny nadzór nad przebiegiem 
prac będzie prowadził inspektor 
nadzoru, który stanowi część 
kosztów całości zadania. 

Szacowana wartość inwestycji: 
8 000 000,00 zł w tym dofinan-
sowanie stanowi 98 % wartości 
zadania: 7 840 000,00 zł.

Planowany termin realizacji 
przedsięwzięcia: II kwartał 2023 r.  
– IV kwartał 2024 r.

Poszczególne gminy powiatu 
otrzymały dofinansowanie:

→ gmina Bielice: Przebudowa 
drogi gminnej w miejscowości 
Swochowo (dz. 233/4): 2 156 000 zł
→ gmina Kozielice: Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w miejsco-
wości Maruszewo z przesyłem do 
Tetynia: 3 920 000,00 zł
→ gmina Lipiany: Modernizacja 

dróg gminnych w miejscowości Mi-
ronów nr 640010Z, nr 640011Z,nr 
640012Z wraz z infrastrukturą 
techniczną. Usługa nadzoru in-
westorskiego:  2 940 000,00 zł
→ gmina Przelewice: Poprawa 

infrastruktury przeciwpożarowej 
poprzez budowę zbiorników re-
tencyjnych przy ujęciach wody 
na terenie Gminy Przelewice: 
1 960 000,00 zł
→ gmina Pyrzyce: Rewitalizacja 

popegeerowskiej miejscowości 
Nowielin: 1 960 000,00 zł

Kolejne dofinansowanie na drogi dla powiatu pyrzyckiego

→ gmina Warnice: Budowa sieci 
kanalizacyjnej w celu podłączenia 
m. Wójcin do oczyszczalni ścieków 
w m. Barnim wraz z likwidacją 
oczyszczalni w m. Wójcin, gm. 
Warnice: 2 940 000,00 zł

„Są to kolejne środki z Rzą-
dowego Funduszu Polski Ład, 
które otrzymujemy w tym roku na 
zaplanowane przez nas inwesty-
cje. Cieszę się bardzo, że środki 

na długo oczekiwane inwestycje 
otrzymała każda gmina powiatu 
pyrzyckiego, łącznie z dofinanso-
waniem dla Starostwa to kwota  
23 716 000,00 zł.  Gratuluję wójtom 
i burmistrzom pyrzyckich gminy 
i życzę szybkiej, sprawnej re-
alizacji inwestycji objętych tym 
dofinansowaniem. Uważam, że 
powiat pyrzycki po raz kolejny 
mógł liczyć na wsparcie naszych 
inwestycji ze strony Zbigniewa 

Boguckiego, Wojewody Zachod-
niopomorskiego oraz posła Leszka 
Dobrzyńskiego i Michała Jacha. Za 
co im serdecznie dziękuję, a także 
mam nadzieję, że kolejne wnioski 
o dofinansowanie składane przez 
pyrzyckie samorządy będą także 
miały ich wsparcie” – Stanisław 
Stępień, Starosta Pyrzycki. 

21 lipca 2022 roku odbyły się 
wybory do zarządu regionu zachod-
niopomorskiego w Stowarzyszeniu 
Polska 2050. Skład uzupełniły trzy 
nowe osoby. W piątek zarząd zde-
cydował o powołaniu nowego lidera 
regionalnego.

Od ponad miesiąca struktu-
ry regionalne w województwie 
zachodniopomorskim nie mo-
gły funkcjonować, z uwagi na 
rezygnację trójki członków za-
rządu. Konieczne było zatem 
przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających. W czwartek, 
od godziny 19.30 członkowie 
stowarzyszenia z naszego wo-
jewództwa wybierali zatem nowy 
skład zarządu. Ostatecznie, po 
ponaddwugodzinnym spotkaniu 
wybrano Tomasza Bukowskie-
go z Kalisza Pomorskiego oraz 

Pyrzyczanka liderem regionu zachodniopomorskiego
Edytę Leśniewską i Seweryna 
Pawłowskiego z Polic. Dołączyli 
oni do dwójki dotychczasowych 
członków zarządu – Judyty For-
nalczyk i Piotra Ogrodowczyka.

Nowy zarząd na pierwszym po-
siedzeniu wybrał ze swojego grona 
Judytę Fornalczyk na lidera regionu 
zachodniopomorskiego. To już 
trzecia osoba na tym stanowisku 
w Stowarzyszeniu Polska 2050 
na Pomorzu Zachodnim od chwili 
powstania regionalnych struktur 
tej organizacji.

„Odkąd powstała partia, trzeci 
filar naszego ruchu, lider regionu 
w stowarzyszeniu ma przed sobą 
inne wyzwania. Mam nadzieję, że 
im podołam. Kontrola jest w na-
szych rękach, decyzje w naszej 
głowie, a chęć do zmiany sytuacji 
w naszych sercach” – powiedziała 

Judyta Fornalczyk nawiązując do 
idei głowa-serce-ręce podkreślanej 
często przez Szymona Hołownię.

Stowarzyszenie Polska 2050 
jest jednym z trzech filarów ruchu 
powołanego przez Szymona Ho-
łownię. Pozostałe dwa to partia 
Polska 2050 Szymona Hołowni 
oraz Instytut Strategie 2050. 

Judyta Fornalczyk
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Radni uchwalili, że w zamian 
za uiszczoną opłatę za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi 
każdy właściciel nieruchomości 
ma prawo dostarczyć do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych następujące frak-
cje: odpady komunalne ulegające 
biodegradacji, w tym bioodpady, 
tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, metal, szkło, 
ubrania i tekstylia, papier, odpady 
zielone (ogrodowe) - trawa, liście 
i drobne gałęzie, które można 
umieścić w worku, meble i od-
pady wielkogabarytowe, odpady 
elektryczne i elektroniczne, zuży-
te baterie i akumulatory, odpady 
niebezpieczne, w szczególności 
zużyte tonery, kartridże, zbiorniki 
po aerozolach, pozostałości po 
domowych środkach do dezyn-
fekcji i deratyzacji, środki ochrony 
roślin oraz opakowania po nich, 
lampy fluorescencyjne i inne od-
pady zawierające rtęć, w tym 
świetlówki, żarówki, termometry, 
przełączniki itp., przeterminowa-
ne leki i opakowania po nich, 
chemikalia, w tym resztki farb, 
rozpuszczalników, olejów odpa-
dowych, lakierów, klejów, żywic, 
środków do konserwacji i ochro-
ny drewna oraz opakowań po 
nich, itd, odpady niekwalifikujące 
się do odpadów medycznych 
powstałe w gospodarstwie do-
mowym w wyniku przyjmowania 
produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu 
substancji we krwi, w szczegól-
ności igły i strzykawki, budowlane 
i rozbiórkowe w tym papa, sta-
nowiące odpady komunalne, 
zużyte opony samochodowe”

PSZOK 
na nowych zasadach 
Powyższa uchwała wprowa-

dziła także limity dostarczanych 
do PSZOK odpadów: 

► zużytych opon (bez felg) do 
8 szt., w ciągu roku kalendarzo-
wego z jednego gospodarstwa 
domowego;

►odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych w tym papy, sta-
nowiących odpady komunalne:

do 500 kg z jednego gospodar-
stwa domowego w danym roku 
kalendarzowym w zabudowie 
jednorodzinnej;

- do 200 kg z jednego gospo-
darstwa domowego w danym 
roku kalendarzowym w zabu-
dowie wielorodzinnej.

► mebli i odpadów wielkoga-
barytowych:

do 200 kg z jednego gospodar-
stwa domowego w danym roku 
kalendarzowym w zabudowie 
jednorodzinnej;

do 100 kg z jednego gospodar-
stwa domowego w danym roku 
kalendarzowym w zabudowie 
wielorodzinnej.

W przypadku przekazania 
odpadów powyżej limitów, okre-
ślonych w w/w uchwale, odpady 
zostaną przyjęte i naliczona 
zostanie opłata w wysokości 
zgodnej z uchwalą Rady Miejskiej 
w Pyrzycach w sprawie określe-
nia rodzajów dodatkowych usług 
w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów oraz wysokości 
cen za te usługi. Limitowanie od-
padów w PSZOK spowodowane 
jest wysokimi kosztami zago-
spodarowania tych odpadów. 
Wprowadzenie limitów wiąże się 
również z potrzebą ograniczenia 
rosnących kosztów funkcjonowa-
nia systemu odbioru odpadów 
komunalnych. Duże ilości od-
dawanych do PSZOK odpadów 
mogą świadczyć również o ich 
niewłaściwym pochodzeniu.

Na wszelkie pytania dotyczące 
funkcjonowania PSZOK odpo-
wiemy telefonicznie 91 5791977 
oraz 91 5791993.

Tabela stawek

Rada Miejska w Pyrzy-
cach przyjęła w tym roku 
dwie uchwały związane 
z funkcjonowaniem Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów prowadzonym przez 
naszą firmę. 
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Ogrody Przelewice są na etapie 
opracowywania koncepcji wystawy 
nowopowstającego Muzeum Wsi 
Zachodniopomorskiej i zachęcają 
wszystkich mieszkańców naszego 
województwa do współpracy.

Muzeum powstanie w budynku 
Obory z 1912 r. znajdującej się na 
placu folwarcznym. Od 1945 roku 
Folwark był własnością Państwowych 
Gospodarstw Rolnych. Dawniej 
w Oborze znajdowało się około 300 
stanowisk dla bydła rozmieszczonych 
wzdłuż ciągów komunikacyjnych 
poprzecznych. PGR-y miały być 
przykładem nowoczesnego rolnictwa, 
ale w rzeczywistości produkowały 
znacznie mniej żywności niż dys-
kryminowani przez władze rolnicy, 
którzy pracowali na własną rękę. Po 
likwidacji PGR-ów w 1991 r. więk-
szość pracowników znalazła się 
bez pracy i perspektyw życiowych. 
Utrudniło to życie na wsi ówczesnych 
mieszkańców. Majątek PGR-ów był 
bogatym zapleczem dla rozmaitych 
„rekompensat”. Duża część, jak nie 
większość pegeerowskiej ziemi trafiła 
więc do Kościoła. Mniejsza część 
została wydzierżawiona prywat-
nym osobom, przyczyniając się do 
powstawania wielkoobszarowych go-
spodarstw rolnych. Duże zmiany na 
zachodniopomorskiej wsi nadeszły 
w 1989 r., kiedy wieś krok po kroku 
nabierała innego wyglądu, a coraz 
mniej mieszkańców wsi zajmowało 
się tylko i wyłącznie rolnictwem. 

Część starej Obory zostanie 
zagospodarowana pod potrzeby 
Muzeum Wsi Zachodniopomorskiej. 
Koncepcja określa podstawową 
ścieżkę zwiedzania oraz dodatko-
we tematyczne ścieżki edukacyjne, 
jakie mogą być wdrażane w ramach 
ekspozycji we wnętrzu budynku.

W Muzeum znajdować bę-
dzie się m.in. wystawa na temat 
rozwoju rolnictwa, prezentująca 
oś czasu od okresu neolitu do 
współczesności. Ponadto udo-
stępnione będą tam informacje  
o stanowiskach archeologicznych 
związanych z dawnymi kulturami 
rolnymi na Pomorzu Zachodnim. 
Informacje i artefakty zebrane zo-
staną z badań archeologicznych. 
W Muzeum znajdować się będą 
ekspozytory odpowiadające 1 kwinta-
lowi różnych gatunków zbóż i innych 
roślin uprawnych. Miejsce stanie się 
centrum edukacji, a odwiedzający 
będą mieli możliwość nabyć wie-
dzę w zakresie bonitacji, apiologii, 
produkcji materiału siewnego oraz 
genetyki roślin uprawnych. Ważnym 
aspektem edukacyjnym będzie prze-
mysłowy chów zwierząt na świecie  
i jego skutki dla globalnych zmian 
klimatycznych. Zaplanowano również 
wystawę „Ryby naszych jezior” - 

Muzeum Wsi Zachodniopomorskiej 
w Przelewicach

wielkogabarytowe akwaria z rybami 
słodkowodnymi Pomorza Zachodniego  
w charakterystycznych biotopach. 
W projekcie są również interaktyw-
ne standy z projekcją objaśniającą 
pojęcia klasyfikacji zootechnicz-
nej w różnych gatunkach. Dużą 
atrakcją będzie symulator traktora 
Ursus, a także eksponaty dawnych 
maszyn rolniczych trakcji konnej  
i traktorowej. Stworzona zostanie 
interaktywna makieta historii całego 
założenia, gdzie dostępne będą 
informacje o właścicielach majątku 
przelewickiego. Plany uwzględniają 
również stworzenie multimedialnego 
katalogu o najważniejszych i najcie-
kawszych założeniach folwarcznych 
na Pomorzu Zachodnim. Taki prze-
wodnik turystyczny będzie można 
z łatwością pobrać na urządzenia 
mobilne. Oprócz Muzeum, część 
powierzchni w Oborze zostanie 
przeznaczona na cele edukacyjno-
-konferencyjne. Będzie dostosowana 
do potrzeb związanych z organizacją 
imprez kulturalnych, warsztatów czy 
plenerów. W obiekcie powstanie 
dodatkowych blisko 60 miejsc noc-
legowych, uwzględniających pokoje 
gościnne dla artystów. Wystawa 
muzealna będzie wielowątkowa, 
obejmie tematykę życia codziennego 
mieszkańców zachodniopomorskiej 
wsi w okresie powojennym. Akcję 
osadniczą w latach 1945 – 50, gdy  
w Polsce występowały problemy 
związane z zagospodarowaniem 
poniemieckich majątków. Ekspozy-
cja nawiąże do tematów rolnictwa, 
kultury, tradycji, zwyczajów ludowych 
i OSP. Wystawa będzie dotyczy-
ła również dzisiejszych czasów 
i perspektyw rozwoju zachodnio-
pomorskiej wsi. Muzeum stworzy 
szanse nabycia wiedzy o nowych 
trendach, w tym rolnictwie ekologicz-
nym, rozwoju funkcji turystycznych 
obszarów wiejskich, problemach 
związanych ze zmianami klimatu, 
klęskami żywiołowymi i niekontro-
lowanymi procesami urbanizacji.

Ogrody Przelewice zachęcają do 
włączenia się w tworzenie ekspozycji 
poprzez udostępnienie przedmiotów 
związanych z historią wsi takich 
jak: stare maszyny rolnicze, rzeczy 
codziennego użytku, przedwojenne 
pamiątki, stare plakaty filmowe, czy 
nawet kartki żywnościowe z czasów 
PRL-u. 

Aby historie rodzinne nie odeszły 
w zapomnienie, Ogrody zachęcają 
do przekazania posiadanych przez 
siebie pamiątek związanych z pracą 
i życiem codziennym na zachodnio-
pomorskiej wsi. Wszystkie eksponaty 
zostaną otoczone staranną opie-
ką i będą zabezpieczone przed 

skutkami upływu czasu. Niektóre 
z darów będzie można zobaczyć 
na stronie internetowej Ogrodów  
i w social mediach, gdzie będą 
udostępniane. Ogrodom zależy na 
zaangażowaniu wszystkich, którzy 
chcą się dzielić historią wsi, do two-
rzenia tego muzeum, które stanie 
się historyczną atrakcją naszego 
województwa. Przedmioty będą 
wykorzystywane w ekspozycjach 
stałych, wystawach czasowych, 
a także do celów edukacyjnych. 

Zbiórka eksponatów obywa się 
w Ogrodach Przelewice, serdecznie 
zapraszamy do kontaktu. 

+48 91 5643080
sekretariat@ogrodprzelewice.pl
Koncepcja zagospodarowania 

i aranżacji wnętrza budynku dawnej 
obory w kompleksie folwarku Prze-
lewice w ramach instytucji „Ogrody 
Przelewice” - Zachodniopomorskie 
Centrum Kultury Obszarów Wiejskich 
i Edukacji Ekologicznej.

Wejście do Muzeum

Recepcja muzeum, kawiarnia 

Strefa wejściowa do muzeum, zaplecza noclegowego
 i sali taneczno-baletowej

Sala konferencyjna - wielofunkcyjna
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29 lipca 2022 w pałacu przele-

wickiego ogrodu wicemarszałek 
Olgierd Kustosz podpisał 11 umów 
na dofinansowanie z budżetu wo-
jewództwa inicjatyw powiatowych, 
gminnych i sołeckich. W ramach 
przyznanego dofinansowania 
Powiat Pyrzycki wykona Siłow-
nię Naszych Marzeń — przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym w Pyrzycach 
na ten cel przekazane zostało 20 
tys. zł. Za przyznane 30 tysięcy 
złotych Gmina Pyrzyce zmoderni-
zuje budynek socjalny w Brzesku, 
podobne dofinansowanie trafiło też 
do gminy Bielice na modernizację 
boiska w Parsowie oraz gminy 
Przelewice na modernizację zespo-
łu boisk w Lubiatowie. Natomiast 
dofinansowania w ramach Grantów 
Sołeckich trafią do miejscowości: 
Obromino, Łozice, Trzeborz, Babin, 
Parsów, Kosin, Lucin. 

„Sprawnie działający samorząd 
powinien opierać się na dialogu, 
dlatego korzystając z okazji, wy-
mieniliśmy się w szerszym gronie 
spostrzeżeniami na temat najbliż-
szej funkcjonowania samorządu.
Jednym z gremialnie przestawio-

nych postulatów był ten dotyczący 
konieczności wybierania przez wój-
ta lub burmistrza co roku jednego 
konkretnego beneficjenta pomocy 
w ramach dofinansowania moder-

Kolejne dofinansowania podpisane

nizacji infrastruktury sportowej. 
Mogę obiecać, że dzięki obecności 
podczas spotkania Marcina Prze-
pióry, przewodniczącego Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu w Sejmiku 

pomysł na pewno nie przepadnie” 
– powiedział po spotkaniu Olgierd 
Kustosz Wicemarszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 

Powiat Pyrzycki otrzymał dofi-
nansowanie z Ministerstwa Obrony 
Narodowej w Warszawie w ramach 
konkursu „Strzelnica w powiecie 
- 2022 nr 1/2022/CWCR”. Otrzy-
mana kwota dofinansowania to 
155 000,00 zł. Wartość zadania 
łącznie wyniesie 195 000,00 zł, 
w tym wkład własny Powiatu Py-
rzyckiego to kwota 40 000,00 zł.

Nowoczesny system szkolno – 
treningowy zostanie zamontowany 
w Zespole Szkół Nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Pyrzycach. Strzelnica 
laserowa będzie służyć do nauki 
doskonalenia zasad bezpiecznego 
posługiwania się bronią, w tym 
jej manualnej obsługi, celowa-
nia z wykorzystaniem różnych 

celowników, prowadzenia ćwi-
czeń w obserwacji, wykrywaniu, 
rozpoznawaniu celów, ćwiczenia 
w różnych postawach i porach 
roku, na różnych odległościach do 
celów stacjonarnych, ruchomych 
i ukazujących się.

Wirtualna strzelnica pozwala 
bezpiecznie, bardzo skutecznie 
i niedrogo uczyć i doskonalić 
umiejętności strzeleckie  oraz 
kształtować i rozwijać wśród 
młodzieży tak ważne cechy jak 
odpowiedzialność, koncentracja 
i pewność siebie  poprzez zabawę.

Zgodnie z założeniami, projek-
towana strzelnica powinna zostać 
oddana do użytku z dniem 1 wrze-
śnia 2022 r.

Będzie gdzie potrenować
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Na temat przejęcia zaniedba-
nych, zaśmieconych terenów 
pokolejowych przez Gminę 
Pyrzyce piszemy w Pulsie Po-
wiatu średnio kilka razy w roku. 
W większości opisujemy kolejne 
działania na ten temat  (pisma, 
rozmowy, konsultacje)  Burmistrz 
Pyrzyc Marzeny Podzińskiej, 
które rozpoczęły się w 2019 roku. 

Dziś, po prawie 3 latach od 
pierwszego pisma Burmistrz do 
Andrzeja Adamczyka Ministra 
Infrastruktury o nieodpłatne prze-
kazanie na rzecz Gminy Pyrzyce 
pokolejowych nieruchomości, 
kolejnych pism do PKP i spo-
tkań nadal na opuszczonych 
terenach coraz więcej drzew 
i śmieci. Ostatni raz pisaliśmy 
o terenach pokolejowych w kon-
tekście planów Gminy Pyrzyce 
i innych pyrzyckich gmin budowy 
ścieżek rowerowych, których 
trasa w części planowana jest po 
nieczynnych liniach kolejowych. 
Publikowaliśmy także pismo 
burmistrz Pyrzyc do prezesa  
Polskich Kolei Państwowych S.A. 
a dziś poniżej publikujemy na nie 
reakcję - „W odpowiedzi na Pani 
pismo z dnia 8 czerwca 2022 r. 
(znak: PNiGM.6822.2.2022), 

Będę pisać na Nowogrodzką!

dotyczące przekazania na rzecz 
Gminy Pyrzyce, w trybie art. 39 
ust. 3 Ustawy z dnia 8 września 
2000 r. o komercjalizacji i re-
strukturyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego „Polskie Koleje 
Państwowe”, prawa użytkowania 
wieczystego wskazanych działek 
gruntu, przedkładam poniższą 
informację.

Wymienione działki gruntu 
znajdują się w użytkowaniu 
wieczystym PKP SA  Zajęte są 
one pod linię kolejową i znajdu-
ją się w terenach zamkniętych. 
W związku z powyższym, przed-
miotowe działki są zarządzane 
przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
SA (docelowo planowane jest 
przekazanie praw do nich na 
rzecz PKP PLK SA). W związ-
ku z powyższym, ewentualne 
przekazanie przez PKP SA na 
rzecz Gminy Pyrzyce trybie art. 
39 ust. 3 Ustawy z dnia 8 wrze-
śnia 2000 r. o komercjalizacji 
i restrukturyzacji przedsiębiorstwa 
państwowego „Polskie Koleje 
Państwowe”,  prawa użytkowa-
nia wieczystego wskazanych 
działek gruntu, byłoby możliwe 
do rozważenia po uprzedniej 
formalnej i fizycznej likwidacji 
linii kolejowej oraz po wyłączeniu 

działek z terenów zamkniętych.
Uzgodnienia i działania w po-

wyższym zakresie są niezależne 
od PKP SA - powinny się one 
odbyć pomiędzy Gminą Pyrzyce 
a PKP PLK SA, przy udziale mi-
nistra właściwego ds. transportu.

Mając na uwadze powyższe 
okoliczności, na chwilę obecną 
Biuro Obrotu Nieruchomościami 
w PKP S.A. Centrali nie widzi 
możliwości rozpoczęcia działań 
zmierzających do przekazania 
przedmiotowych działek gruntu 
na rzecz Gminy Pyrzyce” 

Od początku lat 90. zamykano 
kolejne linie kolejowe z Pyrzyc: 
w 1992 prowadzącą do Godkowa, 
w 1996 przez Chwarstnicę do 
Gryfina, w 1999 z Myśliborza do 
Kostrzyna, a rok później z Pyrzyc 
do Myśliborza. Ostatnią czynną 
linię do Stargardu zamknięto 
w 2004 roku, która obecnie jest 
linią czynną w rejestrze, a nie-
użytkowaną przez PKP. Ponadto 
w 2021 roku Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad wy-
budowała po torach linii Stargard 
– Pyrzyce - Kostrzyn obwodnicę 
Myśliborza, na którą środki zapla-
nował w październiku 2017 roku 
minister infrastruktury.  

„Rozmawiałam niedawno 
z panem Zbigniewem Boguckim, 
Wojewodą Zachodniopomorskim 
na temat terenów pokolejowych, 
zaprosiłam go do Pyrzyc, żeby 
zobaczył, jak wygląda teren PKP 
w centrum miasta. Rozmawia-
łam z nim o moich planach na 
zagospodarowanie tego terenu. 

Dziś mam odpowiedź od pre-
zesa PKP i już wysłałam kolejne 
pismo do Ministerstwa Infrastruk-
tury, także do wiadomości pana 
wojewody. 

Miasto Pyrzyce musi się roz-
wijać, musimy budować nowe 
ciągi komunikacyjne i niezbędną 
miastu infrastrukturę. Dookoła 
miasta są wysokiej klasy tereny 
rolnicze, a centrum „nieużytki” 
pokolejowe. Nie odpuszczę tego 
tematu i może, tak jak pan redak-
tor sugeruje, będę pisać także do 
Jarosława Kaczyńskiego prezesa 
Prawa i Sprawiedliwości, albo 
pojadę na jedno z jego spotkań 
żeby mu sprawę przedstawić” 
– odpowiedziała na pytanie, co 
dalej - Marzena Podzińska, Bur-
mistrz Pyrzyc. 

RT
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  30.07. 2022 r. Koło Gospo-
dyń Wiejskich w Mielęcinie 
uczestniczyło w konkursie „Bi-
twa Regionów” z pamiętną dla 
wielu zupą ,,Kiełbaskówką” pani 
Marioli Piaseckiej. Komisja Kon-
kursu uhonorowała „Kiełbasów-
kę” zaszczytnym 3 miejscem 
oraz nagrodą pieniężną, co 
oznacza kwalifikację do kolejne-
go, wojewódzkiego etapu tego 
konkursu.

Polecamy zupę „Kiełbasówkę”
z Mielęcina 

„Dziękuję serdecznie za za-
angażowanie, pomoc i wsparcie 
pani Marioli Piaseckiej, sołtyso-
wi Mielęcina - Łukaszowi Hład-
kiemu, Danucie Hładkiej,Krysty-
nie Strózik oraz Justynie Rze-
szotarskiej” – podsumowała na 
sołeckim facebooku przewodni-
cząca Koła Gospodyń w Mielę-
cinie Agnieszka Ogiejko.

Na zakup karmy z dodatkami 
prebiotycznymi Samorząd Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
przekaże Wojewódzkiemu Związ-
kowi Pszczelarzy w Szczecinie 300 
tys. zł. Umowę z beneficjentem 
podpisali marszałek Olgierd Ge-
blewicz i wicemarszałek Olgierd 
Kustosz. Spotkanie i podpisanie 
umowy dotyczącej tego dofinanso-
wania odbyło się 1 sierpnia 2022 
roku w zwierzętarni Zachodniopo-
morskiego Uniwersytetu Techno-
logicznego, wzięli w nim udział 
marszałek województwa Olgierd 
Geblewicz, wicemarszałek woje-
wództwa Olgierd Kustosz, dr hab. 
inż. Jacek Wróbel, rektor ZUT, dr 
hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, 
dziekan Wydziału Biotechnologii 
i Hodowli Zwierząt ZUT, wiceprezes 
zarządu Wojewódzkiego Związku 
Pszczelarzy w Szczecinie Jerzy 
Samborski oraz współpracujące 
ze związkiem stowarzyszenia 
regionalne. Samorząd Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go, mając na uwadze sytuację  
w pszczelarstwie  naszego regionu 
wspomagał je w latach 2019-2020 
poprzez dofinansowanie zakupu 
węzy pszczelej w następujących 
ilościach: 
 - w 2019 dofinansowano zakup 
węzy pszczelej w ilości 4 850 kg, 
w którą zaopatrzono 1209 pszcze-
larzy posiadających  47 689 rodzin 
czyli 0,10 kg/ rodzinę,
- w 2020 dofinansowano zakup 
węzy pszczelej w ilości 5 944 kg, 

w którą zaopatrzono 
1414 pszczelarzy 
posiadających  47 
689 rodzin czyli 0,12 
kg/ rodzinę,
- łącznie w latach 
2019-2020 dofi-
nansowano zakup 
10 794 kg węzy dla 
2623 pszczelarzy  
i 97 689 rodzin 
pszczelich. 

Celem zadania 
było wprowadzanie 
do rodzin pszcze-
lich jak największej 
ilości węzy, co przy-
czynia się do ich 
lepszej zdrowot-
ności, eliminując wiele chorób, 
wspomaga dobry rozwój, kondy-
cję, liczebność pszczół w rodzinie 
i pasiece. Brak wymiany starych 
plastrów na węzę (odmładza-
nia gniazda rodzin pszczelich) 
skutkował nagromadzeniem się 
patogenów w starych plastrach, 
co w efekcie doprowadziło do 
pogorszenia zdrowia rodzin, 
w niektórych sytuacjach prowa-
dząc nawet do śmierci. Zakup 
węzy przełożył się na wymierne 
korzyści gospodarcze wynikające 
z produkcji miodu.

Natomiast od 2021 roku Wo-
jewództwo Zachodniopomorskie 
po raz kolejny mając na uwadze 
trudną sytuację w pszczelar-
stwie dofinansowuje zadanie pn. 
„Utrzymanie zdrowotności oraz 

liczebności rodzin pszczelich na 
terenie województwa zachodnio-
pomorskiego poprzez zakup kar-
my z dodatkami prebiotycznymi”. 
W ramach projektu:
- w 2021 dofinansowano zakup 
81,78 ton karmy z dodatkami pre-
biotycznymi na kwotę 284.400 zł, 
w którą zaopatrzono 1262 pszcze-
larzy z terenu województwa za-
chodniopomorskiego posiadają-
cych 47 689 rodzin pszczelich (ok 
65 kg na pszczelarza),

- w 2022 planuje się zakup ok. 
50 ton karmy z dodatkami pre-
biotycznymi w postaci pasty cu-
krowej (ciasta), która ma zostać 
dostarczona dla 1 250 pszczelarzy.

Celem zadania jest zakup kar-
my z dodatkami prebiotycznymi 
dla pszczół, co ma zapobiegać 
degradacji rodzin pszczelich po-
wodowanej długotrwałym brakiem 
dopływu pokarmu naturalnego. 

PP

Kolejna dotacja dla zachodniopomorskich pszczół
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Świat  obok nas

Siedlisko  bociana białego to 
przede wszystkim tereny pod-
mokłe w pobliżu osad ludzkich. 
Przeważnie są to wilgotne łą-
ki, pastwiska, płytkie zbiorniki 
wodne, obrzeża stawów i rzek. 
Miejsca te są zasobne w po-
karm przez cały sezon, a nawet 
w czasie szczególnie suchego 
okresu, jaki obecnie mamy.

Poluje na otwartych przestrze-
niach. Często żeruje w pobliżu 
człowieka. Okresowo ptaki ko-
rzystają również z użytkowanych 
przez człowieka pól uprawnych. 
Ma to miejsce głównie podczas 
trwania prac polowych, takich 
jak orka lub żniwa..

Właśnie zaczęły się tegoroczne 
małe żniwa i bociany chętnie 
chodzą po ściernisku w poszuki-

waniu gryzoni. Polują na myszy 
lub norniki; bociany cierpliwie 
czekają przy norze z dziobem 
gotowym, aby w ułamku sekundy 
zadać śmiertelny cios.

Tego roku para bocianów 
białych, zasiedliła gniazdo na 
słupie w Osetnej, które od kilku lat 
pozostawało puste po tragicznej 
śmierci jednego z ptaków.

Będąc w tej okolicy, spotkałem 
jednego z tych ptaków, jak spa-
cerował po pobliskim ściernisku 
i nawet udało mi się zrobić mu 
zdjęcie z upolowaną zdobyczą.

                                                                             
             M. Białkowski

24 lipca 2022 na strzelnicy 
w Racławiu odbyły się  zawody 
pistoletowe /PCC IPSC lvl1 by 
BRASS zorganizowane przez Go-
rzowskie Towarzystwo Strzeleckie. 
Pyrzyczanin Antoni Ignaś zdobył 
na w/w zawodach 1 miejsce IPSC 

Pyrzyczanin Antoni Ignaś
znowu na pudle 

w klasie open pistolet i 2 miej-
sce w klasie karabin w kalibrze 
pistoletowym. 

Dodajmy, że Antoni Ignaś 20 
sierpnia 2022 roku będzie bronił 
tytułu Mistrza Polski Ligi Sportera  


