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Nowoczesna
pracownia RTG
w pyrzyckim szpitalu 

Pyrzyckie „druki”

Nowa wiceburmistrz 
Lipian

W gminach Lipiany, 
Warnice i Bielice
zamieszkujący 
samotnie będą 
więcej płacić? 

Ulica Owocowa 
w Pyrzycach oficjalnie 
oddana do użytku
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Widok śmieciarek wpisany 
jest w nasze życie codzienne 
i trudno dziś wyobrazić sobie, 
że nagle znikają, albo z jakiś 
przyczyn przestają odbierać od 
nas odpady komunalne. No bo 
co wtedy działoby się z naszymi 
śmieciami? 

Działanie pojazdu specjalne-
go - śmieciarki nie jest mocno 
skomplikowane. Kiedy na przy-
kład śmieciarka Pyrzyckiego 

Śmieciarki, niestety, 
nie latają

Przedsiębiorstwa Komunalnego 
z obsługą podjedzie do miejsca, 
gdzie są pojemniki na śmieci, 
aparat zasypowy chwyta, obra-
ca, podnosi i opróżnia kontener.  
Śmieci z kontenera za pomocą 
aparatu zasypowego są umiesz-
czane w wannie załadowczej. 
Następnie płyta prasująca zgarnia 
znajdujące się w wannie odpady 
i przesuwa do skrzyni ładunko-
wej. Tam płyta nośna dopycha 

śmieci do płyty wypychowej, co 
pozwala na opróżnienie śmieciar-
ki. W zależności od producenta 
i zapotrzebowania, pojazdy te 
mogą mieć różny rozmiar, mogą 
być ładowane z góry, z tyłu, 
z boku, mogą mieć funkcje do-
datkowe jak na przykład czujniki 
cofania, kamery GPS, system 
centralnego smarowania itp. 

Niestety, śmieciarki, które użyt-
kuje Pyrzyckie Przedsiębiorstwo 
Komunalne, ale też i inne firmy 
komunalne w Polsce nie potrafią 
latać! 

Dlaczego taka funkcja fruwa-
nia śmieciarkom PPK przydałaby 
się? A to dlatego, że zdarza się 
dość często, że dojazd śmieciarki 
do miejsca, w których znajdują 
się pojemniki na odpady jest za-
blokowany przez zaparkowane 
samochody. Nie pomagają tablice 
informacyjne, prośby do admini-
stratorów i interwencje pyrzyckiej 
Straży Miejskiej. Śmieciarka nie 
może czekać, aż odjedzie samo-
chód blokujący dojazd i wtedy 
śmieci w pojemnikach pozostają. 
Oczywiście pracownicy PPK nie 
zostawiają mieszkańców z tym 

śmieciowym problemem, podej-
mują kolejne próby odebrania 
odpadów komunalnych aż do 
skutku, ale to kolejny stracony 
czas i dodatkowe koszty. 

Takie sytuacje to także niepo-
trzebne emocje mieszkańców, 
którzy za nieodebrane śmieci 
i bałagan w wiatach śmietni-
kowych niesłusznie obwiniają 
pracowników Pyrzyckiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego. 

Dlatego w imieniu pracowników 
PPK zwracamy się do miesz-
kańców obsługiwanych przez tę 
firmę gmin z prośbą o przestrze-
ganie przepisów dotyczących 
parkowania samochodów w oko-
licy wiat śmietnikowych.  

Wszelkie informacje w zakresie 
gospodarki odpadami powierzo-
nej przez gminy pracownikom 
Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego otrzymacie Państwo  
– tel  91 579 19 93, 91 579 19 77 
lub e-mail: zuk@ppkpyrzyce.pl    

10 stycznia 2022 roku w Urzędzie 
Miejskim w Pyrzycach podpisana 
została deklaracja współpracy mię-
dzy Marzeną Podzińską, Burmistrz 
Pyrzyc a dyrektorem Powiatowego 
Urzędu Pracy w Pyrzycach pa-
nią Alicją Pajor-Kubicką w celu 
realizacji projektu pilotażowego 
„AKTYWNY SENIOR”. W ramach 
projektu „AKTYWNY SENIOR” 
kobiety powyżej 60 roku życia 
i mężczyźni powyżej 65 roku 

Aktywny senior
życia, którzy nabyli prawo do 
emerytury będą mieli możliwość 
odbycia stażu. 

Staż będzie mógł być realizowa-
ny w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw, u osób samo-
zatrudnionych, u pracodawców 
z sektora NGA lub w instytucjach 
i jednostkach samorządowych 
działających na terenie Gminy 
Pyrzyce.

Z dniem 3 stycznia 2022 roku  
na stanowisku zastępcy burmi-
strza Lipian rozpoczęła pracę 
pani Justyna Jakubowicz-Dziduch 
zastępując panią Annę Hackie-
wicz-Gębską, która poprosiła o 
rozwiązanie umowy o pracę z 
przyczyn osobistych. 

Nowa zastępczyni burmistrza 
Lipian z zawodu jest prawnikiem, 
przed przyjściem do pracy w li-

Nowa wiceburmistrz Lipian
pińskim ratuszu była dyrektorką 
Wydziału Współpracy Społecznej  
w Zachodniopomorskim Urzę-
dzie Marszałkowskim. Justyna 
Jakubowicz-Dziduch, podobnie 
jak burmistrz Lipian Bartłomiej 
Królikowski, należy do Polskiego 
Stronnictwa Ludowego.

PP  
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Rodzinie oraz najbliższym
z powodu śmierci

Ś.P. Stanisława Kulika
składa

Zarząd Geotermii Pyrzyce Spółka z o.o
wraz z pracownikami

W Spółce Geotermia Pyrzyce, Pan Stanisław Kulik pełnił funkcję
Prezesa Zarządu, w latach 1994-2017.

Już w lutym 2019 roku pisaliśmy 
po raz pierwszy o tym, że firma 
DINO POLSKA S.A  planuje budo-
wę kolejnego obiektu handlowego 
na terenie powiatu pyrzyckiego, 
tym razem w Pyrzycach przy ulicy 
Stargardzkiej 22. Pod tym adre-
sem wiele lat mieściła się palusz-
karnia, której pierwotnym wła-
ścicielem było Przedsiębiorstwo 
Przemysłu Cukierniczego „Gryf” 
S.A., producent słynnych półpro-
duktów czekoladopodobnych.

W Pyrzycach firma ta miała swój 
oddział Wytwórnię Pieczywa Cu-
kierniczego, produkujący głównie 
paluszki z makiem w opakowaniu, 
jak na fotografii załączonej do tek-
stu. Niestety COVID zmienił plany 
inwestora i inwestycja nie wystar-
towała w 2019 roku. Czy i kiedy 
w miejscu słynnej paluszkarni 
powstanie DINO, zapytaliśmy 
w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 
i w odpowiedzi czytamy - „..firma 

Będzie DINO 
w Pyrzycach

DINO POLSKA S.A z siedzibą 
w Krotoszynie uzyskała pozwole-
nie na budowę budynku handlo-
wo-usługowego wraz z niezbędną 
infrastrukturą techniczną na dział-
kach nr 327 i 205 obręb 9 miasta 
Pyrzyce…” 

„Jestem  po wstępnych roz-
mowach z inwestorem, dotyczą 
one wspólnej inwestycji związa-
nej z zagospodarowaniem tere-
nu w pobliżu obiektu. Będzie to 
chodnik łączący ulicę Stargardz-
ką w pobliżu sklepu z ulicą Jana 
Pawła II. Mam nadzieję, że inwe-
stor zrealizuje to zadanie” – prze-
kazała nam Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc. 

Zapytaliśmy pyrzycki ratusz 
także o jeszcze jedną inwestycję 
handlową w Pyrzycach, tym ra-
zem przy ulicy Młodych Techni-
ków, w odpowiedzi na ten temat 
czytamy - „…natomiast w zakre-
sie budowy budynku handlowo-

-usługowego przy ul. Młodych 
Techników w Pyrzycach toczy się 
procedura zmierzająca do wyda-
nia decyzji o warunkach zabudo-
wy…” 

Okolice ulicy Młodych Techni-
ków to dość dynamicznie rosnące 
osiedle domków jednorodzinnych, 
to wybudowane niedawno Osie-
dle Lipiańska, to także trwająca 
już budowa nowej siedziby Ko-

mendy Powiatowej Policji w Py-
rzycach i do tego plany budowy 
przy tej ulicy budynku mieszkal-
nego przez gminę w ramach spół-
ki SIM.

Jeżeli sytuacja gospodarcza 
w kraju drastycznie się nie pogor-
szy, to można liczyć na kolejne 
dwa obiekty handlowe w Pyrzy-
cach w dość atrakcyjnych miej-
scach. 

PP
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Gmina Pyrzyce zrealizowała 
zadanie pn. „Bądź lokalnie, dbaj 
globalnie – altana w Giżynie”, na 
które Sołectwo Giżyn otrzymało 
dofinansowanie w ramach kon-
kursu Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego „Granty 
sołeckie 2021”. 

W ramach projektu zakupiono 
oraz zamontowano altanę drew-
nianą sześciokątną wyposażo-
ną w stół oraz pięć ławek. Zaku-
pione zostały również kosze do 
segregacji odpadów (5 frakcji) 
wraz z tablicą informacyjną dot. 
zasad prawidłowej segregacji. 
Projekt znacząco poprawił ja-
kość życia mieszkańców sołec-
twa Giżyn poprzez umożliwienie 
im komfortowych warunków do 
organizowania wielu wydarzeń 
i inicjatyw lokalnych. Jednocze-
śnie projekt wpłynął na integra-

„Granty Sołeckie 2021” w Gminie Pyrzyce

cję mieszkańców oraz zwiększył 
chęć utrzymania porządku i czy-
stości wspólnego miejsca wy-
poczynku, spotkań i rekreacji.

Całkowita wartość zadania 
wyniosła 14 317,32 zł.

Zadanie zostało współfinan-
sowane przy udziale środków 
budżetu Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Zachod-
niopomorskiego w wysokości 10 
00,000 zł oraz środków Gminy 
Pyrzyce w kwocie 4 317,32 zł.

15 grudnia br. Gmina Pyrzyce 
wystąpiła z wnioskiem do Wo-
jewody Zachodniopomorskiego 
o przyznanie środków w ramach 
Funduszu Rozwoju Przewozów 
Autobusowych. 

„W grudniu 2021 opubliko-
wane zostały wyniki I naboru 
na 2022 r. i Gmina Pyrzyce 
otrzymała dopłatę w wysokości  
86 625,00 zł. 

Pozyskane środki zostaną 
przeznaczone na obsługę dwóch 
linii komunikacyjnych relacji: 

Linia nr 1: Pyrzyce - Obromino 
- Pstrowice - Mielęcin - Krzemlin 
- Mielęcin - Nowielin - Pyrzyce 
- Brzesko

Linia nr 2: Pyrzyce - Żabów 
- Nieborowo - Ryszewko - Mły-
ny - Giżyn - Turze - Stróżewo 
- Ryszewo - Brzezin - Pyrzyce

Pozyskane środki pozwolą na 
uruchomienie linii autobusowych 
w okresie od 3 stycznia 2022 r. 
do 30 czerwca 2022 r. Przewozy 
będą realizowane zgodnie z na-
stępującymi założeniami: 3 kursy 
dziennie, pięć razy w tygodniu 
w dni powszednie, od ponie-
działku do piątku, z wyłączeniem 
przypadających w tym okresie 
dni ustawowo wolnych od pra-
cy. W drugim naborze będziemy 
składać wniosek o przyznanie 
środków na uruchomienie linii 
autobusowych na terenie całej 
gminy” – przekazała nam Marze-
na Podzińska, Burmistrz Pyrzyc. 

Nowe 
linie autobusowe 
w gminie Pyrzyce

08.01.2022 r. w pałacu Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewicach 
kilkunastu wójtów, burmistrzów 
i starostów podpisało list intencyj-
ny dotyczący stworzenia wspólnej 
strategii rozwoju Obszaru Funk-
cjonalnego Lider Pojezierza oraz 
wdrożenia Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych (ZIT). Na reali-
zację ZIT jednostki samorządowe 
będą mogły pozyskać środki w ra-
mach nowej unijnej perspektywy 
finansowej 2021 – 2027, a co 
za tym idzie realizować wspólne 
przedsięwzięcia mające na celu 
rozwiązywanie problemów oraz 

wykorzystywanie wspólnych walo-
rów i potencjału obszaru funkcjo-
nalnego. Jest to pierwszy w wo-
jewództwie zachodniopomorskim 
podpisany list intencyjny w spra-
wie utworzenia ZiT. W spotkaniu 
uczestniczył Olgierd Kustosz, Wi-
cemarszałek Województwa, który 
podczas spotkania poinformował 
także o kolejnych planach Urzędu 
Marszałkowskiego dotyczących 
budowy ścieżek rowerowych na 
terenie powiatu pyrzyckiego i my-
śliborskiego. W powiecie pyrzyckim 
plany te obejmują między innymi 
kontynuację budowy ścieżki rowe-

Pierwszy w województwie list intencyjny podpisany

rowej od miejscowości Brzesko do 
Przelewic i dalej połączenie z Peł-
czycami i Barlinkiem.

„Nowe trasy ścieżek rowero-
wych na południe od Szczecina to 
jest moja propozycja, którą chcę 
przedłożyć w najbliższym czasie 
zarządowi województwa. Miesz-
kańcy regionu, gminy Przelewice 
oczekują od lat na wybudowanie 
ścieżki rowerowej od Brzeska na 
granicy z gminą Pyrzyce do Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewicach” 
– powiedział podczas spotkania 
samorządowców Olgierd Kustosz.
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WÓJT  GMINY
  KOZIELICE

informuje, 
że w Urzędzie Gminy Kozielice, 

Kozielice 73
wywieszony został WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI 

przeznaczonych  do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Szczegółowe informacje można uzyskać
 pod nr tel. 91 561 11 41

Obręb  Kozielice część działki  nr 437  pow. 300 m².
Obręb Kozielice część działki 361 pow. 150 m².

Obręb Siemczyn część działki 42/5 pow. 16 m², 12 m².
Obręb Siemczyn część działki 42/5 pow. 12 m².

Obręb Siemczyn część działki 42/5 pow. 30,25 m².
Obręb Siemczyn część działki 42/5 pow. 12 m².
Obręb Siemczyn część działki  42/5 pow. 15 m².
Obręb Siemczyn część działki 42/5 pow. 16 m².
Obręb Siemczyn część działki 42/5 pow. 16 m²
Obręb Siemczyn część działki 42/5 pow. 16 m².
Obręb Siemczyn część działki 42/5 pow. 33 m².

Obręb Siemczyn część działki  84/5 pow. 59,50 m².
Obręb Rokity część działki 105/2 pow.1,44 m².
Obręb Załęże część działki 144 pow. 1,44 m².

Obręb Czarnowo część działki 21/1  pow. 1,44 m².
Obręb  Mielno Pyrzyckie część działki 406/4 pow. 1,44 m².

Obręb  Kozielice część działki 332 pow. 2,88 m².
Obręb Tetyń część działki 327/6 pow. 2,88 m².

Obręb Siemczyn część działki 7/10 pow. 1,44 m².
Obręb Łozice część działki 25/26 pow. 1,44 m².

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 

13.01.2022 r. – 03.02.2022 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 w użytkowanie i dzierżawę.

Ulica Owocowa w Pyrzycach 
doczekała się nowej nawierzchni 
i chodników. Inwestycja, po kilku 
nieudanych próbach pozyskania 
środków z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg,  rozpoczęła się 
w oparciu o budżet gminy Pyrzy-
ce. Taką decyzję podjęła burmistrz 
Marzena Podzińska.  13.07.2021r. 
została podpisana umowa z fir-
mą MDB Spółka z.o.o z siedzibą 
w Szczecinie, wyłoniona w dro-
dze postępowania przetargowego 
na realizację robót budowlanych. 
Inwestycja obejmowała  przebudowę 
nawierzchni jezdni i zjazdów z kostki 
betonowej oraz budowę chodników.

 W ramach zadania wykonano 
również przebudowę kanalizacji 
deszczowej w celu odwodnienia 
terenu drogi. Łączny koszt tej in-
westycji to kwota 1 718 340,09 zł 
z czego w ostatnich dniach roku 2021 
udało się gminie Pyrzyce odzyskać  
1 168 578,73 zł  jako dotację przy-
znaną z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, w efekcie z budżetu 
gminy Pyrzyce na inwestycje prze-
znaczono kwotę 549 761,36 zł. 

Na uroczystości oddania wy-
remontowanej drogi obecni byli: 
Marzena Podzińska, Burmistrz Py-
rzyc, Zbigniew Bogucki, Wojewoda 
Zachodniopomorski, radni gminy 
Pyrzyce, radni powiatu, wykonaw-
ca inwestycji i pracownicy Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach.  

„Cieszę się, że decyzja, którą pod-
jęłam, by sfinansować remont ulicy 
Owocowej ze środków gminy Pyrzy-
ce, zakończyła się nie tylko sukcesem 
budowlanym, ale i finansowym, bo 
otrzymaliśmy w ostatnich dniach 
grudnia 2021 dotację na remont tej 
drogi. Dziękuję panu Zbigniewowi 

Ulica Owocowa w Pyrzycach oficjalnie oddana do użytku
Boguckiemu, Wojewodzie Zachod-
niopomorskiego, dziękuję radnym za 
zaufanie w momencie podejmowania 
decyzji o finansowaniu tej inwestycji 
ze środków własnych gminy, dzię-
kuję bardzo swoim pracownikom za 
przygotowanie inwestycji, wniosku 
i ich realizację. Dziękuję także firmie 
MDB za profesjonalne zrealizowa-
nie inwestycji. Cieszę się bardzo, 
że pan wojewoda zadeklarował 
nam, że będzie wspierał nasze 
starania o pozyskanie kolejnych 
środków na remont pływalni przy 
ulicy Rejtana, będzie to dla nas 
jedna z największych inwestycji 
gminnych” – powiedziała podczas 
spotkania Marzena Podzińska, Bur-
mistrz Pyrzyc.  

„Sukces sprzyja odważnym, a jak 
widać, decyzja o remoncie tej drogi 
z dzisiejszego punktu widzenia się 
opłaciła. Pani Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc wraz z radnymi 
podjęła decyzję o remoncie tej drogi 
z własnych środków i dziś oddajemy 
ją do użytku mieszkańców. Cieszę 
się bardzo, że w ramach Rządowe-
go Funduszu Rozwoju Dróg udało 
się nam zaoszczędzić pewne środki 
i w 70% wesprzeć tę inwestycję” 
– powiedział Zbigniew Bogucki, 
Wojewoda Zachodniopomorski.  

Po uroczystym przecięciu wstęgi 
na ulicy Owocowej, Marzena Po-
dzińska, Burmistrz Pyrzyc i Zbigniew 
Bogucki, Wojewoda Zachodniopo-
morski pojechali na drugą cześć 
spotkania na planowaną do remontu 
pływalnię przy ulicy Rejtana. 

PP
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Okres świątecznego zamieszania już za nami, mimo  że jesteśmy 
bardziej uważni, oszuści nie odpuszczają. Nadal wielu mieszkańców 
naszego powiatu i zapewne innych również otrzymują esemesy o tre-
ści jak na załączonych kopiach lub podobne. 

Pamiętajmy!
Nie wchodzimy w przesłane nam linki, oszuści próbują w ten sposób 

zainfekować nasz telefon, pobierać dane osobowe, co daje im możli-
wość opróżnienia naszego konta w banku lub zaciągnięcia kredytu. 

Niebezpieczne SMS-y

Gmina Pyrzyce w 2021 roku po raz czwarty z rzędu  zwyciężyła w kon-
kursie o tytuł „Samorządowego Lidera Współpracy z NGO 2021” w ka-
tegorii gminy liczącej powyżej 15 tys. mieszkańców i otrzymała Hono-
rowy Tytuł Zwycięzcy, a także nagrodę i dotację w wysokości  10 000 zł. 
   Nagroda została przeznaczona na zakup 6 kompletów elementów 
ubrania koszarowego 4-częściowego.

Gmina Pyrzyce czwarty raz 
nagrodzona

Szanowni Państwo, z uwagi na występowanie rośliny pod 
nazwą „barszcz Sosnowskiego” na terenie naszej gminy oraz 
w związku z zamiarem opracowania Programu zwalczania barsz-
czu Sosnowskiego na lata 2022-2025, zwracam się do Państwa 
z prośbą o zgłaszanie działek, na których występuje przedmioto-
wa roślina poprzez wypełnienie formularza inwentaryzacyjnego 
miejsc występowania rośliny i przekazanie ich do tut. Urzędu. 
Barszcz Sosnowskiego to silnie ekspansywna roślina, która przede 
wszystkim ma działanie toksyczne i alergizujące, przez co stanowi 
realne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Kontakt z rośliną powoduje 
m.in. zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, niegojące się rany.

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA PYRZYC

Z DNIA 21 grudnia 2021 ROKU
W SPRAWIE INWENTARYZACJI STANOWISK WY-

STĘPOWANIA BARSZCZU SOSNOWSKIEGO 
NA TERENIE GMINY PYRZYCE
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Przemysł ”widokówkowy” 
w trzeciej dekadzie XX wieku 
był już na tyle rozwinięty, że 
ich liczni producenci rozpoczęli 
swoistą „wojnę” o udział w stale 
rozwijającym się rynku. Jesz-
cze niewiele lat wcześniej w ich 
produkcji dominowali lokalni 
rzemieślnicy, jednak równie 
szybko w branży pojawiły się 
duże europejskie korporacje. 
Przez dziesiątki lat formy wido-
kówek były przez wydawców 
stale urozmaicane. Były to dzia-
łania typowo marketingowe, 

Pyrzyckie „druki”

mające przyciągnąć klientów 
znudzonych „powszechną” już 
formą pocztówki.

W ślad za zmianami, jedną 
z takich nietypowych form stały 
się kartki wielopolowe, najczę-
ściej przedstawiające różne 
panoramy. Były one składane 
na 2, 3 lub więcej części, tak aby 
zachować wymagany format. Były 
w związku z tym traktowane nie 
jako karty pocztowe, tylko druki 
(niem. „Drucksache”). 

Ten typ produkcji widokówek 
stanowił dużą szansę dla roz-

woju lokalnych producentów 
kart pocztowych, stawiających 
raczej na „jakość”, a nie „wiel-
kość” produkcji. W praktyce 
rozpowszechniane były serie 
widokówek (najczęściej trzech, 
również dwóch) składające się 
na jeden większy widok miasta.

W przypadku Pyrzyc, taka 
praktyka była powszechnie sto-
sowana. Co więcej, wykształcił 
się tutaj zwyczaj (prawdopo-
dobnie unikatowy) polegający 
na tym, że skrajne widokówki: 
pierwsza i trzecia zdobione były 

wizerunkiem mieszkańców 
w tradycyjnym stroju ludowym 
(Weizackertracht), męskim oraz 
naprzeciwko żeńskim.

Prezentowana widokówka, 
a raczej jej „trzecia” część 
przedstawia widok na ulicę Ki-
lińskiego w okolicach ratusza. 
Prawa jej część uzupełniona 
została o postać kobiety w stro-
ju pyrzyckim, na lewej części 
poszukiwać będziemy nadal 
męskiej odmiany stroju.

Wydawcą panoramy składa-
jącej się z trzech pocztówek 
był lokalny wydawca H.Proger 
z Pyrzyc (kiedyś: Pyritz). 

Kartka została nadana na po-
czcie w Stargardzie 3.3.1938 
roku.  
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22 grudnia 2021 r. odbyło się 
spotkanie z pasjonatami fotogra-
fii i członkami nieformalnej grupy 
„PYRZYCE FOTOGRAFUJĄ“. Bur-
mistrz Pyrzyc Marzena Podzińska 
zaprosiła miłośników fotografii, aby 
przekazać im jako pierwszym ka-

Wyjątkowy kalendarz gminy Pyrzyce
lendarze na rok 2022, które wydał 
Urząd Miejski w Pyrzycach. W ka-
lendarzu zaprezentowane są prace 
grupy z 40. Pyrzyckich Spotkań 
z Folklorem i wystawy pt. „Twoja 
okolica światłem malowana“. „Do 
wykonania kalendarza zobowiązałam 

się podczas otwarcia wystawy pt. 
„Twoja okolica światłem malowana“ 
w Pyrzyckiej Galerii Sztuki „Więcej 
dla Oczu”. Wtedy, po obejrzeniu pięk-
nych  fotografii Pyrzyc uznałam, że 
wystawa musi mieć swój ciąg dal-
szy właśnie w takiej kalendarzowej 

formie. Uznałam także, że pierw-
szeństwo oceny tego kalendarza 
mają autorzy zdjęć zamieszczonych 
w kalendarzu i cieszę się, że się 
spodobał” – powiedziała Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc. 
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W ostatnim kilku latach poja-
wia się coraz więcej informacji 
na temat sytuacji niebezpiecz-
nych z udziałem wilka w naszym 
regionie. Wilk zwiększa swoją 
liczebność i zasięg, przez co 
coraz częściej dochodzi do 
bezpośredniej styczności wilków 
z ludźmi, również na terenach, 
na których od dawna nie były 
widywane. Sprawy te stają się 
często głośne medialnie, choć 
nie zawsze rozgłos ten jest ade-
kwatny do stopnia zagrożenia. 
W powiecie pyrzyckim coraz 
częściej leśnicy, myśliwi ale 
zwykli mieszkańcy spotykają 
wilki osobiście albo trafiają na 
ich tropy. W roku ubiegłym wilki 
były dość często widziane na 
terenie gminy Kozielice, w oko-
licy Tetynia. Ich populacja tak 
rośnie, że dochodzi w naszym 
powiecie nawet do wypadków 
drogowych z udziałem wilka.

Wilk Canis lupus w Polsce 
objęty jest ochroną ścisłą na 

Wilki z powiatu 
pyrzyckiego 

mocy Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z 16 grudnia 2016 r. 
w sprawie ochrony gatunkowej 
zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 
2183). Zgodnie z ww. rozporzą-
dzeniem wprowadzono zakazy w 
stosunku do tego gatunku tj. m.in. 
umyślnego zabijania, umyślnego 
chwytania, okaleczania, płosze-
nia lub niepokojenia.

Drapieżnik ten z racji swoich 
uwarunkowań może być niebez-
pieczny dla człowieka, jednak 
z reguły jest płochliwy i unika 
kontaktu z ludźmi. 

Należy zwrócić uwagę, że 
bezpośredni kontakt, spotkanie 
z wilkiem w bezpiecznej odległo-
ści bez agresji stron, jego ślady 
lub pozostałości jego ofiary nie 
stanowią jeszcze zagrożenia dla 
bezpieczeństwa publicznego mie-
nia i osób, a są jedynie oznaką 
bytowania tego gatunku na da-
nym terenie. Powyższe sytuacje 
mogą wynikać z ograniczenia 

jego bazy żerowej, ogranicze-
nia miejsc przebywania poprzez 
rozwijającą się infrastrukturę, pe-
netrację terenu, prace leśne itp.

Ze względu na pojawiające się 
także ataki wilków na psy, należy 
zwrócić uwagę na zapewnienie 
opieki nad domowymi psami, obo-
wiązującym zakazie puszczania 
psów bez możliwości ich kontroli 
i bez oznakowania umożliwia-
jącego identyfikację właściciela 
lub opiekuna, a także o zakazie 
puszczania psów luzem w lesie. 

Psy biegające po lasach i znaku-
jące teren (moczem i odchodami) 
postrzegane są przez wilki jako 
konkurencja o terytorium, po-
karm, a także zagrożenie dla 
potomstwa. Dlatego zdarzają się 
przypadki zabijania psów przez 
wilki w lesie, na polach, a nawet 
w obejściu (zazwyczaj gdy wilki 
podążają tropem psów). Ataki na 
psy nie są podyktowane agresją 
wilków, a jedynie próbą ochrony 
terytorium, potomstwa i zasobów 
pokarmowych.

PP

Pani wójt wręczyła jubilatowi 
przepiękny bukiet kwiatów oraz 
specjalną statuetkę z życzeniami. 
Dołączyła do tego również życze-
nia. Wzniesiony został również 
toast za zdrowie jubilata.

Pan Jan otrzymał również list 
gratulacyjny od premiera Ma-
teusza Morawieckiego, który 
przekazał życzenia najlepszego 
zdrowia, pomyślności i pogody 
ducha oraz optymizmu na dalsze 
szczęśliwe lata. Mimo zacnego 
wieku jubilat tryska wyjątkową 
energią, dobrym humorem oraz 
doskonałą pamięcią. Jak sam 
powiedział, bardzo lubi mieć 
gości i z nimi rozmawiać. Pan 
Jan sięgnął pamięcią do wcze-
śniejszych lat i opowiedział wiele 
zabawnych historii i anegdot. 
Długie życie zostało ubogacone 
błogosławieństwem dzieci, wnu-
ków, prawnuków i praprawnuczki. 
Są oni wielką dumą i radością 
jubilata, który w stuletnim życiu 
doczekał 4 dzieci, 9 wnucząt, 11 
prawnucząt oraz praprawnuczki.

Córka pana Jana, pani Bogda 
Gawrych pracowała w Urzędzie 
Gminy Warnice, w późniejszych 

Wyjątkowy jubileusz 
setnych urodzin
 2 stycznia 2022 roku jubileusz setnych urodzin obchodził pan 

Jan Harmoza. Z tej okazji wójt Gminy Warnice pani Alina Werstak 
oraz sekretarz Gminy Monika Ostrowska złożyły Jubilatowi wizytę.

latach sprawowała również funk-
cję sekretarza Gminy zaś syn pan 
Zdzisław Harmoza był radnym 
I kadencji Rady Gminy Warnice.

Pan Jan urodził się w miejsco-
wości Bućkiewicze na wschodnich 
krańcach historycznej Wileńsz-
czyzny, po czym przeniósł się 
w rejony naszej gminy. Był on 
pierwszym mieszkańcem miej-
scowości Dębica, gdzie mieszka 
do dziś. Tam też od roku 1947 
pełnił funkcję sołtysa wcześniej 
wspomnianej miejscowości przez 
34 lata. Wiele w życiu przeżył i na 
własne oczy widział zmiany za-
chodzące w naszym regionie na 
przestrzeni wieku. Z pewnością 
może być dumny myśląc o swo-
im życiu, które jest skarbnicą 
doświadczeń dla kilku pokoleń 
Polaków. 

Jeszcze raz w imieniu całej 
Gminy Warnice składamy naj-
lepsze życzenia dla jubilata. 
Cieszymy się bardzo, że jest 
w naszej Gminie tak wyjątko-
wa osoba.
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PPRAWO  I  RAWO  I  GGOSPODARKAOSPODARKA§
Powiat Pyrzycki  otrzymał tytuł 

Laureata „Samorządowy Lider 
Współpracy z NGO 2021”  a wraz 
z nim nagrodę  finansową w wyso-
kości 10 000 zł, którą wykorzystał 
na zadania służące organizacjom 
pozarządowym.

W siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Pyrzycach w dniach 12-15 
grudnia 2021 r. i 20-22 grudnia br. 
odbyły się bezpłatne konsultacje 
dla osób zainteresowanych roz-
poczęciem działalności społecznej. 
W ramach konsultacji pracownicy 
starostwa udzielali niezbędnych in-
formacji, jak dobrze wystartować, 
a w szczególności:
► o czym warto pomyśleć przed 

rozpoczęciem działalności społecz-
nej?
► jak się do tego zabrać?
► gdzie znaleźć podpowiedzi?
► co sobie przygotować?

Powiat Pyrzycki Samorządowym Liderem 
współpracy z NGO 2021 

Ponadto 16 grudnia br. również 
w siedzibie Starostwa Powiato-
wego w Pyrzycach zostało prze-
prowadzone szkolenie w formie 
spotkania warsztatowo-informacyj-
no-promocyjnego dla członków or-
ganizacji pozarządowych z zakresu 
pozyskiwania środków na działania 
statutowe organizacji. Przedsta-
wiono aspekty formalno-prawne 
funkcjonowania NGO, elementy 
finansowo-księgowe, zagadnienia 
podatkowe. Przedstawiciele NGO 
dowiedzieli się również, jak dosto-
sować działalność prowadzonych 
organizacji pozarządowych do obo-
wiązujących aktualnie przepisów. 
Dzięki pozyskaniu tak obszernej 
wiedzy przedstawiciele NGO będą 
mogli podwyższyć standard swoich 
działań. W szkoleniu udział wzię-
li przedstawiciele stowarzyszeń, 
którzy swą działalność prowadzą 

w obszarach kultury, sportu, eduka-
cji, promocji zdrowia. Szkolenie cie-
szyło się dużym zainteresowaniem. 

Dzięki otrzymanej nagrodzie 
5 stowarzyszeń biorących udział 
w szkoleniu otrzyma niezbędną 
pomoc przy sporządzeniu rozli-
czenia rocznego, a także pomoc 
z zakresu prawidłowości prowadze-
nia ewidencji finansowo księgowej.

W ramach przyznanej nagrody 
„Samorządowy Lider Współpracy 
z NGO 2021” zakupiono 2 namioty 
reklamowe o wymiarach 3x3 oraz 
przenośny sprzęt nagłośniający, 
które będą wykorzystywane przez 
organizacje NGO i JST w ramach 
wspólnych inicjatyw.

Zakres zrealizowanych działań 
pozytywnie został odebrany przez 
społeczników, którzy swą działal-
ność prowadzą nie tylko na terenie 
powiatu pyrzyckiego.

Konkurs Marszałka Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego pn. 
„Samorządowy Lider Współpracy 
z NGO 2021” i tym samym przy-
znany laur dla Powiatu Pyrzyckiego 
pozwolił na wykorzystanie przyzna-
nej nagrody zgodnie z potrzebami 
lokalnych organizacji, za co dzię-
kujemy.

„Inicjatywa współfinansowana 
ze środków otrzymanych z bu-
dżetu Województwa Zachodnio-
pomorskiego w ramach Konkursu 
Marszałka”Samorządowy Lider 
Współpracy z NGO 2021”.

     21.12.2021 roku do Szpi-
tala Powiatowego w Pyrzycach 
został dostarczony specjalistycz-
ny sprzęt medyczny z Rządowej 
Agencji Rezerw Materiałowych. 
Sprzęt medyczny o wartości po-
nad milion złotych brutto będzie 
służył dla celów prowadzonych 
działań profilaktycznych na 
terenie województwa zachod-
niopomorskiego związanych ze 
zwalczaniem choroby COVID-19.

Otrzymany sprzęt to:
Aparat mobilny RTG, pompa 

infuzyjna objętościowa, de-
fibrylator, reduktory do tlenu 
medycznego, ssaki medyczne 
dwubutlowe, lampy biobójcze, 
pulsoksymetry, materace przeci-
wodleżynowe, wózek inwalidzki, 
stojaki do kroplówek, stoliki do 
narzędzi, laryngoskopy, elek-
troniczne aparaty do mierzenia 
ciśnienia, pompy strzykawkowe, 
stacje dokujące, standardowe 
zestawy do przetoczeń z portem 
igłowym. 

„Specjalistyczny sprzęt me-
dyczny znacznie poprawi jakość 
usług medycznych w Szpitalu Po-
wiatowym w Pyrzycach. Mobilny 
aparat rentgenowski będzie sta-
nowił uzupełnienie nowoczesnej 
pracowni RTG, którą już niedługo 
przekażemy do użytku. Staram 
się zabiegać w rożnych miej-
scach,  instytucjach o dodatkowe 
środki, wyposażenie szpitala i ci-
szę się, że po raz kolejny kończy 
się to sukcesem dla szpitala, ale 
przede wszystkim dla pacjentów. 
Muszę dodać, że po raz kolejny 
moje działania związane z pozy-
skiwaniu środków i sprzętu dla 
naszego szpitala wsparł Wojewo-
da Zachodniopomorski Zbigniew 
Bogucki oraz poseł Leszek Do-
brzyński” – Stanisław Stępień, 
Starosta Pyrzycki.  

Sprzęt medyczny 
za ponad milion złotych dla szpitala
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Nowy rok w temacie wywozu 
odpadów to jak na razie zmiany 
cen w gminach Lipiany Warnice 
i Bielice należących do Związku 
Gmin Dolnej Odry, mieszkańcy 
tych gmin w tym roku za tego 
typu usługę zapłacą więcej. Zmia-
nie uległy naliczane opłaty, ale 
także i sposób traktowania tych 
mieszkańców, którzy płacą za 
wywóz odpadów według ZGDO 
symbolicznie. 

Zmiany przyjęte przez związek 
dla swoich mieszkańców to mię-
dzy innymi zastosowanie progu 
wtedy, gdy średniomiesięczne 
zużycie wody na nieruchomości 
nie przekracza bądź jest równe 
3,5 m3. 

 Dla tych nieruchomości wpro-
wadzono opłatę od gospodarstwa 
domowego w wysokości: 

- 41,65 zł w przypadku nie-
ruchomości jednorodzinnych 
kompostujących bioodpady

- 43,05 zł w przypadku braku 
kompostowania bioodpadów  
(nieruchomości wielorodzinne 
lub jednorodzinne nieposiada-
jące kompostownika). 

Ustalając sztywne stawki dla 
mieszkańców Lipian, Warnic, 
Bielic którzy zużywają poniżej 
3,5 m3 wody ZGDO wyjaśnia - 
„W 2021 r. niektóre gospodarstwa 
ponosiły niewspółmiernie niską 
opłatę biorąc pod uwagę wyso-
kość kosztów odbioru odpadów 
komunalnych. Wysokość opłaty 
ponoszona przez część miesz-
kańców Związku Gmin Dolnej 
Odry, wynosiła kilka złotych lub 
nawet kilkadziesiąt groszy” 

Rodzi się pytanie, czy takie 
podejście do mieszkańców jest 
sprawiedliwe, bo przecież sys-
tem naliczania opłat za wywóz 
odpadów komunalnych liczony 
od m3 zużytej wody miał być 
tym najbardziej sprawiedliwym 

W gminach Lipiany, Warnice i Bielice
zamieszkujący samotnie będą więcej płacić? 

i wykrywać zamieszkujących 
dane gospodarstwo po zuży-
ciu wody. Czyli jest zużycie 
wody, są mieszkańcy, a jak są 
mieszkańcy, to jest produkcja 
odpadów. Teraz okazuje się, że 
mieszkanie okresowo, z przyczyn 
na przykład pracy za granicą 
może być puste i wtedy śmieci 
nie są wytwarzane, a opłatę i tak 
mieszkańcy tych trzech gmin 
będą musieli 41,65 zł lub 43,05 
zł zapłacić. Związek oczywiście 
przewiduje ulgowe traktowanie 
niezamieszkałych nieruchomości, 
ale tylko w przypadku ciągłego 
niezamieszkiwania przez okres 
minimum 6 miesięcy, a co z tymi, 
którzy na przykład pracują w Ber-
linie w tygodniu, a przyjeżdżają 
na weekendy?

Jeżeli chodzi o kolejne za-
miany w opłatach za wywóz 
odpadów komunalnych z terenu 
gmin Lipiany, Bielice i Warnice, 
to w przypadku, gdy średnio-
miesięczne zużycie wody na 
nieruchomości przekracza  3,5 
m3, to opłata liczona jest od ilości 
(m3) zużytej wody, a mieszkańcy 
będą płacić w 2022 roku nastę-
pujące stawki: 

- 11,90 zł za 1 m3 zużytej wody 
w przypadku nieruchomości jed-
norodzinnych kompostujących 
bioodpady (wzrost opłaty o 3,48 
% w stosunku do ubiegłego roku), 

- 12,30 zł za 1 m3 zużytej wody 
w przypadku braku kompostowa-
nia bioodpadów - nieruchomości 
wielorodzinne lub jednorodzinne 
nieposiadające kompostownika, 
(wzrost opłaty o 3,36 % w sto-
sunku do ubiegłego roku). 

 
Nowelizacja ustawy o utrzy-

maniu czystości i porządku 
w gminach wprowadziła mak-
symalną opłatę dla jednego 
gospodarstwa domowego, która 
w 2022 roku  nie może wynieść 
więcej niż 149,68 zł. 

W przypadku, gdy wysokość 
miesięcznej opłaty wynikająca ze 
zużycia wody przekroczy kwotę 
149,68 zł, to opłata za wywóz 
odpadów komunalnych na terenie 
gmin Lipiany, Warnice, Bielice 
będzie wynosić 149,68 zł.  

W pozostałych gminach po-
wiatu pyrzyckiego mieszkańcy 
płacą za wywóz odpadów ko-
munalnych liczony jest od osoby 
zamieszkałej daną nieruchomość.

Aktualne stawki za odbiór 
odpadów zbieranych w sposób 
selektywny to:

- gmina Pyrzyce -  26,60 zł 
- gmina Przelewice – 24.00 zł
- gmina Kozielice -  21.00 zł
Stawki - kary za odbiór od-

padów niesegregowanych są 
podwyższane dwukrotnie. 

Przyglądając się w/w danym 
można uznać, że osoby za-
mieszkujące samotnie swoje 
mieszkania, nieruchomości 
w gminie Lipiany, Warnice i Bie-
lice mają zdecydowanie droższe 
śmieci niż w gminach Pyrzyce, 
Kozielice i Przelewice. 

PP
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Od kilku lat burmistrz Pyrzyc 
zabiega o wykreślenie czę-
ści miasta Pyrzyce w obrębie 
murów obronnych z rejestru 
zabytków. Starania te związane 
są z utrudnieniami, jakie nakła-
da na inwestorów konserwator 
zabytków w związku z tym, że 
ten teren miasta znajduje się 
w tym rejestrze. 

W jednym z pism skierowa-
ny przez Marzenę Podzińską 
do Piotra Glińskiego, Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego czytamy - „Zwracam się 
z prośbą o wykreślenie z rejestru 
zabytków terenu Starego Mia-
sta w Pyrzycach wpisanego do 
rejestru w roku 1958, znajdują-
cego się w obrębie warownych 
murów miejskich. Teren Starego 
Miasta pochodzący z XIII wieku, 
pierwotnie był gęsto zabudowa-
ny kamienicami, a okres jego 
intensywnego rozwoju został 
przerwany wybuchem II wojny 
światowej. W wyniku działań 
wojennych miasto zostało znisz-
czone w 90%. Wśród ocalałych 
budowli znalazła się m. in. ka-
plica Świętego Ducha, która po 
renowacji została zaadaptowana 
w 1969 r. na bibliotekę miejską. 
Odrestaurowano ratusz miejski, 
który stał się jak dawniej sie-
dzibą władz. Dokonano również 
konserwacji i odrestaurowania 
zniszczonych odcinków murów 
miejskich (głównie w części 
północnej). Po wojnie intensyw-
nie rozwijało się budownictwo 
mieszkaniowe. Rok 1960 był 
początkiem budowy bloków 
mieszkalnych, które powstawały 
na terenie zniszczonej starów-
ki. Obecnie to blokowisko, które 
zarówno pod względem archi-
tektonicznym i kubaturowym 
odbiega od historycznej zabu-
dowy miasta. W wyniku zmian 
w zagospodarowaniu - obecnie 
na tych terenach przeważa prawie 
w 90 % zabudowa współcze-
sna, obszar ten utracił wszelkie 
wartości historyczne. Ustalenia 
dotyczące ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków zapisuje 
się przez określenie nakazów, za-
kazów, dopuszczeń i ograniczeń 
w zabudowie i zagospodarowaniu 
terenu. Na terenie objętym ścisłą 

Pyrzyce nadal z obostrzeniami    w rejestrze zabytków

ochroną konserwatorską uzgod-
nień wymagają wszelkie prace 
o charakterze urbanistycznym, 
budowlanym, prace związane 
z kształtowaniem przestrzeni, 
wszelkie działalności o charak-
terze plastycznym jak reklamy, 
czy szyldy, co ogranicza racjo-
nalny rozwój miasta i stwarza 
problemy planistyczne, inwesty-
cyjne i powoduje, że różne grupy 
społeczne m.in. przedsiębiorcy 
niechętnie inwestują na terenach 
objętych ochroną. Podczas 
prowadzonych konsultacji spo-
łecznych, dyskusji publicznych 
oraz indywidualnych spotkań 
w sprawie zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania 
przestrzennego, mieszkańcy 
zgłaszali swoje problemy oraz 
sygnalizowali swoje rozwiązania 
dotyczące ograniczenia zasięgu 
strefy ochrony konserwatorskiej 
terenu Starego Miasta.

Dlatego też uwzględniając 
wnioski mieszkańców, jak rów-
nież mając na uwadze rozwój 
przestrzenny naszego miasta 

proponuję ograniczenie obszaru 
w ten sposób, że ochronie podle-
gać w dalszym ciągu będą obiekty 
znajdujące się na terenie Starego 
Miasta, które stanowią chlubę 
naszego miasta tj. kościół św. 
Ducha (obecnie biblioteka), ra-
tusz, kościół p.w. Wniebowzięcia 
NMP. oraz cały system fortyfika-
cji obronnych wraz z basztami, 
bramami, obwałowaniami i fosą 
oraz relikty średniowiecznych 
nowożytnych piwnic budynków. 
Bardzo proszę o pozytywne roz-
patrzenie mojej prośby.”

Po kilku uzupełnieniach wnio-
sku i wyjaśnieniach złożonych 
przez burmistrz Marzenę Podziń-
ską, ministerstwo 19 sierpnia 
2021 roku podjęło w sprawie 
decyzję, w której czytamy między 
innymi  - „…Na podstawie ustaleń 
zawartych w opinii Pracowni Te-
renowej w Szczecinie z dnia 22 
września 2020 r. Minister Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
stwierdził, iż teren Starego Mia-
sta w Pyrzycach został wpisany 

do rejestru zabytków w stanie, 
w jakim znajdował się w 1955 r. 
Jak wynika z treści opinii, stopień 
zniszczenia zabudowy Pyrzyc po 
wojnie szacowano w skali całego 
miasta na 80-90%. Można więc 
z całą pewnością stwierdzić, 
że w 1955 r. to nie zabudowa 
miejska przesądzała o istnieniu 
wartości zabytkowych ww. układu 
urbanistycznego, szczególnie, 
że elementy zabudowy uznane 
za wartościowe zostały wpisane 
do rejestru zabytków odrębny-
mi decyzjami administracyjnymi. 
Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu stwierdził, 
iż wnioski w opinii Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa zostały sfor-
mułowane w oparciu o błędne 
merytorycznie założenia. Za 
całkowicie błędne należy uznać 
zawarte w opinii wnioski, jakoby 
o utracie wartości zabytkowych 
układu urbanistycznego Stare-
go Miasta w Pyrzycach miała 
świadczyć okoliczność zniszcze-
nia jego zabudowy na skutek 
działań wojennych oraz okolicz-
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ność, że nowa zabudowa nie 
nawiązuje do stanu sprzed 1945 
r. Należy bowiem podkreślić, że 
historyczna zabudowa zasad-
niczo nie istniała w momencie 
wpisu do rejestru zabytków, 
w związku z czym nie mogła 
mieć ona wypływu na wartość 
tego układu, uznaną w decy-
zji wpisowej.  Istota niniejszej 
sprawy sprowadza się więc do 
ustalenia, czy cechy i wartości 
układu przestrzennego Pyrzyc - 
istniejące w 1955 r. i uznane za 
przesądzające o konieczności 
ochrony tego układu - zostały 
zachowane do czasów współ-
czesnych. Orzeczenie z dnia 22 
kwietnia 1955 r. o uznaniu za 
zabytek historycznego układu 
urbanistycznego Pyrzyc zostało 
na mocy rozporządzenia Prezy-
denta Rzeczypospolitej z dnia 
6 marca 1928 r. o opiece nad 
zabytkami (Dz.U. 1928 nr 29 poz. 
265). Stosownie do przepisów 
tego aktu, zabytkiem określano 
każdy przedmiot tak nieruchomy, 
jak ruchomy, charakterystyczny 
dla pewnej epoki, posiadający 
wartość artystyczną, kulturalną, 
historyczną, archeologiczną lub 

paleontologiczną, stwierdzoną 
orzeczeniem władzy państwowej, 
i zasługujący wskutek tego na 
zachowanie. Za zabytki mogły 
być w szczególności uznane „na 
gruncie dochowane rozplano-
wania starych miast i dzielnic 
staromiejskich”. Posługując się 
językiem aktualnie obowiązują-
cej ustawy z dnia 23 lipca 2003 
r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (tekst jedn. Dz. 
U. 2021 poz. 710 ze zm.), moż-
na by przyjąć, iż w powyższym 
sformułowaniu mowa jest o prze-
strzennym założeniu miejskim 
posiadającym zachowany układ 
historycznych podziałów własno-
ściowych i funkcjonalnych, w tym 
ulic lub sieci dróg. Potwierdza to 
w swojej opinii także Narodowy 
Instytut Dziedzictwa, wskazując, 
iż „we wpisie do rejestru zabyt-
ków z 1955 r. określono zakres 
ochrony konserwatorskiej zgod-
nie z ówczesnymi poglądami, 
ograniczając pojęcie układu 
przestrzennego miasta do siatki 
jego ulic”.

 Orzeczenie z 1955 r. jako 
przesłankę do uznania terenu 
Starego Miasta w Pyrzycach za 

zabytek wskazuje m.in. „typo-
we dla średniowiecza założenie 
urbanistyczne”, którym w tym 
wypadku jest m.in. charakte-
rystyczny układ ulic, wpisany 
w stosunkowo dobrze zachowa-
ny system obwarowań miejskich 
z XIII-XV w.  Jak natomiast wynika 
z ww. opinii Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa historyczny układ 
komunikacyjny Starego Miasta 
w Pyrzycach (siatka ulic) z nie-
wielkimi zmianami przetrwał 
do czasów współczesnych. 
Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu wystąpił 
także do Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z prośbą o zajęcie 
stanowiska w sprawie ewen-
tualnego skreślenia z rejestru 
zabytków układu przestrzenne-
go Pyrzyc. W piśmie z dnia 16 
czerwca 2021 r. organ ochrony 
zabytków negatywnie zaopiniował 
ze stanowiska konserwatorskiego 
skreślenie z rejestru zabytków 
ww. układu. Organ podkreślił, 
że obszarowy wpis do rejestru 
zabytków układu urbanistycznego 
o średniowiecznej metryce posia-
da walor, który daje możliwość 

uzgadniania nowych inwesty-
cji i kształtowania przestrzeni 
miasta w kontekście niezwykle 
cennych zachowanych obiektów 
zabytkowych na terenie Starego 
Miasta, takich jak średniowieczne 
obwarowania miejskie, kościół 
p.w. św. Maurycego (ob. p.w. 
Wniebowzięcia NMP), kościół 
p.w. św. Ducha (ob. Pyrzycka 
Biblioteka Publiczna), czy też 
relikty średniowiecznych i nowo-
żytnych piwnic budynków, oraz 
do ochrony jego reliktowych po-
zostałości, śladów jak wzgórze 
z nieprzebadanymi dotychczas 
ruinami klasztoru ss. augustianek 
oraz nawarstwień archeolo-
gicznych. Biorąc pod uwagę 
wszystkie zebrane dokumenty, 
Minister Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu uznał, iż 
brak jest podstaw do wszczęcia 
z urzędu postępowania w sprawie 
skreślenia z rejestru zabytków 
terenu Starego Miasta w Pyrzy-
cach, znajdującego się w obrębie 
warownych murów miejskich 
uznanego za zabytek wraz z przy-
ległym obszarem otaczającym 
miasto pasem o szerokości 125 
mł miejscem dawnych wałów 
i fos. Zgodnie z przepisem art. 
13 ust. 1 ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami 
tylko zabytek wpisany do rejestru, 
który uległ zniszczeniu w stopniu 
powodującym utratę jego war-
tości historycznej, artystycznej 
lub naukowej albo którego war-
tość będąca podstawą wydania 
decyzji o wpisie do rejestru nie 
została potwierdzona w nowych 
ustaleniach naukowych, zostaje 
skreślony z rejestru. W niniej-
szym przypadku historyczny 
układ urbanistyczny Starego 
Miasta w Pyrzycach nie uległ 
zniszczeniu od czasu uznania 
go za zabytek w 1955 r. ”

Po tej decyzji  Piotra Glińskie-
go, Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego ścisły nadzór Kon-
serwatora Zabytków nad tym 
terenem miasta Pyrzyce po-
zostaje, nadal każdy inwestor 
w obrębie murów obronnych 
będzie musiał mieć do każdej 
choćby niewielkiej inwestycji 
opinię konserwatora. 

PP

22 grudnia 2021 roku, tuż przed 
wigilijną kolacją, pod arkadami 
pyrzyckiego ratusza (wejście od 
ulicy Kilińskiego) uruchomiona 
została JADŁODZIELNIA. Jest 
to pierwsze tego typu miejsce 
w Pyrzycach, w którym moż-
na podzielić się jedzeniem, do 
jadłodzielni można przynieść  
jedzenie, można także często-
wać się jedzeniem bezpłatnie. 
Z jadłodzielni może korzystać 
każdy bez względu na status 
materialny. Celem tego projektu 
jest ograniczenie ilości marnowa-
nej żywności. Idea foodsharingu 
(dzielenia się jedzeniem) naro-
dziła się w Niemczech w 2021 
roku, a od 2016 roku jadłodzielnie 
zaczęły powstawać także w Pol-
sce, działają już między innymi 
w Szczecinie, Wrocławiu, Toruniu 
Poznaniu no i od 22 grudnia 2021 
także w Pyrzycach. 

„Jadłodzielnia jest czynna 7 
dni w tygodniu, każdy może 

W Pyrzycach podziel się jedzeniem 
tu przyjść, żeby zostawić ja-
kąś potrawę lub czymś się 
poczęstować, zachęcam do 
zapoznania się z regulaminem 
funkcjonowania jadłodzielni. 
Ten pomysł na dzielenie się 
żywnością to nasz wkład 
w poszanowanie żywności, 
bardzo często nie zastana-
wiamy się nad tym, jak dużo 
żywności marnuje się w na-
szych domach. Mam nadzieję, 
że jadłodzielnia będzie takim 
impulsem do przemyśleń. 
Chciałabym także bardzo 
podziękować wolontariuszom, 
którzy zadeklarowali dbanie 
o stan produktów, czystość 
w lodówce: Karolinie Rutkie-
wicz, Rafałowi Nowak, Julicie 
Kozieł, Judycie Fornalczyk 
i wielu innym, którzy dołączają 
do pomocy przy jadłodzielni” 
– powiedziała nam Marzena 
Podzińska burmistrz Pyrzyc. 
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17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął 
ustawę o dodatku osłonowym. 
Jest to kluczowy element rzą-
dowej Tarczy Antyinflacyjnej, 
który ma zniwelować rosnące 
ceny energii, gazu i żywności. 
Wsparcie obejmie blisko 7 mln 
gospodarstw domowych, co sta-
nowi prawie połowę wszystkich 
gospodarstw w naszym kraju. Na 
ten cel przeznaczymy bezprece-
densową kwotę ponad 4 mld zł.

Dodatek osłonowy stanowi 
kluczowy element rządowej 
tarczy antyinflacyjnej, który ma 
zniwelować rosnące ceny energii, 
gazu i żywności. Zgodnie z zapro-
ponowanymi przepisami będzie 
on przysługiwał gospodarstwu 
domowemu, którego przeciętne 
miesięczne dochody nie przekra-
czają 2100 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym albo 1500 zł na 
osobę w gospodarstwie wielo-
osobowym.

Jednoosobowe gospodarstwo 
domowe otrzyma 400/500 zł* 
przy założeniu, że jej dochód 
nie przekroczy 2100 złotych,

Gospodarstwo 2-3 osobowe 
otrzyma 600/750 zł* przy zało-
żeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na 
osobę,

Gospodarstwo 4-5 osobowe 
otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy 
założeniu, że dochód nie prze-
kroczy 1500 złotych miesięcznie 
na osobę,

Gospodarstwo 6- i więcej oso-
bowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 
zł* przy założeniu, że dochód 
nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłono-
wego obowiązywać będzie tzw. 
zasada złotówka za złotówkę. 
Oznacza to, że dodatek ten 
będzie przyznawany nawet po 
przekroczeniu kryterium do-
chodowego, a kwota dodatku 
będzie pomniejszana o kwotę 

tego przekroczenia. Minimalna 
kwota wypłacanych dodatków 
osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłono-
wy, złóż wniosek do 31 stycznia 
lub do 31 października 2022 roku.

Wnioski o dodatek osłonowy 
będzie można składać do 31 
stycznia 2022 r. Wypłata do-
datków zostanie realizowana 
w 2022 r. w 2 równych ratach, 
tj. do 31 marca i do 2 grudnia. 
Ci, którzy nie złożą wniosku w 
do końca stycznia, nadal będą 
mogli ubiegać się wsparcie. 
Wówczas muszą złożyć wnio-
sek do 31 października 2022 r. 
W tym przypadku wyplata 100% 
dodatku zostanie zrealizowana 
do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie 
wypłacany przez gminy, które 
otrzymają dotacje z budżetu 
państwa.

*Kwota dofinansowania uza-
leżniona od źródła ogrzewania.

Dodatek osłonowy

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
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Nowoczesna pracownia RTG
w pyrzyckim szpitalu
6 października 2021 roku w Szpitalu 

Powiatowym w Pyrzycach rozpo-
częła się modernizacja Pracowni 

RTG. Na zadanie pt. „Zakup apa-
ratury RTG oraz przystosowanie 
pomieszczeń do obowiązujących 

przepisów budowlanych i sanitar-
no-epidemiologicznych w Szpitalu 
Powiatowym w Pyrzycach” szpital 
otrzymał dofinansowanie w kwo-
cie 1 700 000, 00 zł ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych.

Wykonawcą wyłonionym w drodze 
przetargu jest firma ALTERIS Spółka 
Akcyjna z siedzibą  w Katowicach. 
Aktualnie trwają ostatnie czynności 
związane z odbiorem przeprowadzo-

nej inwestycji. Nowoczesny sprzęt 
medyczny RTG poprawi jakość badań 
diagnostycznych w Szpitalu Powia-
towym w Pyrzycach oraz zwiększy 
bezpieczeństwo pacjentów. 

"Serdeczne podziękowania za 
wsparcie i działania związane 
z pozyskiwaniu środków kieruję dla 
Wojewody Zachodniopomorskiego 
Zbigniewa Boguckiego  oraz posła 
Leszka Dobrzyńskiego" - Stanisław 
Stępień Starosta Pyrzycki.

INFORMACJA BURMISTRZ PYRZYC

   Gmina Pyrzyce uzyskała dofinansowanie w formie dotacji 
w wysokości 20 618,00 zł na realizację zadania pod nazwą „ Usu-
wanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce” 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie. 

Koszt całkowity zdania wyniósł 23 284,80 zł. W tym środki 
własne gminy 2 666,80 zł. Dotacja na powyższy cel obejmuje 
demontaż, odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających 
azbest. Z programu skorzystało 25 osób osiągając efekt ekolo-
giczny w postaci likwidacji azbestu w ilości 44,48 Mg.
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Świat  obok nas

Dużo mówimy o tym, by nie 
strzelać w sylwestra ze względu 
na psy, ale nie tylko domowe 
zwierzęta są przerażone wybu-
chami petard. Ta‚ "tradycja", jest 
niebezpieczna także dla dziko 
żyjących stworzeń.

Zwierzęta słyszą dźwięki 
o częstotliwości niesłyszalnej 
dla człowieka, a to sprawia, że 
niektóre z nich są wyjątkowo 
wrażliwe na niespodziewane 
hałasy. Dla ptaków, zagroże-
niem jest nie tylko gigantyczny 
stres, ale także wybuchające 
w powietrzu fajerwerki. Wybuch 
powoduje, że wzbijają się w po-
wietrze i uciekają w popłochu  
uderzają w drzewa, budynki 
i giną. Z tego też powodu syl-
westrowa zabawa fajerwerkami 
może sprawić, że wiele ptaków 
nie dożyje do Nowego Roku.

Mam nadzieje, że ten prze-
zabawny, sympatyczny w swym 
wyglądzie a zarazem fikuśny 
raniuszek przeżył kanonadę 
sylwestrową. Z wyglądu to taka 
kulka waty nadziana na czarny 
patyk i trudno uznać za typo-
wy dla ptaków gniazdujących 
w Polsce. Często się zdarza, 
że gdy ktoś zobaczy raniuszka, 
to uważa, że jest to egzotycz-
ny ptak hodowlany, który uciekł 
komuś z klatki.

Tymczasem populacja raniusz-
ków w Polsce jest dość liczna. 
Jest to ptak bardzo mały, gdzie 
około 60% jego długości stanowi 
ogon.

Ptaki te zbierają się w niewiel-
kie stada już jesienią, a potem 
wędrują razem na niewielkie 
odległości w poszukiwaniu od-
powiedniej niszy, jaką mogą 
zająć na czas przetrwania naj-

trudniejszej pory 
roku, czyli zimy.

Zdjęcie 
raniuszka 
zrobiłem 
w okolicy 

Lipian.
                                                                                                                                                      

    M.Białkowski

 Prezentujemy wyjątkowy medal, jaki otrzymają uczestnicy biegu 
Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE. W tym roku z pewnością za-
skoczy jakością wykonania i specjalną techniką realizacji, którą 
stosujemy pierwszy raz w medalach naszych biegów. Jaki efekt 
daje ta nowoczesna technologia, możecie zobaczyć na statuet-
kach Biegowa Ekspedycja. Przypominamy, że impreza zaczyna 
się: 20.03.2022 o 12:00,  zapisy już trwają, a limit uczestników 
to 1000 osób. Każdy, kto weźmie udział w biegu, otrzyma medal 
jak na załączonym obrazie. 

Pyrzycka Szybka Dycha 
2022 roku


