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Jak podaje biuro prasowe Epi-
skopatu Polski, celem nowej regu-
lacji jest dostosowanie przepisów 
do nowych wyzwań, z którymi na-
rzeczeni i duszpasterze stykają się 
w zmieniającej się sytuacji religij-
nej, społecznej i cywilnoprawnej. 
Chodzi także o fakt rozpadania się 
związków zawartych w Kościele. 
Kościół chce pomóc narzeczonym, 
by sakrament był ważnie i godzi-
wie zawarty. 

Liczący 76 stron Dekret Ogólny 
Konferencji Episkopatu Polski  
o przeprowadzaniu rozmów kano-
niczno - duszpasterskich z narze-
czonymi przed zawarciem małżeń-
stwa kanonicznego zawiera m.in. 
przypomnienie, że małżeństwo sa-
kramentalne powinno być zawie-
rane w kościele lub kaplicy. 

Ksiądz będzie oceniał m.in. czy 
narzeczeni „mają właściwą inten-
cję zawarcia małżeństwa zgodnie 
z Bożym zamysłem i ustanowie-
niem, a konsens małżeński będzie 

Ślub kościelny od czerwca
po nowemu 

wolny od wad. Każdy z narzeczo-
nych będzie rozmawiał z księdzem 
osobno. Ma to sprzyjać szczerości 
odpowiedzi.

Kto nie będzie mógł wziąć 
ślubu kościelnego?
- Ślubu nie będą mogły wziąć 
osoby, które cierpią na impoten-
cję. Kapłan ma za zadanie zapytać 
o stan zdrowia przyszłych małżon-
ków. „Niezdolne do zawarcia mał-
żeństwa są osoby, które nie mogą 
dokonać stosunku małżeńskiego.  
W wypadku wątpliwości co do ist-
nienia przeszkody, nie należy za-
braniać zawarcia małżeństwa. Py-
tania dotyczące tej przeszkody na-
leży stawiać każdej ze stron bar-
dzo dyskretnie, z właściwą delikat-
nością i szacunkiem” - czytamy 
w dekrecie.
- Sama niepłodność nie jest powo-
dem do braku udzielenia zgody na 
małżeństwo, o ile nie jest ukryta.
- Zezwolenia na ślub nie uzyskają 
też osoby, które nie wykażą chęci 

posiadania potomstwa oraz będą 
rozważały możliwość separacji w 
przyszłości.
- Zakazane są małżeństwa mie-
szane, czyli „zawierane przez ka-
tolików z ochrzczonymi niekatoli-
kami, są zabronione bez wyraźnego 
zezwolenia ordynariusza miejsca”. 
Nie otrzymają go też osoby po 
zmianie płci.
- Co ważne - brak zgody zostanie 
umieszczony w protokole - ozna-
cza to w praktyce, że nawet idąc do 
innej parafii, młodzi mogą nie uzy-
skać zgody na zawarcie małżeń-
stwa. Do tej pory narzeczeni w ten 
sposób sobie radzili, jeśli nie mo-
gli dogadać się z jakimś księdzem 
w kwestii ślubu.

- Jako miejsce zaślubin jedno-
znacznie wyznaczono parafię jed-
nego z narzeczonych, przy czym 
do parafii należy się już po mie-
siącu od zamieszkania w nowym 
miejscu na terenie Polski. „Za re-
gułę należy uznać zawarcie mał-
żeństwa w parafii jednego z nup-
turientów”. Oznacza to, że parafia 
w rodzinnych stronach, jeżeli obec-
nie mieszkamy i pracujemy w in-
nym miejscu, nie jest naszą parafią.
- Jeżeli chcemy wziąć ślub w okoli-
cach domu rodzinnego, trzeba uzy-
skać specjalną zgodę.
- Jeśli narzeczeni mają słuszne po-
wody, by zawrzeć małżeństwo  
w parafii innej niż parafia ich sta-
łego lub tymczasowego zamiesz-
kania albo miesięcznego pobytu, 
winni uzyskać zezwolenie wła-
snego proboszcza lub ordynariusza 
miejsca.

Cały tekst dekretu znajduje 
się pod adresem: episkopat.pl/
aktakep312019.  

PP

Kryzys związany z koronawiru-
sem dopada nas wszystkich. Część 
z nas może mieć problem z dosto-
sowaniem się do nowej sytuacji. 
Jak wytrwać? Takim wstępem pa-
nie z Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej zapraszają do obejrze-
nia programu dającego wskazówki, 
jak sobie dziś poradzić. Materiał 
wielokrotnie już udostępniony mo-
żemy obejrzeć na stronie poradni  
i na facebooku. Podobną ofertę dla 
mieszkańców gminy Pyrzyce przy-
gotowała burmistrz Marzena Po-
dzińska, jest to możliwość kon-
taktu telefonicznego z psychotera-
peutą pracującym na rzecz gminy, 
szczegóły takiej pomocy dostępne 
na stronie www gminy Pyrzyce  
i facebooku.

PP

Jak przetrwać 
trudny czas?
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W większości pyrzyckich 
gmin i w starostwie, ostatnie se-
sje rad odbyły się na przełomie 
lutego i marca, natomiast pla-
nowe sesje w końcówce marca 
zostały we wszystkich samorzą-
dach odwołane. 

Dziś na placu epidemicznego 
boju został  tylko organ wyko-
nawczy, czyli wójtowie, burmi-
strzowie i starosta, radni z po-
wodu epidemii  nie zbierają  się. 
Ale nie zawsze i nie w każdej 
gminie się tak da, są decyzje, 
które niestety muszą podjąć radni 
w formie uchwały. I tu zaczynają 
się epidemiologiczne schody, bo 
radni  muszą jakoś zagłosować. 
Zgodnie z obowiązującymi obo-
strzeniami dotyczącymi zgroma-
dzeń, czyli zakazu gromadze-
nie się, a także w obawie przed 
ewentualnym zakażeniem, samo-
rządowcy zastanawiają się, w ja-
kiej formie taką sesję bezpiecznie 
zwołać. 

Zebraliśmy informacje, czy, 
a jeżeli już tak, to kiedy i w ja-
kiej formie radni poszczególnych 
gmin powrócą do uchwałodaw-
czej roboty. 

Pyrzyce – sesja odbędzie się 
23 kwietnia, będzie realizowana 
zdalnie, czyli każdy z radnych 
będzie korzystał ze swojego ta-
bletu i za jego pomocą będzie 
głosował. 

Przelewice – sesja w kwiet-
niu się nie odbędzie, kolejne sesje 
będą odbywać w składzie tylko 
radnych siedzących na sali w od-
ległości 2 m od siebie.

Lipiany – sesja odbyła się 3 
kwietnia i była przeprowadzona 
zdalnie.

Radni na zdalnym 
sterowaniu 

Bielice – w kwietniu sesji nie 
będzie, najbliższa zaplanowana 
sesja odbędzie się w czerwcu  
i będzie realizowana podobnie jak 
w Przelewicach, czyli radni będą 
siedzieć na sali 2 m od siebie.

Kozielice – nie ma jeszcze 
planu co do terminu sesji, ale jak 
zaistnieje taka potrzeba, sesja bę-
dzie realizowana zdalnie.

Warnice – podobnie jak w Ko-
zielicach, nie ma aktualnie planu 
co do terminu sesji, ale jeżeli taka 
konieczność będzie to sesja będzie 
realizowana w sposób tradycyjny 
z założeniem odległości 2m radny 
od radnego i bez udziału gości.

Starostwo Powiatowe – 
przewodniczący rady powiatu 
odwołał w połowie marca sesje 
bezterminowo.

Samorząd nie może sprawnie 
funkcjonować bez uchwał podej-
mowanych przez rady, dziś jesz-
cze nie stanowi to większego pro-
blemu, ale za miesiąc lub dwa 

zablokowanie pracy rad może 
utrudnić, zahamować działalność 
samorządów. 

PP  
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Na ostatni weekend czerwca 
zaplanowana została przez organi-
zatorów czterdziesta edycja tej im-
prezy. Niestety, panosząca się po 
świecie bakteria stawia pod zna-
kiem zapytania możliwość realiza-
cji festiwalu w tym terminie. 

O to, jak wyglądają plany or-
ganizatorów, pytamy dyrektora 
Pyrzyckiego Domu Kultury Ra-
fała Roguszko.    

Ryszard Tański - Na początek 
będę zadawał pytania tak, jakby nie 
było koronawirusa, tak, jakby to był 
normalny zwykły dzień pracy Py-
rzyckiego Domu Kultury, później 
rozmowę urealnimy. Jak wyglądają 
przygotowania do czterdziestych, 
jubileuszowych Pyrzyckich Spo-
tkań z Folklorem?  Zacznijmy o lo-
kalizacji, gdzie będzie się odbywał, 
w jakich miejscach poza gminą Py-
rzyce i ile dni potrwa?

Rafał Roguszko – 40. edycja  
Pyrzyckich Spotkań z Folklorem 
to wydarzenie, które wypełnia całe 
miasto, okoliczne gminy, miasta, 
stolice województw, a nawet do-

ciera z przekazem na inne kontynenty. 
W samych Pyrzycach jeszcze w tym 
roku Główna Scena Festiwalowa sta-
nie w lubianym przez pyrzyczan i go-
ści  rozpoznawalnym w Polsce miej-
scu przy pyrzyckich murach obron-
nych. Doskonale wkomponowuje 
się w zastaną architekturę. Tuż obok 
przy minitężniach w drewnianych 
domkach nie zabraknie Jarmarku 
Tradycji. Miejski park zamieni się  
w Folklorową Strefę Relaksu z ki-
nem na leżakach, indiańską wioską, 
drugą sceną, wybiegiem dla modeli 
i przestrzenią warsztatową dla Ate-
lier Sztuki Ludowej. W tej przestrzeni 
nie zabraknie również miejsca na Są-
siedzkie Śniadanie Pyrzyczan Mle-
kovity Leśnego Zakątku Lasów Pań-
stwowych, animacji dla dzieci.

Ryszard Tański - W jakich 
miejscowościach grać będzie 
festiwal?

Rafał Roguszko - Festiwal ma 
również rozbudowaną sieć satelit. 
W powiecie pyrzyckim koncerty od-
będą się we współpracy z GOK w 
Kozielicach w Tetyniu, Trzebożu, 
Łozicach, Czarnowie i Wierzbnie. 

Koronawirus 
a jubileusz folkloru
W tym roku przypada jubileusz 40-lecia  

festiwalu Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. 

Zaprosiły nas też  Gminy: Warnice 
i Bielice. W województwie  przy-
gotowujemy koncerty w Szczecinie 
(Zamek Książąt Pomorskich, Pa-
łac Młodzieży), wspólnie z „INĄ”  
w Goleniowie i z nowym partnerem 
w Stargardzkim Centrum Kultury. 

Wydarzenia towarzyszące będą 
też miały miejsce w Gorzowie i Po-
znaniu.  Wspomnę też żartem, że w 
lutym tegoroczny sztandar festiwalu  
zawisł na Cudzie Świata w Peru – 
Macchu Picchu.

Ryszard Tański - Jakie naj-
ważniejsze bloki przewidziane są 
na poszczególne festiwalowe dni?

Rafał Roguszko - W piątek 
rozpoczynamy mocnymi akcen-
tami. Odtwarzamy na osobnej sce-
nie z 4 zespołami pod przewodnic-
twem INY z Goleniowa tradycyjne 
Pyrzyckie Wesele. Później czeka 
nas Folklorowa Podróż dookoła 
Świata, koncert Viki Gabor, Nocny 
Korowód z Pochodniami, sambowa 
zabawa z grupą 30 perkusistów, wi-
zualny pokaz Światełko Folkloru,  
a wszystko zamknie show gwiazdy 
Poland Rock Festiwal - Goorala  
z Zespołem Pieśni i Tańca Py-
rzyce. I to nie wszystko. Do połu-
dnia otworzymy leśną Alejkę Py-
rzyckich Spotkań z Folklorem, wy-
stawę w Pyrzyckiej Galerii Sztuki 
„Więcej dla Oczu” - „Folklor 40” 
i Jarmark Tradycji. W południe 
w Parku wystartuje wspomniana 
Folklorowa Strefa Relaksu z Atelier 
Sztuki Ludowej i Indiańska Wioska. 
Sobotę promuje od rana ,Napad na 
Pyrzyce” i akcja ,,Folk na zdro-
wie”.  Już wieczorem, oprócz Dużej 
Sceny z zespołami z zagranicy i go-
śćmi z Polski, odbędzie się Romski 
KARI RAT. Jest to zabawa z cygań-
ską muzyką do późnych godzin noc-
nych. Tuż przed nią w parku w ra-
mach pokaz folklorowych strojów 
na wybiegu - „Folk Fashion”. Tego 
dnia też w Strefie Relaksu nie za-
braknie warsztatów z rzemiosła lu-
dowego, Roma Dance - romskiego 
tańca tradycyjnego, spotkań, kina, 
koncertów. W Starej Sali Gimna-
stycznej Szkoły Żeńskiej zrealizu-
jemy warsztaty kulinarne Cygański 
Kociołek i muzyczne Gipsys Ma-

sterclass” z muzykami romskimi i 
uczniami Pyrzyckiej Szkoły Muzycz-
nej. Otworzymy też dedykowaną wy-
stawę „Cyganie Malowani”. W In-
diańskiej Wiosce synchronicznie do 
Dużej Sceny dla młodzieży koncert 
DJ z etnicznymi bębnami. 

Niedziela minie nam pod zna-
kiem  relaksu. Sąsiedzkie Śniada-
nie Pyrzyczan Mlekovity, premiera 
azjatyckiego spektaklu dla dzieci, 
zabawa z kolorowymi proszkami  
w powietrzu i warsztatami.

Na festiwalowej scenie jest to 
dzień prezentacji zespołów lokal-
nych. W przestrzeni miasta kon-
cert w kościele. Jest to też ostat-
nia szansa na zakupy na Jarmarku 
Festiwalowym i  wzięcia udziału 
w warsztatach. Niedziela jest też 
dniem prezentacji potencjału festi-
walowego poza granicami powiatu. 
Odbędą się wtedy festiwalowe pre-
zentacje w Szczecinie, Stargardzie, 
Goleniowie, Gorzowie i Poznaniu.

Ryszard Tański - Z jakich kra-
jów i kto do Pyrzyc przyjedzie na 
40 urodziny?

Rafal Roguszko - Zaprosze-
nie przyjęły zespoły z Brazylii, In-
dii, Indonezji, Gruzji, 3 grupy  
z Niemiec, Łotwy i zespoły z Połu-
dnia Polski. Nie zabraknie zespo-
łów lokalnych. Zakładamy, że po-
winno gościć blisko 500 osób.  Cie-
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diańskiej Wiosce synchronicznie do 
Dużej Sceny dla młodzieży koncert 
DJ z etnicznymi bębnami. 

Niedziela minie nam pod zna-
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nie Pyrzyczan Mlekovity, premiera 
azjatyckiego spektaklu dla dzieci, 
zabawa z kolorowymi proszkami  
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Na festiwalowej scenie jest to 
dzień prezentacji zespołów lokal-
nych. W przestrzeni miasta kon-
cert w kościele. Jest to też ostat-
nia szansa na zakupy na Jarmarku 
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walowego poza granicami powiatu. 
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zentacje w Szczecinie, Stargardzie, 
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jów i kto do Pyrzyc przyjedzie na 
40 urodziny?
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kawostką jest udział wspomnianych 
zespołów z Niemiec, które posia-
dają wcale nieoczywisty na Świecie 
- tradycyjny strój yrzycki.

Ryszard Tański - Jaka gwiazda 
sobotniego koncertu?

Rafał Roguszko - Wychodzimy 
z założenia, że gwiazdami na festi-
walu są wszyscy uczestnicy. Moc-
nym akcentem będą występy pro-
jektów zagranicznych – ja foruję 
tancerzy z Gruzji. Ale domyślam 
się, że chodzi o gwiazdy rozu-
miane dosłownie i mainstreamowo. 
Będą  to bez wątpienia występy  
w piątek Viki Gabor i Goorala z Ze-
społem Pieśni i Tańca Pyrzyce, a w 
sobotę Don Vasyla. 

Ryszard Tański - A teraz do 
naszej rozmowy dopuśćmy koro-
nowirusa, czy jest wariant B dla 
folkloru?

Rafał Roguszko - Jest oczywi-
ście wariant B, C i O. B, może po-
jawić się w momencie, kiedy pojawi 
się konieczność zmiany terminu,  
a co za tym idzie mogący powstać 
problem z finansowaniem. Pozy-
skaliśmy już  środki z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych. Nie wiemy jeszcze, jak 
będzie wyglądała możliwość reali-
zacji projektu w innym terminie. Na 
pewno będzie wtedy dużo skrom-

niej. Wersja C to przeniesienie fe-
stiwalu na rok 2021 i połączenie 
środków z tego i przyszłego roku,  
a zrobienie mocnego trailera wyda-
rzenia w tym roku. Wersja O – to fe-
stiwal online. Wcale nie jest to żart. 
Na ten moment sprawdzamy, czy  
i jak jest to możliwe technicznie.

Ryszard Tański - Jaka jest 
szansa, że w nowym terminie do-
jadą wszyscy goście z zagranicy?

Rafał Roguszko - Problem 
pandemii wygenerował globalną 
sytuację, dotyczącą wszystkich. 
Tzn., że jeżeli jakiś zespół nie do-
jedzie  to w Europie jest wiele ze-
społów, które nigdzie nie wyjechały  
i być może chętnie przyjadą na na-
sze wydarzenie. Na szczęście je-
steśmy od tego roku partnerem FI-
DAF-u, bodajże najważniejszej or-
ganizacji związanej z tanecznymi 
grupami foklorowymi z siedzibą  
w Seulu, która dysponuje poważną 
bazą zespołów na całym świecie. 
Nieocenioną pomoc zyskujemy 
również będąc członkiem Porozu-
mienia Festiwali Folklorystycznych 
Ziemi Zachodniej.

Ryszard Tański - Rozu-
miem, że na razie nie odpuszcza-
cie pierwotnego terminu imprezy?  
Ale czasu na zmianę terminu jest 
już niewiele, do kiedy dajecie so-
bie czas?

Rafał Roguszko - Tak. Chociaż 
bacznie przyglądamy się dynamicz-
nej sytuacji. Początek maja będzie 
dobrym czasem na strategiczną 
decyzję.

„Impreza dopięta już w 99%, 
cały rok pracy, przygotowań i może 
się tak stać, że impreza się nie od-
będzie w zaplanowanym terminie 
z powodu koronawirusa. Ewentu-
alna zmiana terminu może mieć 
wpływ na zaplanowany już pro-
gram imprezy. Do Pyrzyc na jubi-
leuszową 40 edycję imprezy mają 
przyjechać zespoły, goście z wielu 
krajów i kontynentów. Gdyby zaist-
niała konieczność zmiany terminu 
imprezy, istnieje zagrożenie że nie 
udałoby się zebrać tę samą grupę 
artystów. Mam jednak jeszcze na-
dzieję, że impreza się odbędzie i bę-
dzie to nie tylko jubileusz folkloru, 
ale także czas na odreagowanie 
po trudnym okresie, który obecnie 
przeżywamy” - przekazał nam bur-
mistrz Marzena Podzińska.  

RT



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 5                                                                06.04.2020 6                                                                               Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 5                                              

Święta
z 
koronawirusem 

Powierzchnia oferowanych działek nr 712 i 713 wy-
nosi  8,30 ha. Użytki i klasa gruntu to R III a i R III b. 

Działka malownicza położona  
o płaskim ukształtowaniu.  

Dojazd do działki drogą asfaltową. 
 Cena za 1ha wynosi 40 000,00 zł. 

 Nr to kontaktu 668 963 525

Na sprzedaż działki rolne 
 w miejscowości Tetyń,  

gm. Kozielice. 

Inwestycje samorządowe

Pokarmy będziemy świecić 
sami w domu, nabożeństwa wiel-
kanocne będziemy oglądać w te-
lewizji, żadnego goszczenia się  
i śmigusa dyngusa – tak w skrócie 
będą wyglądały tegoroczne święta 
wielkanocne. 

W związku z zakazem groma-
dzenia się  powyżej pięciu osób, li-
turgie Wielkiego Czwartku, Piątku 
oraz Wielkiej Soboty kapłani od-
prawią przy pustych kościelnych 
ławkach, wierni będą zmuszeni 
oglądać transmisje w telewizji i In-
ternecie.  Prezydium Konferencji 
Episkopatu Polski przypomina, że 
uczestnictwo w celebracjach Tri-
duum Paschalnego (Wielki Czwar-
tek, Wielki Piątek i Wigilia Pas-
chalna) nie jest nakazane, a zatem 
nieobecność na tych celebracjach 
nie wiąże się z popełnieniem grze-
chu. Jeżeli chodzi o święcenie, bło-
gosławienie pokarmów, to -  „Nie 
zaleca się organizowania tradycyj-
nego święcenia pokarmów” – czy-
tamy na stronie Konferencji Epi-
skopatu Polski. Zamiast tego pro-
ponuje się obrzęd błogosławień-
stwa posiłku w domu przed śnia-

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomościc nr 6/2020, nr 
7/2020, nr 8/2020, nr 9/2020, nr 10/2020, nr 11/2020, nr 12/2020, 
przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie 
wieczyste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości.

daniem wielkanocnym, zgodnie  
z Księgą „Obrzędy błogosła-
wieństw dostosowane do zwycza-
jów diecezji polskich”, tekst tego 
obrzędu można znaleźć na stronie 
episkopatu. 

Warto też podkreślić, że Epi-
skopat nie zaleca księżom stosowa-
nia pokropień, powinniśmy rów-
nież w swoich domach stosować się 
do tego zalecenia. Spowiedź, z któ-
rej wierni chętnie korzystali wła-
śnie przed Wielkanocą teraz może 
stanowić problem, drugie przyka-
zanie kościelne nakazuje wiernym 
„przynajmniej raz w roku przystą-
pić do sakramentu pokuty”, a trze-
cie - „przynajmniej raz w roku,  
w okresie wielkanocnym, przy-
jąć komunię świętą”, czas pande-
mii koronawirusa może nieco to 
utrudnić. 

Komunia święta stanowi jesz-
cze większe wyzwaniem, ale przy-
pominamy, że okres wielkanocny 
trwa aż do niedzieli Trójcy Św., 
czyli do 7 czerwca, więc bardzo 
możliwe, że do tego czasu wier-
nym uda się wyspowiadać i pójść 
do komunii.  Samo przykazanie do-
tyczące sakramentu spowiedzi nie 

precyzuje, że spowiadać 
należy się w czasie świąt,  
a mówi jedynie, że przynaj-
mniej raz w roku. 

W ostatnim czasie dość 
często kontakt bezpośredni 
zastępowany jest kontak-
tem za pomocą różnego ro-
dzaju technologii, to nie-
stety zgodnie z decyzją Wa-
tykanu nie ma możliwości 
spowiedzi przez środki ko-
munikacji elektronicznej 
(np. telefon, komunikator 
internetowy itp.). 

Dziś nie wiemy, jak 
dokładnie będzie wyglą-
dać niedziela i poniedzia-
łek wielkanocny, ponie-
waż  obostrzenia na razie 
obowiązują do 11 kwietnia,  
a więc do Wielkiej Soboty. 

PP



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 5                                                                06.04.2020  7                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 5                                              

Święta
z 
koronawirusem 

W tym roku nie brak wykonawców, środków, czy zimowe mrozy 
a koronawirus stanowi poważną przeszkodę w realizacji samorządo-
wych inwestycji? Jak na razie w gminie Pyrzyce żadna z inwestycji 
nie została odwołana czy wstrzymana nie zrezygnowano też z apliko-

wania o środki na jakiś projekt. 
Trwają obecnie trzy gminne inwestycje dro-

gowe i wszystkie wykonywane są przez firmę BU-
DPAK, która wygrała przetargi na wykonanie drogi. 
W Rzepnowie koszt całej inwestycji wyniesie  
1 823840,00 zł a pozyskane przez gminę  dofinan-
sowanie to kwota 1 023704,89 zł.

 Kolejna inwestycja to remont ulicy Mickie-
wicza za kwotę 3 316 937,56 w tym dotacja 2 313 
547,47 zł. Trwają też prace przy drugim etapie re-
montu ulicy Słowackiego, w związku z czym prze-
jazd  od ul. Sportowej w kierunku ul. Młodych 
Techników do 30.05.2020 będzie utrudniony. Koszt 
tej inwestycji drogowej to kwota 900 tysięcy zł  
w całości z budżetu gminy Pyrzyce. „Cieszę się, 
że jak na razie udaje się nam trzymać planu, ale 
czy taka sytuacja będzie trwać kolejne tygodnie, 

tego nie wiem i myślę, że 
żaden samorządowiec nie 
jest w stanie przewidzieć 
bieg spraw. Dziś musimy 
przede wszystkim skupić się 
na walce z epidemią, po-
mocy mieszkańcom, przed-
siębiorcom. Z tymi działa-
niami związane są wydatki 
z budżetu gminy, w związku 
z pogarszającą się sytuacją 
gospodarczą liczymy się 
także ze znacznym obniże-
niem dochodów gminy za-
planowanych w budżecie 
na 2020 rok” - przekazała 
nam burmistrz Marzena 
Podzińska.   

PP 

Inwestycje samorządowe

Ul. Słowackiego

Ul. Mickiewicza
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Przy okazji spotkania 2 marca 
podczas promocji mej książki 
„Bój o Pyrzyce 1945” napomkną-
łem pani burmistrz o zbliżającej 
się wielkiej rocznicy 900-lecia 
podboju polskiego i chrystianiza-
cji Pomorza rozpoczętej od Pyrzyc  
w 1124 r.. 

Moja propozycja spotkała się 
wręcz z entuzjastyczną akcep-
tacją pani burmistrz stosownej 
książki z tą tematyką, zatem po-
woli przystępuję do rozplanowa-
nia takiej pracy - powiedział pro-
fesor Edward Rymar. 

Ryszard Tański - Czy święty 
Otton i jego obecność w Pyrzy-
cach, to pana ulubiony histo-
ryczny temat?

Edward Rymar - Pobyt bi-
skupa Ottona w Pyrzycach jest 
ważny, ale niekoniecznie „ulu-
biony”. Ważny, bo z okazji chry-
stianizacji w 1124 r. otrzymujemy 
obszerny i ważny przekaz o daw-
nych Pyrzycach, w tym o ustroju 
postplemiennym społeczności Py-
rzyczan. Tematyka świętego Ot-
tona towarzyszy mi od początku 
lat 60-tych wraz z nasiąkaniem  
regionalistyką pomorską, bo od 
tego czasu  śledzę dzieje kultu św. 
Ottona na Pomorzu. 

Wspominam zawsze  z przeję-
ciem mój kontakt  z ks. Myszczyń-
skim w początkach czerwca 1964 
r. Z powodu „okrągłej” 840 rocz-
nicy  pyrzycki proboszcz, pragnąc 
zorganizować procesję parafian 
- nawet wbrew władzy- do „Stu-
dzienki” i tam wygłosić stosowne 
kazanie i wiedząc już o moich za-
interesowaniach,  poprosił telefo-
nicznie o pomoc.  Wieczorkiem od-
wiedziłem go na ówczesnej pleba-

Kłopoty Rymara 
przez
świętego Ottona

W 2024 roku przypada 900-lecie chrztu Pyrzyc, już dziś 
czynione są przygotowania do tego historycznego wydarzenia. 
Burmistrz Pyrzyc poprosiła profesora Edwarda Rymara, by ten 
rozpoczął prace nad jubileuszową publikacją. 

nii w baraku obok kościoła, by do-
starczyć tłumaczenia stosownych 
fragmentów żywotów świętego bi-
skupa. Już następnego dnia roz-
liczał mnie z tego kontaktu sekre-
tarz propagandy KP PZPR Jerzy 
Filipowicz. Przy ul. Kościuszki por. 
SB Furmański założył wtedy teczkę  
o kryptonimie „Filozof” (bo ukoń-
czyłem Wydział Filozoficzno-Histo-
ryczny UJ?). Tak więc biskup Otto 
wpędził mnie poniekąd w kłopoty.

R.T. - Czy ma pan już zarys 
tego, co będzie zawierać jubile-
uszowe wydawnictwo?

E.R. - Myślę o powtórze-
niu formuły książki z 2006 roku 
(„Święta Studnia czyli misyjne 
dzieło patrona Pyrzyc Św. Ot-
tona biskupa bamberskiego i pa-
mięć o nim poprzez wieki”)  ale i 
jej poszerzeniu oraz uzupełnieniu  
o lata 2006 - 2020. Poszerzenie 
zaś zwłaszcza o 900-lecie trze-
ciego polskiego podboju Pomo-
rza i obecności zbrojnych pań-
stwa polskiego także w Pyrzy-
cach zimą 1122 r. Wtedy, po lo-
dzie wojowie Bolesława Krzywo-
ustego przekroczyli Odrę i zdo-
byli Szczecin. 

Z polskiego rocznika święto-
krzyskiego wiemy też, że w 1122 
roku zabity został książę Świę-
topełk o dziwnym tytule „Od-
rzański”, może więc szczeciński. 
Dziwny to tytuł,  bo książęta nie 
określani byli od rzek, ale od ob-
szarów, nad którymi panowali. 
Do tego z żywotów biskupa Ot-
tona dowiadujemy się, że repre-
zentujący księcia polskiego Pa-
weł kasztelan Santocki groził Py-
rzyczanom nie chcącym zrazu 
wysłuchać misjonarza, by zwa-

żyli na „świeżą zagładę” i ewen-
tualny gniew księcia Bolesława. 
Zatem 900-lecie wypada rozpo-
czynać na Pomorzu w tym w Py-
rzycach w 2022 r.

R.T. - Kiedy książka będzie 
gotowa do druku?

E.R. - Książka będzie go-
towa, by wpaść w ręce czytelni-
ków w połowie czerwca 2024 r., 
przygotowana do druku pół roku 
wcześniej.

R.T. - Czy obecnie pisze pan 
jakąś książkę o innej tematyce 
historycznej?

E.R. - Po dłuższej przerwie, 
a właściwie na nowo ulegając 
zachętom, powróciłem do pracy 
nad dużą książką,  około 600 -700 
stronicową monografią księcia 
zachodniopomorskiego Barnima 
I Dobrego.  Panował ponad pół 
wieku (1220-1278), w tych cza-
sach ukształtował się na wieki 
ustrój społeczno- gospodarczy,  
granice księstwa, księstwo ule-
gło znacznej germanizacji.  Także 
miasto w Pyrzycach powstało po 

1235 przed 1240, klasztory augu-
stianek i franciszkanów, wyłoniło 
się z mroku dziejów około 80% 
miejscowości w okolicy, itp. Zwy-
kle wszelakie historie pomorskie 
rozpoczynamy od czasów Bar-
nima I. A i w Pyrzycach pamięć  
o nim trwa przez zamianę ulicy 
gen. Świerczewskiego na ul. Bar-
nima I.  Książkę wstępnie obie-
cuje wydać Szczecińskie To-
warzystwo Kultury. Ale w tych 
dniach pracuję też nad mniejszym 
tekstem poniekąd publicystycz-
nym (ale powstającym na kan-
wie dawnej historii) zamówionym 
przez Marka Tałasiewicza, redak-
tora księgi jubileuszowej wyda-
wanej przez Sejmik Zachodniopo-
morski z okazji 75-lecia polskiego 
Pomorza Zachodniego.

Jak widać, przygotowania do 
jubileuszu 900-lecia chrztu Py-
rzyc rozpoczęte.

RT

Profesor Edward Rymar
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1235 przed 1240, klasztory augu-
stianek i franciszkanów, wyłoniło 
się z mroku dziejów około 80% 
miejscowości w okolicy, itp. Zwy-
kle wszelakie historie pomorskie 
rozpoczynamy od czasów Bar-
nima I. A i w Pyrzycach pamięć  
o nim trwa przez zamianę ulicy 
gen. Świerczewskiego na ul. Bar-
nima I.  Książkę wstępnie obie-
cuje wydać Szczecińskie To-
warzystwo Kultury. Ale w tych 
dniach pracuję też nad mniejszym 
tekstem poniekąd publicystycz-
nym (ale powstającym na kan-
wie dawnej historii) zamówionym 
przez Marka Tałasiewicza, redak-
tora księgi jubileuszowej wyda-
wanej przez Sejmik Zachodniopo-
morski z okazji 75-lecia polskiego 
Pomorza Zachodniego.

Jak widać, przygotowania do 
jubileuszu 900-lecia chrztu Py-
rzyc rozpoczęte.

RT

Profesor Edward Rymar

Święta wielkanocne to naj-
starsze i najważniejsze święto 
chrześcijańskie celebrujące mi-
sterium paschalne Jezusa Chry-
stusa: jego mękę, ukrzyżowanie 
i śmierć. Wśród wielu motywów 
pyrzyckich kart pocztowych 
można również odnaleźć takie, 
które dotyczą tematyki krzyża. 
Ta prezentowana obok dotyczy 
budynku klasztoru pofrancisz-
kańskiego. Przy okazji należy 
wspomnieć, że jest to już trze-
cia fotografia w cyklu, prezen-
tująca w Pulsie Powiatu tema-
tykę klasztoru Ojców Francisz-
kanów w Pyrzycach (kiedyś Py-
ritz). Oczywiście w roku 1942,  
w którym wysłano zamiesz-
czoną obok kartkę pocztową, 
klasztor (a w zasadzie jego po-
zostałości) nie pełnił już swojej 
pierwotnej (nabożnej) funkcji. 
Był jednak innym ważnym miej-
scem użytku publicznego, a mia-
nowicie siedzibą muzeum regio-

Wielkanocne krzyże

nalnego (Heimatmusum). Tym ra-
zem, możemy budowlę podziwiać 
niejako od wewnątrz, bowiem fo-
tografia przedstawia Heimatmu-
sum Kreuzgang, czyli piękny kruż-
ganek  zbudowany w stylu gotyc-
kim, co ciekawe z kolekcją pyrzyc-
kich krucyfiksów (krzyży). Wra-
cając do franciszkanów, to w Py-
rzycach przebywali oni do 1535 
roku. Kościół w 1585 roku był już 
zrujnowany. Resztki muru kościel-
nego istniały jeszcze w 1784 roku 
i przetrwały do XX wieku. W XX 
wieku był tu tylko zaledwie pre-
zentowany krużganek z kościoła, 
rozebrany w latach pięćdziesiątych 
ubiegłego wieku.  Dzięki relacjom 
prof. Edwarda Rymara („Pyrzyce  
i okolice przez wieki”) wiemy, że  
w roku 1928 (dokładnie 14 paź-
dziernika) w celu propagowa-
nia starożytności, badań nad 
sztuką, prehistorią otwarto Mu-
zeum Regionalne Ziemi Pyrzyc-
kiej  (Heimatmusum). Pierwszą lo-

kalizacją muzeum, był jeszcze inny 
obiekt, a mianowicie zlikwidowane 
miejscowe więzienie.  

W roku 1931 zbiory przenie-
siono do poszkolnego gmachu by-
łego klasztoru franciszkanów (dzi-
siejsza lokalizacja to róg ulic Za-
bytkowej i Dąbrowskiego). Dalej 
dowiadujemy się, że organizatorem 
i kustoszem muzeum był nauczy-
ciel gimnazjum, dyrektor semina-
rium nauczycielskiego August Mie-
lentz. Współpracowali z nim  radca 
rejenci Willnow i prof. Ernst Ga-
edke. Zbiory podzielono na 10 czę-
ści: geologia, przyroda, prehistoria, 
gospodarstwo domowe, piśmien-
nictwo, malarstwo, numizmaty, 
kościelne, różne (militaria, dzia-
łalność urzędów), cechy kupieckie 
(przemysł, rolnictwo), biblioteka. 
Podczas pierwszych dwóch tygo-
dni po otwarciu muzeum odwie-
dziło go nawet 3 tys. osób. Sława 
pyrzyckich zbiorów ściągała bada-
czy również z Polski. Muzeum zo-

stało zniszczone podczas walk 
w 1945 roku. Z gruzów w 1948 
roku organizatorzy Muzeum Po-
morza Zachodniego w Szcze-
cinie wydobyli trzy walizy 
przedmiotów. 

Co ciekawe na prezentowa-
nej kartce brak jest pieczęci pocz-
towej na znaczku, co oznacza, że 
albo nigdy nie została wysłana do 
odbiorcy, albo wysłana została w 
kopercie w dniu 21.07.1942 roku 
(taką datę umieszczono w treści 
korespondencji). Odbiorcą była 
osoba z Charlottenburg Leibniz-
straße 93, dziś istniejąca kamie-
nica w dzielnicy Berlina, uwa-
żana za … ekskluzywną. 

Wydawca: Hugo Backe 
Buchhandlung Inh. Wilhelm 
Luther Pyritz.
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3 grudnia 2019 roku w kaplicy 
św. Ducha miała miejsce premiera 
pierwszej napisanej przez pyrzy-
czanina powieści fantasy pod ty-
tułem „Król Myśli”. Jej autorem 
jest debiutant na rynku wydawni-
czym Marek Malman. Tuż po pre-
zentacji swojej powieści, Mal-
man w wywiadzie udzielonym dla 
Pulsu Powiatu zdradził nam, że ma 
już na warsztacie kolejną powieść  
i jest szansa, że w 2020 roku będzie 
miała swoją premierę. Czy ubie-
głoroczne plany się spełnią zapyta-
liśmy o to pyrzyckiego pisarza.

Ryszard Tański - Minęło już 
kilka miesięcy od premiery pana 
powieści fantasy pod tytułem 
„Król Myśli”,  jak ocenia pan od-
biór czytelników, ma pan jakieś ko-
mentarze, jak wyglądały spotkania 
autorskie?

Marek Malman - Opinie są 
takie, że jestem pozytywnie zasko-
czony i zmotywowany do dalszego 
pisania. Tych opinii dostałem kilka 
drogą mailową i ustną. Wszystkie 
one były pozytywne, jedna z nich 
była wnikliwa, jej autor pozwolił 
sobie wyrazić nawet niezadowole-
nie tym, że losy jednego z bohate-
rów potoczyły się tak, a nie inaczej. 
Kilka osób zdecydowało się umie-
ścić swoje opinie o książce na por-
talu lubimyczytac.pl, za co jestem 
szczególnie wdzięczny, bo to są opi-
nie, które mogą przeczytać wszyscy. 
Szczerze mówiąc z utęsknieniem 
czekam na pierwszą opinię nega-
tywną. Taka opinia będzie cenna, 
ponieważ zwróci uwagę na błędy, 
których w przyszłości postaram się 
uniknąć, a których - jako debiutant 
- pewnie kilka popełniłem i nie my-
ślę tu o błędach językowych, a ra-
czej o sposobie konstruowania fa-

Nowoczesny sprzęt medyczny 
dla Szpitala Powiatowego 

w ramach Budżetu Obywatelskiego
 Gminy Pyrzycebuły, tempa akcji itp. Spotkania au-

torskie były jak dotąd trzy. Epide-
mia przerwała ich dalszą organiza-
cję. Każde spotkanie autorskie było 
dla mnie ogromnym przeżyciem, z 
którego mogę czerpać wnioski na 
przyszłość. Wszystkie te spotkania 
można obejrzeć na kanale Youtube 
„W świecie Króla Myśli”. Najtrud-
niejsze było spotkanie w Książnicy 
Pomorskiej, na które przyszło bar-
dzo mało osób. Muszę przyznać, 
że trudno się mówi do prawie pu-
stej sali. Inaczej było tu w Pyrzy-
cach i w bibliotece w Lipianach. 
W tych miejscach sale wypełnione 
były tłumnie, był kontakt z ludźmi, 
pytania i miłe chwile. 

Ryszard Tański - W poprzed-
nim wywiadzie zapowiedział pan 
napisanie kolejnej powieści bar-
dziej osadzonej na realiach hi-
storycznych Pyrzyc, jak wygląda 
praca nad książką?

Marek Malman - Nie do końca 
osadzonej na realiach historycz-
nych Pyrzyc. Byłoby to niezwykle 
trudne. Pamiętajmy, że Król Myśli 
jest powieścią fantasy, zupełnie wy-
myśloną i oderwaną od świata rze-
czywistego. Umieszczenie w fabule 
wydarzeń historycznych byłoby 
więc trudne, naciągane i sztuczne. 
Nie znaczy to, że Pyrzyce w powie-
ści się nie pojawią. Będąc wpraw-
dzie mało aktywnym, ale jednak 
lokalnym patriotą postanowiłem, 
że jeden z wątków powieści ro-
zegra się w Pyrzycach. Dla po-
trzeb powieści wykorzystuję jed-
nak dawną nazwę miasta: Pirissa. 
Praca nad tekstem idzie bardzo 
dobrym tempem. Pierwszy opasły 
tom pisałem przez trzy lata. Drugi 
tom, który zacząłem pisać w stycz-
niu tego roku, urósł już do ponad 

trzystu stron i nadal rośnie. Pisa-
nie sprawia mi wiele radości, choć 
nie ukrywam, że spójne logicz-
nie domknięcie kilku wątków jest 
kłopotliwe. 

Ryszard Tański - Czy może 
pan zdradzić, jakie postacie histo-
ryczne, obiekty, fakty z historii Py-
rzyc będą miały swoje odzwiercie-
dlenie w tej powieści?

Marek Malman - Zacznę od 
tych faktów z historii, bo to bę-
dzie prosta odpowiedź, otóż żadne. 
Natomiast czytelnicy dostaną do-
kładny opis pyrzyckich murów, 
baszt, bram wałów i fos. Ci, któ-
rzy znają dokładniej okolice mia-
sta, rozpoznają wały morenowe 
znajdujące się w Starym Przylepie 
oraz jeden z pobliskich megalitów, 
czyli kurhan leżący między Kar-
skiem, a Pomietowem. Myślę, że 
miłym zaskoczeniem dla pyrzyczan 
będzie obecność na kartach powie-
ści kamiennej ławki znajdującej się 
na wałach obronnych obok stacji 
Orlenu, którą to ławkę zna każde 
powojenne pokolenie pyrzyczan. 
Pyta pan o postaci. Uchylę więc 
rąbka tajemnicy. Jedną z postaci, 
która pojawi się na kartach po-
wieści, jest rycerz Przybor, którego 
imieniem nazwano ulicę będącą 
kiedyś miejscowością o nazwie 
Karniewo, która niedawno została 
wpisana w granice administracyjne 
miasta. Rycerz Przybor to jednak 
postać na tyle tajemnicza i histo-
rycznie niezidentyfikowana, że być 
może wycofam go z powieści, je-
śli przed oddaniem jej do druku 
zdobędę o nim informacje, które 
będą kłóciły się z moją postacią. 
Dla pyrzyczan mam jednak bardzo 
miłą, jak sądzę niespodziankę. Na 
kartach powieści pojawi się praw-

dziwa osoba, żyjąca w naszym mie-
ście po drugiej wojnie światowej. 
Osoba ta doskonale jest znana tym 
mieszkańcom Pyrzyc, którzy znali 
miasto z lat siedemdziesiątych  
i wcześniejszych ubiegłego stule-
cia. Dziś nie powiem, kto to jest 
i jaką odegra rolę w powieści, chcę 
zaskoczyć pyrzyczan. 

Ryszard Tański - Kto będzie 
wykonywał ilustracje do książki?

Marek Malman - Okładka 
pierwszego tomu Króla Myśli jest 
dziełem pani Grażyny Jeznach 
z Krzemieniewa koło Torunia. 
Chciałbym, aby okładka drugiego 
tomu, wykonana została tą samą 
techniką. Pani Grażyna obiecała, że 
postara się to zrobić. 

Ryszard Tański - Kiedy 
premiera?

Marek Malman - Na to pyta-
nie trudno udzielić dziś jednoznacz-
nej odpowiedzi. Żyjemy w czasach 
epidemii, nie mamy wiedzy, jak bar-
dzo odbije się ona na gospodarce 
i jak długo potrwa. Jeśli maszyny 
drukarskie będą czynne w listopa-
dzie br., to premiera drugiego tomu 
Króla Myśli odbędzie się w grud-
niu 2020 r. Na koniec dodam, że 
książka Król Myśli jest do nabycia 
w internecie na stronie: http://ksie-
garenka.marfish.pl/ oraz w Księ-
garni „Bajka” w Pyrzycach, znaj-
dującej się przy ulicy Księcia Bar-
nima I, często jestem o to pytany, 
więc także informuję za pośrednic-
twem Pulsu Powiatu. 

RT
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W ubiegłorocznym głosowa-
niu w ramach Budżetu Obywatel-
skiego mieszkańcy gminy Pyrzyce, 
spośród  6 zgłoszonych projektów, 
wybrali  „Zakup dla Szpitala Po-
wiatowego w Pyrzycach zestawu 
do wideoendoskopii”. Głosowało 
na ten projekt 1229 mieszkańców, 

W gminie Kozielice 
będzie bezpieczniej,  pod-
czas ostatniej nadzwy-
czajnej sesji rady gminy 
w Kozielicach radni 
na wniosek wójta Pio-
tra Rybkowskiego pod-
jęli uchwałę dotyczącą 
współfinansowania woje-
wódzkiej inwestycji dro-
gowej  na terenie gminy 
Kozielice. W uzasadnie-
niu do uchwały czytamy 
między innymi: - „Gmina 
Kozielice wspólnie z Wo-
jewództwem Zachod-
niopomorskim współ-
pracującym przy realiza-
cji przebudowy skrzyżo-
wania  równorzędnego 
na skrzyżowanie typu 
rondo w kształcie nerki 
na drodze skrzyżowa-
niu drogi  wojewódzkiej 
DW122  Krajnik - Pia-
secznik z drogą powia-

1 stycznia 2004 roku weszła 
w życie ustawa o działalności po-
żytku publicznego i o wolontaria-
cie. Na jej mocy podatnik płacący 
podatek dochodowy od osób fi-
zycznych może przeznaczyć 1% 
swojego należnego podatku na 
rzecz wybranej przez siebie orga-
nizacji pożytku publicznego znaj-
dującej się na oficjalnej liście tego 
rodzaju organizacji. Główną ideą 
przekazywania 1 proc. podatku na 
rzecz organizacji pożytku publicz-

nego miało być oddanie  
w ręce podatników decy-
zji o tym, komu chcą po-
móc. Spodziewano się, że 
w ten sposób fundusze po-
mocowe pozostaną w ob-
rębie lokalnych społecz-
ności. Jednakże Polacy 

Podziel się procentem 
po sąsiedzku

częściej przelewają swoją pomoc 
na ogólnie znane, duże organiza-
cje, zamiast wspierać działalność 
lokalnych inicjatyw. Jest to spo-
wodowane większą znajomością 
dużych fundacji, niż małych świe-
tlic czy stowarzyszeń. W powiecie 
pyrzyckim wiele organizacji, osób 
korzysta z możliwości pozyskania 
w ten sposób środków na swoją 
działalność, potrzeby zdrowotne  
i inne. Dlatego zwracamy się prośbą  
o przemyślane podzielenie się  
w tym roku 1 % na własnym po-
dwórku, rozejrzyjcie się wokół 
siebie, czy nie ma tam potrzebu-
jących, których można wesprzeć 
właśnie 1%.  

Uważasz, że 1 procent to 
niewiele? Jego siła potrafi być 
ogromna! 

PP

którzy zdecydowali, że 250 tysięcy 
z gminnego budżetu właśnie na 
taki zakup trzeba przeznaczyć. 18 
marca w Urzędzie Gminy Pyrzyce 
rozstrzygnięty został przetarg na 
dostawę w/w sprzętu do szpitala, 
wpłynęła jedna oferta i tym samym 
został wyłoniony dostawca sprzętu. 

Nowoczesny sprzęt medyczny 
dla Szpitala Powiatowego 

w ramach Budżetu Obywatelskiego
 Gminy Pyrzyce

tową nr 1554Z Łozice – Trzebórz 
oraz drogą gminną w miejscowości 
Łozice. Gmina Kozielice udziela 
pomocy finansowej dla Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
na przebudowę skrzyżowania  
w kwocie 200 000,00 zł, natomiast 
Województwo Zachodniopomor-
skie na przebudowę skrzyżowania 
przeznacza kwotę 1 200 000,00 zł. 
Biorąc pod uwagę fakt, iż przed-
miotowe skrzyżowanie stanowi 
istotny element układu komuni-
kacyjnego mającego bezpośredni 
wpływ na jakość życia, a zwłasz-
cza na bezpieczeństwo miesz-
kańców, konieczne jest wykona-
nie przebudowy skrzyżowania.  
Realizacja inwestycji możliwa jest 
poprzez podjęcie współpracy po-
między Gminą Kozielice   a  Woje-
wództwem Zachodniopomorskim”. 

Dokumentacja jest, pienią-
dze są, teraz przetarg i inwestycja 
rusza.

PP

Nerka dla gminy Kozielice 

Będzie druga powieść pyrzyczanina Malmana 
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Okazuje się, że zapasy, najbar-
dziej kontaktowy ze sportów można 
ćwiczyć online. Takiej próby podjął 
się trener Husaria Fight Team Woj-
ciech Antczak, a my zapytaliśmy, 
jak jemu i zawodnikom to wycho-
dzi -  „Okres kwarantanny, który 
teraz odbija się na wszystkich, jest 
czasem trudnym, nowym dla ludzi. 
Czas, który pozbawił nas treningów 
na salkach,  który sprawił, że tre-
ner i zawodnicy zmuszeni są do tre-
nowania indywidualnego w domu. 
Wpadłem na pomysł i zacząłem 
prowadzić treningi przez internet,  
a dokładnie przez kanał Youtube 
Husaria Fight Team, gdzie prezen-
tuje różne ćwiczenia, które można 
wykonywać w domu bez jakichkol-
wiek ciężarów, czy sprzętu spor-
towego, którego używamy na co 
dzień. Ćwiczenia przeznaczone 

są dla uczniów szkoły podstawo-
wej w Kozielicach, z którymi  pro-
wadzę lekcje wychowania fizycz-
nego (zdalne nauczanie ) oraz dla 
wszystkich zawodników klubu Hu-
saria Fight Team. Oczywiście ko-
rzystać mogą z lekcji na YouTube 
również osoby całkiem niezwiązane 
ze szkołą i klubem. Czas, który te-
raz przechodzimy jest również cza-
sem, który sprawdzi charakter za-
wodników, czy są wstanie sami 
dbać o swoją formę czy nie mają 
tyle siły. Dziś życzmy sobie wszyscy, 
aby ten czas już się skończył i żeby 
wszyscy wrócili do normalnych za-
jęć w realnym świecie. Ale czy on 
będzie taki sam jak był, to już czas 
i życie pokaże.  Ze sportowymi po-
zdrowieniami trener nauczyciel 
Wojciech Antczak 

PP

Husaria ćwiczy online

W środę 1 kwietnia  policjanci 
z Komendy Powiatowej Policji  
w Pyrzycach odnaleźli na terenie 
powiatu zestaw pojazdów, który 
dzień wcześniej został skradziony 
na terenie Niemiec. Wartość od-
zyskanego mienia to ponad 4 i pół 
miliona złotych. 

Mieszkaniec województwa 
lubuskiego, a zarazem pracow-
nik niemieckiej firmy przebywa-
jący aktualnie w kraju, powiado-
mił policjantów, iż na terenie po-

PYRZYCCY POLICJANCI 
ODZYSKALI ZESTAW
POJAZDÓW 
O WARTOŚCI MILIONA EURO

wiatu pyrzyckiego ma znajdować 
się zestaw pojazdów należący do 
firmy, w której pracuje. Zgłasza-
jący informację uzyskał z centrali 
firmy znajdującej w Niemczech. 
dane o prawdopodobnej lokaliza-
cji skradzionych pojazdów udo-
stępniła specjalistyczna moni-
torująca pozycję GPS pojazdów 
wyposażonych w tego rodzaju 
nowoczesne elektroniczne zabez-
pieczenie antykradzieżowe.

 Policjanci w oparciu o uzy-
skane dane, na par-
kingu znajdującym się  
w pobliżu stacji benzyno-
wej odnaleźli ciągnik sio-
dłowy wraz z naczepą oraz 
maszyną do frezowania as-
faltu odpowiadający opi-
sowi podanemu przez męż-
czyznę. Funkcjonariusze 
ustalili, że tablice rejestra-
cyjne umieszczone na ze-
stawie pochodzą od innych 
pojazdów. Po weryfikacji 
numerów VIN pojazdów 
potwierdzono, iż pojazdy 
zostały utracone na tere-
nie Niemiec poprzedniego 
dnia. Z informacji uzyska-
nych od zgłaszającego wy-
nika, że wartość pojazdów 
wraz z maszyną wynosi 
milion euro. Trwają czyn-
ności wyjaśniające oko-
liczności tej sprawy.
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W obszernym pi-
śmie czytamy mię-
dzy innymi - „...wno-
szę zażalenie na po-
stanowienie nr 
WWEAS.542.24.2020.
DA Zachodniopo-
morskiego Kuratora 
Oświaty z dnia 13 marca 
2020 roku w przedmio-
cie wyrażenia nega-
tywnej opinii w spra-
wie zamiaru likwidacji 
Publicznej Szkoły Pod-
stawowej w Jesiono-
wie - z przyczyn wska-
zanych w uzasadnie-
niu niniejszego zażale-
nia, jednocześnie wno-
szę o uchylenie zaskar-
żonego postanowienia 
w całości i orzeczenie 
co do istoty sprawy po-
przez pozytywne zaopi-
niowanie zamiaru likwi-
dacji Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Jesio-
nowie gm. Przelewice z 
dniem 31 sierpnia 2020 
r. ewentualnie o uchy-
lenie zaskarżonego po-
stanowienia w całości  
i przekazanie sprawy do 
ponownego rozpatrze-
nia organowi pierwszej 
instancji…..”

 Następnie na kilku 
stronach pisma czytamy 
obszerne uzasadnienie 
strony samorządowej 
dotyczące powodów li-
kwidacji szkoły w Je-

Gmina Przelewice  
składa zażalenie  

na kuratora 
19 kwietnia Gmina Przelewice wystąpiła z pismem do Ministra Edu-

kacji Narodowej z zażaleniem w sprawie opinii wydanej przez Kurato-
rium Zachodniopomorskie w sprawie zamiaru likwidacji przez gminę 
Szkoły Podstawowej w Jesionowie. 

PYRZYCCY POLICJANCI 
ODZYSKALI ZESTAW
POJAZDÓW 
O WARTOŚCI MILIONA EURO

wiatu pyrzyckiego ma znajdować 
się zestaw pojazdów należący do 
firmy, w której pracuje. Zgłasza-
jący informację uzyskał z centrali 
firmy znajdującej w Niemczech. 
dane o prawdopodobnej lokaliza-
cji skradzionych pojazdów udo-
stępniła specjalistyczna moni-
torująca pozycję GPS pojazdów 
wyposażonych w tego rodzaju 
nowoczesne elektroniczne zabez-
pieczenie antykradzieżowe.

 Policjanci w oparciu o uzy-
skane dane, na par-
kingu znajdującym się  
w pobliżu stacji benzyno-
wej odnaleźli ciągnik sio-
dłowy wraz z naczepą oraz 
maszyną do frezowania as-
faltu odpowiadający opi-
sowi podanemu przez męż-
czyznę. Funkcjonariusze 
ustalili, że tablice rejestra-
cyjne umieszczone na ze-
stawie pochodzą od innych 
pojazdów. Po weryfikacji 
numerów VIN pojazdów 
potwierdzono, iż pojazdy 
zostały utracone na tere-
nie Niemiec poprzedniego 
dnia. Z informacji uzyska-
nych od zgłaszającego wy-
nika, że wartość pojazdów 
wraz z maszyną wynosi 
milion euro. Trwają czyn-
ności wyjaśniające oko-
liczności tej sprawy.

sionowie, wynika z niego jasno, że 
przelewicka władza podtrzymuje 
stanowisko i nadal chce likwidacji 
szkoły. W końcowej części pisma 
skierowanego do Ministra Edukacji 
czytamy - ”..Podsumowując, nega-
tywna opinia kuratora oświaty wy-
dana w niniejszej sprawie przekra-
cza umocowanie ustawowe, biorąc 
pod uwagę właściwie jedynie kry-
teria pozaprawne (funkcja kultu-
rotwórcza szkoły, obawy nauczy-
cieli i rodziców, dłuższy dojazd). 
Tym samym narusza suwerenność 
Gminy Przelewice, tym bardziej 
że roczny koszt utrzymania ucznia  
w PSP w Jesionowie wynosi 18.351 
zł i jest najwyższy spośród jedno-
stek oświatowych, dla których or-
ganem prowadzącym jest Gmina 
Przelewice. Przy tym, z uwagi na 
niedomiar subwencji oświatowej, 
Gmina Przelewice jest zmuszona 
pokrywać aż 47% ww. kosztu ze 
swojego budżetu, co stanowi zna-
czące obciążenie finansowe. Kry-
teria ekonomiczne co prawda nie 
są najważniejszym kryterium bra-
nym pod uwagę przy organizacji 
sieci szkół, jednak nie mogą być 
całkowicie pomijane, co w niniej-
szym przypadku uczynił kurator 
oświaty”.

W przypadku, gdyby minister 
odrzucił zażalenie wójta Gminy 
Przelewice, wójt może skierować 
sprawę do sądu i tam udowadniać, 
że likwidacja szkoły w Jesionowie 
jest słuszna. Pełny tekst zażalenia 
wójta skierowanego do Ministra 
Edukacji publikujemy na stronie 
www.pulspowiatu.pl.

PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA § PRAWO  I  GOSPODARKA
25 tys. złotych 

dla OSP Kozielice
od BOSMANA 

w ramach Programu 
„BOSMAN DLA REGIONU”Mamy czas epidemii, czas 

niespotykanych ograniczeń, izo-
lacji i problemów, które niesie 
ze sobą cała sytuacja i mogłoby 
się wydawać, że jest to dziś pro-
blem Nr 1. Niestety, zamiast sku-
pić wszystkie możliwe siły na 
walce z wirusem, prawie co-
dziennie w naszym kraju ener-
gia, środki, umysły koncentrują 
się na temacie wyborów prezy-
denckich zaplanowanych na 10 
maja. I właśnie w sprawie pla-
nowanych zbliżających się wy-
borów burmistrz Pyrzyc Ma-
rzena Podzińska skierowała 31 
kwietnia  pismo do Anny Sien-
kiewicz, Komisarza Wyborczego  
w Szczecinie II:  - „Szanowna 
Pani, działając jako Burmistrz 
Pyrzyc, zwracam się do Pani w 
celu jednoznacznego zasygnali-
zowania znaczących problemów 
organizacyjnych dotyczących 
istotnych terminów i czynności 
wyborczych odnoszących się do 
wyborów Prezydenta Rzeczpo-
spolitej Polskiej, a które to pro-
blemy wynikają z sytuacji fak-
tycznej spowodowanej epidemią 
wirusa SARS-CovV-2 oraz proce-
dur wprowadzonych w związku z 
ww. zagrożeniem epidemiologicz-
nym. Wskazuję ponadto, że zgod-
nie z kalendarzem wyborczym do 
10 kwietnia 2020 r. odbywać się 
mają zgłoszenia kandydatów na 
członków obwodowych komisji 
wyborczych przez pełnomocni-
ków komitetów wyborczych. Tym-
czasem na skutek zaistniałej sy-
tuacji epidemiologicznej, już od 
dnia 16 marca 2020 r., do odwo-
łania wyłączona została praca 
tut. Urzędu w zakresie obsługi in-
teresantów. Stan osobowy kadry 
urzędniczej  pozwala na realiza-
cję zadań przypisanych Urzędowi 
Stanu Cywilnego i Spraw Oby-
watelskich w bezpośrednim kon-
takcie z interesantami w znacznie 
ograniczonym zakresie obejmu-
jącym w praktyce wydawanie ak-
tów zgonu i dowodów osobistych.  
Praca w tut. Urzędzie odbywa się 
w systemie pracy zmianowej oraz 
zdalnej. Przyczyną powyższego 

Wyborczy bunt
jest korzystanie przez znaczną 
liczbę pracowników urzędu z prawa  
(i obowiązku) do opieki nad 
dziećmi, co wymuszone zostało 
przez zamknięcie szkół i przed-
szkoli; część pracowników znaj-
duje się z kolei na zwolnieniach 
lekarskich  na dzieci  powyżej 
ósmego roku życia wobec jednego 
pracownika  Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Pyrzycach wydał de-
cyzję  o nałożeniu kwarantanny  od 
dnia 24 marca  do 2 kwietnia 2020 
r.. W powyższej sytuacji wskazuję, 
że właściwa obsługa zgłoszeń kan-
dydatów na członków obwodowych 
komisji wyborczych przez pełno-
mocników komitetów wyborczych 
może nie być możliwa. Obawy moje 
budzi również fakt przyjmowania 
wniosków o sporządzenie aktu peł-
nomocnictwa do głosowania, która 
to czynność wymaga bezpośred-
niego kontaktu z osobą udzielającą 
pełnomocnictwa. Z reguły są to 
osoby starsze, które  powinny być 
chronione w sposób szczególny.  
W trosce o zdrowie i życie Miesz-
kańców Gminy Pyrzyce  przyłą-
czam się i popieram stanowisko 
władz samorządowych o przesunię-
ciu wyborów na Prezydenta RP na 
inny termin po zakończeniu stany 
epidemii w naszym kraju.  Stoję na 
stanowisku, że życie i zdrowie oby-
wateli  w sytuacji panującej epide-
mii jest dobrem nadrzędnym, które 
wymaga  szczególnej ochrony.” - 
czytamy w piśmie burmistrz Py-
rzyc Marzeny Podzińskiej. 

Tego samego dnia pismo po-
dobnej treści do Anny Sienkie-
wicz Komisarza Wyborczego  
w Szczecinie II skierował Bur-
mistrz Lipian Bartłomiej Króli-
kowski, zwraca w nim między in-
nymi uwagę jeszcze na jeden pro-
blem: - „...Ponadto dotacja przy-
znana Gminie Lipiany na prze-
prowadzenie wyborów pokryje 
wyłącznie podstawowe koszty 
związane z ich przeprowadzeniem 
takie jak wynagrodzenia osób za-
angażowanych do ich przeprowa-
dzenia, delegacje oraz część ma-
teriałów biurowych. Przyznana 

kwota jest niewystarczająca na 
pokrycie kosztów zakupu środ-
ków ochrony osobistej dla człon-
ków komisji takich jak: osłony za-
bezpieczające, rękawiczki jedno-
razowe, środki do dezynfekcji czy 
maseczki oraz pakiet jednorazo-
wych długopisów dla osób gło-
sujących.  Dodatkowo należałoby 
również zatrudnić osoby, które na 
bieżąco w trakcie otwarcia lokali 
wyborczych dokonywałyby dezyn-
fekcji  klamek oraz stanowisk do 
głosowania” - czytamy w piśmie 
burmistrza Lipian.  

Przyjmując sytuację, że wy-
bory na podstawie obowiązują-
cych przepisów jednak się od-
będą, to kierując się danymi  
z wyborów poprzednich, zapo-
trzebowanie na ich obsługę w po-
szczególnych gminach wygląda-
łoby następująco:
► Pyrzyce – 109 członków ko-
misji wyborczych + 27 osób 
obsługi 

► Lipiany – 38 członków komi-
sji wyborczych + 12 osób obsługi

► Bielic – 18 członków komisji 
wyborczych + 5 osób obsługi

► Warnice – 18 członków komi-
sji wyborczych + 9 osób obsługi 

► Kozielice – 16 członków ko-
misji wyborczych + 14 osób 
obsługi 

► Przelewice – 34 członków 
komisji wyborczych + 8 osób 
obsługi 

  Do tych liczb trzeba dodać 
mężów zaufania. Zaznaczyć na-
leży, że dane pochodzą z ubie-
głego roku  czyli bez epidemii, 
a więc dodatkowo do tych liczb 
musimy jeszcze  dodać osoby, 
które będą dbać o sterylność, 
osoby które będą wpuszczać do 
lokalu wyborczego po tyle osób 
ile będzie można. 

Podane powyżej liczby mogą 
więc się  podwoić. I na koniec 
jeszcze jedno, chyba najistot-
niejsze, czy w ogóle znajdą się 
chętni, żeby dla 350 do 500 zło-
tych (w zależności od tego, jaka 
jest odpowiedzialność w komisji) 
ryzykować utratą zdrowia a na-
wet życia? 

Najnowszy pomysł jest taki, 
żeby wybory przeprowadzić ko-
respondencyjnie. Czy ten wariant 
zwycięży? Okaże się za kilka dni. 

RT   
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
W ramach otrzy-
manego Grantu 
„BOSMAN DLA 
REGIONU”  
w wysokości  
25 000 zł zostanie zakupiony 
następujący sprzęt ratowniczy 
dla jednostki OSP Kozielice: 
▪ Aparaty powietrzne do ochrony 
dróg oddechowych ODO - 2 kpl. 
▪ Dodatkowa butla powietrzna 
do aparatów stalowa 6 ltr.- 2 szt.
▪ Dodatkowa maska do aparatów 
powietrznych - 2 szt.
▪ Czujnik/sygnalizator bezruchu 
- 2 szt. 
▪ Agregat prądotwórczy 
jednofazowy 2,5-3,0 kW - 1 szt.
▪ Maszt oświetleniowy 4 x 100W 
- 1 szt.
▪ Radiotelefon nasobny cyfrowy 
- 1 szt.
▪ Pilarka spalinowa dużej mocy
min. 4kM - 1 szt.
▪ Drabina strażacka dwuprzęsłowa 
aluminiowa, wysuwana linką 
- 1 szt.
▪ Narzędzie ratownicze 
wielofunkcyjne Hooligan - 1 szt.
     

red. D.Woźniak

25 tys. złotych 
dla OSP Kozielice

od BOSMANA 
w ramach Programu 

„BOSMAN DLA REGIONU”

Projekt pn. „Doposażenie jed-
nostki OSP Kozielice” realizowany 
będzie w ramach środków finan-
sowych otrzymanych z programu 
„BOSMAN DLA REGIONU”  
i ma na celu doposażenie jednostki 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ko-
zielicach w niezbędny sprzęt ra-
towniczy, który umożliwi podej-
mowanie różnego rodzaju dzia-
łań ratowniczych przez strażaków 
oraz usprawni i skróci czas prowa-
dzenia akcji. Dzięki realizacji pro-
jektu zwiększy się poziom bezpie-
czeństwa mieszkańców Kozielic 
oraz całej gminy, a jednostka OSP 
Kozielice będzie posiadała nowy, 
specjalistyczny sprzęt ratowniczy, 
który jest niezbędny do prowadze-
nia szybkich i skutecznych dzia-
łań ratowniczych podczas zagro-
żeń, pożarów, czy też innych nie-
korzystnych zjawisk jak ulewne 
deszcze i wichury. Strażacy są go-
towi do niesienia pomocy o każ-
dej porze dnia i nocy, bez względu 
na pogodę, ale by móc skutecznie i 
szybko działać potrzebują specjali-
stycznego i niezawodnego sprzętu. ► Kozielice – 16 członków ko-

misji wyborczych + 14 osób 
obsługi 

► Przelewice – 34 członków 
komisji wyborczych + 8 osób 
obsługi 

  Do tych liczb trzeba dodać 
mężów zaufania. Zaznaczyć na-
leży, że dane pochodzą z ubie-
głego roku  czyli bez epidemii, 
a więc dodatkowo do tych liczb 
musimy jeszcze  dodać osoby, 
które będą dbać o sterylność, 
osoby które będą wpuszczać do 
lokalu wyborczego po tyle osób 
ile będzie można. 

Podane powyżej liczby mogą 
więc się  podwoić. I na koniec 
jeszcze jedno, chyba najistot-
niejsze, czy w ogóle znajdą się 
chętni, żeby dla 350 do 500 zło-
tych (w zależności od tego, jaka 
jest odpowiedzialność w komisji) 
ryzykować utratą zdrowia a na-
wet życia? 

Najnowszy pomysł jest taki, 
żeby wybory przeprowadzić ko-
respondencyjnie. Czy ten wariant 
zwycięży? Okaże się za kilka dni. 

RT   

W minioną sobotę na terenie gminy Pyrzyce zdezynfekowane zostały 
przystanki autobusowe, jest to 39 miejsc. Akcja sfinansowana została 
przez gminę Pyrzyce i Starostwo Powiatowe w Pyrzycach a zadanie wy-
konała firma DALKE. Systematycznie dezynfekowany jest także szalet 
miejski w Pyrzycach.

PP

Przystanki do dezynfekcji
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27 marca w firmie  Berndt 
Jeppsson Poland Spółka z.o.o  
w Pyrzycach rozpoczęła się pro-
dukcja maseczek ochronnych. 
Należy dodać, że nie jest to pro-
dukcja komercyjna, a w pełni tego 
słowa znaczenia praca społeczna. 

Pomysł zrodził się kilkana-
ście dni temu, kiedy to wspól-
nego działania podjęli się bur-
mistrz Pyrzyc Marzena Podziń-
ska, dyrektor Berndt Jeppsson 
Poland Spółka z.o.o Waldemar 
Żaka i  Sławomir Chomont, pre-
zes Firmy  ,,Falkon” Spółka z.o.o  
w Pyrzycach. 

Trzy podmioty ustaliły że 
Gmina Pyrzyce zakupi materiał 
na wykonanie 4000 maseczek, 
firma ,,Falkon” Spółka z.o.o 
przekaże nieodpłatnie gumę do 
masek, a pracownicy firmy Ber-

ndt Jeppsson Poland uszyją ma-
seczki. „Bardzo serdecznie dzię-
kuje panu Waldemarowi Żakowi, 
panu Sławomirowi Chomontowi 
oraz ich pracownikom  za zaan-
gażowanie i ofiarność w reali-
zacji wspólnego projektu. Do-
dam, że partia próbna 136 mase-
czek została przekazana do szpi-
tala na testy  i już otrzymaliśmy 
informacje, że maski są wykony-
wane zgodnie z obowiązującymi 
normami. Jest to dla nas ważne, 
bo chcąc pomóc można czasami 
zaszkodzić. Maski sukcesywnie 
będziemy przekazywać do na-
szego szpitala, służb medycznych,  
gminnych jednostek, policji straży 
pożarnej. Jeszcze raz wszystkim 
dziękuję. RAZEM DAMY RADĘ” 
- przekazała nam burmistrz Ma-
rzena Podzińska.        

MASEK 

Od 25 marca obowiązuje Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia, w którym jest mowa m.in. o zakazie groma-
dzenia się osób. W stanie epidemii, w jakim obecnie 
wszyscy się znaleźliśmy obowiązuje zakaz wszelkich 
zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Niestety, nie 
wszyscy tego przestrzegają.

Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
dotyczące stanu epidemii do 11 kwietnia 2020 r. włącz-
nie zabrania przemieszczania się z wyjątkiem np. wyko-
nywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, 
zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżą-
cymi sprawami życia codziennego, a także ograniczenia 
w liczbie podróżujących środkami komunikacji. Nowe 
zasady bezpieczeństwa powstały w celu zminimalizo-
wania niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem.

Niestety, nie wszyscy przejmują się nowymi za-
sadami bezpieczeństwa. W niedzielne przedpołu-
dnie pyrzyccy mundurowi interweniowali wobec czte-
rech osób, które spotkały się „na pogawędkę”. Męż-
czyźni nie zwracając uwagi na fakt, że takie zachowanie 
może skutkować rozprzestrzenianiem się epidemii, spo-
tkali się by ugasić pragnienie za pomocą alkoholu. Na 
każdego z pyrzyczan, za niestosowanie się do nowych 
zasad bezpieczeństwa, nałożono 500-złotowe mandaty.

Poza interweniowaniem wobec niezdyscyplino-
wanego społeczeństwa mundurowi sprawdzają rów-
nież ,czy osoby objęte kwarantanną przestrzegają jej 
zasad.

Pamiętajmy, że od zdyscyplinowania społeczeństwa 
w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, zależeć może 
życie i zdrowie wielu osób. Nie bagatelizujmy poleceń 
i wytycznych instytucji państwowych, aby nie narażać 
nikogo na niebezpieczeństwo zakażenia.

 
mł. asp. Marcelina Rusin

MANDATY ZA NARUSZENIE 
ZAKAZU
GROMADZENIA SIĘ OSÓB
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Gmina Bielice jest gminą ty-
powo rolniczą. Realizując zada-
nia zaplanowane w ramach fun-
duszu sołeckiego w sołectwie Ba-
bin dokonano naprawy dróg do-
jazdowych do pól nr 331, 332. 
Drogi dojazdowe w większości 
są zbyt wąskie, a ich nawierzch-
nie są bardzo zużyte i wyma-

gają remontów i moderniza-
cji. Istniejący stan dróg utrudniał 
mieszkańcom dojazd do ich pól. 
Realizacja przedsięwzięcia przy-
czyniła się do poprawy komuni-
kacji oraz wpłynęła pozytywnie na 
poprawę warunków życia miesz-
kańców danego sołectwa.

 

Naprawianie dróg 
w gminie Bielice 

Od 25 marca obowiązuje Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia, w którym jest mowa m.in. o zakazie groma-
dzenia się osób. W stanie epidemii, w jakim obecnie 
wszyscy się znaleźliśmy obowiązuje zakaz wszelkich 
zgromadzeń, spotkań, imprez czy zebrań. Niestety, nie 
wszyscy tego przestrzegają.

Obowiązujące Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
dotyczące stanu epidemii do 11 kwietnia 2020 r. włącz-
nie zabrania przemieszczania się z wyjątkiem np. wyko-
nywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, 
zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżą-
cymi sprawami życia codziennego, a także ograniczenia 
w liczbie podróżujących środkami komunikacji. Nowe 
zasady bezpieczeństwa powstały w celu zminimalizo-
wania niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem.

Niestety, nie wszyscy przejmują się nowymi za-
sadami bezpieczeństwa. W niedzielne przedpołu-
dnie pyrzyccy mundurowi interweniowali wobec czte-
rech osób, które spotkały się „na pogawędkę”. Męż-
czyźni nie zwracając uwagi na fakt, że takie zachowanie 
może skutkować rozprzestrzenianiem się epidemii, spo-
tkali się by ugasić pragnienie za pomocą alkoholu. Na 
każdego z pyrzyczan, za niestosowanie się do nowych 
zasad bezpieczeństwa, nałożono 500-złotowe mandaty.

Poza interweniowaniem wobec niezdyscyplino-
wanego społeczeństwa mundurowi sprawdzają rów-
nież ,czy osoby objęte kwarantanną przestrzegają jej 
zasad.

Pamiętajmy, że od zdyscyplinowania społeczeństwa 
w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, zależeć może 
życie i zdrowie wielu osób. Nie bagatelizujmy poleceń 
i wytycznych instytucji państwowych, aby nie narażać 
nikogo na niebezpieczeństwo zakażenia.

 
mł. asp. Marcelina Rusin
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Gmina Pyrzyce od kilku lat 
współpracuje ze Stowarzyszeniem 
K2 Partners w organizacji Pyrzyc-
kiej Szybkiej Dychy i Wyścigu Ko-
larskiego, w tym roku odbyłaby się 
wspólna impreza sportowa po raz 
drugi. Niestety, obie imprezy za-
planowane zostały na pierwszą po-
łowę roku, Szybka Dycha w marcu 
a Wyścigi Kolarskie w połowie 
maja. Pierwsza impreza już została 
odwołana i oczekuje w konsulta-
cjach na nowy termin, a i kolarze 
chyba będą musieli poczekać kilka 
miesięcy na swoją imprezę.  O ko-
mentarz do niezwykłej sytuacji po-
prosiłem Marcina Paprockiego pre-
zesa Stowarzyszenia K2 Partners.  

Ryszard Tański - Ilu biegaczy 
zgłosiło się do tegorocznej Py-
rzyckiej Szybkiej Dychy?

Marcin Paprocki - W tym roku, 
podobnie jak w ubiegłym mieliśmy 
limit uczestników na poziomie 1000 
osób. Limit ten udało się osiągnąć 
na miesiąc przed imprezą. Jest to 
dla nas wyznacznik jak pozytyw-
nie nasza Pyrzycka Szybka Dycha 
FIEGE jest odbierana przez uczest-
ników. Udało się stworzyć w Pyrzy-
cach jedną z najbardziej rozpozna-
walnych imprez biegowych na 10 

km w regionie. Cieszymy się z tego 
i planujemy w kolejnym roku nieco 
zwiększyć limit do 1200 biegaczy, 
co zrobi z naszej imprezy najwięk-
szą „Dyszkę” w tej części Polski. 

R.T. - Biegaczom, oczekują-
cym na podanie nowego terminu 
imprezy, zaproponowaliście wir-
tualny bieg, na czym on pole-
gał i ilu chwytnych wzięło w nim 
udział?

M.P. - Pomysł Wirtualnej Py-
rzyckiej Szybkiej Dychy FIEGE 
powstał we współpracy z na-
szym sponsorem tytularnym firmą 
FIEGE. Sytuacja epidemiologiczna 
w kraju spowodowała, że nie mo-
gliśmy zrealizować naszej imprezy 
w planowanym terminie, i na dwa 
tygodnie przez imprezą zapadła 
decyzja o konieczności przesunię-
cia daty realizacji imprezy. Dla nas 
organizatorów jest to czas, w któ-
rym impreza jest przygotowana na 
99 %, jesteśmy gotowi praktycznie 
ze wszystkim. Widzieliśmy, co się 
dzieje w mediach społecznościo-
wych, jak z dnia na dzień pojawiały 
się nowe komunikaty o odwołaniu 
lub przesunięciu terminu innych 
imprez. Chcieliśmy zaproponować 
coś „na otarcie łez” – nie zamiast 

naszej imprezy tylko coś dodatko-
wego. Wiemy, że wiele osób cze-
kało na ten pierwszy start w sezonie 
(nasza impreza jest nieoficjalnym 
otwarciem sezonu startowego dla 
biegaczy w naszym regionie). Po-
mysł ten miał rozwiązać dwa pro-
blemy, z jednej strony dać coś bie-
gaczom na osłodę w oczekiwaniu 
na nowe terminy imprez biegowych 
z drugiej strony dać możliwość 
„wyczyszczenia” głowy z wszyst-
kich tych negatywnych informacji, 
którymi wszystkie media bombar-
dują nas w aktualnej sytuacji. Zada-
nie dla uczestnika było bardzo pro-
ste. Należało pobrać i wydrukować 
sobie ze strony naszego biegu nu-
mer startowy, na którym samodziel-
nie należało napisać swój numer 
nadany przez organizatora na liście 
startowej, następnie zrobić zdjęcie 
i umieścić je pod postem na Face-
booku. Następnie należało w nie-
dzielę 22 marca (czyli w dniu pier-
wotnej daty imprezy) przebiec swój 
dystans 5km lub 10 km w dowolnym 
miejscu, w dowolnym tempie (cho-
dziło fakt przebiegnięcia) o dowol-
nej godzinie w tym dniu i wysłać do 
nas poprzez formularz na stronie 
potwierdzenie przebiegnięcia, pod-
łączając do formularza jedno z moż-
liwych form potwierdzenia: zdjęcie 
zegarka, zrzut z ekranu aplikacji 
w telefonie lub nawet zdjęcie licz-

nika domowej bieżni – forma była 
dowolna. Tak naprawdę chodziło  
o zabawę i formę integracji naszych 
uczestników w jedyny dostępny w 
tym czasie sposób. Po weryfikacji 
wszystkich nadesłanych zgłoszeń, 
każdy kto wziął udział w naszym 
wirtualnym biegu otrzyma od na-
szego Sponsora tytularnego Fiege 
parę skarpetek specjalnie zaprojek-
towanych na tę okoliczność.

W naszej zabawie wzięło udział 
202 z czego jesteśmy bardzo za-
dowoleni. Powstała nawet galeria 
zdjęć z tego biegu (dostępna jest na 
Facebooku wydarzenia)

R.T. - Czy jest już zaplano-
wany nowy termin tej imprezy  
i czy zawodnicy, sponsorzy nie 
wycofają się?

M.P. - Jako odpowiedzialni or-
ganizatorzy nie zaproponowaliśmy 
od razu nowej daty imprezy. Sytu-
acja była i jest bardzo dynamiczna. 
Nie chcieliśmy proponować cze-
goś „na gorąco”. Aktualnie sytu-
acja nadal nie jest stabilna, ale pod 
koniec marca zaproponowaliśmy 
nową datą Pyrzyckiej Szybkiej Dy-
chy Fiege w dniu 08.11.2020.

Większość naszych sponsorów 
zdeklarowało pozostanie z nami 
w nowym terminie, za co jesteśmy 
bardzo wdzięczni. Wszystkie mate-
riały i produkty niezbędne do re-
alizacji imprezy mamy już przygo-

towane (koszulki, medale, numery 
startowe, dokumentacje zamówie-
nia u dostawców itp.) Wszystko to 
czeka 08.11.2020 i jesteśmy przeko-
nani, że będzie to wyjątkowa edycja 
Pyrzyckiej Szybkiej Dychy Fiege.

Jeśli chodzi o uczestników, 
to znakomita większość czeka na 
nowy termin, mamy też zapyta-
nia, czy w nowym terminie będzie 
można się jeszcze „dopisać” do li-
sty startowej.

Mamy nadzieję, że sytuacja epi-
demiologiczna w kraju w końcu się 
ustabilizuje i wszystko wróci na 
swoje tory.  Tymczasem chciałbym 
abyśmy wszyscy dbali o siebie, sto-
sowali się do zaleceń, aby prze-
trwać ten trudny dla nas wszystkich 
czas.  

R.T. - Wspólnie z gminą Py-
rzyce planujecie organizację 17 
maja zawody kolarskie, czy ta 
impreza biorąc pod uwagę ak-
tualną sytuacje w Polsce, także 
także odbędzie się w innym ter-
minie i jeżeli tak to kiedy? 

M.P. - Pyrzyckie Kolarskie 
Grand Prix ma faktycznie zaplano-
waną datę na 17 maja, jednak tutaj 
mamy sytuację nieco inną, nie uru-
chomiliśmy jeszcze zapisów (termin 

W oczekiwaniu 
na Pyrzycką Szybką Dychę
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nika domowej bieżni – forma była 
dowolna. Tak naprawdę chodziło  
o zabawę i formę integracji naszych 
uczestników w jedyny dostępny w 
tym czasie sposób. Po weryfikacji 
wszystkich nadesłanych zgłoszeń, 
każdy kto wziął udział w naszym 
wirtualnym biegu otrzyma od na-
szego Sponsora tytularnego Fiege 
parę skarpetek specjalnie zaprojek-
towanych na tę okoliczność.

W naszej zabawie wzięło udział 
202 z czego jesteśmy bardzo za-
dowoleni. Powstała nawet galeria 
zdjęć z tego biegu (dostępna jest na 
Facebooku wydarzenia)

R.T. - Czy jest już zaplano-
wany nowy termin tej imprezy  
i czy zawodnicy, sponsorzy nie 
wycofają się?

M.P. - Jako odpowiedzialni or-
ganizatorzy nie zaproponowaliśmy 
od razu nowej daty imprezy. Sytu-
acja była i jest bardzo dynamiczna. 
Nie chcieliśmy proponować cze-
goś „na gorąco”. Aktualnie sytu-
acja nadal nie jest stabilna, ale pod 
koniec marca zaproponowaliśmy 
nową datą Pyrzyckiej Szybkiej Dy-
chy Fiege w dniu 08.11.2020.

Większość naszych sponsorów 
zdeklarowało pozostanie z nami 
w nowym terminie, za co jesteśmy 
bardzo wdzięczni. Wszystkie mate-
riały i produkty niezbędne do re-
alizacji imprezy mamy już przygo-

towane (koszulki, medale, numery 
startowe, dokumentacje zamówie-
nia u dostawców itp.) Wszystko to 
czeka 08.11.2020 i jesteśmy przeko-
nani, że będzie to wyjątkowa edycja 
Pyrzyckiej Szybkiej Dychy Fiege.

Jeśli chodzi o uczestników, 
to znakomita większość czeka na 
nowy termin, mamy też zapyta-
nia, czy w nowym terminie będzie 
można się jeszcze „dopisać” do li-
sty startowej.

Mamy nadzieję, że sytuacja epi-
demiologiczna w kraju w końcu się 
ustabilizuje i wszystko wróci na 
swoje tory.  Tymczasem chciałbym 
abyśmy wszyscy dbali o siebie, sto-
sowali się do zaleceń, aby prze-
trwać ten trudny dla nas wszystkich 
czas.  

R.T. - Wspólnie z gminą Py-
rzyce planujecie organizację 17 
maja zawody kolarskie, czy ta 
impreza biorąc pod uwagę ak-
tualną sytuacje w Polsce, także 
także odbędzie się w innym ter-
minie i jeżeli tak to kiedy? 

M.P. - Pyrzyckie Kolarskie 
Grand Prix ma faktycznie zaplano-
waną datę na 17 maja, jednak tutaj 
mamy sytuację nieco inną, nie uru-
chomiliśmy jeszcze zapisów (termin 

uruchomienia planowaliśmy na po-
łowę marca). Ze względu na sytu-
ację rozwoju pandemii, zdecydowa-
liśmy się wspólnie z gminą Pyrzyce 
poczekać na rozwój sytuacji. Prze-
widujemy, że Kolarskie GP 17 maja 
raczej się nie odbędzie, będziemy 
czekać na rozwój sytuacji szukając 
nowego terminu, dopuszczamy też 
sytuację, że realizację Kolarskiego 
GP przełożymy po prostu na 2021 r. 
„W tym roku miała się odbyć w Ja-
ponii Olimpiada, z powodu epide-
mii odbędzie się za rok, na świe-
cie i w naszym kraju odwołane są 
wszystkie imprezy ich organizato-
rzy czekają na dobre wieści o służb 
medycznych, bo tylko dobre infor-
macje w temacie epidemii pozwolą 
na jakiekolwiek myślenie o przy-
szłości w temacie wszelkich im-
prez sportowych i kulturalnych. 
Ja jestem optymistycznie nasta-
wiona,moi współpracownicy także 
więc myślę, że termin jaki sobie wy-
znaczyliśmy na realizację Pyrzyc-
kiej Szybkiej Dychy Fiege jest re-
alny i tego się trzymamy” - prze-
kazała nam Burmistrz Pyrzyc Ma-
rzena Podzińska. 

  RT

W oczekiwaniu 
na Pyrzycką Szybką Dychę
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Po raz drugi w tytułowym cy-
klu publikujemy kolejną fotografię, 
kolejnego mieszkańca lasów po-
wiatu pyrzyckiego. Jak już zapo-
wiadaliśmy, w tym cyklu nie będzie 
o lwach i żyrafach, a będzie o tym, 
co się w okolicznych lasach, na po-
lach, rusza się, fruwa lub rośnie, a 
Marianowi Białkowskiemu uda się 
to coś sfotografować. Dziś w roli 
głównej Szop Pracz - „Od wędka-
rzy dowiedziałem się, że w okolicy 
jeziora Chłop było widziane zwie-
rzę podobne do szopa. Inne osoby 

Świat obok               nas
również potwierdziły ten fakt, więc 
ruszyłem z aparatem na poszukiwa-
nia. Wszystkie wyprawy kończyły 
się niczym. Pamiętam był słoneczny 
letni dzień i późnym popołudniem 
wyruszyłem z obiektywem na ko-
lejne polowanie. Około godz. 21, 
gdy wracałem z obchodu zauważy-
łem pod jednym z dębów szopa pra-
cza, jak zajadał się żołędziami, gdy 
tylko spostrzegł mnie uciekł szybko 
na drzewo. Na szczęście z ciekawo-
ści wychylił się zza pnia drzewa, 
co wykorzystałem i zrobiłem kilka 

zdjęć. Szop pracz w naszym środo-
wisku jest zwierzęciem inwazyjnym, 
pochodzącym z Ameryki Północ-
nej. Radzi sobie sobie wszędzie, ale 
musi mieć dostęp do wody. Wszelką 

zdobycz z uporem maniaka myje 
w wodzie. To tłumaczy ten dziwny 
przydomek w nazwie – pracz.” - 
opisał swoje spotkanie ze zwierza-
kiem Marian Białkowski 

      RAZEM DAMY RADĘ - to 
hasło, którym kierują się ludzie do-
brej woli, by  choć odrobinę osło-
dzić trudny czas. Przed nami Wiel-
kanoc. Dla wielu, niestety, sa-
motna, nieco smutna, choć sama w 
sobie niesie dobrą nowinę. 

       Burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska, Telewizja Kablowa Aura, 
Dwutygodnik Puls Powiatu, Firma 
Ekspert, Pyrzycki Dom Kultury, 
From postanowili ożywić przykry 
czas  zapraszając do wspólnej za-
bawy w LATANY PONIEDZIA-
ŁEK, nie- nie lany, a LATANY. 

     Do 8 miejsc w poniedziałek 
13 kwietnia przyleci nasz dron  
i zarejestruje was na balkonach,  
w oknach, może na prywatnych po-
dwórkach. Będziecie mogli poma-
chać do umieszczonej na dronie 
kamerki i pozdrowić znajomych, 
rodzinę.

Żeby nasz LANY DRON do 
Was przyleciał wystarczy tylko:

# Podać pod postem o „Lata-
nym Poniedziałku” (tym zamiesz-
czonym obok)  na facebooku gminy 
Pyrzyce, propozycję miejsca,  do 
którego ma przylecieć dron.

# Do czwartku 9 kwietnia do 
godziny 12.00 lajkować zapropo-
nowane miejsce, ile się da

# Miejsca o największej licz-
bie lajków zostaną wybrane do od-
wiedzin. Podamy o której godzinie 
dron do Was doleci, żebyście mogli 
go powitać i pomachać.

# Wasze machanie i życze-
nia będą emitowane podczas  
PYRZYCKIEGO KONCERTU 
WIELKANOCNEGO na facebo-
oku Gminy Pyrzyce a także w Te-
lewizji Kablowej Aura 13 kwietnia  
w poniedziałek początek 14.00.

Wielkanocny Latany Poniedziałek 


