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Wioska 
Galów

„Pomorze Zachodnie określa się jako ba-
stion Platformy Obywatelskiej i teren bardzo 
trudny dla innych partii, również dla Prawa  
i Sprawiedliwości, to potwierdziło się we wczo-
rajszych wyborach w drugiej turze wyborów 
prezydenckich. Jak już słyszeliśmy, Rafał 
Trzaskowski  zdobył 58,56% głosów i 41,24% 
głosów oddano na urzędującego prezydenta 
na Andrzeja Dudę, który zwyciężył w skali kra-
ju. 

cd. str. 10

W Bielicach    COVID-19

cd. str. 4

Dawna Fabryka 
Armatur 
w Lipianach 
sprzedana

Kasacja wyroku
wójta Kozielic?

Przelewicki 
ogród czeka 
na rządową
ofertę

    W okresie od 16 do 19 lipca na terenie po-
wiatu pyrzyckiego potwierdzono kolejne dwa 
przypadki zakażenia koronawirusem. Oboje 
z zakażonych, syn i matka są mieszkańca-
mi gminy Bielice. Mężczyzna, u którego jako 
pierwszego badanie wykazało zakażenie, jak 
nieoficjalnie wiemy, przebywa obecnie w izo-
lacji w Szczecinie. Jego matka, przebywająca 
od 16 lipca na kwarantannie, niestety, w sobotę 
w nocy z objawami zakażenia została zabrana 
karetką do Szpitala Zakaźnego w Szczecinie  
i tam podejrzenia się potwierdziły.
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2 lipca 2020 roku po wielolet-
nim oczekiwaniu, coś w historii 
nieruchomości po byłej Fabryce 
Armatur w Lipianach drgnęło,  
w godzinach popołudniowych 
został podpisany akt notarialny 
sprzedaży nieruchomości nowemu 
właścicielowi. Dotychczasowy ad-
ministrator – syndyk FAL Fabryka 
Armatur Spółka z o.o. w upadłości 
w Warszawie sprzedał nierucho-
mość firmie PBŚ Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Środowiskowego 

Dawna Fabryka Armatur 
w Lipianach sprzedana

sp. z o.o. z Kielc. „Na razie planu-
jemy uporządkowanie terenu, tak 
by można było na nim inwestować. 
Dziś jeszcze nie chciałbym mówić, 
co dokładnie powstanie na tym te-
renie wymaga to głębszej analizy” 
- powiedział nam w krótkiej rozmo-
wie Rafał Piecaba, prezes firmy 
PBŚ.  Zainteresowanym kontak-
tem z firmą PBŚ  podajemy maila  
pbsspzoo@gmail.com.

Na wschodnim skraju Pyrzyc, 
przy ul. Warszawskiej znajduje się 
studzienka św. Ottona. W tym miej-
scu w 1124 roku rozpoczął chrystia-
nizacyjną misję na Pomorzu biskup  
z Bambergu, Otto. Biskup przybył 
tu na prośbę Bolesława Krzywo-
ustego i od razu osiągnął spek-
takularny sukces. W ciągu trzech 
tygodni miał ochrzcić aż siedem 

tysięcy osób. Na polecenie Ottona 
rozpoczęto też budowę pierwsze-
go kościoła w miejsce pogańskiej 
świątyni. Z Pyrzyc biskup, wspo-
magany militarnie i finansowo 
przez Bolesława Krzywoustego  
i jego lennika pomorskiego, Warci-
sława I, ruszył nawracać Stargard, 
Szczecin, Wolin, Kamień Pomor-
ski. To tylko krótki wstęp do mate-

Studnia basenu pielgrzymiego 

riału telewizyjnego przygotowane-
go przez Telewizję Kablową AURA  
i Dwutygodnik Puls Powiatu,  
w którym o historii studzienki 
św. Ottona, a także o ostatnich 
wykopaliskach dotyczących ba-
senu pielgrzymiego mówią ks. 
proboszcz Grzegorz Harasimiak, 
Marcin Peterlajtner, historyk i Miro-
sław Stasiak, radny rady miejskiej 

w Pyrzycach i Rycerz Kolumba. Do 
obejrzenia materiału o ostatnich 
wykopaliskach i przygotowaniach 
do 900-lecia chrztu pyrzyczan, któ-
re przypadają w 2024 roku zapra-
szamy do TVK AURA i w internecie 
na www.tvkaura.pl.

PP

2 lipca br. pani Burmistrz Py-
rzyc Marzena Podzińska przeka-
zała sołtysom pięciu sołectw Gmi-
ny Pyrzyce sprzęt multimedialny 
zakupiony w ramach projektu, pt. 
„Pyrzyce dla potrzebujących”  
z Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Zachodnio-
pomorskiego na lata 2014-2020,  
o który wystąpił i realizuje Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Py-
rzycach, w okresie od 1 stycznia 
2020 roku do 31 października 
2021 roku. 

Jednym z zadań projektu było 
utworzenie Klubów Seniora  
w świetlicach wiejskich w wybra-
nych miejscowościach Gminy Py-
rzyce tj.: Mielęcin, Letnin, Żabów, 
Brzezin, Turze, gdzie dla 60 osób 

Multimedialne sołectwa 
zaplanowano m.in.: warsztaty za-
jęciowe, gimnastykę rekreacyjną, 

spotkania z lekarzami, wyjścia 
do kina/teatru/na basen, kącik 

telewizyjny. Każda ze świetlic,  
w porozumieniu z sołtysem, zosta-
ła wyposażona w sprzęt, z które-
go po zakończeniu projektu będą 
mogli skorzystać mieszkańcy. 
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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

obręb Załęże, gmina Kozielice  
działka  nr 101/2 o pow. 0,27 ha  

oraz  
Nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną  

do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  
obręb Czarnowo,  gmina Kozielice 

 działka nr 83/2 o pow.  275 m²

Szczegółowe informacje można uzyskać
 pod nr tel. 091 561 11 41

ŻE W DNIU 21 SIERPNIA 2020 r. O GODZ. 900

ODBĘDZIE SIĘ PRZETARG NA DZIERŻAWĘ 

NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE:

Część działki nr 267/1 o pow. 0,0280 ha, stanowiąca wła-
sność Gminy Bielice, położona w obrębie geodezyjnym Bie-
lice. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Bielice uchwalonego Uchwałą 
nr XXI/98/12 Rady Gminy Bielice z dnia 20 grudnia 2012r. 
działka oznaczona jest jako „strefa lokalizacji funkcji rekreacji  
i sportu z towarzyszącymi usługami bez możliwości lokaliza-
cji indywidualnej zabudowy mieszkalnej i rekreacyjnej.” 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 
0,10 zł/ m2 + VAT.  Wadium: 30,00 zł

Wadium należy wpłacać do dnia 17.08.2020r.  
na rachunek bankowy:  

Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział  
w Bielicach Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070.  

Szczegółowe informacje można uzyskać  
w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 

lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23 
 lub www.bip.bielice.com.pl

WÓJT GMINY BIELICE
OGŁASZA

17 września 2011 roku, a więc 
9 lat temu, w lokalu „Przy Bocz-
nicy” w Pyrzycach odbyło się spo-
tkanie pracowników Gminnej Spół-
dzielni „Samopomoc Chłopska” 
w Pyrzycach. Spotkanie to było 
zorganizowane w związku z przy-
padającą w tym roku 65. rocznicą 
działalności pyrzyckiej GS. 

W roku bieżącym 17 września 
GS Pyrzyce obchodzić powinna 
74 lata, czy za dwa miesiące bę-
dzie co świętować? Pytanie to 
wiąże się z docierającymi do opi-
nii publicznej nieoficjalnie infor-
macjami o tym, że władze GS pla-
nują zakończyć działalność firmy 
jeszcze w tym roku.  Potwierdzać 
taką teorię mogłaby likwidacja  
w ostatnich miesiącach części 
sklepów należących do GS Py-
rzyce na ternie wiejskim. 

Pod nieobecność prezesa Ry-
szarda Berdzika, informacji na ten 
temat udzieliła nam prokurent Wio-
letta Hawryluk -  W tej chwili nor-
malnie pracujemy, nie ma jesz-
cze takiej decyzji o likwidacji. My 
wykonujemy poszczególne zada-
nia, które są nam przekazywane 
przez Radę Nadzorczą. Najwyż-
szym organem spółdzielni jest 
Walne Zgromadzenie i dziś wła-
śnie odbywa swoje posiedzenie,  
i to Walne Zgromadzenie człon-
ków jest władne podejmować de-
cyzję o likwidacji, ale w porządku 
dzisiejszego posiedzenia nie ma 

Na prośbę ks. proboszcza 
Henryka Marczaka 09.07.2020 
r. odbyło się spotkanie, w którym 
uczestniczyli Lucjan Nykiel - sołtys 
miejscowości Ryszewo, Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc, Pa-
weł Retecki - radny Rady Miejskiej 
w Pyrzycach, Waldemar Pokorski 
oraz delegacja z Wojewódzkie-
go Urzędu Ochrony Zabytków  
w Szczecinie. Tematem spotkania 
była możliwość odbudowy ruin 
kościoła w Ryszewie. Pracownicy 
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony 
Zabytków przygotowali szczegóło-
wą informację fotograficzną, spo-
rządzili notatki i na podstawie ze-

Czy ruiny kościoła z XV w. 
w Ryszewie mają szansę na nowe życie? 

branych danych rzymskokatolicka 
parafia p.w. Wniebowzięcia NMP 
w Ryszewku otrzyma zalecania do 
dalszych działań. Czy zalecenia 
będą pomyślne, czy uda się pozy-
skać środki zewnętrzne na ten cel 
w nowej perspektywie finansowej 
2021 - 2027 lub też z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, czy znajdzie się osoba, która 
może prowadzić nadzór całego 
przedsięwzięcia, o tym będziemy 
informować. Obecnie mieszkańcy 
miejscowości Ryszewo uczestni-
czą w nabożeństwach w kościele  
w Brzeźnie. 

W Bielicach  
COVID-19

Jak na razie, nie ma potwierdzonych kolejnych przypadków zakażeń 
osób, które miały kontakt z zakażonymi osobami. Do 19 lipca 2020  
w powiecie pyrzyckim stwierdzono 3 osoby zakażone koronawiru-
sem, 1 osoba wyzdrowiała, 13 osób objętych kwarantanną i 4 osoby 
są pod nadzorem.  „Z uwagi na nieustępujące zagrożenie zakażenia 
się koronawirusem, które dotyczy również mieszkańców naszego po-
wiatu, zwracam się do Państwa o pełną rozwagę, stosowanie się do 
zaleceń i poleceń władz i służb sanitarnych. O ile potrzeba nie jest 
pilna, w miarę możliwości pozostańmy w domach, aby chronić siebie 
i swoich bliskich. Uprzejmie proszę o ograniczenie w miarę możliwości 
wizyt w placówkach służby zdrowia, w tym także Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej (POZ). Korzystajmy z opieki zdrowotnej tylko w przypad-
kach uzasadnionych i niecierpiących zwłoki. Zwykłe porady należy 
uzyskiwać od lekarza rodzinnego drogą telefoniczną lub poprzez pocz-
tę elektroniczną.

  Proszę o przekazywanie rzetelnych informacji o przebiegu choroby 
i ewentualnych kontaktach z osobami podejrzewanymi o zakażenie. 
Ukrywanie takich wrażliwych danych prowadzić może do poważnych 
zakłóceń w prawidłowym funkcjonowaniu placówek medycznych, 
obiektów użyteczności publicznej oraz prawidłowych zasad współżycia 
społecznego” - podaje w komunikatach Starosta Pyrzycki Stanisław 
Stępień.

Ze względu na kolejny przypadek zakażenia, wójt gminy Bielice 
Iwona Kochel przywróciła procedury dotyczące kontaktu intere-
santów z urzędnikami.
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letta Hawryluk -  W tej chwili nor-
malnie pracujemy, nie ma jesz-
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przez Radę Nadzorczą. Najwyż-
szym organem spółdzielni jest 
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śnie odbywa swoje posiedzenie,  
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ków jest władne podejmować de-
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takiego punktu. Tak, że dziś człon-
kowie nie postawią spółdzielni  
w stan likwidacji.

RT – Czy w tym roku plano-
wana jest likwidacja?

Prokurent Wioletta Hawry-
luk – Walne Zgromadzenie zwoły-
wane jest raz w roku lub w przy-
padku szczególnych okoliczno-
ści, jeżeli kilku członków będzie 
chciało zwołać Walne Zebranie to 
ono się odbędzie, ale na tę chwilę 
nic takiego nie jest mi wiadome. 

RT – Ilu jest członków 
spółdzielni?

Prokurent Wioletta Hawry-
luk – Nie wiem, czy mogę takie 
informacje przekazywać, spraw-
dzę to i wtedy możemy wrócić do 
rozmowy.

Gminna Spółdzielnia „Samo-
pomoc Chłopska” w Pyrzycach 
jest ostatnią tego typu firmą w po-
wiecie pyrzyckim, posiada jesz-
cze sporo nieruchomości, które 
w przypadku postawienia firmy  
w stan likwidacji trzeba będzie 
spieniężyć. W gminie Pyrzyce 
działa jeszcze jedna firma han-
dlowa z rodowodem z minio-
nej epoki, jest to  „Społem” Po-
wszechna Spółdzielnia Spożyw-
ców w Pyrzycach, która także po-
siada sporo nieruchomości han-
dlowych na terenie Pyrzyc. 

RT

Gminna Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” 
w Pyrzycach kończy działalność?

01.07.2020 r. w świetlicy wiej-
skiej w Rosinach nastąpiło pod-
pisanie umów dotyczących przy-
znanych dofinansowań w ramach 
konkursu „Granty sołeckie 2020”. 
Z ramienia Województwa Zachod-
niopomorskiego umowę podpisali 
wicemarszałkowie Olgierd Ku-
stosz i Tomasz Sobieraj. W imieniu 
Gminy Przelewice umowy podpi-
sali wójt Mieczysław Mularczyk, 
skarbnik Agnieszka Kozanka-Lip-
ka oraz sołtysi: Ewa Migdalska, 
Grażyna Niedziela i Jan Kacprzak. 

 W ramach przyznanego do-
finansowania zostaną zrealizo-
wane następujące inwestycje: 
w sołectwie Laskowo projekt pn. 
„Wesoło zdrowo i sportowo w So-
łectwie Laskowo” - zakup elemen-
tów siłowni zewnętrznej dla miej-
scowości Laskowo i Wołdowo,  
w sołectwie Przelewice projekt 
pn. „Pod dachem na placu Floria-
na w Przelewicach” - zakup altany 
rekreacyjnej na plac przy remi-

zie OSP Przelewice, w sołectwie 
Ukiernica projekt pn. „Moderni-
zacja przestrzeni w Ukiernicy - II 
etap” - wymiana pokrycia dacho-
wego wiaty przy świetlicy wiejskiej 
w Ukiernicy. 

W trakcie spotkania podpisano 
również umowę z ks. Sebastia-
nem Kubickim, proboszczem Pa-
rafii pw. św. Michała Archanioła 
w Rosinach na dofinansowanie 
w kwocie 50.000 zł z Urzędu Mar-
szałkowskiego zadania pn. Pra-
ce remontowo-zabezpieczające 
dach zabytkowego XVI w. kościoła 
filialnego pw. MB Różańcowej  
w Gardźcu.

Serdecznie gratulujemy sołty-
som  otrzymanych grantów i  do-
tacji celowej na roboty budowlane, 
przy zabytku proboszczowi z Para-
fii Rzymskokatolickiej w Rosinach. 
Życzymy sukcesów przy realizacji 
inwestycji.

Podpisano umowy na Granty 
Sołeckie  i dotację celową 

13 lipca 2020 roku dokonano przeka-
zania wykonawcy placu budowy, którym 
jest ulica Wodna w  Lipianach.  Inwesty-
cja pn. “Przebudowa drogi powiatowej 
nr 1603Z ul. Wodna w Lipianach” zre-
alizowana zostanie w oparciu o środki 
pozyskane przez Starostwo Powiatowe  
w Pyrzycach z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych w wysokości 50%. wartości zada-
nia, środki własne Starostwa i wsparciu 
inwestycji przez Gminę Lipiany w wysoko-
ści 50.000.00 zł. Całkowity koszt remon-
tu ulicy Wodnej wyniesie 279.985.10 zł.  
W przekazaniu placu budowy uczestni-
czyli Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień, 
Ewa Gąsiorowska Nawój, wicestarosta, 
Burmistrz Lipian Bartłomiej Królikowski, in-
spektor nadzoru budowy Mirosław Nowic-
ki oraz przedstawiciele wykonawcy firmy  
MKR Investment Marek Gołębiowski z Kło-
dowa. W ramach remontu ulicy na długości 

295 metrów wykonane zostaną przebudowy 
chodników, zjazdów, przełożenie 50 metrów 
zabytkowego bruku granitowego i położenie 
na pozostałej części drogi nawierzchni asfal-
towej. Na całym odcinku drogi w nawierzchnię 
z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-
wych dla wzmocnienia drogi wtopiona zosta-
nie geosiatka z włókien szklano-węglowych. 
„Wykonawca poinformował mnie, że jeszcze 
w tym tygodniu rozpocznie prace przygoto-
wawcze, a pełną parą remont ruszy 20 lipca. 
Zgodnie z zwartą umową inwestycja powin-
na zostać zakończona do 30 listopada 2020 
roku, ale myślę że wykonawcy uda się skrócić 
ten termin i oddać drogę do użytku mieszkań-
com Lipian przed terminem. Przypomnę, że 
jest to kolejna inwestycja drogowa Starostwa, 
którą realizujemy w tym roku i na którą pozy-
skaliśmy środki z Funduszu Dróg Samorządo-
wych” - Stanisław Stępień, Starosta Pyrzycki. 

Remont ulicy Wodnej w Lipianach rozpoczęty

W Bielicach  
COVID-19
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

       Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 9/2020, 
nr 10/2020, nr 11/2020, nr 12/2020, nr 13/2020, nr 
14/2020, nr 15/2020, przeznaczonych do sprzedaży 
oraz do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub 
dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), 
informuję, 

że w dniach 21.07.2020 r. – 11.08.2020 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 

sprzedaży i oddania w dzierżawę.

Burmistrz Lipian
Bartłomiej Królikowski

  Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła oficjalne wyniki wyborów 
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ich zwycięzcą został kan-
dydat Zjednoczonej Prawicy, obecny prezydent RP Andrzej Duda.

  Zarząd Powiatowy Prawo i Sprawiedliwość w Pyrzycach ser-
decznie dziękuje wszystkim mieszkańcom powiatu pyrzyckiego, 
którzy oddali głos na naszego kandydata. Dziękujemy Wam za de-
terminację i aktywny udział w całej kampanii wyborczej, co poważ-
nie przyczyniło się do zwycięstwa Andrzeja Dudy także w naszym 
powiecie z rezultatem 57,63% oddanych na Niego głosów.

 Składamy również gratulacje wyborcom Rafała Trzaskowskiego. 
Wasz również liczny udział w wyborach przyczynił się do rekordowej  
w historii powiatu frekwencji wyborczej.

 Niech stanie się ona zapowiedzią budowy aktywnego społeczeń-
stwa obywatelskiego na Ziemi Pyrzyckiej, które będzie potrafiło 
skutecznie ponad podziałami zapewnić wspólne rozwiązywanie naj-
ważniejszych lokalnych problemów i dalszy rozwój naszej wspólnej 
Małej Ojczyzny.

W imieniu Zarządu
Prezes Zarządu Powiatowego

Prawo i Sprawiedliwość w Pyrzycach
Jarosław  Ileczko

                                                                                  

Podziękowanie

 Najnowsza produkcja „Kaba-
retu 60-tka” już do obejrzenia  
w TVK AURA, w spektaklu scenki 
damsko-męskie z humorystycz-
nym zacięciem. Projekt przygoto-
wany przez Uniwersytet Trzecie-
go Wieku przez „ Kabaret „60-tka” 
na 15-lecie UTW w Pyrzycach”  
w ramach programu „Społecznik 
na lata 2019-2020 – Program 
Marszałkowski”. 

W przedstawieniu występują: 
Zenobia Walczak, Barbara Żu-
rowska, Zofia Brylska, Lila Bocz-
kowska, Barbara Sokołowska, 
Jadwiga Raszkowska, Krzysz-
tof Sikora, Janusz Przepiórka, 
gościnnie Bogdan Laskowski. 
Scenariusz i reżyseria: Małgosia 

Piotrowska. Teksty: Małgosia Pio-
trowska, Elżbieta Herezo Cichacka 
Nagłośnienie: Ryszard Zgłobicki 
Oświetlenie: Krzysztof Oszczyk 
Nagranie: Piotr Ćwikliński i Artur 
Sawicki

Spektakl zrealizowany na sce-
nie Pyrzyckiego Domu Kultury 
„Przede wszystkim dziękuję moim 
„dzieciom” z kabaretu za upór  
w dążeniu do artystycznego celu, 
dziękuję wszystkim tym, którzy 
wsparli nasz pomysł i zapraszam 
szanowną publiczność przed tele-
wizory. Może jak kiedyś pandemia 
się skończy to pokażemy nasz 
kabaret na żywo” – powiedziała  
i zaprosiła do oglądania kabaretu 
online Małgorzata Piotrowska.  

Pyrzycka 60-tka w akcji 
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       Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 9/2020, 
nr 10/2020, nr 11/2020, nr 12/2020, nr 13/2020, nr 
14/2020, nr 15/2020, przeznaczonych do sprzedaży 
oraz do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub 
dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości.

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), 
informuję, 

że w dniach 21.07.2020 r. – 11.08.2020 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 

sprzedaży i oddania w dzierżawę.

To nasza kolejna wzmianka, 
w wywołanym nieco wcze-
śniej i pytającym cyklu: jak 
się dawniej mieszkało na zie-
mi pyrzyckiej? Nieodzownym 
przejawem aktywności miesz-
kańców był sport. Królowała 
oczywiście piłka nożna. 

Dla przypomnienia, pierw-
szym formalnym mistrzem 
Niemiec została drużyna Ber-
liner FC Germania 1888. War-
to również wspomnieć, że 
Bundesliga w obecnym kształ-
cie powstała dopiero w roku 
1963. Szczecińskie regional-
ne związki piłki nożnej nie za-
wsze były członkami central-
nego DFB, stąd ich mistrzowie 
nie mogli wtedy występować 

w rozgrywkach na najwyższym 
poziomie rozgrywkowym. Po ob-
jęciu władzy przez Hitlera nastą-
piła reorganizacja rozgrywek piłki 
nożnej w Niemczech. Utworzono 
16 lig regionalnych (Gauliga), 
których mistrzowie rywalizowali 
następnie w czterech grupach. 
Mistrzowie tych grup wyłaniali 
następnie spośród siebie mistrza 
kraju w znanym nam systemie 
pucharowym. Trudno jednak do-
szukać w ligowych tabelach dru-
żyn z regionu pyrzyckiego.  Ale 
schodząc na kolejne, niższe kla-
sy rozgrywkowe, można natrafić 
na pewne regionalne akcenty. 
We wspomnianej Gauliga – gru-
pa zachodnia, nie reprezentował 
nas żaden zespół, a dominowały: 

Stettiner S.C.,PSV Stettin, VfB 
Stettin, SC Preussen 1901 Stet-
tin, SC Greifswald, VfL Stettin, SC 
Comet Stettin. Kolejna klasa roz-
grywkowa znana była jako: Bez-
irksliga (bez kolejnych regional-
nych akcentów). W trzeciej gru-
pie rozgrywkowej, 1. Kreisklasse 
można już się doszukać drużyn  
z Gryfina, czy małego Radzisze-
wa. 2. Kreisklasse,  to również 
głównie zespoły ze Szczecina. 
Dopiero 3. Kreisklasse dostarcza 
nam informacji o pyrzyckich dru-
żynach piłkarskich. W tzw. grupie 
stargardzkiej rywalizowały: Ger-
mania Pyritz (Pyrzyce), TV Pyritz 
(Pyrzyce), TuSV Kluetzow (Klu-
czewo), Viktoria II Stargard i Vik-
toria III Stargard. Prezentowana 

Codzienne życie pyrzyczan. Sport i piłka nożna.

obok fotografia, przedstawia 
z kolei drużynę z piątej re-
gionalnej ligi, a była nią ekipa  
z Sądowa (Sandow, dziś gmi-
na Dolice, która była częścią 
powiatu pyrzyckiego w okresie 
sprzed 1945 roku). 

Co ciekawe, w rozgrywkach 
2019/2020 obecny zespół  
z niewielkiej miejscowości Są-
dów, już pod nazwą Biali, stał 
się rewelacją rozgrywek re-
gionalnych i pewnie awanso-
wał do IV ligi polskiej, czyli do 
wyższej klasy rozgrywkowej, 
w której występują np.: Sokół 
Pyrzyce, Stal Lipiany, czy dru-
żyny z Barlinka, Myśliborza i 
Dolic. 

Kartka bez obiegu poczto-
wego. 

  

Podziękowanie
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Pyrzyccy działkowicze zejdą do podziemia?

8 lipca 2020 roku w parku im. 
Mariana Matysiaka odbyła się uro-
czystość nadania imienia trzecie-
mu z drzew, posadzonemu z oka-
zji obchodzonego przez Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku w Pyrzycach 
Jubileuszu 15-lecia. Z tej okazji 
studenci i studentki postanowili 
posadzić drzewko na pamiątkę 
tego wydarzenia, ale także z myślą  
o przyszłych pokoleniach. 

W odsłonięciu pamiątkowej tabli-
cy „Klonu Studencik” uczestniczyła 
Burmistrz Pyrzyc Marzena Podziń-
ska, prezes UTW Zenobia Wal-
czak, członkowie stowarzyszenia, 
a także rodzice chrzestni drzew 
pani Irena Gałkowska i pan Józef 
Sadłoń, którzy w codzienną opie-
kę nad drzewami wkładają całe 
swoje serce, za co podczas uro-
czystości podziękowała im Marze-
na Podzińska, Burmistrz Pyrzyc. 

 już posadzony

Pyrzyce zaklęte w klockach

S t u d e n t
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Na ternie powiatu pyrzyckiego 
w ogródkach, albo na plantacjach 
co roku widzimy dorodne dynie. 
Dla wielu z nas jest to super wa-
rzywo lub prawidłowo owoc do 
wielu potraw, dla innych źródło 
pestek do gryzienia, a jeszcze 
innych niezastąpiony materiał do 
zabawy na halloween. I to wła-
śnie halloweenowa zabawa, jako 
pretekst stanęła w formie projektu  
ustawy na sali sejmowej podczas 
ostatniego posiedzenia. Projekt 
ustawy zakazującej halloween 
wpłynął do Sejmu w formie pety-
cji od anonimowego obywatela, 
a bieg nadała jej Marszałek Izby 
Poselskiej Elżbieta Witek.

Według projektu za wypowia-
danie słów „cukierek albo psikus” 
będzie można trafić do więzienia. 
Stanie się tak, jeśli Sejm przyj-
mie ustawę w tej sprawie. Jak 
czytamy w projekcie ustawy, „kto  
w dniu 31 października danego 
roku kalendarzowego przebiera 
się za straszną postać, w szcze-
gólności za kościotrupa, czarow-
nicę, wampira, diabła lub inną 

kojarzącą się z piekłem istotę, 
podlega karze ograniczenia wol-
ności lub aresztu na okres nie 
krótszy od 15 dni”. Czytamy dalej 
w projekcie ustawy - „Kto w dniu 
31 października chodzi i puka po 
mieszkaniach, prosząc o cukierki, 
lub ostrzegając przed popełnie-
niem złośliwego żartu – podlega 
karze grzywny w wysokości co 
najmniej 500 złotych lub karze 
ograniczenia wolności”. Wnio-
skodawcy ustawy chcą, by przy 
każdej prokuraturze okręgowej 
powstała siedmioosobowa komór-
ka, odpowiedzialna za wykonanie 
ustawy. Jej zadaniem miałoby być 

tropienie dzieci przebranych za 
potwory i kościotrupy oraz prze-
kazywanie ich spraw na policję. 
Zdaniem autora projektu usta-
wy „Halloween próbuje młodemu 
pokoleniu wywrócić w głowie sens 
uroczystości Wszystkich Świętych 
oraz Dnia Zadusznego” oraz zgod-
nie z jego prośbą ma zostać w Pol-
sce zakazane i karane grzywną lub 
więzieniem. Projekt ustawy trafił do 
komisji sejmowej, a o tym, co dalej 
stanie się z projektem ustawy zde-
cydują posłowie.

  No i urwie się pyrzyckim dział-
kowiczom interes. Dynie już tylko 
na zupkę i pestki będą uprawiane. 

A żeby podejrzeń nie budzić, to  
i w ogóle strach będzie uprawiać 
je oficjalnie. Czyli trzeba będzie 
z tą hodowlą zejść do podziemia. 
Jest jeszcze opcja, podobnie jak 
to było z makiem, że w aneksie 
do ustawy pojawi się zakaz upra-
wy w ogóle, lub ograniczy się ją 
do jednej dyni na łeb w rodzinie, 
czyli na tzw. potrzeby własne. 
Na Komedzie Policji powstanie 
specjalny wydział do zwalczania 
przestępczości dyniowej działa-
jący w okresie Święta Zmarłych. 
Obok Akcji Znicz, zadziała Akcja 
Dynia. Ale, jak znam rodaków, za-
czną się w swoich domach stra-
szyć wzajemnie i cała sprawa się 
rypnie. 

Oj kabarety przez najbliższe 
lata, dzięki takim pomysłom, będą 
miały złote lata!

RT

Pyrzyccy działkowicze zejdą do podziemia?

8 lipca 2020 roku w parku im. 
Mariana Matysiaka odbyła się uro-
czystość nadania imienia trzecie-
mu z drzew, posadzonemu z oka-
zji obchodzonego przez Uniwersy-
tet Trzeciego Wieku w Pyrzycach 
Jubileuszu 15-lecia. Z tej okazji 
studenci i studentki postanowili 
posadzić drzewko na pamiątkę 
tego wydarzenia, ale także z myślą  
o przyszłych pokoleniach. 

W odsłonięciu pamiątkowej tabli-
cy „Klonu Studencik” uczestniczyła 
Burmistrz Pyrzyc Marzena Podziń-
ska, prezes UTW Zenobia Wal-
czak, członkowie stowarzyszenia, 
a także rodzice chrzestni drzew 
pani Irena Gałkowska i pan Józef 
Sadłoń, którzy w codzienną opie-
kę nad drzewami wkładają całe 
swoje serce, za co podczas uro-
czystości podziękowała im Marze-
na Podzińska, Burmistrz Pyrzyc. 

3 lipca 2020 roku w Urzędzie 
Miejskim w Pyrzycach podpisa-
na została umowa o Utworzeniu 
Związku Wzajemności Członkow-
skiej „Samorządy Ziemi Szczeciń-
skiej” pomiędzy Towarzystwem 
Ubezpieczeń Wzajemnych, w imie-
niu którego występuje pani Teresa 
Grzywaczewska Doradca Zarządu 
ds. współpracy z organizacjami i 
stowarzyszeniami, a Gminą Pyrzy-
ce reprezentowaną przez Burmistrz 

Pyrzyc panią Marzenę Podzińską, 
Gminą Przybiernów reprezentowa-
ną przez wójta Przybiernowa panią 
Lilię Julię Ławicką oraz Gminą Prze-
lewice reprezentowaną przez wójta 
pana Mieczysława Mularczyka. 
  Celem umowy jest umożliwienie 
jednostkom samorządu korzysta-
nia z ochrony ubezpieczeniowej 
opartej na zasadzie wzajemności. 

Ubezpieczeniowy związek 
 Pyrzyc, Przelewic i Przybiernowa

W Pyrzyckim Domu Kultury za-
kończyły się warsztaty z animacji 
poklatkowej. 

Projekt pod nazwą  A MOŻE 
PORUSZYMY PYRZYCE? miał 
na celu stworzenie przez dzieci 
etiudy filmowej metodą poklatko-
wą. Uczestnicy warsztatów mu-
sieli wykazać się kreatywnością 
na różnych płaszczyznach. Praca 
nad filmem rozpoczęła się od po-
znania historii kinematografii i od 
pierwszych filmów animowanych. 
Kolejnym krokiem było narysowa-
nie własnych flipbooków- obraz-
ków ruchu na karteczkach. Na-
stępne etapy to animacja kompu-
terowa w programie PIVOT, zdję-
cia w namiocie bezcieniowym, 
organizacja planu zdjęciowego, 

tworzenie własnych storyboardów 
czyli rysunkowych wersji scena-
riusza. Każdy film ma scenariusz. 
Uczestnicy warsztatów również 
wspólnie stworzyli harmonogram 
do filmu o Pyrzycach. Była też 
scenografia, a na koniec zapro-
jektowano plakaty promocyjne. 
Tworzenie animowanego filmu o 
Pyrzycach było dla dzieci wielką 
lekcją pokory. Zobaczyli, że stwo-
rzenie kilkuminutowego filmu wy-
maga pracy wielu ludzi i niesamo-
witej cierpliwości. 

Warsztaty sprawiły, że uczest-
nicy zaczęli identyfikować się ze 
społecznością lokalną i jego kul-
turą. Nauczyli się przekazywać 
drugiemu człowiekowi bogactwo 
tej kultury i pamięć o wydarze-

Pyrzyce zaklęte w klockach niach ważnych dla naszego mia-
sta. Cała opowieść jest zbudowa-
ne z klocków w modnej ostatnio 
konwencji.  Fabuła filmu, którego 
bohaterami są pyrzyczanie, nie 
jest tajemnicą, bo miał on już 
swoją premierę w miniony piątek 
i można go obejrzeć na  kanale 

YouTube. Warsztaty prowadzi-
li: Weronika Zgłobicka-Golczyk  
i Romuald Fijałkowski, a całość 
została dofinansowana ze środ-
ków Narodowego Centrum Kul-
tury w ramach Programu Bardzo 
Młoda Kultura 2019-2021.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

I rzeczywiście Andrzej Duda 
największe poparcie uzyskiwał 
w niewielkich miejscowościach, 
gminach wiejskich i wygrywał 
między innymi w Pełczycach,  
w Reczu, w Starej Dąbrowie, 
Marianowie, w Baniach i Starym 
Czarnowie. Ale biorąc pod uwagę 
powiaty to z 21  powiatów Andrzej 
Duda zwyciężył tylko w jednym, 
właśnie w powiecie pyrzyckim. 
Takie zjawisko, kiedy to niewielki 
obszar danego terenu przeciw-
stawia się ogólnemu trendowi, 
politolodzy, eksperci nazywają 
wioską Galów w nawiązaniu do 
opowieści rysunkowej o Obelixie 
i Asteriksie kiedy to wioska Ga-
lów opierała się dominacji cesar-
stwa rzymskiego. Tutaj tą Wioską 
Galów na terenie województwa 
zachodniopomorskiego można 
nazwać powiat pyrzycki a kon-
kretnie gminę Kozielice …...„ - po-
wiedział w swoim powyborczym 
reportażu Mateusz Burdziński 
dziennikarz TVP Szczecin. Cytu-
ję pana redaktora Mateusza tak 
na wypadek, gdyby ktoś chciał 
mnie posądzić o jakąś dzienni-
karską złośliwość w dobieraniu 
tytułu do tego artykułu. Nazwa 
Wioska Galów nadana dla powia-
tu pyrzyckiego już od pierwszego 
powyborczego dnia mocno wbiła 
się w pamięć po obu stronach wy-
borczej barykady, ale oczywiście 
każda ze stron z innych powodów 
go zapamiętała. 

     Powracając do powybor-
czych faktów, to prezentujemy je 
w tabeli dotyczącej frekwencji,  
tabeli oddanych głosów, a także  
dotyczącej głosowania korespon-
dencyjnego. Jak widać, podczas 
drugiej tury wyborów koronawirus 
nie był nam straszny.  Mimo że 
frekwencja podczas drugiej tury 
wyborów była bardzo wysoka, 
to i tak ponad 12 tysięcy miesz-
kańców powiatu pyrzyckiego nie 
poszło głosować. Na uprawnio-
nych do udziału w wyborach 30 
372 osoby poszło do urn 18 338 
mieszkańców naszego powiatu. 
Dlaczego aż tak wielu zrezygno-
wało ze swego prawa obywatel-
skiego ? Ja nie ośmielę się doko-
nywać analizy tego zjawiska.

 Ze względu na wyjątkowy suk-
ces wyborczy Andrzeja Dudy, 
powiat pyrzycki najeżdżają ko-
lejne ekipy telewizyjne i próbują 
rozkminić, za co wyborcza więk-
szość (nie wszyscy) tak miłują 
obecnego prezydenta. Pyrzyckim 
fenomenem na skalę wojewódzką 
zajmą się pewnie socjologowie  
i specjaliści od marketingu poli-
tycznego, a etykieta z nazwą Wio-
ska Galów wpisze się już zapew-
ne na wsze czasy do określenia 
zachowania pyrzyckich wybor-
ców.

RT

Wioska Galów 
dokończenie ze str.1



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 10                                                                20.07.2020  11                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 10                                              

§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Wioska Galów  Można modernizować sołectwa

1 lipca 2020 r. w Starostwie Po-
wiatowym w Pyrzycach podpisane 
zostały umowy o dofinansowanie 
zadań inwestycyjnych do zreali-
zowania w ramach konkursu Mar-
szałka Województwa Zachodniopo-
morskiego „Granty sołeckie 2020”. 

Umowy podpisali z ramienia Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
Wicemarszałek Olgierd Kustosz na-
tomiast z ramienia Gminy Pyrzyce 
Burmistrz Pyrzyc Marzena Podziń-
ska, skarbnik Gminy Danuta Bartów, 
laureaci konkursu sołtys Sołectwa 
Stróżewo Danuta Maćkowiak, soł-
tys Sołectwa Okunica Zbigniew Ja-
kubowski oraz z-ca sołtysa Sołectwa 
Krzemlin Agnieszka Orman, a także 
radni Rady Miejskiej Paweł Retecki i 
Remigiusz Pajor-Kubicki. 

Uzyskane dofinansowanie sołec-
twa przeznaczą na inwestycje takie jak: 
Grant Stróżewo – zadanie pod nazwą: 
„Termomodernizacja świetlicy wiej-
skiej”. Wartość projektu 15.489,00, 

w tym wartość grantu 10.000,00 zł. 
Grant Okunica – zadanie pod na-
zwą: „Modernizacja świetlicy wiej-
skiej”. Wartość projektu 10.000,00 zł, 
w tym wartość grantu 10.000,00 zł. 
Grant Krzemlin – zadanie pod nazwą: 
„Scena dla Krzemlina”. Wartość pro-
jektu 10.250,00 zł,  w tym wartość 
grantu 10.000,00 zł.

 
 

Celem konkursu jest wspieranie 
i promowanie wartościowych ini-
cjatyw o charakterze kulturalnym, 
edukacyjnym, turystycznym i spor-
towym, integrujących i aktywizują-
cych społeczność lokalną, podno-
szenie jakości życia i bezpieczeństwa 
mieszkańców wsi oraz wzmacnia-
nie ich więzi z miejscem zamieszka-
nia. W tym samym dniu w Starostwie 
umowy popisali także wójtowie i soł-
tysi gmin Kozielice, Warnice i Bielice.

 Od 1 lipca 2020 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w 
Pyrzycach ma nowego dyrektora.

Na pytania: 
- Co jest powodem zmiany?
- Kto zastąpił dotychczasową dyrektor?
- Czy będą kolejne zmiany kadrowe w Stacji?
- Czy była dyrektor będzie pracować w pyrzyckiej Stacji i na jakim sta-
nowisku? 

Zmiany 
w pyrzyckim
 SANEPIDZIE 

 Odpowiedziała nam rzecznik 
prasowy Wojewódzkiej Stacji Sani-
tarno - Epidemiologicznej w Szcze-
cinie Małgorzata Kapłan - „Z dniem 
30 czerwca 2020 r. skończył się 
okres powołania na Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Pyrzycach,  którym została 
dotychczasowa pani dyrektor Mo-
nika Wróbel. Od 1 lipca 2020 r. peł-

niącą obowiązki dyrektora Powia-
towej Stacji Sanitarno – Epidemio-
logicznej w Pyrzycach została pani 
Mirosława Herasymowicz-Bąk. Je-
żeli chodzi o inne zmiany kadrowe  
w stacji w Pyrzycach, to nie mamy 
takiej wiedzy, ponieważ za zarzą-
dzanie odpowiada dyrektor jed-
nostki”



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 10                                                                20.07.2020 12                                                                               Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 10                                              

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA  GMINY  KOZIELICE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice  

dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Załęże.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293] 
oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i 2, art. 42 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku  
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283]

zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu

 - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina  
Kozielice, opracowywanego w oparciu o uchwałę Nr XXI/137/2017 Rady Gminy w Kozielicach z dnia 27 marca 2017 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar 
obrębu Załęże, gmina Kozielice, zmienionej uchwałami Rady Gminy Kozielice nr VI/36/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. oraz  
nr XVIII/113/2020 z dnia 08 czerwca 2020 r.

- prognozy oddziaływania na środowisko opracowanej w toku prowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie planu,

w dniach od 28 lipca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach, 74-204 Kozielice 73,  
w godz. pracy urzędu (pn od  800 do 1600, wt-pt od 700 do 1500).

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie  

Urzędu Gminy w Kozielicach, 74-204 Kozielice 73 w dniu 14 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w pok. nr 10.

Dyskusja publiczna w Urzędzie odbywać się będzie przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa, w tym nakazów  
i zakazów wynikających z rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku  

z wystąpieniem stanu epidemii1 (między innymi: obowiązek zachowania odległości nie mniejszej niż 2 metry, zakrywania ust i nosa).

 Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki orga-
nizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.
 Zgodnie z art. 42 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 283], organem właściwym do rozpatrzenia uwag do opracowanej prognozy oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Kozielice.
 Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kozielice, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w terminie do dnia  
15 września 2020 r. Dopuszcza się również składanie uwag za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
bez konieczności opatrywania ich certyfikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  
05 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej [t.j. z 2016 r. Dz. U. poz. 1579 z późniejszymi zmianami]. W przy-
padku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składana uwaga, należy podać tytuł prawny.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, 
L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kozielice. 
Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać na naszej stronie internetowej: www.bip.kozielice.pl

1. Rozporządzenie Rady Ministrów z 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. 
U. z 2020 r., poz. 697 z późniejszymi zmianami)

Kasacja wyroku
 wójta Kozielic?
Do 2 sierpnia 2020 roku 

wojewoda zachodniopomor-
ski ma czas na wniesienie 
kasacji od wyroku Woje-
wódzkiego Sądu  Administra-
cyjnego w Szczecinie, który 
uznał orzeczenie zastępcze 
wojewody dotyczące wyga-
szenia mandatu wójta Piotra 
Rybkowskiego  za nieważne. 
Wiemy już, że obie strony 
otrzymały 2 lipca 2020 uza-
sadnienie do wyroku i obec-
nie wojewoda może odwołać 
się od tego wyroku do Na-
czelnego Sądu Administra-
cyjnego, może to zrobić, jak 
wspomniałem na wstępie, do 
2 sierpnia 2020 roku. Szcze-
ciński sąd w pełni uznał ar-
gumentacje wnioskodawców 
zażalenia, czyli wójta Ryb-
kowskiego i Rady Gminy. 
Jeżeli wojewoda nie odwoła 
się od wyroku, to Rybkowski 
będzie nadal wójtem gminy 
Kozielice do końca kadencji, 
tak jakby sprawy nie było,  
a jak się odwoła, to wszystko 
w rękach sędziów NSA. 

Pełną treść uzasadnienia do wyroku w powyższej sprawie opubliku-
jemy na www.pulspowiatu.pl 

PP
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Spec-Jan - ZŁOTA RĄCZKA 

Telefon 601418187

Napraw y drobne we wsz ystk ie  dni  t ygo dnia  
24 go dziny na dob ę

Jesteśmy specjalistami od awarii i naprawiamy!

NA AWARIE   SPEC - JAN

- instalacje wodne kanalizacyjne i C.O.

-  instalacje elektryczne 

- spawanie i cięcie metalu 

- naprawa ogrodzeń bram itp.

- a także prace porządkowe

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kozielice  

dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Załęże.

Sprzedam
 silnik ZETOR z koparki UN53, 60KM, 

cylinder 120mm. 
Dzwonić po godzinie 18.00 

telefon – 692 598 850.

10 lipca br.  w Przelewicach 
miała miejsce  „Sołtysiada”, pod-
czas której odbyły się występy 
artystyczne lokalnych utalento-
wanych solistów i zespołu OPTY-
MIŚCI. Organizatorzy zapewnili 
również wiele innych atrakcji za-
równo  dla dzieci, jak i dorosłych. 
M.in. był festiwal kolorów, balony, 
bańki mydlane. Był też czas na 
wspólną zabawę i poczęstunek,  
a także inne niespodzianki.

S o ł t y s i a d a  
w Przelewicach

Impreza zorganizowana zosta-
ła przez  Gminne Centrum Kul-
tury w Przelewicach i Stowarzy-
szenie „Bo Jak Nie My To Kto”,  
przy wsparciu finansowym Gminy 
Przelewice i Wicemarszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomorskie-
go. Choć pogoda nam nie dopisa-
ła, wszyscy wspaniale się bawili. 

Kasacja wyroku
 wójta Kozielic?
Do 2 sierpnia 2020 roku 

wojewoda zachodniopomor-
ski ma czas na wniesienie 
kasacji od wyroku Woje-
wódzkiego Sądu  Administra-
cyjnego w Szczecinie, który 
uznał orzeczenie zastępcze 
wojewody dotyczące wyga-
szenia mandatu wójta Piotra 
Rybkowskiego  za nieważne. 
Wiemy już, że obie strony 
otrzymały 2 lipca 2020 uza-
sadnienie do wyroku i obec-
nie wojewoda może odwołać 
się od tego wyroku do Na-
czelnego Sądu Administra-
cyjnego, może to zrobić, jak 
wspomniałem na wstępie, do 
2 sierpnia 2020 roku. Szcze-
ciński sąd w pełni uznał ar-
gumentacje wnioskodawców 
zażalenia, czyli wójta Ryb-
kowskiego i Rady Gminy. 
Jeżeli wojewoda nie odwoła 
się od wyroku, to Rybkowski 
będzie nadal wójtem gminy 
Kozielice do końca kadencji, 
tak jakby sprawy nie było,  
a jak się odwoła, to wszystko 
w rękach sędziów NSA. 

Pełną treść uzasadnienia do wyroku w powyższej sprawie opubliku-
jemy na www.pulspowiatu.pl 

PP
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Bielice, dnia 20.07.2020  r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów 

położonych w gminie Bielice 
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 293) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bielice:

1) uchwały Nr XI/84/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar obrębu Bielice, gmina Bielice;

2) uchwały Nr XI/85/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar obrębu Nowe Chrapowo, gmina Bielice;

3) uchwały Nr XI/86/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar obrębu Parsów, gmina Bielice;

4) uchwały Nr XI/87/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Stare Chrapowo i Linie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych i do prognoz oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, 
w terminie do dnia 10.08.2020 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) wnioski mogą być  

składane w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  
Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Bielice.

Przedmiotem sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego są tereny położone w obrębach Bielice, Nowe 
Chrapowo, Parsów, Stare Chrapowo i Linie.

Wójt Gminy Bielice

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1. Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończe-

nia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Bielice jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów

2. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Bielice, z siedzibą: ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice

3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania,
4. Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 

przenoszenia danych,

5. Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293),
7. Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją 

składającego wniosek,
8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bielice: e-mail:  bkaniuk@proinspektor.pl

Wakacyjny turniej piłkarski na hali OSiR
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 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 293) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bielice:

1) uchwały Nr XI/84/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar obrębu Bielice, gmina Bielice;

2) uchwały Nr XI/85/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar obrębu Nowe Chrapowo, gmina Bielice;

3) uchwały Nr XI/86/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmującego obszar obrębu Parsów, gmina Bielice;

4) uchwały Nr XI/87/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Stare Chrapowo i Linie.

9 lipca 2020 roku odbył się turniej 
piłki nożnej zorganizowany przez 
Powiatowy Międzyszkolny Ośro-
dek Sportowy w Pyrzycach. Jak 
co roku, miejscem jego rozgrywa-
nia miało być boisko wielofunkcyj-
ne przy ZS nr 1 w Pyrzycach, jed-
nak deszczowa aura w ostatniej 
chwili pokrzyżowała te plany. Na 
szczęście, dzięki przychylności 
dyrektora OSiR pana Krzysztofa 
Dębińskiego, zawodnicy mogli 
stoczyć rywalizację na hali wi-
dowiskowo-sportowej przy ulicy 
Rolnej. Sprawna organizacja oraz 
niezwykła szybkość przekazania 
informacji za pomocą Internetu 
sprawiły, iż wszystkie zaintere-
sowane osoby błyskawicznie do-
wiedziały się o zmianie miejsca 
rozgrywania turnieju, dzięki cze-
mu nie trzeba było zmieniać jego 
daty.

Mimo powyższych perturbacji, 
turniej rozpoczął się punktualnie o 
godzinie 17.00 W szranki stanęło 
6 zespołów: Orły, Koty, Laski, FC 
Bizony, Wściekłe Koguty oraz FC 
Korty. Organizatorzy zdecydowali 
się na podział zgłoszonych drużyn 
na dwie grupy. Grano systemem 
4+1, a każdy pojedynek trwał 12 
minut. Po niezwykle wyrównanej 
rywalizacji, najpierw w fazie gru-
powej, a następnie w play-offach, 
miano zwycięzców powędrowało 
do drużyny o nazwie „Orły”. Po 
zaciętej walce pokonali oni w fi-
nale drużynę „Kotów” wynikiem 
1:0, której zawodnicy musieli za-
dowolić się srebrnymi medalami. 

Wakacyjny turniej piłkarski na hali OSiR

Podium uzupełniła drużyna „La-
ski”, która pewnie pokonała „FC 
Bizony” w meczu o III miejsce. 
Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim zdobywcom medali na tym 
turnieju, zwłaszcza tych z naj-
cenniejszego kruszcu. Dziękuje-
my za udział także zawodnikom 
pozostałych drużyn, którzy mimo 
braku sukcesu zaprezentowali się 
z naprawdę dobrej strony. Odrobi-
na szczęścia mogła sprawić, że to 
właśnie oni świętowaliby sukces. 
Szczególne gratulacje kierujemy 
w stronę laureatów nagród indy-
widualnych. A są to: Krzysztof 
Mamuszka – najlepszy zawod-
nik, Łukasz Sznajdrowicz – król 
strzelców oraz Kacper Jarosz – 
najlepszy bramkarz. Warto pod-
kreślić, że turniej stał na bardzo 
wysokim poziomie, nie tylko spor-

towym, ale również i organiza-
cyjnym. Pomimo zmiany miejsca 
jego rozgrywania na zaledwie 2 
godziny przed rozpoczęciem, pra-
cownicy OSiR perfekcyjnie przy-
gotowali parkiet hali oraz szatnie 
dla zawodników. Dla uczestników 
turnieju organizatorzy przygoto-
wali kilka zgrzewek wody pitnej 
oraz słodki poczęstunek. Na za-
wodników pierwszych trzech ekip 
czekały medale oraz puchary, 
dodatkowymi nagrodami obda-
rzeni zostali zdobywcy nagród 
indywidualnych. Nagrody wręczali 
organizatorzy oraz pomysłodaw-
cy tego turnieju: Piotr Olech – 
dyrektor PMOS, Ariel Ostolski 
– sędzia, nauczyciel WF w ZS nr 
2 w Pyrzycach oraz Jan Prokop – 
wiceprzewodniczący Rady Powia-
tu Pyrzyckiego.  Pierwszy turniej 

piłki nożnej po przerwie spowodo-
wanej pandemią COVID-19 nale-
ży uznać za bardzo udany. Udało 
się bowiem zaktywizować znacz-
ną grupę młodzieży oraz doro-
słych, którzy zdecydowali się spę-
dzić to czwartkowe popołudnie na 
sportowo. Szczególne podzięko-
wania należą się panu Arielowi 
Ostolskiemu, który niezawodnie 
czuwał nad prawidłowym prze-
biegiem zmagań sportowych. Raz 
jeszcze dziękujemy pracownikom 
OSiR na czele z dyrektorem pla-
cówki Krzysztofem Dębińskim, 
bez których przychylności turniej 
ten nie mógłby się odbyć. Olbrzy-
mie wyrazy uznania kierujemy  
w stronę wszystkich uczestników 
zawodów, za zdrową, sportową 
rywalizację w duchu fair play. Jest 
to niezwykle budujące, że uzna-
li oni, iż zwycięstwo za wszel-
ką cenę nie jest celem samym  
w sobie. Co najmniej równie waż-
ne jest bowiem poszanowanie ry-
wali oraz zasad fair play.

Następny turniej piłki nożnej or-
ganizowany przez PMOS plano-
wany jest na 29 lipca. Tym razem 
miejscem zmagań będzie już bo-
isko wielofunkcyjne przy ZS nr 
1 w Pyrzycach, o ile oczywiście 
pogoda ponownie nie pokrzyżuje 
nam planów. Już dziś serdecz-
nie zachęcamy do udziału w tych 
zmaganiach.

Jan Prokop
 

 „Na ten remont, jak i na pierw-
szy etap tej inwestycji Powiat Py-
rzycki otrzymał dotację z Fundu-
szu Dróg Samorządowych, który 
wspiera dziś setki samorządów w 
naszym województwie w realiza-
cji drogowych inwestycji. Gratu-
luję panu staroście Stanisławowi 
Stępniowi, który skutecznie pozy-
skuje środki i realizuje inwestycje, 
na które od lat czekają mieszkań-
cy powiatu” - Marek Subocz wice-
wojewoda zachodniopomorski.   

 Całkowity koszt drugiego etapu 
remontu ulicy Staromiejskiej wynie-
sie 1 953 254,00 zł z dotacją z Fun-
duszu Dróg Samorządowych w wy-
sokości 50%. Prace wstępne, do-
tyczące infrastruktury technicznej  
w pasie drogi (wod-kan, energety-
ka, telekomunikacja) będą przepro-
wadzone jeszcze w tym roku, tak 

Umowa na II etap remontu ulicy Staromiejskiej podpisana 
7 lipca 2020  Starosta Pyrzycki Stanisław Stępień i prezes firmy Mal-

drobud Leszek Malinowicz w obecności Marka Subocza, wicewojewo-
dy zachodniopomorskiego podpisali umowę na realizację II etapu re-
montu ulicy Staromiejskiej w Pyrzycach, na odcinku od skrzyżowania  
z ulicą Polną do skrzyżowania z ulicą Ciepłowniczą.

by na początku 2021 roku wyko-
nawca mógł przystąpić do remontu 
jezdni, podjazdów i chodników. 

 „Planowany termin zakończe-
nia II etapu remontu ulicy Staro-
miejskiej, to koniec listopada 2021 
roku. Ale, jak widać po realizacji 
pierwszego etapu remontu tej ulicy, 
firma Maldrobud realizuje inwesty-
cje sprawnie i przed planowanym 
w umowie terminem zakończenia, 
na co oczywiście liczymy także i na 
drugim etapie remontu ulicy Staro-
miejskiej” - Stanisław Stępień, Sta-
rosta Pyrzycki
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Zgodnie z tytułem i założeniem 

cyklu publikujemy kolejną fotogra-
fię z krótkim opisem. Dziś jest to 
wizerunek kolejnego  fruwającego 
mieszkańca okolicznych pól i łąk 
w powiecie pyrzyckim. Publikowa-
ne zdjęcia są efektem fotograficz-
nych polowań mieszkańca Lipian, 
fotografika i miłośnika przyrody 
Mariana Białkowskiego. 

Dziś w roli głównej przed obiek-
tywem aparatu makolągwa - nie-
wielki ptak z rodziny ziarnojadów  
z podrodziny łuszczaków, niewiele 
mniejszy od wróbla. Jest ptakiem 
skrajnie roślinożernym. Nawet  
w okresie karmienia piskląt tylko 
nieznacznie wzbogaca dietę mszy-
cami, larwami i innymi delikatnymi 
owadami. Samiec ma czoło i pierś 
czerwonawe, głowę szara, grzbiet  
i skrzydła są brązowe, kuper ciemny  
z białymi obrzeżami, strona brzusz-
na i boki gliniaste. U samicy nie ma 
barwy czerwonej, ma też lepiej za-
znaczone kreskowanie. Wielkość 
samca i samicy jest taka sama.

Makolągwa jest ptakiem wę-
drownym. Przylatuje od marca do 
kwietnia. Wraz z nastaniem wio-
sny pojawia się w lęgowiskach. 

Pary trzymają się razem, a pod-
czas  budowy gniazda i składania 
jaj samiec nie odstępuje samicy 
nawet na chwilę. Kiedy jednak 
rozpoczyna się wysiadywanie jaj, 
pojawia się w rewirze tylko po to, 
by żerować i śpiewać w dogod-
nych miejscach, często w dużym 
oddaleniu od gniazda.

Piękny śpiew samców makolą-
gwy można usłyszeć aż do końca 
lipca. Potem milkną i rozpoczy-
nają pierzenie. Od pierwszych 
dni kwietnia do końca lipca życie 
makolągw toczy się wokół lęgów.

Zamieszkuje tereny zadrze-
wione wśród pól, sady, ogrody  
i młodniki. Unika lasów i parków. 
Nie jest u nas zbyt liczna w całym 
kraju, choć na nizinach występuje 
dość licznie.

 Zimuje na obszarze areału lę-
gowego, także w naszym kraju. 
Po przyjściu mrozów makolągwy 
przenoszą się dalej na zachód  
i południe, a do nas przylatują pta-
ki z północy i wschodu.

Zdjęcia zostały zrobione w oko-
licy Lipian.

Od kilku lat władze gminy 
Przelewice poszukują rozwiąza-
nia problemu z finansowaniem 
Ogrodu Dendrologicznego, który 
stanowi regionalną zachodnio-
pomorską perełkę, ale mimo se-
tek pomysłów na generowanie 
dochodów, nigdy na siebie nie 
zarobił i nie zarobi, a chętnych  
z pomysłami na dochody, które 
zapewniłyby mu samofinansowa-
nie jest coraz mniej. W związku z 
tym niezbędne okazało się poszu-
kanie partnera – inwestora, który 
zechce odciążyć budżet gminy 
ale  jednocześnie zagwarantuje 
rozwój ogrodu w obecnej jego po-
staci. Gmina Przelewice ma jako 
właściciel ogrodu jeszcze wię-
cej warunków dotyczących mię-
dzy innymi jego dostępności dla 
mieszkańców gminy za symbo-
liczną złotówkę i wiele innych, co 
nie ułatwia znalezienia inwestora. 

Były już rozmowy z Urzędem 
Marszałkowskim, były rozmowy  
Zachodniopomorskim Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego w Barzko-
wicach, złożono także ofertę Mini-
sterstwu Rolnictwa. „Ministerstwo 
przekazało naszą ofertę współ-
pracy do Krajowego Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa w Warsza-
wie, co zaowocowało 4 czerwca 
wizytą w naszym ogrodzie dele-
gacji KOWR. Przyjechał do nas 
p. o. dyrektora generalnego Grze-
gorz Pięta. Wizyta miała na celu 
zapoznanie się z sytuacją ogrodu, 
a także oględziny części folwarcz-
nej, która nie należy obecnie 
do ogrodu, a jest w bardzo złym 
stanie. Ta wizyta ma posłużyć 
do przygotowania przez KOWR 
oferty dla naszego ogrodu. Kiedy 
otrzymamy ofertę, będziemy ją 
analizować, my mamy także swo-
je wymagania, ale ostatecznie  
o ewentualnym oddaniu dla 
KOWR ogrodu i części folwarcz-
nej zdecyduje Rada Gminy” - 
przekazała nam Beata Osińska, 
dyrektorka Ogrodu Dendrologicz-
nego 

 

Przelewicki ogród 
czeka na rządową ofertę


