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PKN Orlen 
powróci do Lipian?

Marszałek 
też chce Ogród?

Pyrzyccy rolnicy 
nadal czekają 

Tuż przed 
otwarciem   

 nowej firmy

W powiecie 
pyrzyckim 
dwie gminy 
mają
COVID 19
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28 lipca 2020 roku Starosta Py-
rzycki Stanisław Stępień podpisał 
pozwolenie na budowę nowej sie-
dziby Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pyrzycach. Projekt, o którym 
dyskutowano od kilkunastu lat, 
dzięki konsekwentnym działa-
niom podejmowanym przez Sta-
nisława Stępnia, Starostę Pyrzyc-
kiego, dziś wchodzi w nowy etap 
– inwestor, jakim jest Komenda 
Wojewódzka Policji w Szczeci-
nie, może już rozpocząć budowę 
obiektu przy ulicy Młodych Tech-
ników. Będzie to budynek o kuba-
turze prawie 6 tysięcy m3, jednej 
kondygnacji podziemnej i dwóch 
kondygnacjach nadziemnych 
o łącznej powierzchni 2 147 m2.

„Inicjatywa budowy nowej sie-
dziby Komendy Powiatowej Policji 
w Pyrzycach zawsze miała wspar-

Od kilkunastu lat stacja paliw 
należąca do PKN Orlen znajdu-
jąca się w Lipianach przy ulicy 
Jedności Narodowej jest nie-
czynna. Mimo podejmowanych 
prób sprzedaży, obiekt nie znalazł 
chętnego na zakup i uruchomie-
nie sprzedaży paliw. Zasadniczy 
powód to zapewne problem z ren-
townością stacji w przypadku uru-
chomienia stacji paliw, ponieważ 
na obrzeżach Lipian mamy dziś 
dwie czynne stacje, a tłoku tam 
nie widać. Nieruchomość można 
byłoby oczywiście kupić na inny 
cel, ale zapewne koszty likwidacji 
instalacji, zbiorników znajdują-
cych się pod ziemią, ich utylizacji 

byłyby ogromne. Nasza redakcja 
postanowiła sprawdzić, jakie są 
plany PKN Orlen co do lipiańskie-
go obiektu.
  „Stacja w miejscowości  Lipia-

ny  została  wyłączona  ze  sprze-
daży w 2007  roku. PKN ORLEN 
obecnie  analizuje  możliwość  jej 
przywrócenia.  Analiza  wymaga 
jednak weryfikacji wielu obszarów 
biznesowych, dlatego na ten mo-
ment nie jesteśmy w stanie wska-
zać  terminu wznowienia  funkcjo-
nowania stacji”- przekazało biuro 
prasowe PKN Orlen.

Czyli, jak na razie, na tej stacji 
nie zatankujemy, ale może anali-
za biznesowa pozwoli na to w nie-
dalekiej przyszłości.  

PKN Orlen 
powróci do Lipian?

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W PYRZYCACH

cie Starostwa, takie inwestycje są 
najlepszym przykładem na  to, że 
powiat, jego instytucje, służby ad-
ministracji rządowej się rozwijają. 
Nowy  obiekt  dla  policji  to  popra-
wa  warunków  pracy  policjantów, 
obsługi  interesantów,  to poprawa 
bezpieczeństwa na naszym  tere-
nie. Mam nadzieję, że inwestycja 
szybko  zostanie  zrealizowana. 
Przypomnę,  że  po  przeniesieniu 
Komendy Powiatowej Policji do 
nowej  siedziby  w  opuszczonym 
budynku  przy  ulicy  Kościuszki 
chcemy  ulokować  siedzibę  VII 
Zamiejscowego Wydziału  Karne-
go  z  siedzibą w Pyrzycach,  taka 
jest nasza propozycja”  - oświad-
czył Stanisław Stępień, Starosta 
Pyrzycki.

   Amerykańskie wakacje

Bon turystyczny
- Uwaga na oszustów!
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21 lipca  odbyła się wycieczka 
turystyczna podopiecznych Cen-
trum Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych do Nadleśnictwa 
Myślibórz zorganizowana przez 

BUDOWA NOWEJ SIEDZIBY
KOMENDY POWIATOWEJ
POLICJI W PYRZYCACH

14. Zachodniopomorską Brygadę 
Obrony Terytorialnej, 3. Dywizję 
Piechoty Armii Amerykańskiej  
i Nadleśnictwo Myślibórz. „Pod-
czas wycieczki odbył się przejazd 

w  okolicę  Swobnicy,  zwiedzanie 
zamku  w  Swobnicy,  przemarsz 
lasem  nad  rzeką,  w  której  żyją 
bobry,  zabawy  i  gry  edukacyjne 
dotyczące  życia  lasu  i  przyrody, 

budowanie  domku  z  elemen-
tów  drewnianych  oraz  wspólne 
pieczenie  kiełbasek  na  ognisku 
przy jeziorze Dołgie” - powiedział 
nam  Zdzisław Wudarczyk, dyrek-
tor Centrum Placówek Wycho-
wawczo Opiekuńczych.

Przypomnijmy, że amerykań-
scy żołnierze od kilku miesięcy 
uczestniczą w organizowanych 
na terenie poligonu w Drawsku 
Pomorskim ćwiczeniach woj-
skowych, ale jak widać na przy-
kładzie pyrzyckim także żołnie-
rze znajdują czas na integrację 
z mieszkańcami naszego regionu. 

„Cieszę  się  bardzo,  że  kontakt 
z  wojskiem  amerykańskim  za-
inicjowany  kilka  miesięcy  temu  
z  naszą  placówką  opiekuńczą, 
tak  się  rozwija.  Na  pewno  dla 
dzieci  takie  spotkania,  wspólna 
rekreacja może  stanowić  impuls, 
motywację do nauki lub może na-
wet planów na przyszłość. Jestem 
wdzięczny,  że  płk.  Maciej  Paul  
z  14.    Zachodniopomorskiej Bry-
gady  Obrony  Terytorialnej  za-
prosił  amerykańskich  żołnierzy 
właśnie do współpracy z naszym 
powiatem,   placówką opiekuńczą 
i mam nadzieję na dalszą współ-
pracę”  - powiedział  Stanisław 
Stępień, Starosta Pyrzycki 

PP

   Amerykańskie wakacje

Za pomocą bonu osoba uprawniona może 
dokonywać płatności za usługi hotelarskie 
lub imprezy turystyczne realizowane na rzecz 
dziecka, na które tej osobie przyznano doda-
tek lub świadczenie wychowawcze (Rodzina 
„500 plus”). Co istotne, bon jest ważny do 
31 marca 2022 r. i można nim zapłacić za 
usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne 
świadczone na terenie Polski przez przedsię-
biorstwa turystyczne i organizacje pożytku pu-
blicznego, które przystąpiły do projektu Polski 
Bon Turystyczny. Lista tych podmiotów jest na 
stronach: www.bonturystyczny.gov.pl, www.
pot.gov.pl, www.polska.travel  

W Internecie pojawiły się również oferty 
płatnych usług dotyczących pomocy przy za-
łożeniu PUE ZUS i aktywacji Polskiego Bonu 
Turystycznego. Prosimy o rozwagę w po-
dejmowaniu decyzji o skorzystaniu z takich 
usług.  Przypominamy też, że nie należy oso-

Bon turystyczny
- Uwaga na oszustów!

W Internecie pojawiły się oferty oszustów, którzy próbują sprzedać 
bon. „Bon turystyczny nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki 
płatnicze. Skorzystać z niego mogą tylko osoby uprawnione” – przypomina 
Polska Organizacja Turystyczna oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

bom trzecim udostępniać swojego loginu i ha-
sła do PUE ZUS. Trzeba pamiętać, że na PUE 
ZUS klienci ZUS mają dostęp do swoich róż-
nych danych – np. do danych na temat zgło-
szenia do ubezpieczeń, o zwolnieniach lekar-
skich, o pobranych zasiłkach. Nikt poza klien-
tem (lub upoważnioną przez niego osobą) nie 
powinien mieć dostępu do tych danych.

Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy przy ak-
tywacji Polskiego Bonu Turystycznego, 
powinien  kontaktować się z całodobową 
infolinią pod nr tel. 22 11 22 111 lub e-ma-
il: bon@zus.pl.

Realizacja bonu odbywa się przez PUE 
ZUS. Od 1 sierpnia bon na platformie PUE 
ZUS mogą aktywować rodzice dzieci do 18. 
roku życia. Aby skorzystać z bonu turystycz-
nego nie trzeba składać wniosku. Bon jest 
dostępny na PUE ZUS w zakładce [Ogólny], 
w menu bocznym jest zakładka [Polski Bon 

Turystyczny] >[Mój bon]. Przed aktywacją 
bonu warto sprawdzić, która osoba w rodzinie 
jest uprawniona do pobierania świadczenia 
wychowawczego 500+ (tzn. która osoba skła-
dała wniosek o 500+). Na PUE ZUS zakładka 
[Polski Bon Turystyczny] jest widoczna u tej 
właśnie osoby. Przy aktywacji trzeba podać 
swoje dane kontaktowe – adres e-mail i nr te-
lefonu komórkowego.

Po aktywacji bonu, na adres e-mail przeka-
zany zostanie kod obsługi płatności, przy uży-
ciu którego będzie można płacić  podmiotom 
turystycznym. Każda płatność będzie potwier-
dzona jednorazowym kodem autoryzacyjnym 
wysłanym SMS-em.
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Koronawirus nie odpuszcza, 
ilość zakażeń w Polsce a także 
powiecie pyrzyckim rośnie z dnia 
na dzień. W powiecie pyrzyckim 
jak na razie przypadki zakażeń 
potwierdzono w gminie Bielice  
i Pyrzyce, w pozostałych 4 gmi-
nach nie potwierdzono żadnego 
przypadku zakażenia COVID 19. 
Trudno jest podać aktualne dane, 
bo w ostatnim tygodniu prawie 
każdy dzień przynosi informacje  
o kolejnych przypadkach, a bywa  
i tak że ich ilość zmienia się 
po kilku godzinach. Na dzień 
11.08.2020 r. łącznie na tere-
nie powiatu było 14 przypadków 
aktywnych, 2 przypadki ozdro-
wienia, na kwarantannie przeby-
wało 55 osób a pod nadzorem 
przebywało 19 osób.  Włodarze 
poszczególnych pyrzyckich gmin  
i powiatu  podejmują różne działa-
nia zmierzające do zmniejszenia 
ryzyka zakażenia mieszkańców 
i osób przebywających na ich te-
renie. 

W ubiegłym tygodniu gmina 
Pyrzyce po raz kolejny rozpo-

W powiecie pyrzyckim 
dwie gminy mają COVID 19

częła akcję odkażania miejsc 
publicznych (urząd gminy, urząd 
starostwa, jednostki podległe, 
przystanki autobusowe, place za-
baw, skwery, kościoły). W imieniu 
Gminy Pyrzyce odkażaniem zaj-
mują się dwie jednostki Ochotni-
czej Straży Pożarnej z Żabowa  
i Brzeska. 
„Od  początku  epidemii  podej-

mujemy wszystkie możliwe w ge-
stii  smorzandu  działania,  by  jak 
najbardziej ograniczyć możliwość 
rozszerzania  się  epidemii  na  na-
szym  terenie.  Jest  to  oczywiście 
bardzo  trudne zadanie, ale  jeżeli 
choć  w  niewielkim  stopniu  przy-
czynimy  się  do  wali  z  koronawi-
rusem,  to  uważam,  że  należy  to 
robić.  Chcę  bardzo  podziękować 
strażakom  z  OSP  Żabów  i  OSP 
Brzesko  to  na  nich  spoczywa 
główny  ciężar  dezynfekcji  obiek-
tów publicznych na terenie naszej 
gminy” - powiedziała burmistrz 
Marzena Podzińska 
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W powiecie pyrzyckim 
dwie gminy mają COVID 19

W minioną  środę Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji nagle zde-
cydowała, że w przyszłym roku 
zapłacimy większy abonament 
radiowo-telewizyjny. Podwyżka  
w skali roku wynosi od 6 do pra-
wie 22 zł. Podwyżka dotyczy za-
równo użytkowników radia, jak  
i telewizji. Stawka abonamentu 
za używanie radia od 2021 roku 
wzrośnie o 0,5 zł i wyniesie 7,5 zł 
miesięcznie (obecnie było to 7 zł).

Z kolei za używanie odbiornika 
telewizyjnego albo radiofonicz-
nego i telewizyjnego miesięcznie 
trzeba będzie płacić 24,50 zł - to  
o 1,8 zł więcej niż obecnie (abo-
nament w tym przypadku do tej 
pory wynosił 22,7 zł).

Abonamentu nadal nie muszą 
opłacać osoby powyżej 75 lat, 
posiadacze pierwszej grupy inwa-
lidzkiej czy emeryci powyżej 60. 
roku życia, pobierający świadcze-
nie niższe niż połowa przeciętne-
go wynagrodzenia. 

Burmistrz Pyrzyc zaprasza do udziału  
w kampanii społecznej związanej z poszuki-
waniem lokalnych pamiątek nawiązujących 
do okresu wojny polsko - bolszewickiej. 
Zachęcam  do  odnalezienia  upamiętnień, 
skojarzeń  i świadectw związanych z wyda-
rzeniami sprzed stu lat, sfotografowania ich 
i udostępnienia zdjęcia w mediach społecz-
nościowych z opisem #Wiktoria1920. Kam-
pania potrwa do 30 września br.
Pokażmy, że pamiętamy o historii sprzed 

stu lat. Biuro Programu „Niepodległa” wybra-
ne  zdjęcia  wykorzysta  do  stworzenia  wiel-
koformatowego  kolażu  układającego  się  
w słowo „Wiktoria1920”, który upamiętni set-
ną rocznicę wojny polsko-bolszewickiej.
Zapraszam do obejrzenia spotu utworzo-

nego  przez  Biuro  Programu  „Niepodległa” 
https://info.niepodlegla.gov.pl/mediateka/
plik/1669986 oraz zapoznanie ze szczegó-
łowymi  informacjami  o wydarzeniach orga-
nizowanych w całym kraju dla upamiętnienia 
setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej w linku 
poniżej  https://niepodlegla.gov.pl/aktualno-
sci/dziesiatki-wydarzen-na-stulecie-bitwy-
-warszawskiej/.

Trzy projekty obywatelskie na 2020  Nawet jak
 nie lubisz
TVP info 
to i tak

 zapłacisz

#Wiktoria1920

    7 sierpnia zakończyła się re-
jestracja wniosków do IV Edycji 
Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Pyrzyce 2020. Pula przeznaczo-
nych środków na realizację zadań  
w 2021 roku wynosi 100 000,00 zł 
brutto. 

Projekty poddane w  załączonej 
tabeli zostaną jeszcze weryfikacji 
pod względem formalnym, mery-
torycznym i prawnym,  a później 
już tylko głosowanie. 

Przypomnijmy że w roku 2019 
zwyciężył projekt pod nazwą 
„Remont świetlicy w miejscowo-
ści Stróżewo” – koszt inwestycji 
231 239,34 zł. Zadanie zdoby-
ło najwyższą ilość punktów 978 
spośród 2 prawidłowo zgłoszo-
nych projektów, w głosowaniu 
wzięło udział 232 mieszkańców, 
co stanowi 1,26 %.  W konkursie 
w 2020 roku zwyciężyło zadanie 
- „Zakup dla Szpitala Powiato-

wego w Pyrzycach zestawu do 
wideoendoskopii 1kpl kolonoskop 
+ gastroskop”, koszt zakupu to 
249.995,81 zł. brutto. Zadanie 
zdobyło najwyższą ilość punktów 
5583 spośród 6 prawidłowo zgło-
szonych projektów. W głosowaniu 
udział wzięło 1834 mieszkańców, 
co stanowi 10,05 %. 
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Na drogach powiatowych nie 
ma wakacji. Aktualnie prowa-
dzone są bez zakłóceń takie in-
westycje jak: 

► remont drogi powiatowej ul. 
Wodna w Lipianach, 

► w Pyrzycach do drugiego 
etapu remontu ulicy Starowiej-
skiej przygotowuje się firma 
Maldrobud; inwestycja ta zapla-
nowana została na lata 2020-
2021,  w roku bieżącym  wyko-
nany zostanie remont chodni-
ków. 

► W ostatni czwartek tj. 6 
sierpnia br. konsorcjum firm, któ-
rych liderem jest Jan Ksel, roz-
poczęło przebudowę  około 240 
m odcinka chodnika przy drodze 
powiatowej Pyrzyce - Gardno  
w miejscowości Parsów. 

► 7 sierpnia br. Starostwo 
złożyło do Zachodniopomor-
skiego Urzędu Wojewódzkiego 
kolejny wniosek o dofinanso-
wanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych, który dotyczy ulicy 
Poznańskiej. Jest to kolejny 

III etap remontu ciągu komu-
nikacyjnego łączącego drogi 
wojewódzkie nr 119 i 106 przy 
placu Wolności z drogą woje-
wódzką nr 122  ul. Warszaw-
ska. Przypominając: I etap – ul. 
Staromiejska od ul. Warszaw-
skiej do ul. Rolnej (zrealizowa-
ny), II etap – ul. Staromiejska 
od ul. Rolnej do skrzyżowania  
z ul. Poznańską i Ciepłowniczą 
(w trakcie realizacji), III etap – 
ul. Poznańska od skrzyżowania 
z ul. Staromiejską i Ciepłowni-
czą do ul. Jana Pawła II (plano-
wany).

 Oprócz w/w inwestycji na dro-
gach powiatowych realizowane 
jest bieżące utrzymanie dróg, 
remonty cząstkowe, kosze-
nie poboczy, cięcia korekcyjne  
i pielęgnacyjne drzew, wycinka 
krzewów z pasa drogowego, 
czyszczenie urządzeń kanaliza-
cji deszczowej. 

   

Na drogach powiatowych 

 Na zdjęciu wycinka drzewa w bardzo trudnych technicznie wa-
runkach, ul. Okrzei w Lipianach. 
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 Widokówki pojawiły się  
w powszechnym obiegu pod ko-
niec XIX wieku i zaraz znalazły 
swoich  kolekcjonerów. Było ich 
na tyle wielu, że organizowano 
wystawy, targi i spotkania entu-
zjastów „filokartystów”. W całej 
Europie wydawane były liczne 
periodyki poświęcone tematyce 
widokówek.   

  
Czasopisma filokartystyczne 

wydawane w Polsce w żadnym 
przypadku nie miały szczę-
ścia do dłuższego zaistnienia. 
W 1904 roku powstało w War-
szawie pierwsze polskie pismo 
poświęcone kolekcjonerstwu 
pocztówek - „Listek”. Niestety, 
zdołało się ono utrzymać tylko 
do końca tegoż roku. Długo trze-
ba było czekać, aby wreszcie  
w 1995 roku na polskim rynku pra-
sowym pojawiły się dwa kwartal-

Najstarsze „widokówkowe” Pyrzyce?

niki dla filokartystów. Wydawany 
w Oświęcimiu „Świat Pocztówek” 
zakończył jednak swój żywot już  
w roku następnym, tym razem 
wraz ze śmiercią wydawcy. Dru-
gi, bez jakiegokolwiek wsparcia 
finansowego, warszawski kwar-
talnik „Filokartysta”, z trudem 
utrzymujący się na wąskim ryn-
ku kolekcjonerskim, padł ofiarą 
zbyt małego zainteresowania po 
blisko pięcioletniej działalności. 
Dokumentujące historię polskiej 
pocztówki czasopismo zamieści-
ło w ostatnich numerach rubrykę 
zatytułowaną „Najstarsze ostem-
plowania”. W trzech odcinkach, 
opierając się na informacjach 
napływających od czytelników 
kolekcjonerów, którzy oczywiście 
dokumentowali pocztówkami 
swoje dane o najdawniejszych 
stemplach pocztowych na zacho-
wanych pocztówkach, zamiesz-

czono datowania z około dzie-
więćdziesięciu miejscowości z te-
renów wszystkich ziem polskich. 
Daty podawane w tym opracowa-
niu zaczynają się od 1890 roku i 
kończą na 1908 roku. 

Pytanie o najstarsze kartki 
pocztowe należy do fundamen-
talnych pytań stawianych sobie 
przez kolekcjonerów i zadawa-
nych im przez zainteresowanych 
ich kolekcjonerskimi dokona-
niami. Celem każdego kolekcjo-
nera jest wyszukanie, zdobycie  
i opisanie najstarszych pocztówek  
w tym szczególnie z obiegowymi 
stemplami i datą korespondencji. 
Takie oznaczenia czynią pocz-
tówkę niezależnie od rzadkości 
występowania na rynku raryta-
sem kolekcjonerskim i dodatkowo 
stanowią ozdobę kolekcji.

Prezentowana widokówka  
z widokiem zabudowań Pyrzyc, 
należy do jednych z najstarszych 
z mojej kolekcji, o czym świadczy 
technika jej wykonania. Niestety, 
na pieczęci pocztowej nie został 
na trwale odciśnięty rok wydania, 
a jedynie dzień i miesiąc wysyłki, 
tj. 31.12 – zatem prawdopodob-
nie są to życzenia noworoczne, 
którego roku...? Nie do końca 
wiadomo. Na dwóch zdjęciach 
obiekty obecnego kościoła i szpi-
tala powiatowego. 

Wydawca – nieznany.

Na drogach powiatowych 
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 1 sierpnia 2020 roku odbyły 
się obchody 76. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego. 
Podczas uroczystości głos za-
brali Marzena Podzińska, Bur-
mistrz Pyrzyc, w imieniu Pyrzyc-
kiego Porozumienia Środowisk 
Patriotycznych pomysłodawca 

W piątkowe popołudnie 31 lipca br. rozpoczęliśmy wydawanie pa-
kietów ochronnych dla seniorów z  Sołectwa Żuków. Dotarliśmy też do 
osób samotnych i chorych. 

Pakiety przygotowano w ramach projektu realizowanego przez KGW 
ISKRA w Żukowie pn.  „Dbamy o życie i zdrowie w naszym Żukowie” 
realizowanego w zakresie  Programu Społecznik na lata 2019-2021 
Program Marszałkowski.  Dziękuję wszystkim  zaangażowanym w ak-
cję paniom z naszego Koła, a także seniorom za ciepłe  słowa skie-
rowane pod naszym adresem. Miło jest usłyszeć, gdy to, co robimy 
społecznie, ma  dla innych znaczenie. 

Koordynator projektu Anna Garzyńska
 

OBCHODY 76. ROCZNICY 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Pakiety  ochronne
dla naszych seniorów

Wakacje zawsze były sezonem 
ogórkowym w pracy gminnych 
rad, zwyczajowo sesje odbywa-
ły się na koniec czerwca i  dwa 
miesiące wakacji. W tym roku ze 
względu na epidemię posiedzenia 
rad są jeszcze rzadsze. Swoje po-
siedzenia w lipcu odbyły trzy rady 
16 lipca w Lipianach,  31 lipca  

Samorządy na wolnym biegu 

w Pyrzycach i jedna 6 sierpnia 
w Kozielicach. Wszystkie sesje 
krótkie kilkupunktowe, a uchwa-
ły budżetowe lub dotyczące nie-
ruchomości. Na sierpień żaden 
z samorządów jak na razie nie 
planuje posiedzenia, ale zawsze 
można je zwołać w trybie nadzwy-
czajnym. 
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 1 sierpnia 2020 roku odbyły 
się obchody 76. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego. 
Podczas uroczystości głos za-
brali Marzena Podzińska, Bur-
mistrz Pyrzyc, w imieniu Pyrzyc-
kiego Porozumienia Środowisk 
Patriotycznych pomysłodawca 

obchodów Mariusz Szymkowicz 
oraz kombatant, Honorowy Oby-
watel Pyrzyc Józef Kędziora. 
   Jak w całej Polsce, tak i w Pyrzy-
cach w hołdzie bohaterom Powsta-
nia Warszawskiego punktualnie  
o godzinie 17:00 - godzinie „W” za-
brzmiała syrena alarmowa i zaśpie-

OBCHODY 76. ROCZNICY 
POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

wano Rotę. Uroczystość zakoń-
czyła się mszą świętą w kościele 
p.w. Wniebowzięcia NMP w Pyrzy-
cach i złożeniem wiązanki kwiatów 
pod pomnikiem Ofiar Katyńskich. 
-„Dziękuję  serdecznie  wszystkim 
uczestnikom  za  udział  w  uroczy-
stości,  dziękuję  kibicom  Pogoni 

Szczecin  za  efektowną  oprawę 
naszej  uroczystości  i  dzięku-
ję    panu  Mariuszowi  Szymkowi-
czowi  pomysłu  na  taki  właśnie 
sposób  świętowania  ważnej  dla 
Polaków  daty”  - powiedziała 
burmistrz Marzena Podzińska.  

w Pyrzycach i jedna 6 sierpnia 
w Kozielicach. Wszystkie sesje 
krótkie kilkupunktowe, a uchwa-
ły budżetowe lub dotyczące nie-
ruchomości. Na sierpień żaden 
z samorządów jak na razie nie 
planuje posiedzenia, ale zawsze 
można je zwołać w trybie nadzwy-
czajnym. 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

-„W  odpowiedzi  na  pytanie 
z  dnia  19.07.2020r.  przesła-
ne  do  Zachodniopomorskiego 
Oddziału Regionalnego, Agen-
cja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji  Rolnictwa  informuje,  że 
w  ramach pomocy finansowej 
producentom  rolnym,  w  któ-
rych  gospodarstwie  wystąpiły 
szkody  w  uprawach  rolnych 
spowodowane w 2019 r. przez 
suszę,  huragan,  grad,  deszcz 
nawalny, przymrozki wiosenne 
lub powodzie, wpłynęło łącznie 
635 wniosków do Biura Powia-
towego ARiMR w Pyrzycach.
W  ramach  pomocy  publicz-

nej  wpłynęło  376  wniosków,  
z czego 2 wnioski zostały wy-
cofane  przez  producentów 
rolnych.  Wydano  3  decyzje 
odmowne  oraz  371  decyzji 

W ybiegłym tygodniu firma Feldt’s Poland sp. z o.o. otworzyła swój 
zakład w Pyrzycach przy ulicy Stargardzkiej, który będzie zajmować 
się przetwórstwem ryb. 

 -  „Docelowo chcemy prowadzić produkcję na dwie zmiany, ale to 
oczywiście będzie wymagało trochę czasu na szkolenia pracowników 
i dokładne sprawdzenie urządzeń, po osiągnięciu pełnej mocy produk-
cyjnej będziemy zatrudniać około 40 osób” – powiedziała nam Małgo-
rzata Kowalewska, dyrektor zarządzający. 

Produkty z pyrzyckiego zakładu będą prawie w całości eksportowa-
ne do Szwecji, około 2% produkcji sprzedane zostanie na rynek polski.

„To nowy podmiot gospodarczy w naszej gminie i bardzo się z tego 
powodu cieszę, że mimo kryzysu, firmy inwestują. To będą nowe miej-
sca pracy dla mieszkańców  i podatki do budżetu gminy Pyrzyce. To 
jest  całkowicie  inny  profil  działalności,  produkcji,  nowe  technologie  
w naszej gminie"- wyraziła  swoje zadowolenie Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc. 

Pyrzyccy rolnicy nadal czekają 

Żniwa 2020 idą pełną parą, a jeszcze nie wszyscy rol-
nicy pyrzyccy otrzymali pomoc za szkody w uprawach  
w 2019 roku. W związku z tym, że kolejne, już tegoroczne 
wnioski niedługo zaczną wpływać do powołanych Komisji 
Szkodowych, postanowiliśmy zadać pytania o ubiegło-
roczne zaległości w wypłacaniu pomocy przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

przyznających pomoc. Pomoc 
została wypłacona w całości.

 W  ramach  pomocy  de mi-
nimis wpłynęło 259 wniosków,  
z czego 23 wnioski zostały wy-
cofane przez wnioskodawców. 
Wydano  17  decyzji  odmow-
nych  oraz  110  decyzji  przy-
znających pomoc, dla których 
wypłacono środki. Do wydania 
pozostało 109 decyzji.
W związku z wyczerpaniem 

się  krajowego  limitu  pomocy 
de minimis oraz brakiem zgo-
dy  Komisji  Europejskiej  na 
zwiększenie  limitu de minimis 
na rok 2020, lub na skorzysta-
nie  z  limitu  na  rok  następny, 
nie  była  możliwa  realizacja 
pozostałej  pomocy  suszowej  
w tej formule. 

Płatność  będzie  wypłacona 
w  ramach  przyjętej  zmiany 
do  rozporządzenia w  sprawie 
szczegółowego zakresu i spo-
sobów realizacji niektórych za-
dań  Agencji  Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa. Przy-
jęte  przez  rząd  rozwiązania 
oczekują na notyfikację Komi-
sji”  - otrzymaliśmy odpowiedź 
z ARMiR Szczecin. 

-„Sytuacja  jest  niepoważ-
na,  przecież  wszyscy  pamię-
tamy  jak  w  roku  ubiegłym 
przed  wyborami  parlamentar-
nymi  minister  rolnictwa  mó-
wił  w  mediach,  że  pieniądze 
leżą  na  kontach,  że  czekają 
na  wnioski,  że  to  samorządy 
opóźniają  wypłaty  itd.  A  póź-
niej okazało się, że pieniędzy 
na wypłaty jest mało. To gdzie 
są  te  pieniądze  na  kontach  
o których mówił pan minister?” 

- skomentował sytuację Wa-
cław Klukowski, członek Za-
chodniopomorskiej Izby Rolni-
czej Powiatu Pyrzyckiego. 

Niestety z przekazanej nam 
przez ARMiR w Szczecinie in-
formacji nie dowiadujemy się  
o choćby przybliżonej dacie, 
kiedy to 109 rolników z po-
wiatu pyrzyckiego otrzyma 
należne im z tytułu poniesio-
nych strat w 2019 roku środ-
ki. Rolnikom przyjdzie jeszcze 
poczekać, mimo że pieniądze 
były na koncie. 

PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

   W poprzednim wydaniu Pulsu 
Powiatu pisaliśmy o tym, że trwa-
ją rozmowy władz gminy Przele-
wice na temat przejęcia Ogrodu 
Dendrologicznego, perełki przy-
rodniczej regionu. przez Minister-
stwo Rolnictwa. Stan bieżący jest 
taki, że decyzja leży po stronie mi-
nisterstwa, a ono analizuje możli-
wości przejęcia ogrodu. 

W minionym tygodniu do gry  
o przelewicki ogród powrócił 
Marszałek Województwa Olgierd 
Geblewicz, który w rozmowie  
z władzami gminy Przelewice, tak-
że rozważał  możliwości wsparcia 
kompleksu pałacowo-folwarczne-
go przez Samorząd Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

W ybiegłym tygodniu firma Feldt’s Poland sp. z o.o. otworzyła swój 
zakład w Pyrzycach przy ulicy Stargardzkiej, który będzie zajmować 
się przetwórstwem ryb. 

 -  „Docelowo chcemy prowadzić produkcję na dwie zmiany, ale to 
oczywiście będzie wymagało trochę czasu na szkolenia pracowników 
i dokładne sprawdzenie urządzeń, po osiągnięciu pełnej mocy produk-
cyjnej będziemy zatrudniać około 40 osób” – powiedziała nam Małgo-
rzata Kowalewska, dyrektor zarządzający. 

Produkty z pyrzyckiego zakładu będą prawie w całości eksportowa-
ne do Szwecji, około 2% produkcji sprzedane zostanie na rynek polski.

„To nowy podmiot gospodarczy w naszej gminie i bardzo się z tego 
powodu cieszę, że mimo kryzysu, firmy inwestują. To będą nowe miej-
sca pracy dla mieszkańców  i podatki do budżetu gminy Pyrzyce. To 
jest  całkowicie  inny  profil  działalności,  produkcji,  nowe  technologie  
w naszej gminie"- wyraziła  swoje zadowolenie Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc. 

Marszałek też chce Ogród?
W rozmowach uczestniczy-

li obok Olgierda Geblewicza  
i wicemarszałka Olgierda Ku-
stosza wójt i radni gminy Prze-
lewice. Spotkanie miało miejsce 
30 lipca br. W związku z tym, że 
Gmina od dłuższego czasu sy-
gnalizowała problemy finansowe 
z utrzymaniem obiektu, dlatego 
Zarząd Województwa, doceniając 
jego szczególne walory, zdecydo-
wał się na przedstawienie oferty 
współpracy.
-  To  dla  Pomorza  Zachodnie-

go  cenny  ośrodek  turystyczny,  
o  wyjątkowych  walorach  przy-
rodniczych  i  historycznych.  Sa-
morząd  Województwa  dostrzega 
potencjał tego miejsca oraz doce-

nia  zaangażowanie Gminy  i  pró-
by  jego  wykorzystania.  Zdajemy 
sobie  także  sprawę  z  trudności, 
które  Państwo  napotykają  przy 
realizacji  planów  dotyczących 
ogrodu  i  jego utrzymania - mówił 
podczas spotkania marszałek Ol-
gierd Geblewicz, proponując rów-
nocześnie  współpracę pomiędzy 
Urzędem Marszałkowskim a Gmi-
ną Przelewice. Pozwoliłaby ona 
zaprogramować środki finanso-
we, które korzystnie wpłyną na 
kondycję kompleksu. Odciąży-
łaby także budżet Gminy, a jed-
nocześnie dawałaby gwarancję 
mieszkańcom gminy Przelewice 
dostępu do oferty ogrodu na do-
tychczasowych zasadach. Proces 

ten wymaga zgody Rady Gminy 
Przelewice i Radnych Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego. 

Obecnie  sytuację Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewi-
cach analizuje na zlecenie Mi-
nisterstwa Rolnictwa Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
w Warszawie, tutaj negocjacje 
dotyczą ewentualnego prze-
jęcia ogrodu przez minister-
stwo. Rozmowy  toczą się także  
z marszałkiem województwa, 
tutaj, jak rozumiemy, samorząd 
województwa chciałby pomóc  
w stałym pozyskiwaniu środków 
dla ogrodu i raczej o przejęciu nie 
myśli. Kiedy zapadną konkretne 
decyzje, tego nie wie nikt. 

PP

Tuż przed otwarciem nowej firmy
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25 lipca br., na zaproszenie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Ko-
zielicach, zespół „JUTRZENKA” 
pod kierunkiem p. Mariana So-
pińskiego uczestniczył w imprezie 
pn. „II Biesiada Kozielicka”, która 
odbyła się w Tetyniu.  W zespole 
„Jutrzenka” śpiewają również dru-
hny i druhowie z OSP Przelewice 
na czele z prezesem Henrykiem 
Nawojem. 

Relacje z uczestnictwa zespołu JUTRZENKA w II BIESIADZIE KOZIELCKIEJ
W ramach tego wydarzenia, 

oprócz naszego, prezentowały 
się  też zespoły: śpiewaczy „Py-
rzyczanka”, „Jarzębina” z Kozielic 
i „Poranek” z Tetynia. Ponadto na  
scenie wystąpili w przedstawieniu 
teatralnym pt. ,,Baśń o królowej 
wyspy Wolin” Fundacja „Teatr 
Teatr” wraz z KGW ,,Malwy” z 
Tetynia. W biesiadzie tej uczest-
niczył także wójt gminy Mieczy-

sław Mularczyk, który zapewnił ze 
swej strony transport uczestników 
zespołu.

Miło nam poinformować, że 
nasz zespół  w kategorii „Nagroda 
Jury” otrzymał po raz drugi I miej-
sce, a w kategorii „Nagroda Pu-
bliczności” zajął miejsce drugie.

Dla wszystkich prezentujących 
się zespołów przygotowano upo-
minki, a dla uczestników  biesiady 

poczęstunek. Z  relacji naszych 
uczestników wynika, że impre-
za była przednia i dobrze pro-
wadzona przez dyrektora GOK-
-u w Kozielicach co sprawiło, że 
w tak doborowym towarzystwie 
czas upłynął szybko i miło.

Serdecznie gratulujemy ze-
społowi „Jutrzenka” i wszystkim 
występującym oraz życzymy 
dalszych  sukcesów artystycz-
nych.

1 września uczniowie wracają do szkół i nauczania tradycyjnego, ale 
w razie lokalnego pogorszenia sytuacji epidemicznej możliwy będzie 
tryb mieszany lub całkowicie zdalny. 

Dokonano montażu pomostu 
pływającego nad jeziorem Płoń 
w miejscowości Żuków. Przedsię-
wzięcie to ma na celu rozwój infra-
struktury wodnej Gminy Przelewi-
ce poprzez zagospodarowanie je-
ziora Płoń w nowoczesny element 
infrastruktury tj. pomost pływający 
o długości 25 mb., który przy-
czyni się do wzrostu potencjału  
i atrakcyjności turystycznej naszej 
gminy. Jest to efekt kilkuletnich 
starań wójta Gminy Przelewice  
i pani sołtys wraz z Radą Sołecką 
w Żukowie. 

Łączna wartość zadania pn. 
„Budowa pomostu pływającego 
do celów rekreacyjnych na jezio-
rze Płoń w m. Żuków” to blisko 
40.000 zł, z czego dofinanso-
wanie pozyskane przez Gminę 
Przelewice przy współpracy Sto-
warzyszenia LIDER Pojezierza 

z Programu Operacyjnego „Ry-
bactwo i Morze” na lata 2014-
2020 wynosi  85% poniesionych 
kosztów. Inwestycja zrealizowana 
w ramach działania „Realizacja 
lokalnych strategii rozwoju kiero-
wanych przez społeczność” obję-
tego priorytetem 4. Zwiększenie 
zatrudnienia i spójności teryto-
rialnej, w ramach celu „Propago-
wanie dobrostanu społecznego  
i dziedzictwa kulturowego na ob-
szarach rybackich i obszarach 
akwakultury, w tym dziedzictwa 
kulturowego, rybołówstwa i akwa-
kultury oraz morskiego dziedzic-
twa kulturowego” obejmującej 
„Tworzenie, rozwój oraz wyposa-
żenie infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej, przeznaczonej na 
użytek publiczny, historycznie lub 
terytorialnie związanej z działal-
nością rybacką”.

   
 

Nowy pomost pływający nad jeziorem Płoń w Żukowie
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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

Relacje z uczestnictwa zespołu JUTRZENKA w II BIESIADZIE KOZIELCKIEJ Ośmioklasista w COVIDzie 
Egzamin ósmoklasisty w 2020 

roku odbył się po raz drugi. W 
2019 roku pierwsi uczniowie 
kończyli wprowadzoną w wyni-
ku reformy szkolnictwa ośmio-
klasową szkołę podstawową  
i pisali test na jej zakończenie. 
W 2020 roku egzamin ósmokla-
sisty był z pewnością jeszcze 
trudniejszy od przeprowadzone-
go rok wcześniej. Zajęcia stacjo-
narne w szkołach nie odbywały 
się od 12 marca 2020 roku, od 
tego dnia sukcesywnie wprowa-
dzana było nauczanie zdalne.  
Z uwagi na pandemię koronawi-
rusa egzamin ósmoklasisty nie 
mógł odbyć się w pierwotnie za-
łożonym terminie 21-23 kwietnia 
2020. Minister edukacji Dariusz 
Piontkowski  podał nową datę 
egzaminu ósmoklasisty, będzie  
to 16-18 czerwca 2020 r. Z bli-
sko dwumiesięcznym opóźnie-
niem, wywołanym pandemią 
ponad 347 tys. uczniów mogło 
wreszcie przystąpić do egzami-
nu, ale z obostrzeniami. Zgod-
nie z wytycznymi sanitarnymi, 
opracowanymi przez Centralną 
Komisję Egzaminacyjną, Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej 
oraz Głównego Inspektora Sani-
tarnego, do egzaminu może po-
dejść wyłącznie zdrowy uczeń, 
bez objawów wskazujących na 
chorobę zakaźną. Dotyczy to 
także nauczycieli i wszystkich 
innych pozostających w tym 

czasie na terenie szkoły. Na 
egzamin można było wejść wy-
łącznie z zasłoniętymi ustami  
i nosem. Maseczki trzeba było 
mieć założone cały czas – aż do 
zajęcia miejsca dla zdających. 
Same ławki przygotowane dla 
uczniów musiały stać w odstę-
pie co najmniej 1,5 m itd. Re-
asumując, nauka zdalna, przy-
gotowanie do egzaminu zdalne, 
reżim sanitarny, na pewno nie 
były pomocne ośmioklasistom 
zdającym egzamin. Do tekstu 
załączamy tabelę, która zawie-
ra średnie wyniki procentowe 
egzaminu ośmioklasisty w gmi-
nach powiatu pyrzyckiego.  

Minister edukacji poinformował 
w ubiegłym tygodniu, jak będzie 
wyglądać w stanie epidemii nauka 
od 1 września w roku szkolnym 
2020/2021, mają to być trzy mode-
le prowadzenia edukacji 
-  podstawowym modelem pracy 
w nowym roku szkolnym ma być 
tradycyjny model, w którym dzie-
ci spotykają się z nauczycielem, 
w którym zajęcia odbywają się  
w szkołach
- drugi model to trochę szkoły i tro-
chę zdalnie
- trzeci model to tak jak dotychczas 
- tylko zdalnie 

Bezpieczeństwo sanitarne 
mają zapewnić wytyczne, które 
zostały opracowane przez Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej we 

współpracy z Głównym Inspekto-
rem Sanitarnym i Ministerstwem 
Zdrowia. Wytyczne zawierają 
ogólne i szczegółowe zalecenia 
związane m.in. z organizacją za-
jęć w szkole, wydawaniem po-
siłków, higieną, czyszczeniem, 
dezynfekcją pomieszczeń i po-
wierzchni, postępowaniem w przy-
padku podejrzenia zakażenia 
u uczniów i pracowników szkoły. 
Podstawą wytycznych ma być 
przestrzeganie zasad higieny: 
częste mycie rąk, ochrona pod-
czas kichania i kaszlu, unikanie 
dotykania oczu, nosa i ust, obo-
wiązkowe zakrywanie ust i nosa 
przez osoby trzecie przychodzą-
ce do szkoły lub placówki, regu-
larne czyszczenie pomieszczeń. 

Od września nauka w ławkach Uczniowie w klasach nie będą 
musieli nosić maseczek. Sane-
pid zaleca też taką organizację 
pracy, by umożliwić zachowanie 
dystansu między osobami prze-
bywającymi na terenie szkoły. 
Opiekunowie odprowadzający 
dzieci mogą wchodzić do prze-
strzeni wspólnej szkoły, zacho-
wując zasady: jeden opiekun 
z dzieckiem/dziećmi oraz dy-
stans min. 1,5 m od innych osób. 
 
Jeżeli pracownik szkoły zaobser-
wuje u ucznia objawy mogące 
wskazywać na infekcję dróg od-
dechowych, w tym w szczegól-
ności gorączkę, kaszel, należy 
odizolować ucznia w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczo-
nym miejscu, zapewniając min. 2 
m odległości od innych osób, i nie-
zwłocznie powiadomić rodziców/
opiekunów o konieczności ode-
brania ucznia ze szkoły (rekomen-
dowany własny środek transpor-
tu) - czytamy w wytycznych GIS. 
 

Podczas zajęć wychowania fizycz-
nego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, GIS 
zaleca ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe. Podczas ustalania 
bezpiecznych zasad korzystania 
z szatni, jeżeli jest taka możliwość, 
należy udostępnić uczniom co dru-
gi boks lub wprowadzić różne go-
dziny przychodzenia uczniów do 
szkoły.

Po analizie wytycznych dyrekto-
rzy szkół i przedszkoli zastanawia-
ją się dziś skąd wziąć powierzch-
nię do nauczania dla aktualnej 
ilości uczniów żeby utrzymać dy-
stans, albo na ile zmian prowadzić 
nauczanie w szkole, albo jakiemu 
przedszkolakowi, uczniowi odmó-
wić nauczania w placówce i we-
dług jakich kryteriów odmawiać? 
Pytania dopiero się zaczną.

PP

1 września uczniowie wracają do szkół i nauczania tradycyjnego, ale 
w razie lokalnego pogorszenia sytuacji epidemicznej możliwy będzie 
tryb mieszany lub całkowicie zdalny. 
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Podobnie jak poprzednie edy-
cje biegu, również tegoroczny 
bieg miał aspekt charytatywny. 
Podczas biegu prowadzona była 
zbiórka środków finansowych na 
leczenie i rehabilitację Marty Ba-
rańskiej, która od kilku lat zmaga 
się z poważnym schorzeniem on-
kologicznym. 

Bieg Małego Partyzanta 

W biegu wzięło udział 50 
uczestników w wieku od 6 do 14 
lat . Dystans, jaki mieli  do po-
konania najmłodsi, to 50 m dla 
przedszkolaków i 400 m dla star-
szych dzieci. W tym biegu nie  było  
zwycięzców, bo chodziło przede 
wszystkim o zabawę i poczucie, 
że bierze się udział w czymś wy-
jątkowym, a każdy po zakończe-
niu biegu był wygrany! To był bieg 
nie dla nagród, tylko dla  zdrowia 
i uśmiechu. Nie znaczy to, że wy-
siłku nie należało docenić. Każdy 
uczestnik otrzymał na mecie nie-
typowy, ciosany w drewnie medal 
z wizerunkiem czołgu! 

Ideą Biegu Małego Partyzanta 
było zaszczepienie tzw. „bakcyla” 
biegania u najmłodszych już od 
wieku przedszkolnego. Jak pod-
kreślają organizatorzy: - Dajemy 
dzieciom najlepsze wzorce. Zapa-
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III LIPIAŃSKI BIEG PARTYZANTA 
ORAZ BIEG MAŁEGO PARTYZANTA

 31 lipca 2020 roku odbył się 
wakacyjny turniej piłki nożnej 
zorganizowany przez Powiatowy 
Międzyszkolny Ośrodek Sporto-
wy. Miejscem zmagań było tym 
razem boisko tartanowe przy 
ZS nr 1 w Pyrzycach. Korzystna 
pogoda zachęcała tego dnia do 
zmagań sportowych na wysokim 
poziomie.

Turniej rozpoczął się bez żad-
nych zakłóceń o godzinie 16:30. 
Do rywalizacji przystąpiło 5 ze-
społów: Laski, Koty, Bizony, FC 
Korty oraz Buły. Organizatorzy 
zdecydowali się na rozgrywanie 
zawodów systemem każdy z każ-
dym, a pojedynki trwały 12 minut. 
Grano systemem 4+1, ze zmia-
nami lotnymi. Warto podkreślić, 
iż turniej stał na niezwykle wyso-
kim poziomie, na co niewątpliwie 
wpływ miał fakt, iż większość 
uczestników stanowili obecni lub 
byli piłkarze lokalnych klubów 
sportowych. W zmaganiach rów-
nych sobie nie mieli zawodnicy 
wchodzący w skład zespołu „La-
ski”, którzy pewnie wygrali turniej, 
nie tracąc choćby punktu. Wyjąt-
kowo zacięty pojedynek o srebr-
ne medale stoczyły między sobą 
ekipy „Kotów” oraz „Bizonów”. W 

Wakacyjny turniej piłkarski na tartanie
bezpośrednim spotkaniu lepsi byli 
ci pierwsi, dzięki czemu to oni mo-
gli cieszyć się z wicemistrzostwa. 
Ich rywale musieli zadowolić się 
brązowymi medalami, co oczy-
wiście również jest powodem do 
dumy. Nieco szczęścia zabrakło 
tym razem zawodnikom pozosta-
łych drużyn, jednak im również 
należą się słowa uznania za sta-
nięcie w szranki z kolegami z in-
nych drużyn, i podjęcie zdrowej 
rywalizacji sportowej w duchu za-
sad fair play.

Warto nadmienić, że turniej 
został perfekcyjnie przygotowa-
ny pod względem logistycznym. 
Dla każdego zawodnika zapew-
niona była nielimitowana woda 
pitna, ponadto wszyscy uczestni-
cy otrzymali słodki poczęstunek. 
Oczywiście dla trzech najlep-
szych ekip przygotowano pamiąt-
kowe medale. Słowa uznania za 
przygotowanie organizacyjne 
tego wydarzenia kierujemy do Ka-
mili Migdał – pracownicy PMOS 
oraz jej przełożonego, dyrekto-
ra tej instytucji Piotra Olecha. 
Szczególne wyrazy wdzięczności 
składamy na ręce pana Jerzego 
Albrewczyńskiego – nauczyciela 
WF w SOSW Pyrzyce, czuwają-

cego nad prawidłowym przebie-
giem zmagań piłkarskich na tym 
turnieju. Podziękowania kieruje-
my również do Jana Prokopa – 
wiceprzewodniczącego Rady Po-
wiatu Pyrzyckiego, który istotnie 
przyczynił się do rozpropagowa-
nia wiadomości na temat turnieju, 
a także czuwał nad prawidłowym 
przebiegiem wydarzenia. 

Następny turniej piłki nożnej 
organizowany przez PMOS pla-
nowany jest na II połowę sierpnia, 
również na boisku tartanowym 

przy ZS nr 1 w Pyrzycach. Do-
kładniejsza data zostanie ogło-
szona w późniejszym terminie. 
Serdecznie zapraszamy do ak-
tywnego uczestnictwa w kolejnym 
wakacyjnym turnieju.

    
   
      J.P. 

Organizatorem tytułowego wydarzenia było 
Stowarzyszenie Lipiański Klub Motorowy „Partyzanci” 

i Stowarzyszenie Epidemia Sportu.
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rańskiej, która od kilku lat zmaga 
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W biegu wzięło udział 50 
uczestników w wieku od 6 do 14 
lat . Dystans, jaki mieli  do po-
konania najmłodsi, to 50 m dla 
przedszkolaków i 400 m dla star-
szych dzieci. W tym biegu nie  było  
zwycięzców, bo chodziło przede 
wszystkim o zabawę i poczucie, 
że bierze się udział w czymś wy-
jątkowym, a każdy po zakończe-
niu biegu był wygrany! To był bieg 
nie dla nagród, tylko dla  zdrowia 
i uśmiechu. Nie znaczy to, że wy-
siłku nie należało docenić. Każdy 
uczestnik otrzymał na mecie nie-
typowy, ciosany w drewnie medal 
z wizerunkiem czołgu! 

Ideą Biegu Małego Partyzanta 
było zaszczepienie tzw. „bakcyla” 
biegania u najmłodszych już od 
wieku przedszkolnego. Jak pod-
kreślają organizatorzy: - Dajemy 
dzieciom najlepsze wzorce. Zapa-

lamy iskrę, a co z tym dalej zrobią 
dzieciaki i ich rodzice pozostaje 
sprawą otwartą. Być może któ-
reś z nich pójdzie w ślady  Sofii 
Ennaoui- pochodzącej z Lipian 
vicemistrzyni Europy z Berlina i 
Glasgow w biegu na 1500m, która 
trenowała również i tutaj - na tere-
nie Gór Skrzynkowskich. 

Bieg główny

W III Lipiańskim Biegu Party-
zanta wzięło udział 103 zawod-
ników z całej Polski. Biegacze 
przyjechali do Lipian z takich 
miejscowości jak: Szczecin, Py-
rzyce, Poznań, Mińsk Mazowiec-
ki, Barlinek, Letnin, Stargard, Te-
tyń, Kozielice, Nowielin, Gryfino, 
Gorzów, Kielce, Brzesko, Most-
kowo, Moskorzyn, Kłodzino, Ba-
czyna Poklatki. Wyjątkową grupę 
zawodników stanowili w tym roku 
amerykańscy żołnierze, którzy 
stacjonują w Polsce w ramach 
ćwiczeń Defender-Europe 20 
Plus. Trasa biegu wynosiła 5 km 
i prowadziła atrakcyjnymi krajo-
brazowo Górami Skrzynkowskimi, 
drogami leśnymi i polnymi przy je-
ziorze Wądół.  

Dla pasjonatów biegania trasa 
okazała się prawdziwą gratką ze 
względu na chwilami ekstremal-

ne warunki, bowiem na odcinku 
5 km były w sumie tylko podbie-
gi i zbiegi. Na ostatnim dystansie 
na biegaczy czekała przeprawa 
przez żwirownię, co przy wyso-
kiej temperaturze nie należało do 
przyjemności. Jednak dzięki fo-
tografom, którzy ustawiali się na 
podbiegach, każdy z uśmiechem 
przemierzał kolejne metry. Celem 
biegu było inicjowanie i wspieranie 
rozwoju sportu, przede wszystkim 
zaś: popularyzacja idei biegania 
jako najprostszej formy aktyw-
nego wypoczynku, promowanie 
kultury fizycznej, promowanie 
zdrowego trybu życia, promocja 
walorów turystyczno-sportowych 
gminy Lipiany.

W kategorii
 mężczyzn zwyciężyli:

1. Maciej Łucyk. Klub: Mara-
tończyk Poznań. Miejscowość: 
Poklatki 

2. Bartosz Przekopowicz. Klub 
SzwarcTeam. Miejscowość: Star-
gard

Kobiety:
1. Barbara Pochranowicz. Sto-

warzyszenie Maraton Dębno, 
OSP Dębno. Miejscowość: Dębno

2. Katarzyna Fieńko.    Miejsco-

wość Pełczyce
3. Kamila Kowalczyk. Klub: Bie-

gam bo lubię Gorzów. Miejsco-
wość: Gorzów

Zarząd Stowarzyszenia Lipiań-
ski Klub Motorowy i Stowarzysze-
nia Epidemia Sportu bardzo dzię-
kuje wszystkim osobom i instytu-
cjom, które wpierały tegoroczne 
wydarzenie. Sponsorzy: Gmina  
Lipiany, Powiat Pyrzycki, Woje-
wództwo Zachodniopomorskie, 
Burmistrz Lipian Bartłomiej Króli-
kowski, Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Lipianach, Hala Lipia-
ny, Gminny Zakład Komunalny w 
Lipianach, Koszalińska Agencja 
Rozwoju Regionalnego Spółka 
Akcyjna, Ochotnicza Straż Pożar-
na w Lipianach, Bank Spółdziel-
czy w Wolinie Oddział w Lipia-
nach, mpowroznik.com - Usługi 
Informatyczne i Biuro Obsługi Za-
gadnień BHP, Poligrafia Szczecin 
BestSub (best sab)Szymon Stani-
szewski, Piekarnia Lipiany, CJS 
Tłumaczenia Myślibórz - sprawy 
celne i podatkowe, zwrot podatku 
za pracę za granicą, tłumaczenia 
przysięgłe. 

Patronat medialny:
Puls Powiatu
Radio Plus Lipiany
Fotografia Sportowa Dulny Foto
TVK Aura
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kładniejsza data zostanie ogło-
szona w późniejszym terminie. 
Serdecznie zapraszamy do ak-
tywnego uczestnictwa w kolejnym 
wakacyjnym turnieju.

    
   
      J.P. 
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Świat obok               nas
 Tym razem na fotografii uwieczniony zo-

stał rzadko spotykany w okolicznych lasów  
i na łąkach powiatu pyrzyckiego dzięcioł zie-
lony. Jak już do nas przyleci to amieszkuje 
świetliste lasy mieszane, doliny rzek i skraje 
większych kompleksów leśnych w niemal 
całej Europie. W Polsce jest nieliczny w ca-
łym  kraju, poza wyższymi partiami gór.

Samice mają wąs czysto czarny, a samiec 
z czerwonym środkiem. Osobniki młodocia-
ne  mają od spodu dwie obfite ciemne, a z 
wierzchu jasne plamki. Dzięcioły zielone są 
wyspecjalizowane w zjadaniu mrówek i to 
głównie mniejszych gatunków, budujących 
gniazda w ziemi lub w spróchniałych  pniach. 
Z lubością kopie w ziemi, rozgrzebuje mrowi-
ska mrówek darniowych lub rozkuwa zmur-
szałe, leżące na ziemi konary drzew liścia-
stych.

Mimo sporych rozmiarów dzięcioły zielone 
kują niemal wyłącznie w miękkim drzewie 
wierzb i topól. Ich dziuple lęgowe znajdują 
się z reguły w połowie wysokości głównego 
pnia osiki lub topoli - rzadziej w innym drze-
wie liściastym.

Samica znosi 5-7 jaj i wysiaduje je przy 
współudziale samca, który zastępuje ją 
głównie nocą.

Pokarm dzięcioła zielonego to głównie 
mrówki i ich larwy, a poza tym żerujące  
w spróchniałym drewnie larwy chrząszczy.

Ptak osiadły. W okresie zimowym ,,kąpie 
się”  w puszystym śniegu, zostawiając wi-
doczne ślady skrzydeł.

   29 lipca 2020 r., w godzinach wczesno-
poronnych, spotkałem tego osobnika na te-
renie jednego z ośrodków w pobliżu jeziora 
Chłop, gdzie zbierał na ziemi mrówki.

Mamy kolejną fotografię wykonaną przez Mariana Białkowskiego i ją prezen-
tujemy w tytułowym cyklu „Obok nas”.

7 sierpnia w Dzienniku Ustaw 
opublikowano rozporządzenie 
rady Ministrów w sprawie ustano-
wienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z 
wystąpieniem stanu epidemii.  „Z 
uwagi  na  fakt,  że  obserwujemy 
coraz częstsze lekceważenie obo-
wiązku zasłaniania nosa i ust, co 
może  skutkować  nowymi  zaka-
żeniami  oraz  biorąc  pod  uwagę 
opinie  lekarzy,  którzy  nie  widzą 
istotnych przeciwwskazań do no-
szenia  masek,  zdecydowaliśmy 
się,  że  od  soboty  z  obowiązku 
zakrywania nosa i ust w sklepach, 
urzędach  czy  transporcie  zwal-
niają  ściśle  określone  w  rozpo-
rządzeniu  wskazania.  Poza  nimi 
obowiązek zasłaniania twarzy jest 
powszechny” – powiedział na kon-
ferencji prasowej minister  Janusz 
Cieszyński.

Początkowo planowano, że od 
1 września 2020 r. zostanie wpro-
wadzony obowiązek przedstawia-

nia zaświadczenia potwierdzają-
cego niemożność zakrywania ust 
i nosa ze względów zdrowotnych.

Obecnie, w ostatecznej wer-
sji rozporządzenia jest przepis 
gwarantujący, że od 8 sierpnia 
obowiązkowe będzie zakrywanie 
ust i nosa, jeśli nie za pomocą 
maseczki, to przy użyciu przyłbicy  
(w tym tylko takiej zakrywającej 
ust i nos) lub części odzieży.

Wyłączenia od tej zasady obej-
mą  m.in. osoby z całościowymi 
zaburzeniami rozwoju, zaburze-
niami psychicznymi, niepełno-
sprawnością intelektualna w stop-
niu umiarkowanym, znacznym 
albo głębokim, a także osoby ma-
jące trudności w samodzielnym 
zakryciu lub odkryciu ust lub nosa. 

Za brak maski możemy otrzy-
mać mandat w wysokości  500 
zł, a sprawa może także trafić do 
sanepidu, który może nałożyć 30 
tys. zł kary. 

Bez maski 
mandat!!!


