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Kolej PLUS Pyrzyce?

4 kandydatów 
na  dyrektora

Dłużnicy 
alimentacyjni

Będą kolejne
pieniądze 
na samorządowe
inwestycje

70 dni 
do likwidacji
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    30 sierpnia 2020 r. na bo-
isku w Bielicach, z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności, 
odbył się Piknik Dożynkowy o te-
matyce rybołówstwa, który w sym-
boliczny sposób nawiązywał do tra-
dycji podtrzymywanej przez Gmi-
nę Bielice. Tradycyjnie obchody 
rozpoczęto mszą świętą polową, 
dziękczynną w intencji rolników, 
ogrodników, sadowników, pszcze-
larzy i rybaków koncelebrowaną 
przez ks. proboszcza Jana Fa-
rona oraz naszego nowego wi-
kariusza ks. Piotra Śliżewskiego. 
Starostami tegorocznych dożynek 
byli pan Stanisław Wądołowski 
wraz ze swoją małżonką Graży-
ną Wądołowską. Pan Stanisław 
Wądołowski od kilku lat jest soł-
tysem wsi Bielice jednocześnie 
pełni funkcję radnego Powiatu Py-
rzyckiego.  Po zakończeniu nabo-
żeństwa pani wójt Iwona Kochel 
skierowała do wszystkich rolników  
i ludzi związanych z rybactwem  
słowa podziękowania  i uznania 
za ich całoroczny trud. Ponadto 
powitała liczne grono przybyłych 
na uroczystość gości, wśród któ-
rych znaleźli się radni Gminy Bie-
lice, sołtysi Gminy Bielice i radni 
Powiatu Pyrzyckiego, a także de-
legacja z Ministerstwa Gospodar-
ki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
Dzięki środkom z Ministerstwa 
Gmina zorganizowała tegoroczny 
Piknik Dożynkowy w Bielicach. Po 
wystąpieniu pani wójt głos zabrał 
dyrektor Departamentu Gospo-
darki Morskiej i Żeglugi Śródlądo-
wej Tomasz Tereszkiewicz, który 

Epidemia COVID-19 i troska 
o zdrowie mieszkańców były 
główną przyczyną zmiany planu 
obchodów dożynek gminno-pa-

w imieniu  ministra Marka Gróbar-
czyka odczytał list z życzeniami 
przekazując go na ręce pani wójt. 
Każdy uczestnik mógł skorzy-
stać z licznych atrakcji  w postaci 
przejażdżki ciuchcią, najmłodsi  
z dmuchańców, gier, zabaw  przy-
gotowanych przez animatorów 
i oczywiście ciekawych konkur-
sów przeprowadzonych w kąciku 
zabaw przez panie nauczycielki: 
Monikę Jóźwiak, Marzenę Zięcinę 
oraz dyrektorkę Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Bielicach panią 
Elżbietę Kreft. Wyłonionych zwy-
cięzców nagrodzono wspaniały-
mi nagrodami. Również dużym 
zainteresowaniem cieszyły się 
konkursy dla kobiet i mężczyzn 
przeprowadzone przez nasze-
go niezawodnego konferansjera. 
Mężczyźni zmagali się w jak naj-
dalszym rzucie snopkiem słomy, 
zaś kobiety w jak najdalszym 
rzucie gumowcem, śmiechu było 
co nie miara. Również odbył się 
konkurs mieszany, który polegał 
na jak najszybszym pokonaniu 
odcinka na jednej nodze. Rywa-
lizacja była niesamowita, a zwy-
cięzca był tylko jeden. W każ-
dym konkursie nagradzane były 
pierwsze 3 miejsca, do wygrania 
były  artykuły plażowe i nie tylko, 
po twarzach uczestników można 
było wywnioskować zadowolenie 
z wygranej. W trakcie trwania pik-
niku na scenie zagościł, już nie 
po raz pierwszy w naszej gmi-
nie,  zespół „Optymiści” z Prze-
lewic, który umilał wolny czas. 
 

PP 

Dożynki w Bielicach 

Msza święta dziękczynna za zebrane plony
rafialnych. Doroczne Święto Plo-
nów skrócone zostało jedynie do 
mszy świętej dziękczynnej oraz 
konkursu wieńców, bez części 

artystyczno-rozrywkowej. W ko-
ściele parafialnym pw. NMP Matki 
Kościoła w Warnicach 5. września 
odprawiona została msza święta 

koncelebrowana. Ks. wikariusz 
Łukasz Wójtowicz przewodniczył 
Eucharystii, a ks. proboszcz Ro-
bert Gnych współuczestniczył  
w koncelebracji.

Podpisano umowę 
na modernizację sieci kanalizacji 

sanitarnej w Pyrzycach
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W domu, w samochodzie czy samolocie. O północy czy o czwar-
tej rano. Teraz bilet do kina na kabaret i na koncert możemy kupić 
online lub w biletomacie zlokalizowanym w holu PDK. Można też 
bilet kupić w sposób tradycyjny w kasie PDK. Tylko... po co?

Pierwszy film po przerwie już w sobotę 26 września o godz. 
16:30. Startujemy z”Pętlą” Patryka Vegi.

Zalukaj na naszą stronę i dowiedz się więcej!!!
#pdk #kinopdk #pyrzyckidomkultury

Pracownicy PDK zapraszają 

ODPALAMY!!!
Mamy to! Biletomat i sprzedaż  

w necie w PDK!

Na przełomie września i paź-
dziernika 2020 r. Pyrzyckie 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. 
z o.o. rozpocznie realizację bar-
dzo ważnej dla miasta inwestycji 
w infrastrukturze kanalizacyjnej. 
Spółka w dniu 31.08.2020r. pod-
pisała umowę o roboty budow-
lane z wykonawcą tj. MAZUR 
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych z siedzibą  
w Łozienicy, gm. Goleniów na 
kwotę 9.135.210 zł. Przedsię-
wzięcie zostanie sfinansowane 
ze środków własnych oraz z po-
życzki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie. Inwesty-
cja objęta jest aktualnym Wielo-
letnim planem rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych  
i urządzeń kanalizacyjnych na 
lata 2020-2038. 

W ramach inwestycji przepro-
wadzona będzie modernizacja 
sieci kanalizacji sanitarnej w uli-
cach Ciepłowniczej i Poznańskiej 

Podpisano umowę 
na modernizację sieci kanalizacji 

sanitarnej w Pyrzycach

oraz w ulicy Sikorskiego do ulicy 
Mickiewicza w Pyrzycach poprzez 
wyłączenie z eksploatacji istnieją-
cej i wybudowanie w jej miejsce 
nowej z przełączeniem dotych-
czasowych użytkowników do mo-
dernizowanej sieci.

Szczegółowy zakres robót obej-
muje wybudowanie sieci kanaliza-
cji sanitarnej:

■ ulica Ciepłownicza i Poznań-
ska: ø 800mm o długości 0,856 
km 

■ ulica Sikorskiego do ulicy 
Mickiewicza: ø 800mm o długo-
ści 0,418 km, ø 500mm o długo-
ści 0,352 km (w tym budowa no-
wych fragmentów sieci - ø 500mm  
o długości 0,326 km). 

 Planowane zakończenie reali-
zacji to wrzesień 2022r. Inwesty-
cja poprawi sprawność systemu 
kanalizacyjnego miasta w tym 
wyeliminuje zjawisko przepełnie-
nia sieci kanalizacyjnej i towarzy-
szące temu występowanie cofek 
i zalewanie piwnic w budynkach. 

 
 

5 września 2020 r. w kaplicy św. 
Ducha w Pyrzycach miała miejsce 
kolejna odsłona akcji pod patrona-
tem pary prezydenckiej „Narodo-
we Czytanie”. Przesłanie prezy-
denta odczytała Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska – „Jestem 
przekonany, że ten wyjątkowy 
utwór, którego inscenizacje trwa-
le zapisały się w historii polskiego 
teatru, my także przeczytamy na 
wiele różnych i oryginalnych spo-
sobów, które są stałym walorem 
Narodowego Czytania i poprzez 
które tę akcję współtworzą Pola-
cy w różnym wieku w tak licznych 
miejscach w Polsce i na całym 
świecie. Ufam, że – wzorem lat 
ubiegłych – i tym razem podczas 
Narodowego Czytania każdy z 
Państwa odkryje swoją Balladynę, 
oddając się refleksji nad uniwer-
salnym przesłaniem tego utwo-
ru, który obnaża ludzkie słabości  

i wady, a zarazem opowiada się po 
stronie zgody, porozumienia i uka-
zuje zwycięstwo dobra nad złem.” 
 Pyrzycką odsłonę akcji pod patro-
natem Burmistrz Pyrzyc Marzeny 
Podzinskiej przygotowała Pyrzycka 
Biblioteka Publiczna wraz z Sekcją 
Literatury, Historii i Sztuki Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach 
 Adaptacji dramatu dokonała  
i słowem wstępnym okrasiła 
Wiktoria Wiszniowska – Kija-
na,  liderka Sekcji Literatury, Hi-
storii i Sztuki UTW w Pyrzycach 
Utwór czytali: Marzena Podzińska - 
Alina, Zenobia Walczak – narrator, 
Astrid Czarnecka – Goplana, Da-
nuta Kozłowska – Balladyna, Ali-
cja Przepiórka – matka, Wojciech 
Siatczyński – kanclerz, Janusz 
Przepiórka – Skierka, Edwin Nickel 
- Chochlik, Józef Majewski – Kirkor 
oraz Józef Kędziora jako Pustelnik.

Narodowe Czytanie 
„Balladyny” Juliusza Słowackiego
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Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie informuje
Jesteśmy lokalną grupą działania, która realizuje dwufunduszową strategię rozwoju współfinansowaną przez Unię Europej-

ską na lata 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybac-
kiego (EFMiR). Obszar naszego działania  to 14  gmin województwa zachodniopomorskiego, położonych w trzech powiatach 
- powiat stargardzki: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań;  powiat 
pyrzycki: Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Stare Czarnowo. 

► nabory wniosków o przyznanie pomocy: w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020. 
Zakres - zachowania dziedzictwa lokalnego oraz w ramach Programu Operacyjnego „RYBACTWO I MORZE”. Zakres - Prze-
ciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji 
odnawialnych źródeł energii. Składanie wniosków: 11.09 - 9.10 do godz. 1400

► 18 września 2020 r. godz.1200 szkolenie w Warnicach z wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 
2/2020 z PROW - Zachowania dziedzictwa lokalnego

► 18 września 2020 r. godz.1330 szkolenie w Warnicach z wniosków o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 
2/2020/R z PORiM - Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, two-
rzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii

► 26 września 2020 r. godz. 1000 , lokalizacja - strzelnica w Chociwlu, w ramach działania - W zdrowym ciele zdrowy duch - 
wyprawa po zioła i grzyby w a następnie warsztaty i wykład o wykorzystaniu ziół, grzybów 

► do końca roku 2020 ogłosimy konkurs z rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim - podejmowanie działalności 
gospodarczej (limit środków 750 000 zł, premia na 1 operację 50 000 zł)  oraz konkurs grantowy w ramach Akademii Wolnego 
czasu (limit środków ok. 79 000 zł) 

Po  sze rsze  i n fo rmac je  zap raszamy  na  s t r onę  S towarzyszen ia  www.w i r - l gd .o rg .p l . W związku z pande-
mią koronawirusa prosimy o kontakty mailowe wir-lgd@wp.pl lub telefoniczne 91 578 43 78. W sytuacjach niezbędnych wizyta 
w biurze po uprzednim umówieniu.

Pyrzyce nie są ośrodkiem aka-
demickim, mimo to w gminie dzia-
ła od kilkunastu lat Uniwersytet 
Trzeciego Wieku.  W związku ze 
zbliżającym się jubileuszem 15-le-
cia działalności „uczelni”, a także 
przeprowadzką do nowej siedziby 
poprosiłem o krótką rozmowę Ze-
nobię Walczak, prezes UTW. 

Ryszard Tański - Po 15 latach 
„tułaczki” Uniwersytet Trzecie-
go Wieku ma wreszcie swoją 
siedzibę.

Zenobia Walczak - Tak. Na 
jubileusz 15-lecia naszej działal-
ności otrzymaliśmy od pani bur-
mistrz Marzeny Podzińskiej cu-
downy prezent w postaci pięknych 
pomieszczeń na naszą siedzibę. 
Mieści się ona w Szkole Podsta-
wowej przy ul. Rejtana. Znajdują 
się tu dwie duże sale i 4 mniejsze, 
w jednej z nich w pełni wyposa-
żona kuchnia. Pomieszczenia 
przekazała pani burmistrz, za co 
jesteśmy ogromnie wdzięczni, ale 
też serdecznie dziękujemy pani 
Małgosi Piotrowskiej i pani Jani-
nie Durka z Fundacji Talent, Pro-
mocja, Postęp za meble i wyposa-
żenie kuchni. Oficjalne, uroczyste 
otwarcie biura miało miejsce 9 
września br.

R.T. - Czy wszystkie sekcje 
działają w nowym  miejscu, czy 
są takie, które korzystają jesz-
cze z innych lokali?

Z.W. - Jeśli tylko sytuacja po-
zwoli, to prawie wszystkie sekcje 
będą mogły odbywać zajęcia w 
naszych pomieszczeniach. Jesz-

cze nie wiemy, co będzie z chó-
rem „CONSONANS, ponieważ 
nie mamy instrumentu, który po-
trzebny jest do prób. Nie wiem 
też, czy sekcja tańca będzie mo-
gła tu ćwiczyć. Okaże się to gdy 
zaczną się próby. Mam nadzieję, 
że pandemia nie przeszkodzi już 
nam w normalnej pracy. Sekcja 
jogi i brydża sportowego już dzia-
łają. Pracuje też sekcja kulinar-
na, która do tej pory korzystała  
z kuchni w Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym. Sale są na tyle 
duże, że nasze wykłady będą się 
tu odbywały. Do tej pory korzysta-
liśmy z uprzejmości Urzędu Miej-
skiego. Tu też będą się odbywały 
spotkania integracyjne.

R.T. - Jakie macie kierunki 
„studiów” w roku akademickim 
2020/2021?

Z.W. - Jeśli chodzi o rok akade-
micki 2020/2021 to nie planujemy 
większych zmian dotyczących na-
szych sekcji. Jeśli znajdą się chęt-
ni, możemy utworzyć dodatkowo 
sekcję języka angielskiego i języ-
ka rosyjskiego. Lektor jest, tylko 
potrzebni są chętni „studenci”.

R.T. - Czy zajęcia, tak jak na 
wielu uczelniach w Polsce, od-
bywają się zdalnie?

Z.W. - Na naszej „uczelni” od 
marca, ze względu na pandemię 
zajęcia zostały zawieszone, co 
nie znaczy, że nic się nie działo. 
Pracował kabaret „60-tka”, po-
sadziliśmy na 15-lecie drzewko  
i urządziliśmy   „chrzciny” nasze-
go „STUDENCIKA”, zorganizo-

waliśmy spotkanie integracyjne 
na stadionie, urządzaliśmy biuro, 
uczestniczyliśmy w obchodach 
76. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego, byliśmy obec-
ni na VI-Letniej Szkole Seniora  
w Dziwnówku. Wspólnie z Pyrzyc-
ką Biblioteką Publiczną wzięliśmy 
udział w Narodowym Czytaniu 
„Balladyny”. Na bieżąco pracuje 
Zarząd i odbywają się dyżury.

R.T. - W tym roku UTW ob-
chodzi 15-lecie istnienia, czy 
w związku z epidemią jubileusz 
nie będzie obchodzony?

Z.W. - 25 października 2020 r. 
mija 15 lat od powstania nasze-
go Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Uważam, że jest to piękny 
„KRYSZTAŁOWY” jubileusz i nie 
może być tak, aby go nie uczcić. 
W związku z tym 9 października 

br. o godz. 15.30 w Sali wido-
wiskowo-kinowej Pyrzyckiego 
Domu Kultury odbędzie się gala 
jubileuszowa, oczywiście przy za-
chowaniu wszystkich obostrzeń 
epidemicznych. Jubileusz od-
będzie się pod patronatem pani 
burmistrz Marzeny Podzińskiej  
i przy ogromnej jej pomocy oraz, 
pracowników Urzędu Miejskiego 
i  Pyrzyckiego Domu Kultury.  Tę 
opiekę i pomoc pani burmistrz, dy-
rekcji i pracowników Pyrzyckiego 
Domu Kultury, Pyrzyckiej Biblio-
teki Publicznej i Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji odczuwamy na co 
dzień, za co jesteśmy ogromnie 
wdzięczni. Dziękujemy również 
wszystkim naszym darczyńcom, 
którzy wspierają nas przy realiza-
cji różnych naszych działań.

 
R.T. 

Pyrzyccy studenci w nowej siedzibie

Mimo że umowa na wykonanie 
inwestycji pn. “Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1603Z ul. Wodna 
w Lipianach” określa termin za-
kończenia  na 30 listopada 2020 
roku, to już dziś stan zaawanso-
wania można ocenić jako wysoki, 
rokujący zakończenie robót przed 
terminem. „Obecnie mamy wyko-
nane prace ziemne, położona jest 
pierwsza warstwa asfaltu, koń-
czone są chodniki. Wykonawca 
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jubileuszowa, oczywiście przy za-
chowaniu wszystkich obostrzeń 
epidemicznych. Jubileusz od-
będzie się pod patronatem pani 
burmistrz Marzeny Podzińskiej  
i przy ogromnej jej pomocy oraz, 
pracowników Urzędu Miejskiego 
i  Pyrzyckiego Domu Kultury.  Tę 
opiekę i pomoc pani burmistrz, dy-
rekcji i pracowników Pyrzyckiego 
Domu Kultury, Pyrzyckiej Biblio-
teki Publicznej i Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji odczuwamy na co 
dzień, za co jesteśmy ogromnie 
wdzięczni. Dziękujemy również 
wszystkim naszym darczyńcom, 
którzy wspierają nas przy realiza-
cji różnych naszych działań.

 
R.T. 

Pyrzyccy studenci w nowej siedzibie

Mimo że umowa na wykonanie 
inwestycji pn. “Przebudowa drogi 
powiatowej nr 1603Z ul. Wodna 
w Lipianach” określa termin za-
kończenia  na 30 listopada 2020 
roku, to już dziś stan zaawanso-
wania można ocenić jako wysoki, 
rokujący zakończenie robót przed 
terminem. „Obecnie mamy wyko-
nane prace ziemne, położona jest 
pierwsza warstwa asfaltu, koń-
czone są chodniki. Wykonawca 

Dobre tempo prac na powiatowej drodze
ma obecnie do wykonania prze-
łożenie 50 - metrowego odcinka 
drogi wykonanej z  zabytkowego 
bruku granitowego, ten odcinek 
remontowanej drogi powiatowej 
będzie realizowany pod nadzo-
rem Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków” – wypowiedział 
się Stanisław Stępień, Starosta 
Pyrzycki. 

Inwestycja jest realizowana 
w oparciu o środki pozyskane 

przez Starostwo Powiatowe w 
Pyrzycach z Funduszu Dróg Sa-
morządowych w wysokości 50%. 
wartości zadania, środki własne 
Starostwa i wsparciu inwestycji 
przez Gminę Lipiany w wysoko-
ści 50.000.00 zł. Całkowity koszt 
remontu ulicy Wodnej wyniesie 
279.985.10 zł. 

„Mamy dość intensywny rok je-
żeli chodzi o duże inwestycje dro-
gowe, zakończyliśmy pierwszy 

etap remontu ulicy Staromiejskiej 
w Pyrzycach i niebawem rozpocz-
niemy drugi etap remontu tej ulicy 
z planem realizacji na 2020 i 2021 
rok. Czekamy także na decyzję  
Funduszu Dróg Samorządowych, 
gdzie złożyliśmy kolejny wniosek 
na remont ulicy Poznańskiej od 
skrzyżowania z ulicą Ciepłowni-
czą do skrzyżowania z ulicą Jana 
Pawła II. Mam nadzieję, że tak jak 
wcześniejsze nasze projekty tak-
że i ten otrzyma dofinansowanie” 
– uzupełnił swoją wypowiedź Sta-
nisław Stępień, Starosta Pyrzycki. 
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
 GMINY BIELICE

o wywieszeniu w siedzibie Urzędu
 wykazu nieruchomości nr 6/2020, 

przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę – zgodnie 

z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
z dnia 14 września 2004r.
w sprawie sposobu i trybu 

przeprowadzania przetargów
 oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Wójt Gminy Bielice
 informuje

 W życiu każdej szkoły 
są wydarzenia, które pamięta się 
bardzo długo. Jednym z takich 
wydarzeń jest wprowadzenie no-
wego sztandaru w Szkole Podsta-
wowej im. Władysława Broniew-
skiego w Mielęcinie, w dniu roz-
poczęcia nowego roku szkolnego 
2020/2021. Z uwagi na panujące 
obostrzenia sanitarne, uroczy-
stość miała charakter skromny, 
lecz wymowny. W trakcie uro-
czystości ksiądz Marek Pożarski 

pobłogosławił nowy  proporzec, 
a delegacja rodziców i pracowni-
ków szkoły oficjalnie przekazała  
nowy nabytek dyrektorowi szko-
ły Romanowi Majorowi. Poczet 
sztandarowy przyjął sztandar od 
dyrektora i w imieniu wszystkich 
uczniów złożył ślubowanie, że 
będzie go czcić, szanować i nie 
splami jego honoru. Sztandar jest 
najwyższym dobrem szkoły. Dla 
społeczności szkolnej jest sym-
bolem Małej Ojczyzny, jaką jest 

  Wprowadzenie nowego sztandaru 
w Szkole Podstawowej w Mielęcinie

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

szkoła i jej najbliższe otoczenie, 
uczy poczucia odpowiedzialności 
i troski o dobre imię szkoły.

Na awersie wprowadzonego 
sztandaru widnieje wyhaftowany 
wizerunek budynku szkoły - za-
bytkowy pałacyk z napisem na-
zwy szkoły na ciemnozielonym 
tle; na rewersie Biały Orzeł ze 
złotymi elementami w otoczeniu 
uniwersalnego hasła: Bóg - Ho-
nor - Ojczyzna - Nauka, na bia-
ło-czerwonym tle; całość obszyta  
w kolorze złota.

Za tak piękny sztandar dyrektor 
szkoły w imieniu całej społecz-
ności serdecznie podziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do jego ufundowania i odczytał 
umieszczone na drzewcu tablicz-
ki z darczyńcami, wśród których 

znaleźli się: Rada Rodziców przy 
Szkole Podstawowej w Mielęcinie, 
sołtys i rada Sołecka w Mielęcinie 
kadencji 2015 - 2019, Mateusz 
Wolański, Magdalena i Tomasz 
Posyniakowie, dyrektor, nauczy-
ciele i pracownicy szkoły, Ewelina 
i Dawid Baliccy, Emilia i Mariusz 
Chrzanowscy, Żaneta i Rafał Ragi-
nowie, Błażej Pieczonka, Agniesz-
ka i Artur Basiakowie, Magdalena  
i Gracjan Worońcowie, Agnieszka  
i Tomasz Ogłozowie.

Na zakończenie uroczystości 
pierwszoklasiści złożyli uroczy-
ste ślubowanie na nowy sztandar 
szkoły, a dyrektor dokonał aktu 
pasowania na ucznia, życząc 
wszystkim powodzenia i wielu 
sukcesów w nauce.
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Przemył ”widokówkowy” w trze-
ciej dekadzie XX wieku był już na 
tyle rozwinięty, że ich liczni produ-
cenci rozpoczęli swoistą „wojnę”  
o udział w stale rozwijającym się 
rynku. Jeszcze niewiele lat wcze-
śniej w ich produkcji dominowali 
lokalni rzemieślnicy, jednak rów-
nie szybko w branży pojawiły się 
duże europejskie korporacje. Przez 
dziesiątki lat formy widokówek były 
przez wydawców stale urozmaica-
ne. Były to działania typowo marke-
tingowe, mające przyciągnąć klien-
tów znudzonych „powszechną” już 
formą pocztówki.

W ślad za zmianami, jedną z ta-
kich nietypowych form stały się kart-
ki wielopolowe, najczęściej przed-
stawiające różne panoramy. Były 

Pyrzyckie „druki”

one składane na 2, 3 lub więcej części, tak 
aby zachować wymagany format. Traktowano 
je w  związku z tym nie jako karty pocztowe, 
tylko druki (niem. „Drucksache”). 

Ten typ produkcji widokówek stanowił dużą 
szansę dla rozwoju lokalnych producentów 
kart pocztowych, stawiających raczej na „ja-
kość”, a nie „wielkość” produkcji. W praktyce 
rozpowszechniane były serie widokówek (naj-
częściej trzech, również dwóch) składające 
się na jeden większy widok miasta.

W przypadku Pyrzyc taka praktyka była po-
wszechnie stosowana. Co więcej wykształcił 
się tutaj zwyczaj (prawdopodobnie unikato-
wy) polegający na tym, że skrajne widokówki: 
pierwsza i trzecia zdobione były wizerunkiem 
mieszkańców w tradycyjnym stroju ludowym 
(Weizackertracht), męskim oraz naprzeciwko 
żeńskim.

 Prezentowana widokówka,  
a raczej jej „trzecia” część przed-
stawia widok na ulicę Kilińskiego 
w okolicach ratusza. Prawa jej 
część uzupełniona została o po-
stać kobiety w stroju pyrzyckim, 
na lewej części poszukiwać bę-
dziemy nadal męskiej odmiany 
stroju.

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

Kartka została nadana na po-
czcie w Stargardzie 3.3.1938 
roku.  

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

Jesteśmy specjalistami od awarii i naprawiamy!
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  9 września Zarządu Powiatu Pyrzyckiego podjął uchwałę w 
sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandy-
data na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Pyrzycach w składzie: 

● Mariusz Majak - przedstawiciel organu prowadzącego – przewod-
niczący komisji

● Elżbieta Marszałek - przedstawiciel organu prowadzącego;
● Natalia Troszczyńska - przedstawiciel organu prowadzącego;
● Joanna Smagalska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny;
● Krzysztof Borys - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pe-

dagogiczny;
 ● Mariusz Dubojski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny;
● Aneta Masternak - przedstawiciel rady pedagogicznej;
● Krzysztof Szydło - przedstawiciel rady pedagogicznej;
● Katarzyna Piekarska - przedstawiciel rady rodziców;
● Mariusz Gontarz - przedstawiciel rady rodziców;                     
● Beata Kaniewska - przedstawiciel zakładowej organizacji związ-

kowej;
● Radosław Mierzwiak - przedstawiciel zakładowej organizacji 

związkowej.

1 października rozpoczyna się 
nowy okres świadczeniowy, w 
którym obowiązywać będzie wyż-
sze kryterium dochodowe upraw-
niające do świadczeń z funduszu 
alimentacyjnego – podało Mini-
sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. Co więcej, również 
od 1 października przy ustalaniu 
prawa do tych świadczeń funk-
cjonować będzie tzw. mechanizm 
złotówka za złotówkę.

W nowym okresie świadczenio-
wym, który rozpocznie się 1 paź-
dziernika, kryterium dochodowe 
uprawniające do świadczeń z fun-
duszu alimentacyjnego wzrośnie 
z 800 do 900 zł.

Również od 1 października przy 
ustalaniu prawa do świadczeń z 
funduszu alimentacyjnego na ko-
lejny okres świadczeniowy funk-
cjonał będzie tzw. mechanizm zło-
tówkę za złotówkę. To oznacza, 
że przekroczenie progu dochodo-

wego uprawniającego do świad-
czeń z funduszu alimentacyjnego, 
czyli kwoty 900 zł miesięcznie na 
osobę w rodzinie np. o 200 zł nie 
będzie skutkować automatycznie 
utratą prawa do tych świadczeń. 
W takiej sytuacji świadczenie bę-
dzie przysługiwać w wysokości 
pomniejszonej o kwotę przekro-
czenia kryterium. Minimalna kwo-
ta świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego przysługująca z zasto-
sowaniem tego mechanizmu wy-
nosić będzie 100 zł. Z szacunków 
MRPiPS wynika, że dzięki tym 
zmianom prawo do świadczenia 
z funduszu alimentacyjnego, któ-
re wynosi dzisiaj średnio 411 zł, 
utrzyma lub nabędzie co najmniej 
30 tys. osób.

 
     Ponieważ obsługę systemu 

alimentacyjnego rząd powierzył 
samorządom, sprawdziliśmy,  jak 
wygląda sytuacja z płaceniem 
alimentów i korzystaniem z fun-
duszu. 

Gmina Pyrzyce 
- kwota wypłaconych świadczeń  
z FA w okresie od 01.01.2020 
r. do 31.08.2020 r. wynosi 419 
055,68 zł. 
- stan zadłużenia dłużników ali-
mentacyjnych do 31.08.2020 r. 
wynosi  13 134 796,56 zł. 

Gmina Warnice 
- Stan zadłużenia z tytułu wypła-
canych świadczeń z f.a. dłużni-
ków na dzień 31.08.2020 r. wyno-
si -  2 705 434,40 zł
 - Wypłacono świadczeń z Fun-
duszu alimentacyjnego na kwotę: 
77 040,00 zł

Gmina Przelewice 
- Stan zaległości z tytułu niepła-
cenia alimentów wraz z odsetka-
mi odnotowany 31 sierpnia 2020 
roku wynosi - 4 024 825,81 zł
- Środki wypłacone z Fundu-
szu Alimentacyjnego do dnia 
31 sierpnia 2020 roku wynoszą: 
2 814 087,11 zł

Gmina Kozielice
- Zaległości z tytułu niepłacenia 
alimentów odnotowane w dniu 
31 sierpnia 2020 roku wynoszą -   
1.653.384,74 zł
- Środki, które zostały wypłaco-

ne z Funduszu Alimentacyjnego 
do dnia 31 sierpnia 2020 roku to 
kwota - 1.221.192,49 zł. 

Gmina Lipiany 
- Zaległości dłużników z tytułu 
wypłaconych świadczeń alimen-
tacyjnych do dnia 31-08-2020 r. 
wynoszą: 5 027 671,18 zł 
- Środki wypłacone z FA za okres 
od 01-01-2020 r. do 31-08-2020 r. 
wynoszą: 165 372,00 zł

Gmina Bielice 
- Zaległości z tytułu niepłacenia ali-
mentów odnotowano 31 sierpnia 
2020 roku wynoszą -  1.856.669,26 
zł
- Środki jakie zostały wypłacone 
z Funduszu Alimentacyjnego do 
dnia 31 sierpnia 2020 roku wyno-
szą - 1.285.778,33 zł

Dług osób, mieszkańców po-
wiatu pyrzyckiego, na które sąd 
nałożył obowiązek świadczenia 
alimentacyjnego na dziecko, na 
żonę, na męża, na rodzica według 
przekazanych nam danych wyno-
si już ponad 27 milionów złotych i 
cały czas rośnie. 

PP
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    Przypomnijmy, że komisję powołano do przeprowadzenia konkur-
su po raz kolejny w związku z unieważnieniem procedury ubiegłorocz-
nej.  5 lipca 2019 roku odbył się pierwszy konkurs na stanowisko dy-
rektora Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach. Do konkursu przystąpiło 
5 kandydatów, po wstępnej ocenie złożonych dokumentów, komisja ze 
względów formalnych odrzuciła 4 kandydatury, a byli to: Ewa Cywiń-
ska, Tomasz Błażejewski, Lemiesz Waldemar i M. Fiszer ze Stargardu. 
Do drugiej części konkursu przystąpił tylko ówczesny dyrektor Paweł 
Palczyński i konkurs wygrał.  Od decyzji 12-osobowej komisji konkur-
sowej odwołało się kilku odrzuconych kandydatów, zarząd powiatu 
przeanalizował sytuację i konkurs unieważnił. Jeden z uczestników 
konkursu, Paweł Palczyński odwołał się od decyzji zarządu powiatu do 
wojewody, ale bez sukcesu i następnie do sądu, który uznał decyzję 
starosty pyrzyckiego za zgodną z prawem.

W tym roku o fotel dyrektora powiatowej szkoły postanowiło za-
walczyć 4 chętnych. Nieoficjalnie wiemy, że są to osoby, które wzięły 
udział w konkursie na stanowisko dyrektora także w roku ubiegłym.

PP

4 kandydatów 
na  dyrektora 
  9 września Zarządu Powiatu Pyrzyckiego podjął uchwałę w 

sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandy-
data na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Pyrzycach w składzie: 

● Mariusz Majak - przedstawiciel organu prowadzącego – przewod-
niczący komisji

● Elżbieta Marszałek - przedstawiciel organu prowadzącego;
● Natalia Troszczyńska - przedstawiciel organu prowadzącego;
● Joanna Smagalska - przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny;
● Krzysztof Borys - przedstawiciel organu sprawującego nadzór pe-

dagogiczny;
 ● Mariusz Dubojski - przedstawiciel organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny;
● Aneta Masternak - przedstawiciel rady pedagogicznej;
● Krzysztof Szydło - przedstawiciel rady pedagogicznej;
● Katarzyna Piekarska - przedstawiciel rady rodziców;
● Mariusz Gontarz - przedstawiciel rady rodziców;                     
● Beata Kaniewska - przedstawiciel zakładowej organizacji związ-

kowej;
● Radosław Mierzwiak - przedstawiciel zakładowej organizacji 

związkowej.

Rozpoczął się sezon na zbie-
ranie grzybów. Policjanci apelują 
do amatorów leśnych zbiorów 
o rozsądek i zachowanie zasad 
bezpieczeństwa podczas leśnych 
wypraw. Odpowiednie przygo-
towanie się przed wejściem do 
kompleksu leśnego jest niezwykle 
ważne, bo pamiętajmy, że w lesie 
bardzo łatwo stracić orientację w 
terenie i się zgubić.

Grzybobranie dla wielu osób 
jest doskonałą formą spędzania 
wolnego czasu. Długi spacer, 
świeże powietrze i znalezione 
grzyby zachęcają, aby wybrać się 
do lasu. Nie wszyscy jednak zna-
ją lasy, do których się udają. Czę-
sto wybierają się tam w pojedynkę 
przeceniając swój zmysł orienta-
cji.

Policja apeluje o rozsądek, roz-
wagę i większą wyobraźnię ama-
torów grzybów. Każdego roku 
policjanci na terenie całej Polski 
otrzymują zgłoszenia o zagubie-
niu w lesie. Zaginięcie osoby to 
przede wszystkim tragedia dla 
najbliższej rodziny. To wyczeki-
wanie, niepokój i strach przed naj-

IM DALEJ W LAS…TYM NIEBEZPIECZNIEJ
WYBIERASZ SIĘ NA GRZYBOBRANIE? 

ZADBAJ O SWOJE BEZPIECZEŃSTWO. 
NIE ZGUB SIĘ W LESIE!

gorszym. Pomimo wysiłku funk-
cjonariuszy zaangażowanych w 
poszukiwania zagubionych osób, 
takowe odnajdują się często na-
wet po kilku dniach.

Aby uniknąć takich sytuacji, któ-
re mogą zakończyć się tragicznie, 
przedstawiamy poniżej kilka pod-
stawowych rad dla grzybiarzy:

► Należy ocenić realnie swoje 
możliwości i czas, jaki mamy za-
miar spędzić w lesie.

► Nie wybierajmy się na grzy-
by zbyt późno, gdyż zmrok może 
spowodować utratę orientacji w 
terenie.

► Nie należy chodzić do lasu 
w pojedynkę, najlepiej zabrać ze 
sobą kogoś, kto zna teren.

► Dokładnie określmy rodzinie 
do jakiego lasu się wybieramy i w 
którym kierunku będziemy zmie-
rzać.

► Bardzo ważne, aby zabrać 
ze sobą telefon komórkowy z na-
ładowaną baterią i w przypadku 
zgubienia się natychmiast zgłosić 
ten fakt Policji.

► Pamiętajmy, że jeśli nie zna-
my terenu, nie odchodźmy zbyt 

daleko od miejsca, z którego wy-
ruszyliśmy.

► Zabierzmy ze sobą elementy 
odblaskowe lub latarki, dzięki nim 
będziemy bardziej widoczni po 
zapadnięciu zmroku.

► Zapamiętajmy charaktery-
styczne na danym terenie punkty 
odniesienia, elementy, a także nu-
mery słupków granicznych, dzięki 
którym będziemy mogli szybciej 
odnaleźć drogę powrotną. W 
przypadku, gdy się zgubimy – na-
leży szukać granitowego słupka 
granicznego (numer wskazany na 
słupku pozwoli na szybkie ustale-
nie gdzie zaginiony się znajduje).

► Często się nawołujmy, aby 
nie stracić kontaktu z resztą grzy-
biarzy.

► Osoby starsze, nie powinny 
w ogóle wybierać się same na 
grzybobranie.

Ponadto:
► Udając się do lasu, dokład-

nie zabezpieczmy pojazd, poza-
mykajmy drzwi, okna. Pozostaw-
my auto w widocznym miejscu, 
aby nie stanowiło łatwego łupu 
dla złodziei.

► Nie pozostawiajmy w pojeź-
dzie wartościowych przedmiotów 
(torebki, portfela, dokumentów, 
telefonu komórkowego, laptopa, 
sprzętu do nawigacji).

► Warto być przygotowanym 
na zmianę aury, dlatego ubierz-
my się adekwatnie do warunków 
pogodowych panujących na ze-
wnątrz.

► Zaopatrzmy się w picie oraz 
jedzenie.

► Przestrzeganie powyższych 
zasad, niewątpliwie zwiększy 
bezpieczeństwo podczas leśnych 
wypraw.

mł. asp. Marcelina Rusin



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 13                                                                21.09.2020 10                                                                               Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 13                                              

§ PRAWO  I  GOSPODARKA

70 dni do likwidacji
Podczas poniedziałkowej, nad-

zwyczajnej sesji Rady Gminy Prze-
lewice dziesięciu radnych zdecy-
dowało o tym, że Ogród Dendro-
logiczny w Przelewicach powinien 
przejąć Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Zachodniopomorskie-
go. Pięciu radnych było przeciw i 
nie było głosów wstrzymujących 
się. Jest to kolejna uchwała w te-
macie wyboru nowego gospoda-
rza Ogrodu Dendrologicznego. 
Przypomnijmy, że na poprzedniej 
sesji 9 radnych zagłosowało, by 
gmina nie przekazała ogrodu dla 
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rol-
nictwa, 5 było ZA oddaniem ogro-
du dla KOWR, 1 radny wstrzymał 
się od głosu. 

Radni zagłosowali wtedy prze-
ciw KOWR, mimo że za wybo-
rem tej oferty był wójt Mieczysław 
Mularczyk, który nie czekając na 
decyzję radnych podpisał w War-
szawie z KOWR porozumienie 
w sprawie przejęcia ogrodu, a za 
ofertą przygotowaną przez KOWR 
były także świeżo powstałe związ-
ki zawodowe w zakładzie budżeto-
wym - Ogrodzie. 

Czasu na podjęcie decyzji co 
do wyboru nowego właściciela 
ogrodu jest mało, ponieważ radni 
Gminy Przelewice, przygotowu-
jąc się do wyboru jednej z dwóch 
ofert (od KOWR) dotyczących 
przejęcia ogrodu, podjęli już jed-
nogłośnie uchwałę o likwidacji 
zakładu budżetowego jakim jest 
Ogród Dendrologiczny w Przele-
wicach z dniem 30 listopada 2020 
roku. Od 1 grudnia 2020 właści-
cielem Ogrodu Dendrologicznego  

w Przelewicach będzie najpraw-
dopodobniej Urząd Marszałkowski 
Województwa Zachodniopomor-
skiego, który zapewne utworzy  
w celu administracji ogrodem 
nowy zakład budżetowy. Piszę, 
że UM najprawdopodobniej przej-
mie, bo jak słychać było także i na 
poniedziałkowej sesji, KOWR nie 
wycofał się ostatecznie z walki o 
przelewicki ogród i może wyda-
rzyć się jeszcze jakiś cud nad 
ogrodowym stawem.

W nadzwyczajnej poniedziałko-
wej sesji wzięli udział członkowie 
związku Solidarność, w ich imie-
niu zabrał głos przewodniczący 
Mieczysław Jurek, który zwrócił 
uwagę radnym, że kiedy podejmo-
wali decyzję o likwidacji zakładu 
budżetowego - Ogród Dendrolo-
giczny nie posiadali opinii związ-
ku zawodowego i dziś także nie 
posiadają takiej opinii, a według 
niego jest ona wymagana usta-
wą. W związku z brakiem opinii 
związkowców na temat likwidacji 
i oddania ogrodu, przewodniczący 
Mieczysław Jurek zapowiedział, 
że zwróci się w sprawie podjętych 
uchwał do wojewody, a nawet do 
premiera, by stwierdzić ich nie-
ważność ze względu uchybienia  
w procedowaniu. „My stwierdza-
my że nie było konsultacji i wystę-
pujemy do wojewody o uznanie 
uchwał  w temacie likwidacji i prze-
kazania ogrodu dendrologicznego 
za nieważne” - powiedział Mie-
czysław Jurek, przewodniczący 
związku. Przeciwnego zdania był 
radca prawny gminy Przelewice, 
który stwierdził, że w przypadku 

uchwały likwidującej ogród, kon-
sultacja uchwały ze związkami nie 
była wymagana. Podczas długiej 
dyskusji i kłótni co pewien czas po-
wracał temat oferty złożonej przez 
KOWR i odrzuconej już przez rad-
nych.

„Jestem po rozmowie z tymi 
osobami, którzy stworzyli ofertę 
dla ogrodu i wiem, że oferta jest 
aktualna i wszystko zależy od Pań-
stwa” - dodał w innym momencie 
dyskusji Mieczysław Jurek. Inni 
rozmówcy powoływali się na te-
lewizję w której widzieli i słyszeli, 
że KOWR chce jeszcze przejąć 
ogród, ale nikt żadnego oficjalnego 
dokumentu w tej sprawie na sesji 
nie przedłożył.

Od radnych i zebranych padały 
różne propozycje wyjścia z patowej 
i nerwowej sytuacji; proponowano 
wycofanie uchwały, proponowano 
powrót do rozmów z KOWR-em, 
a najdalej idącą propozycję złożył 
Marian Świderski przewodniczący 
Rady Gminy, który zaproponował, 
by nikomu nie oddawać ogrodu, 
bo w przyszłości będą dodatkowe 
dochody z reformy gminnej oświa-
ty (czytaj likwidacja szkół), będą 
pieniądze z farm wiatrowych, będą 
pieniądze za pola fotowoltaiczne  
i będą także możliwości pozyski-
wania środków unijnych, a wte-
dy gmina sobie z finansowaniem 
Ogrodu Dendrologicznego pora-
dzi. Taką woltą Świderski z sesji na 
sesję zadziwia wszystkich.

W ten sam poniedziałek, tyl-
ko kilka godzin wcześniej odbyła 
się sesja Sejmiku Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego, ale  

w porządku obrad nie było uchwa-
ły dotyczącej przejęcia ogrodu  
w Przelewicach. Jak wyjaśniono 
mi w UM, że radni sejmiku czekają 
na uchwałę Rady Gminy Przele-
wice mówiącą o tym, że oni chcą 
ogród dać marszałkowi i wtedy 
radni sejmiku podejmą uchwałę, 
że ogród chcą wziąć. 

Na dzień dzisiejszy jest już 
uchwała Rady Gminy Przelewice 
wyrażająca zgodę na przekazanie 
ogrodu dla Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego, teraz radni sejmiku 
powinni zebrać się na posiedzeniu 
nadzwyczajnym i podjąć uchwałę 
o przejęciu ogrodu. Czy wojewoda 
uzna uchwałę o likwidacji Ogrodu 
i przekazaniu go do marszałka za 
nieważne z powodu braku opinii 
związków zawodowych, tego nie 
wiemy. Ale gdyby tak się stało, 
to źle to wróży dla pracowników 
ogrodu, bo wówczas zacznie się 
długa droga sądowych przepycha-
nek i wtedy ogród i jego pracow-
nicy bardzo długo poczekają na 
spokój i normalną pracę.

PS.

Szkoda, że w obradach tej se-
sji nie uczestniczył radny sejmiku 
województwa zachodniopomor-
skiego i jednocześnie wicemar-
szałek Olgierd Kustosz. Jego 
obecność i udział w dyskusji  
o przyszłości ogrodu się miesz-
kańcom, pracownikom po prostu 
należała. 

                                                                                                                      
RT
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Kolej 
PLUS
Pyrzyce?

 Rządowy program Kolej 
Plus zaplanowano do realizacji do 
2028 roku. Do 26 sierpnia 2020 
r. jednostki samorządu terytorial-
nego w formie formularza, mogły 
składać projekty i pomysły inwe-
stycyjne dotyczące kolei na swo-
im terenie. Samorząd Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego tuż 
przed zamknięciem naboru złożył 
wniosek do programu Kolej Plus  
o środki na odbudowę i urucho-
mienie nieczynnej  linii kolejo-
wej Stargard - Kostrzyn a także  
w ramach tego zadania połą-
czenie Myśliborza z Gorzowem 
i zwiększenie przepustowości 
na popularnej trasie. Inwestycja 
według wstępnych wyliczeń UM 
ma kosztować około 700 mln zł. 
Dotychczas do programu Uzu-
pełniania Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Kolejowej Kolej 
Plus, a konkretnie do PKP Pol-
skie Linie Kolejowe trafiło blisko 
100 wniosków z całej Polski, na 
łączna kwotę około  25 mld zł, gdy  
w programie Kolej Plus zare-
zerwowane jest 5,6 mld zł, więc 
szanse na sukces projektu są 
niewielkie. Pyrzyczanie wiedzą  
o tym, że samorząd ich gminy od 

kilku lat zabiega o nieodpłatne 
przejęcie terenów pokolejowych 
na potrzeby własnej infrastruktu-
ry drogowej, obwodnicy Pyrzyc, 
ścieżek rowerowych itd. W tym 
temacie doszło już do wstępnego 
porozumienia pomiędzy samo-
rządem wojewódzkim a gminą 
Pyrzyce w sprawie wspólnej reali-
zacji obwodnicy Pyrzyc po trasie 
nieczynnej linii kolejowej, o czym 
mieszkańcy gminy Pyrzyce byli 
informowani i konsultowani, a tu 
kilka dni temu ukazała się infor-
macja o tym, iż marszałek woje-
wództwa złożył wnioski o środki 
na reaktywację kolei linii kolejo-
wej przebiegającej przez Pyrzyce.  
Poprosiliśmy burmistrz Pyrzyc 
Marzenę Podzińską o komentarz.  

„Gmina Pyrzyce chce przede 
wszystkim uporządkowania i za-
gospodarowania zaniedbanych od 
lat terenów pokolejowych zgodnie 
z aktualnymi potrzebami. Jedną 
z propozycji jest poprowadzenie 
po  nieczynnej linii kolejowej dro-
gi omijającej zabytkowe centrum 
Pyrzyc. Niestety mimo podejmo-
wanych wielu prób nieodpłatnego 
przejęcia terenów pokolejowych 
na rzecz gminy Pyrzyce Minister-

stwo Infrastruktury odmawia nam 
przekazania gruntów, informu-
jąc, że linia kolejowa Stargard 
- Myślibórz przebiegająca przez 
Pyrzyce przewidziana jest w pla-
nach do uruchomienia, mimo że w 
Myśliborzu odcinek tej linii prze-
biegający przez miasto został 
już zlikwidowany i przeznaczony 
na obwodnicę Myśliborza, której 
budowa właśnie trwa. W związku 
z tym, że wyczerpaliśmy prawne 
i parlamentarne możliwości do-
tyczące przejęcia w/w terenów, 
po konsultacjach z Marszałkiem 
województwa przyjęliśmy wspól-
nie inną koncepcję na zagospo-
darowanie terenów pokolejowych  
w Pyrzycach w ramach rządowego 
programu Kolej+. Wnioskodawcą 
projektu w ramach tego programu 
jest Urząd Marszałkowski, prze-
widuje on nie tylko modernizację  
i odbudowę korytarza komunika-
cyjnego Szczecin – Stargard- Py-
rzyce - Myślibórz – Dębno – Ko-
strzyn, ale i odbudowę połączenia 
kolejowego Myślibórz – Gorzów. 
Teraz będziemy oczekiwać na 
rozstrzygnięcie konkursu i w za-
leżności od jego wyniku Gmina 
Pyrzyce wspólnie z Urzędem 

Marszałkowskim będzie podej-
mować dalsze działania dotyczące 
budowy obwodnicy Pyrzyc, z której 
absolutnie nie rezygnujemy. Od-
nosząc się do krytyki planowanej 
obwodnicy Pyrzyc po torach kolejo-
wych, to przypomnę, że obwodnica 
poza miastem Pyrzyce już istnieje, 
jest nią droga S3, droga ta była 
budowana z myślą o przeniesie-
niu ruchu ciężkiego transportu na 
nową drogę, niestety jak widzimy  
z marnym skutkiem” - skomen-
towała Marzena Podzińska, Bur-
mistrz Pyrzyc  

       Według naszej oceny de-
cyzja w sprawie wniosków mar-
szałka o środki na Kolej Plus bę-
dzie decydująca, bo jak PKP nie 
da pieniędzy na odbudowę linii 
kolejowej to już nie będzie argu-
mentów, żeby tereny pokolejowe 
oddać gminie Pyrzyce, jak PKP 
da pieniądze na pyrzycką kolej to 
trzeba będzie szukać nowej trasy 
dla obwodnicy bo ona musi po-
wstać.

PP
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Najprawdopodobniej na naj-
bliższych wrześniowych sesjach 
będą podane w sprawozdaniach 
dane dochodów i wydatków za 
pierwsze półrocze 2020 roku. 
Będzie wiadomo, o ile obniżyły 
się dochody, a także ilu przedsię-
biorców skorzystało z gminnych 
uchwał pomocowych, a podjęły 
je takie samorządy jak Pyrzyce, 
Lipiany i Warnice. Dopiero w trze-
ciej rządowej tarczy COVID 19, 
rządzący pomyśleli o pomocy dla 
samorządów w ramach Funduszu 
Inwestycji Samorządowych. Środ-
ki, które pyrzyckie samorządy już 
otrzymały, będą mogły przezna-
czyć na takie inwestycje jak re-
monty szkół i przedszkoli, inwe-
stycje w wodociągi i kanalizację, 
budowę żłobków, drogi – a także 
inne niezbędne lokalnie działania. 
Niedawno rząd postanowił po-
wtórzyć pomoc dla samorządów 
i dołożyć do już przekazanych 
środków kolejne, o które można 
już wnioskować. Cały budżet no-
wego funduszu jest to około 6 mld 
zł, czyli tyle co w pierwszej tran-
szy, a kwota rządowego wsparcia 
wynosi od pół miliona do 93 mln 
zł. Źródłem finansowania projek-
tu jest Fundusz COVID-19. Jego 
celem jest wsparcie samorządów, 
które utraciły źródła finansowania 
inwestycji w wyniku pandemii. 
Wsparcie jest bezzwrotne. Jakie 
kwoty pyrzyckie samorządy już 
otrzymały, o jakie będą się ubie-
gać i na co pozyskane środki w 
obu turach zostaną przeznaczo-
ne, zapytaliśmy samorządowców. 

Gmina Bielice 
-  jednostka samorządowa w 

ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych otrzymała 
kwotę w wysokości 500 000,00 
zł, która będzie przeznaczona na 
zakup kotła centralnego ogrzewa-
nia oraz wykonanie nawierzchni 
poliuretanowej na boiskach wie-
lofunkcyjnych przy Szkole Pod-
stawowej w Bielicach;

- jednostka samorządowa  bę-
dzie ubiegać się o kolejną dota-
cję  w ramach Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych, która 
prawdopodobnie zostanie prze-
znaczona na modernizację sieci 
wodociągowej na terenie gminy 
Bielice.

Będą kolejne pieniądze 
na samorządowe inwestycje
W związku z epidemią dochody samorządów znacznie się 

obniżyły, jest to efekt ograniczenia działalności, albo jej zamy-
kania przez podmioty gospodarcze działające i zarejestrowane 
na ich terenie. Skoro firmy nie pracowały, często pracownicy 
byli zwalniani, a wynagrodzenia zmniejszane, to i dochody 
gmin uległy obniżeniu.

Gmina Warnice
1. W  ramach dotacji uzyska-

nej na podstawie 2 ust. 1 pkt 1 
Uchwały nr 102 Rady Ministrów 
z dnia 23 lipca 2020 r. (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 662) w sprawie 
wsparcia na realizację zadań in-
westycyjnych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego uzyskano 
wsparcie finansowe w wysokości 
500 000,00 zł. Dotacja zostanie 
przeznaczona na zadanie: Bu-
dowa oczyszczalni ścieków w m. 
Barnim w gminie Warnice.

2. Gmina Warnice będzie się 
ubiegała o pozyskanie środków fi-
nansowych ramach naboru wnio-
sków prowadzonego do dnia 30 
września 2020 r. na podstawie 2 
ust. 1 pkt 3 Uchwały nr 102 Rady 
Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 662) w spra-
wie wsparcia na realizację zadań 
inwestycyjnych przez jednostki 
samorządu terytorialnego na jed-
no z następujących zadań:

a) Budowa oczyszczalni ście-
ków w m. Barnim w gminie War-
nice.

b) Budowa sieci kanalizacyjnej 
wraz z przyłączami kanalizacyj-
nymi w m. Wierzbno, gmina War-
nice.

c) Budowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami wody do m. 
Reńsko, gmina Warnice.

Gmina Pyrzyce
1. Informuję, że Gmina Pyrzy-

ce w ramach Funduszu Inwestycji 
Samorządowych otrzymała do-
tację w kwocie 1 262 758,00 zł., 
którą zamierza przeznaczyć na:

- Budowę ścieżki pieszo-rowe-
rowej od ul. Cmentarnej do ul. Ry-
cerza Przybora ( po nieczynnym 
torowisku) — kwota 562 758,00 
zł.

- Termomodernizację budynku 
Szkoły Podstawowej im. Włady-
sława Broniewskiego w Mielęci-
nie — kwota 700 000,00 zł.

2. W związku z tym, że Rada Mi-
nistrów podjęła uchwałę w sprawie 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
powiększając wsparcie dla samo-
rządów o 6 mld zł. czy samorząd 
będzie ubiegać się o kolejną dota-
cję tej puli środków i na jaki cel?

Gmina Pyrzyce będzie ubie-
gać się o uzyskanie powyższych 
środków z przeznaczeniem na 

realizację zadania: „Rozbudowa 
i modernizacja budynku pływalni 
przy Szkole Podstawowej w Py-
rzycach.

Gmina Przelewice
W nawiązaniu do Pana pisma 

informuję, iż odnośnie punktu 
1. kwota dotacji jaką otrzymała 
gmina Przelewice po złożeniu 
wniosku wyniosła 500 000,00 zł. 
Kwota ta będzie przeznaczona na 
inwestycje w wodociągi i kanali-
zację.

Jeżeli chodzi o punkt 2 gmina 
Przelewice rozważa możliwość 
ubiegania się o dotację w ramach 
tej puli, Termin złożenia wniosku 
jest do 30 września 2020 roku 
jednak decyzja ostateczna w tej 
kwestii jeszcze nie zapadła.

Gmina Lipiany 
1. W ramach rządowego Fun-

duszu Inwestycji Lokalnych Gmi-
na Lipiany otrzymała wsparcie 
w postaci środków finansowych 
w kwocie 629 178,00 zł. Gmina 
zaplanowała przeznaczenie tych 
środków na pokrycie wydatków 
następujących zadań inwesty-
cyjnych: budowy drogi wraz z 
przejazdem kolejowym (ul. Prze-
mysłowa w Lipianach), moderni-
zację kanalizacji deszczowej przy 
Skwerze ks. Pawła Karhanka, 
dotację dla Gminnego Zakładu 
Komunalnego na zakup samo-
chodu dostawczego, moderniza-
cję urządzeń instalacji gazowej 
w budynku Urzędu Miejskiego  
w Lipianach.

2. Nasza Gmina zamierza ubie-
gać się o środki finansowe w ra-
mach pierwszego naboru wnio-
sków o wsparcie dla jednostek 
samorządu terytorialnego w ra-
mach dofinansowania ze środków 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, o których mowa w par. 
2 ust. I pkt. 3 uchwały nr 102 Rady 
Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. 
w sprawie wsparcia na realizację 
zadań inwestycyjnych przez jed-
nostki samorządu terytorialnego 
(Map. z 2020 r. poz. 662). Naj-
ważniejszym zadaniem objętym 
rzeczonym wnioskiem będzie 
pn.: „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Lipiany”. 
Przygotowujemy również wnioski 
na dotacje na kilka inwestycji dro-
gowych,

Gmina Kozielice
1. Jaką kwotę  dotacji w ra-

mach  Funduszu Inwestycji Samo-
rządowych otrzymał samorząd i na 
jaki cel będą te środki przeznaczo-
ne

. 
Ad.1) Gmina Kozielice otrzymała 
kwotę 500 tys. zł w ramach dotacji 
z Funduszu Inwestycji Lokalnych, 
środki zostaną przeznaczone na 
wkład własny w ramach realizacji 
inwestycji pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Załęże 
z przesyłem do Tetynia, gmina 
Kozielice” inwestycja współfi-
nansowana w ramach środków 
PROW 2014-2020.

2. W związku z tym że Rada Mi-
nistrów podjęła uchwałę w sprawie 
Funduszu Inwestycji Lokalnych, po-
większając wsparcie dla samorzą-
dów o 6 mld zł. czy samorząd bę-
dzie ubiegać się o kolejną dotację w 
ramach tej puli środków i na jaki cel. 
Ad.2) Gmina Kozielice będzie apli-
kowała o kolejną dotację w ramach 
środków Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych, obecnie analizujemy inwe-
stycje jakie moglibyśmy zrealizo-
wać w ramach  tych środków.

Starostwo Powiatowe 
w Pyrzycach 
1. Powiat Pyrzycki w ramach 

Funduszu Inwestycji Samorządo-
wych otrzymał kwotę 578.755 zł, 
którą planuje się przeznaczyć na 
sfinansowanie wkładów własnych 
w inwestycjach realizowanych w 
2020 r. przez powiat z udziałem 
środków zewnętrznych, tj. prze-
budowa ul. Staromiejskiej w Py-
rzycach (II etap), przebudowa ul. 
Wodnej w Lipianach, termomoder-
nizacja budynku Zespołu Szkół Nr 
1 w Pyrzycach,

2. W ramach ogłoszonego na-
boru na podział kolejnych środ-
ków pochodzących z Funduszu 
Inwestycji Lokalnych Powiat Py-
rzycki ubiegał się będzie o przy-
znanie dofinansowania na termo-
modernizację Zespołu Szkół Nr 
2 w Pyrzycach, na przebudowę 
ul. Poznańskiej w Pyrzycach  (III 
etap przebudowy drogi ul. Sta-
romiejska – Poznańska) oraz na 
przebudowę ul. Krótkiej w Pyrzy-
cach.     

Z ministerialnych zapowiedzi 
słyszymy, że wioski o drugą tran-
szę pomocy będą rozpatrywane 
nie dłużej iż miesiąc i po pozytyw-
nej decyzji szybko pieniądze trafią 
na konto samorządów. 

PP

 W ostatnim okresie Szpital 
Powiatowy w Pyrzycach rozsze-
rzył ofertę usług medycznych 
świadczonych na rzecz miesz-
kańców naszego powiatu. Od 7 
września br. na terenie szpitala 
działa mobilny punkt pobierania 
materiału na badanie wykrywają-
ce obecność wirusa SARS-CoV-2 
metodą RT-PCR. Mobilny punkt 
typu „drive thru” zlokalizowa-
ny jest na szpitalnym parkingu, 
na teren którego pacjenci mogą 
wjeżdżać od ulicy Niepodległo-
ści. Osoby zgłaszające się na 
pobranie wymazu powinny do-
konać wcześniejszej rejestracji 
pod numerem tel. 505 090 361. 
Rejestracja telefoniczna czynna 
jest od poniedziałku do piątku 
 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Organizacja mobilnych punk-
tów jest jednym z rozwiązań 
wdrażanych w krajach objętych 
pandemią COVID-19. Pobierany 
jest w nich materiał do badania 
od pacjentów podwyższonego ry-
zyka.

Zorganizowanie takich punktów 
pobrań jest wyzwaniem ze wzglę-
du na konieczność zapewnienia  
z jednej strony najwyższych stan-
dardów bezpieczeństwa dla pa-
cjentów i osób pobierających, a z 
drugiej strony wydajności takiego 
rozwiązania mierzonej jako ilość 

Głównym tematem wizyty był 
stan przygotowań do nowego 
roku szkolnego w placówkach, 
dla których organem prowadzą-
cym jest Starostwo. Podczas roz-
mów starosta Stanisław Stępień 
zaprezentował ministrowi plany 
związane z utworzeniem w ZS Nr 
2 Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego kierunku wielobranżowego 
i profilu elektrycznego, a także 
plany związane z modernizacją 
internatu: „Nowe, zawodowe kie-
runki, jakie chcielibyśmy urucho-
mić w naszej szkole stanowią od-
powiedź na zapotrzebowanie na 
rynku pracy. Liczę na to, że dzięki 
nowym kierunkom, młodzież po 
ukończeniu edukacji w szkole 
podstawowej wybierze do kon-
tynuowania nauki nasze szkoły 
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Będą kolejne pieniądze 
na samorządowe inwestycje

 W ostatnim okresie Szpital 
Powiatowy w Pyrzycach rozsze-
rzył ofertę usług medycznych 
świadczonych na rzecz miesz-
kańców naszego powiatu. Od 7 
września br. na terenie szpitala 
działa mobilny punkt pobierania 
materiału na badanie wykrywają-
ce obecność wirusa SARS-CoV-2 
metodą RT-PCR. Mobilny punkt 
typu „drive thru” zlokalizowa-
ny jest na szpitalnym parkingu, 
na teren którego pacjenci mogą 
wjeżdżać od ulicy Niepodległo-
ści. Osoby zgłaszające się na 
pobranie wymazu powinny do-
konać wcześniejszej rejestracji 
pod numerem tel. 505 090 361. 
Rejestracja telefoniczna czynna 
jest od poniedziałku do piątku 
 w godzinach od 8.00 do 15.00.

Organizacja mobilnych punk-
tów jest jednym z rozwiązań 
wdrażanych w krajach objętych 
pandemią COVID-19. Pobierany 
jest w nich materiał do badania 
od pacjentów podwyższonego ry-
zyka.

Zorganizowanie takich punktów 
pobrań jest wyzwaniem ze wzglę-
du na konieczność zapewnienia  
z jednej strony najwyższych stan-
dardów bezpieczeństwa dla pa-
cjentów i osób pobierających, a z 
drugiej strony wydajności takiego 
rozwiązania mierzonej jako ilość 

Szpital Powiatowy w Pyrzycach uruchomił mobilny punkt 
pobrań do badań w kierunku koronawirusa

pobrań w jednostce czasu. Dzię-
ki uruchomieniu punktu poboru 
wymazów w pyrzyckim szpitalu, 
mieszkańcy powiatu nie muszą 
już jeździć na badania do Szcze-
cina. Wykonywanie specjalistycz-
nych testów na miejscu zwiększa 
również bezpieczeństwo zdrowot-
ne mieszkańców powiatu.

Badania dla osób ze skierowa-
niem wykonywane są bezpłatnie. 
Po ustaleniu daty pobrania skiero-
wana na badanie osoba musi do-
jechać samochodem prosto pod 
ustawiony przy szpitalu biały na-
miot i nie wysiadać z samochodu. 
Podejdą do niego specjalnie za-
bezpieczeni pracownicy szpitala, 
którzy następnie pobiorą wymaz 
do badania. Wykonywany test jest 
badaniem przesiewowym, a jego 
wyniki znane są najczęściej już na 
następny dzień.

Uruchomienie punktu pobo-
ru wymazów na terenie powiatu 
pyrzyckiego było możliwe dzięki 
wspólnym uzgodnieniom woje-
wody zachodniopomorskiego 
pana Tomasza Hinca, dyrektora 
zachodniopomorskiego oddziału 
NFZ pana Piotra Brombera, Sta-
rosty Pyrzyckiego pana Stanisła-
wa Stępnia i dyrektora pyrzyckie-
go szpitala pana Mariusza Przy-
bylskiego.

Głównym tematem wizyty był 
stan przygotowań do nowego 
roku szkolnego w placówkach, 
dla których organem prowadzą-
cym jest Starostwo. Podczas roz-
mów starosta Stanisław Stępień 
zaprezentował ministrowi plany 
związane z utworzeniem w ZS Nr 
2 Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego kierunku wielobranżowego 
i profilu elektrycznego, a także 
plany związane z modernizacją 
internatu: „Nowe, zawodowe kie-
runki, jakie chcielibyśmy urucho-
mić w naszej szkole stanowią od-
powiedź na zapotrzebowanie na 
rynku pracy. Liczę na to, że dzięki 
nowym kierunkom, młodzież po 
ukończeniu edukacji w szkole 
podstawowej wybierze do kon-
tynuowania nauki nasze szkoły 

i pozostanie w naszym powiecie. 
Mam nadzieję, że uda się nam na 
realizację tych zamierzeń pozy-
skać wsparcie finansowe z rezer-
wy budżetu państwa, o tym dziś 
także rozmawiałem z panem mi-
nistrem” – wyraził swoją nadzieję 
Stanisław Stępień.

W spotkaniu, które odbyło się 
w Zespole Szkół nr 2 CKU uczest-
niczyła także p.o. dyrektor Ewa 
Cywińska, która zaprezentowała 
ministrowi placówkę, pracownie, 
warsztaty, a także ich nowocze-
sne wyposażenie.

„Pan Starosta Stanisław Stę-
pień przedstawił mi swój pomysł 
dotyczący rozwoju placówki 
i utworzenia w niej nowych kie-
runków, ja jestem oczywiście za 
takim kierunkiem działań, które 

Wiceminister  z wizytą w Pyrzycach  
31 sierpnia 2020 r. Stanisław Stępień – Starosta Pyrzycki 
gościł Macieja Kopcia  – podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej. 

wychodzi naprzeciw zapotrze-
bowaniu społeczności lokalnej. 
Jeżeli chodzi o środki na ten cel, 
to jesteśmy w trakcie procedur, 
wnioski można jeszcze składać 
do 18 września, po czym nastąpi 

wielostopniowe ich rozpatrywa-
nie” – nie dając pełnej gwarancji 
na finansowe wsparcie wypowie-
dział się Maciej Kopeć, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Eduka-
cji Narodowej. 
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   Gmina Pyrzyce po raz kolej-
ny zgłosiła akces do XXVI edy-
cji Sportowego Turnieju Miast  
i Gmin. Od 14.09 do 20.09.2020 
r. w ramach XII Europejskiego 
Tygodnia Sportu dla Wszystkich, 
którego głównym celem jest akty-
wizacja ruchowa jak największej 
liczby mieszkańców, promowanie 
zdrowego stylu życia, rozbudza-
nie potrzeby systematycznego 
ćwiczenia u osób mało aktywnych 
ze wszystkich środowisk, grup 
zawodowych i społecznych oraz 
integracji wokół wydarzeń sporto-
wo – rekreacyjnych całych rodzin. 

   Warunkiem odniesienia suk-
cesu jest masowy udział miesz-
kańców angażując samorządy 
wszystkich szczebli, przedsiębior-
stwa, stowarzyszenia, jednostki 
oświatowe, instytucje i organiza-
cje pozarządowe nie tylko dzia-
łające w sferze sportu i kultury 
fizycznej, dlatego razem może-
my „jeszcze więcej”. Wydarzenie 
zorganizowane przez OSiR 14 

Europejski tydzień  sportu w Pyrzycach 

września 2020 roku  było inau-
guracją Tygodnia Sportu oraz za-
chęceniem mieszkańców gminy 
Pyrzyce do aktywność ruchowej. 
W różnych dyscyplinach sporto-
wych zaprezentowały się grupy 
dziecięce, młodzieżowe i osoby 
dorosłe, w klubach, stowarzysze-
niach sportowych oraz grupach 
nieformalnych.

Koordynacją wszelkich turnie-
jowych działań w gminie Pyrzy-
ce zajmuje się pyrzycki Ośrodek 
Sportu i Rekreacji. 

Organizatorzy serdecznie dzię-
kują partnerom imprezy za za-
angażowanie, współpracę i chęć 
pokazania mieszkańcom, że po-
przez sport i rekreację miło moż-
na spędzić czas wolny:

► panu Tomaszowi Socha – 
prezesowi Klubu Karate LZS AN-
TAI w Pyrzycach oraz członkom 
klubu;

► pani Katarzynie Kucharskiej 
oraz przedszkolakom;

► panu Marcinowi Fidelusowi – 

Doskonałą formą popisali się 
kadeci i kadetki startujący w Pu-
charze Polski w Sumo, który 
odbył się w Kielcach w dniach 
11-12.09.2020 r. Reprezentacja 
„Spartakusa”  Pyrzyce pod opie-
ką trenera Grzegorza Jaska wy-
walczyła I miejsce w punktacji 
drużynowej zdobywając łącznie 
11 medali. Indywidualnie medale 
zdobyli: 2 złote medale Rafał Ko-
walczyk w kat. wag. 50 kg oraz 
55 kg, Aleksander Gorący 2 złote 
medale  kat. wag. + 95 kg i kat. 
open. Oliwia Sitarska  1 złoty me-
dal kat. wag. 45 kg młodziczek  
i 3 srebrne medale w kat. wag. 50 

Sumici 
„Spartakusa”

 najlepsi w kraju
kg młodziczek, 45 kg kadetek i 
50 kg kadetek, srebrny medal 
Krystian Sitarski w kat. wag. 55 
kg, srebrny medal Wiktor Piwoni 
w kat. ag. 85 kg oraz brązowy 
medal Jakub Żółtański w akt. 
open. Taka wysoka forma na-
szych zawodników jest dobrym 
prognostykiem na zbliżające się 
Mistrzostwa Polski Kadetek i Ka-
detów, które odbędą się w Py-
rzycach 03.- 04. 10. 2020 r.

Super, gratulacje dla zawodni-
ków i Trenera.

                                           
Za Zarząd LKS Spartakus

   prezes Bolesław Kowalski

prezesowi Klubu Karate KAMIKA-
ZE w Pyrzycach i członkom klubu;

► panu Bolesławowi Kowal-
skiemu – prezesowi LKS SPAR-
TAKUS Pyrzyce, trenerom grupy 
zapaśników – panu Henrykowi 
Pełce i panu Romualdowi Pełce 
oraz zapaśniczkom i zapaśnikom;

► panu Ireneuszowi Szymań-
skiemu – dyrektorowi Szkoły Pod-
stawowej w Pyrzycach, nauczy-
cielce wychowania fizycznego, 
koordynatorce sekcji gimnastyki 
artystycznej – pani Danucie Kuź-
nickiej oraz młodzieży szkolnej;

► pani Małgorzacie Jasion – 
dyrektorce Szkoły Podstawowej  
z Oddziałami Integracyjnymi  
w Pyrzycach oraz młodzieży 
szkolnej;

► panu Wojciechowi Pardale 
- wiceprezesowi LMKS Żak Py-
rzyce, trenerowi sekcji LA – panu 
Wojciechowi Piwowarczykowi, 
trenerowi piłki siatkowej – panu 
Rafałowi Krzentowskiemu oraz 
młodzieży.

► panu Dariuszowi Świergulo-
wi – prezesowi MLKS Sokół Py-
rzyce i panu Marcinowi Mazurkie-
wiczowi – wiceprezesowi MLKS 
Sokół Pyrzyce, trenerowi grupy 
Żaków – panu Łukaszowi Świą-
towi oraz piłkarzom z rocz. 2014;

► grupie fitness prowadzonej 
przez panią Martę Grondalczyk – 
Winiarz;

► grupie Pyrzyce biegają.
PP
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Europejski tydzień  sportu w Pyrzycach 

  W dniach  5-6.09.2020 oficjalnie wystartował sezon zapaśniczy, 
który jak i inne dyscypliny miał przerwę z powodu stanu pandemii w 
Polsce. LKS Feniks Pesta Stargard był gospodarzem już VI Mistrzostw 
Polski Szkół Podstawowych. Husaria Fight Team reprezentowana 
przez uczniów/zawodników z Kozielic i Warnic spisała się na medal 
i w klasyfikacji drużynowej zajmuje na turnieju wysokie 3 miejsce tuż 
za Mazowsze Teresin (II miejsce ) i zwycięzcy turnieju ZKS Koszalin. 

Oto poszczególne wyniki: 
grupa 2009 - 2011 
25 kg I miejsce Nikola Przybył (Warnice)
30 kg II miejsce Maja Górecka (Warnice) 
33 kg I miejsce Anastazja Kabzińska (Kozielice) 
33 kg II miejsce Amelia Laskowska )Kozielice) 
33 kg V miejsce Sylwia Stefaniak (Kozielice)
37 kg III miejsce Kinga Krawiec (Kozielice)
45 kg II miejsce Julia Terebus (Kozielice)
37 kg V miejsce Antoni Antczak (Kozielice)
45 kg II miejsce Bartosz Owsicki (Warnice) 
45 kg III miejsce Jakub Bernadski (Kozielice) 
50 kg V miejsce Igor Posyniak (Kozielice) 
52 kg I miejsce Krzysztof Kaźmierczak (Kozielice) 
grupa 2006-2008 
36 kg I miejsce Anita Przybył (Warnice) 
41 kg III miejsce Łukasz Serwatkiewicz (Kozielice) 
41 kg XI miejsce Maciej Górecki (Warnice)
46 kg IX miejsce Sara Malkiewicz (Warnice) 
46 kg VIII miejsce Zosia Grzejszczyk (Kozielice)
50 kg III miejsce Hanna Sarba (Kozielice) 
54 kg II miejsce Wiktoria Pacyna (Kozielice) 
„Przed nami kolejne zawody, w dniach 25-26.09 odbędą się Mistrzo-

stwa Polski Juniorek, gdzie wystąpią Amelia Kuraszewska i Eryka Wi-
zjan, obydwie będą najmłodszymi juniorkami w nowej dla siebie kate-
gorii wiekowej. Miesiąc temu otworzyliśmy w Pyrzycach przy ulicy Na-
rutowicza Centrum Rozwoju Indywidualnego. Prowadzimy tam treningi 
grupowe i indywidualne. W okresie zakazów trenowania w szkołach 
tam teraz zapaśnicy z Kozielice i Warnic doszkalają swoje umiejętno-
ści, oczywiście z zachowaniem wszelkich restrykcji sanitarnych.

Husaria powraca

 Powstały również 3 nowe grupy dla dzieci 4-6 lat, 7-10 lat oraz 11-15 
lat. Są to zajęcia ogólnorozwojowe z elementami zapasów. Zaintere-
sowanie jest bardzo duże na tego typu zajęć, ponieważ brakuje już 
miejsc w grupach a kolejne chętne dzieci czekają w kolejce na miej-
sce” - powiedział Wojciech Antczak. 

Rok 2020 to okrągła 10 rocznica powstania Stowarzyszenia Husa-
ria Fight Team, głównym założycielem jest Wojciech Antczak, który 
do dziś krzepi chęć trenowania zapasów i MMA w naszym powiecie. 
Stowarzyszenie jest również organizatorem Gali Gladiator Arena, która   
w tym roku odbędzie się już 14 raz dokładnie 23.10.2020. 

PP

Sumici 
„Spartakusa”

 najlepsi w kraju

► panu Wojciechowi Pardale 
- wiceprezesowi LMKS Żak Py-
rzyce, trenerowi sekcji LA – panu 
Wojciechowi Piwowarczykowi, 
trenerowi piłki siatkowej – panu 
Rafałowi Krzentowskiemu oraz 
młodzieży.

► panu Dariuszowi Świergulo-
wi – prezesowi MLKS Sokół Py-
rzyce i panu Marcinowi Mazurkie-
wiczowi – wiceprezesowi MLKS 
Sokół Pyrzyce, trenerowi grupy 
Żaków – panu Łukaszowi Świą-
towi oraz piłkarzom z rocz. 2014;

► grupie fitness prowadzonej 
przez panią Martę Grondalczyk – 
Winiarz;

► grupie Pyrzyce biegają.
PP
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Świat obok                nas
        Tym razem w cyklu „Obok Nas” 
Marian Białkowski, fotografik i mi-
łośnik naszej okolicznej przyrody 
prezentuje nam kolejnego pta-
ka, którego niedawno „upolował”  
w okolicach Lipian. 
    Pustułka jest niedużym soko-
łem o długości ciała 30- 35 cm  
 rozpiętości skrzydeł 70 - 80 cm. 
Niestety w naszym kraju gatunek 
zalicza się już do nielicznych. 
Pustułkę można dość łatwo roz-
poznać, ponieważ jest to ptak  
z rudawobrązowym grzbietem 
oraz skrzydłami pokrytymi drob-
nymi czarnymi trójkącikami. Ptak 
posiada także czarne pazury, długi 
ogon i kremowy spód  z nakrapia-
niem. Z bliższej odległości rzuca 
się w oczy piękna, wyraźna żółta 
obwódka oka, zaś samo oko jest 
prawie czarne. Typowy jest także 
zakrzywiony dziób, a raczej gór-
na jego część, zachodząca na 
dolną. Pustułka żyje nawet 15 lat. 
Zasiedla zarówno tereny rolnicze 
jak i miasta, unikając jednocze-
śnie rozległych obszarów leśnych.  
W krajobrazie  rolniczym gniaz-
duje w starych gniazdach innych 
ptaków, głównie krukowatych, 
znajdujących się w kępach drzew 
położonych pośród pól, łąk i pa-
stwisk. W przypadku terenów zu-
rbanizowanych sokoły te znajdują 

Gmina Pyrzyce po raz kolejny
nagrodzona za współpracę 

      W poniedziałek w ogrodach 
Szczecińskiego Inkubatora Kul-
tury Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska wraz z przedstawicie-
lami organizacji pozarządowych: 
prezes UTW Zenobią Walczak  
i prezes UKS Piast Danutą Kuź-
nicką odebrała w imieniu Gminy 
Pyrzyce statuetkę i nagrodę pie-
niężną w wysokości 10 tysięcy 
złotych za zwycięstwo w konkursie 
o tytuł „Samorządowego Lidera 
Współpracy”. Gmina Pyrzyce po 
raz kolejny zwyciężyła w konkursie 
organizowanym przez Marszałka 
Województwa Zachodniopomor-
skiego Olgierda Geblewicza w ka-
tegorii gmin liczących powyżej 15 
tysięcy mieszkańców. Przedmio-

tem konkursowej oceny była współ-
praca prowadzona przez  jednostki 
samorządu terytorialnego z organi-
zacjami pozarządowymi w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 
roku. „Cieszę się bardzo z wygranej 
w konkursie, wygrywamy w tej gru-
pie gmin po raz kolejny. Świadczy 
to zapewne o tym, że organizacje 
pozarządowe są dla samorządu 
pyrzyckiego bardzo ważnym part-
nerem do współpracy, do genero-
wania i wspólnego realizowania 
ciekawych inicjatyw” - powiedziała 
burmistrz Marzena Podzińska 
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różne zakamarki w wyższych bu-
dynkach takich jak wieże kościo-
łów, duże kamienice czy fabryki. 
Na terenach wiejskich pustułki 
żywią się owadami oraz małymi 
gryzoniami. W mieście najczęściej 
polują na mniejsze ptaki. Gatu-
nek jest pod ścisłą ochroną, czyli 
dla jej ochrony są prowadzone 
czynne i bierne działania ochron-
ne, gdyż każda para pustułek jest 
obecnie na wagę złota. W Polsce 
pustułki są ptakami częściowo 
osiadłymi i można je zobaczyć  
w pobliżu rewirów lęgowych rów-
nież zimą. Dotyczy to zwłasz-
cza populacji miejskich i tych  
z zachodniej części naszego kraju. 
Pozostałe ptaki migrują w kierunku 
południowym i zachodnim.
Ptaki drapieżne, a zwłaszcza so-
koły mają bardzo dobry wzrok 
i są trudnymi obiektami dla ob-
serwacji. Zrobienie zdjęcia tym 
ptakom wymaga wiele zachodu  
i dużo szczęścia. Pustułkę na zdję-
ciu spotkałem na polu w pobliżu Li-
pian, gdzie na ściernisku polowała 
na gryzonie. Obserwowałem jej lot, 
który czasami przerywała i siadała 
na beli zrolowanej słomy. Za któ-
rymś razem, z ukrycia udało mi się 
zrobić jej zdjęcie i tak szczęśliwie 
zakończyłem mój kolejny pobyt  
w plenerze Lipian.


