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I daję ci na imię Islam

Od 25 stycznia w 5994 punk-
tach w całej Polsce rozpoczną się 
szczepienia  osób w wieku 70+, 
miejsca szczepień wyznaczone 
są także w powiecie pyrzyckim. 
W załączonej tabeli nie widzimy 
punktu szczepień w gminie Ko-
zielice, gdzie nie ma żadnego za-
kładu opieki zdrowotnej i nie ma 
komu szczepień przeprowadzić. 

Gdzie w powiecie 
będą szczepić 

      Wybór imienia dla dziecka to wbrew pozorom poważna sprawa. Nosimy je przez całe życie, (chyba, że 
ktoś zdecyduje się na zmianę) i słyszymy je w domu, przedszkolu, szkole, pracy. Dlatego nadając dziecku 
imię warto wziąć pod uwagę fakt, że małe dziecko kiedyś dorośnie, znajdzie pracę i nie każde imię pasuje 
tak samo do dziecka, jak do dorosłego człowieka, chodzi głównie o zdrobnienia, które są coraz częściej 
nadawane w USC. Czy wybierając imię dla dziecka należy kierować przede wszystkim jego dobrem, czy 
modą, która przecież przemija.

Nie mamy jeszcze zestawienia najdziwniejszych imion nadawanych dzieciom w 2020 roku, ale możemy 
przypomnieć najdziwniejsze imiona nadawane w Polsce w 2019 roku. 

Najdziwniejsze imiona dla dziewczynek w kolejności to: 
Renesmee, Zoi, Emi, Eileen, Mikaela.

Najdziwniejsze imiona dla chłopców w kolejności to:
Islam, Javier, Viaan, Filon, Ion

Czy w gminach powiatu pyrzyckiego zapanowała podobna moda jak powyżej? 
Zapytaliśmy o to, jakie trzy imiona w latach 2018 do 2020 były najczęściej nada-
wane dzieciom w naszym powiecie i poniżej publikujemy odpowiedzi.

Gmina Bielice 
Najpopularniejsze imiona w gminie Bielice w roku 2018  u chłopców 

to Maksymilian, a u dziewcząt Lena, Amelia oraz Zuzanna, które wy-
stąpiły podwójnie natomiast pozostałe imiona wystąpiły jako pojedyn-
cze. 

Najpopularniejsze imiona w gminie Bielice w roku 2019  u chłop-
ców to Jan, a u dziewcząt Zuzanna, które wystąpiły podwójnie nato-
miast pozostałe imiona są pojedyncze. 

Najpopularniejsze imiona w gminie Bielice w roku 2020  u chłopców 
to Piotr i Michał, a u dziewcząt Laura, które wystąpiły podwójnie nato-
miast pozostałe imiona są pojedyncze. 

Informujemy również, że w ciągu ostatnich trzech lat nie było dziw-
nych, bardzo niespotykanych imion.

Gmina Kozielice 
Rok 2018
Chłopcy: Antoni, Nikodem, Miłosz - dziewczynki: Antonina, Maja,  Kaja
Rok 2019 
Chłopcy: Nikodem, Oliwier, Wojciech - dziewczynki: Oliwia, Lena, 
Jagoda
Rok 2020 
Chłopcy: Igor, Antoni, Nikodem - dziewczynki: Alicja, Paulina, 
Marcelina   
Nie odnotowano  sytuacji spornych przy nadawaniu  imion.

Gmina Przelewice
Rok 2018 
Chłopcy:  Tymon, Franciszek – dziewczynki: Alicja, Dorota, Nadia
Rok 2019 
Chłopcy: Jan, Kacper, Kuba, Ignacy – dziewczynki: Zofia Julia
Rok 2020 
Chłopcy: Kacper, Franciszek – dziewczynki: Laura, Oliwia, Zofia, 
Blanka
Urząd Stanu Cywilnego w Przelewicach w omawianym okresie nie 
odnotował nadania dziecku  imienia obraźliwego lub ośmieszającego.

Gmina Lipiany 
Rok 2018 
Chłopcy: Jan, Aleksander, Filip – dziewczynki: Pola, Zuzanna, Hanna 
Rok 2019 
Chłopcy: Nikodem, Jan, Natan – dziewczynki: Anastazja, Zuzanna, 
Lena
Rok 2020
Chłopcy: Antonii, Filip, Jan – dziewczynki: Blanka, Julia, Maja
W USC w Lipianach nie było przypadków odmowy wpisania imienia 
dziecka do aktu urodzenia.

Gmina Pyrzyce
Rok 2018 
Chłopcy: Aleksander, Szymon Kacper – dziewczynki: Alicja, Hanna, 
Zuzanna
Rok 2019 
Chłopcy: Aleksander, Antoni, Jan – dziewczynki: Zuzanna, Zofia, An-
tonina
Rok 2020 
Chłopcy: Jan, Franciszek Antoni – dziewczynki: Zofia, Maria, Laura 
Jednocześnie przypominam, że w USC w Pyrzycach nie rejestruje się 
w ostatnich latach zdarzeń urodzeń dzieci z powodu braku w Szpitalu 
Powiatowym oddziału położniczego. Dzieci z terenu naszej gminy są 
urodzone między innymi w szpitalu w Barlinku, Szczecinie, Gryfinie, 
Drawsku Pomorskim. Z tego powodu nie jesteśmy w stanie podać da-
nych dotyczących nadawania imion „dziwnych” czy też obraźliwych.  

Gmina Warnice
Rok 2018
Chłopcy: Franciszek – dziewczynki: Marcelina 
Rok 2019
Chłopcy: Stanisław – dziewczynki – Julia, Nela i Hanna
Rok 2020 
Chłopcy: Szymon, Jan – dziewczynki: Hanna, Nadia 
W USC w Warnicach w latach 2018 – 2020 nie było próby nadania 
dziecku imienia „dziwnego” lub obraźliwego.
Z podsumowania wychodzi nam, że najpopularniejsze imiona dla ca-
łego powiatu pyrzyckiego w latach 2018 do 2020, dla chłopca to:Jan, 
Nikodem i Franciszek, a dla dziewczynki Hanna, Zuzanna, Zofia i Ali-
cja.
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Nasze firmy produkcyjne znajdują się w dwóch krajach  
i zatrudniają ponad 400 pracowników. 

Obsługujemy klientów na rynkach duńskim, polskim, niemieckim oraz szwedzkim.

BPI Polska jest firmą produkcyjną. Zakład znajduje się w Lipianach.
Specjalizujemy się w produkcji pianki. Jesteśmy pionierami w zaawansowanych
rozwiązaniach technologicznych dostosowanych do indywidualnych życzeń 
i potrzeb klientów.

Nasza produkcja koncentruje się w obszarach inżynierii sanitarnej,
 przemysłu meblarskiego, przemysłu medycznego oraz rozwoju biznesowego.

W związku z rozwojem naszej firmy poszukujemy: 
OPERATORÓW MASZYN i PRACOWNIKÓW PRODUKCYJNYCH

Zgłoszenia prosimy kierować pod adresem: BPI Polska ul. Żeromskiego 20 74-240 Lipiany  
lub e-mailem: rekrutacja@bpi-polska.pl  tel.: 91 564-12-64.

Prosimy o dodanie zgodny ma przetwarzaniu danych osobowych:  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
przez BPI Polska Sp. z.o.o. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko.”

BPI Polska jest częścią duńskiej grupy Bramming Plast-Industri A/S, która została założona 
w Danii w 1971 r. i od 2001 roku jest reprezentowana w Polsce przez BPI Polska.

stabilne warunki zatrudnienia comiesięczny bonus

premię uzależnioną od wyników

pakiet socjalny

nagrody jubileuszowe

atmosferę opartą na współpracy

wsparcie w kreowaniu ścieżki rozwoju
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I daję ci na imię Islam

Od 25 stycznia w 5994 punk-
tach w całej Polsce rozpoczną się 
szczepienia  osób w wieku 70+, 
miejsca szczepień wyznaczone 
są także w powiecie pyrzyckim. 
W załączonej tabeli nie widzimy 
punktu szczepień w gminie Ko-
zielice, gdzie nie ma żadnego za-
kładu opieki zdrowotnej i nie ma 
komu szczepień przeprowadzić. 

W Warnicach natomiast placów-
ka zdrowia jest, ale z przyczyn 
formalnych (jak czytamy na stro-
nie internetowej Gminy Warnice) 
szczepień w tym miejscu nie bę-
dzie. Mieszkańcy obu gmin będą 
dowożeni do punktów szczepień 
w sąsiednich gminach, co mają 
zorganizować wójtowie obu gmin.  

PP

Gdzie w powiecie 
będą szczepić 
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Pierwsza o wielkości 0,3993 ha, a druga 0,3002ha. 
Działki położone są w Pyrzycach obręb nr 4,

 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 122 
– ul. Mickiewicza. 

Obie nieruchomości posiadają warunki zabudowy. 

Sprzedam dwie atrakcyjnie położone 
działki budowlane 

o łącznej powierzchni 0,6995 ha

Telefon 504-445-316. 

WÓJT  GMINY

  KOZIELICE
informuje, 

że w Urzędzie Gminy Kozielice, 
Kozielice 73

wywieszony został Wykaz Nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy 

 w drodze bezprzetargowej 

 

obręb Siemczyn, gmina Kozielice  
część działki 84/5 o pow. 189,5 m²

obręb Kozielice, gmina Kozielice   
część działki  618/1 o pow. 320 m²

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

→ ETAP - 0 
      W etapie 0 szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia 

(również ci wykonujący indywidualną praktykę), pracownicy Domów 
Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, a tak-
że personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych,  
w tym również w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. 

W etapie 0 zaszczepić się mogą m.in. diagności laboratoryjni, far-
maceuci, psycholodzy kliniczni i inni, pracownicy techniczni i admini-
stracyjni podmiotów leczniczych, centrów diagnostycznych, transportu 
medycznego, a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kie-
runków medycznych.

→ ETAP – 1 
Dotyczy:
 pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej i Zakładów Opiekuń-

czo-Leczniczych, pielęgnacyjno - opiekuńczych i innych miejsc stacjo-
narnego pobytu,

 osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych
 służby mundurowe (żołnierze Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Te-

rytorialnej, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej 
i Miejskiej, Straży Pożarnej, pracownicy TOPR i GOPR, którzy biorą 
udział w działaniach przeciwpandemicznych oraz odpowiadają za bez-
pieczeństwo narodowe),

 nauczycieli.

→ Etap II – osoby poniżej 60 r.ż. z chorobami przewlekłymi
Dotyczy:
Do drugiego etapu szczepień kwalifikują się osoby w wieku poni-

żej 60 lat, które zmagają się z chorobami przewlekłymi zwiększają-
cymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 lub które znajdują się  
w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego częstych lub ciągłych 
kontaktów z placówkami ochrony zdrowia. Jak podaje resort zdrowia, 
szczegóły kolejnych etapów w tym II i III, będą wynikały z procesu 
szczepień przeprowadzonego w pierwszym etapie. W drugim etapie 
zaszczepione zostaną także osoby, które „bezpośrednio zapewniają 
funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone są na 
zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne”. Są to m.in. pra-
cownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, 
usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, 
transportu publicznego. Należą do nich również urzędnicy odpowie-
dzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, 
funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

→ Etap III – powszechne szczepienia pozostałej populacji do-
rosłej

Ostatni etap narodowego programu szczepień obejmuje:
 przedsiębiorców i pracowników sektorów zamkniętych na mocy roz-

porządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zaka-
zów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 powszechne szczepienia pozostałej części populacji dorosłej.

Ten etap przeznaczony będzie dla każdej osoby powyżej 18. r. ż, 
która nie kwalifikuje się do żadnego z powyższych etapów. Jak infor-
muje Ministerstwo Zdrowia, zgodnie z powyższymi etapami szczepieni 
będą w Polsce również obcokrajowcy posiadający prawo do stałego 
lub czasowego pobytu ze względu na wykonywaną w naszym kraju 
pracę. 

W powiecie pyrzyckim mamy 4 punkty szczepień zlokalizowane  
w przychodniach w Pyrzycach, Lipianach, Bielicach i Przelewicach. 

PP

W sierpnie 2020 ruszył projekt „Pod biało-czerwoną”, który zakładał 
sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów 
i flag w każdej z gmin w Polsce. Patriotyczny projekt „Pod biało-czer-
woną”, ma upamiętnić „zwycięstwo wojsk Rzeczypospolitej nad armią 
bolszewicką w bitwie warszawskiej 1920 roku” został ogłoszony przez 
premiera Mateusza Morawieckiego.  Aby wziąć udział w akcji, należało 
zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online za pomocą  serwi-
su gov.pl. 

Żeby dostać maszt z flagą, trzeba było osiągnąć wymagane mini-
mum głosów mieszkańców danej gminy i tak:
- dla gmin do 20 000 mieszkańców - 100 głosów;
- dla gmin powyżej 20 000 do 100 000 mieszkańców - 500 głosów;
- dla gmin powyżej 100 000 mieszkańców - 1000 głosów. Zakończyły się prace związane z realizacją zadania „Budowa ścieżki 

pieszo-rowerowej od ul. Cmentarnej do ul. Rycerza Przybora ( po nie-
czynnym torowisku)”.  Wykonawcą robót budowlanych było Przedsię-
biorstwo Drogowe DROMAX Ryszard Kobierski, Karol Kobierski S.C., 
z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich. W ramach zadania wybudowa-
no 833,92 metrów ścieżki pieszo-rowerowej o konstrukcji nawierzchni 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Całkowity koszt zadania 584 
920,23 zł w tym dofinansowanie 562 758,00 zł. Środki własne gmi-
ny 22 162,23 zł. Zadanie współfinansowane przez Radę Ministrów 
za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w ramach dofi-
nansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
– fundusz przeciwdziałania COVID 19 oraz środków własnych Gminy 
Pyrzyce.

W jakiej 
kolejności 
się zaszczepimy

Pomimo wymienionych powyżej 
wymogów - warto było sięgnąć po 
więcej głosów, bo w trzech gmi-
nach, które osiągnęły największą 
procentowo liczbę głosów w sto-
sunku do liczby mieszkańców gmi-
ny, przewidziany jest udział Preze-
sa Rady Ministrów Mateusza Mo-
rawieckiego w uroczystości zawie-
szenia flagi na maszcie – czytamy 
na stronie rządowej.

W powiecie pyrzyckim wszyst-
kie gminy osiągnęły minimum, 
ale nie aż takie, żeby premier 
Mateusz Morawiecki do nich przy-
jechał. Dziś, mimo że projekt się 
zakończył, nadal nie wiemy, kiedy 
maszty flagowe staną,  pomysł 
premiera się jakoś zawiesił. 

Niedawno Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Premiera Marek Za-
górski zapewniał, że rząd nie wy-
cofał się z projektu pod nazwą fla-
ga w każdej gminie, ale przesunął 
jego realizację na 2021 rok.

Z rankingu poparcia wynika, że 
oferta premiera odniosła sukces 
w niewielkich gminach, najwię-
cej, bo 14 001, głosów oddano 
w podlaskiej gminie Stawiski, 10 
634 głosy w zachodniopomorskim 
Czaplinku i gminie Miejsce Piasto-
we (Podkarpacie) – 9 325. Termin 
oddawania głosów został przedłu-
żony z 11 listopada 2020 do końca 
roku. Dużym zaskoczeniem w na-
szym regionie jest fakt zignorowa-
nia projektu premiera prze miesz-
kańców miasta Stargard - 326 
głosów na wymagane 500 i gminy 
Stargard 72 głosy na wymagane 
100 głosów. W województwie za-
chodniopomorskim w uroczysto-
ści zawieszenia flagi na nowym 
maszcie w gminie Czaplinek na 
pewno weźmie udział premier Ma-
teusz Morawiecki, bowiem w tej 
gminie na 11 867 mieszkańców, 
głos  na projekt premiera oddało 
aż 10 634. 

PP 

Kiedy w gminach staną 
maszty flagowe 

Rowerem po torowisku
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Kiedy w gminach staną 
maszty flagowe 

Rowerem po torowisku Niedługo pierwszy szpadel 
pod komendę 

 14 stycznia 2020 r. na stronie 
internetowej Komendy Wojewódz-
kiej Policji w Szczecinie opubliko-
wana została informacja dotyczą-
ca przetargu na wykonawcę  zada-
nia pod nazwą - „KPP w Pyrzycach 
- budowa nowej siedziby przy ul. 
Młodych Techników”. Najwięcej 
punktów od komisji przetargowej 
otrzymała oferta złożona przez Za-
kład Inżynierii Budowlanej Falkow-
ski Bernard Marszewo 65B 72-100 
Goleniów, która zdecydowała się 
wybudować nową siedzibę dla po-
licji w Pyrzycach za cenę brutto 17 
787 289,70 zł.  Do przetargu w/w 

przystąpiło w sumie 14 firm z całej 
Polski, nie było jednak w tej grupie 
żadnej firmy z powiatu pyrzyckie-
go. Jeżeli nie będzie odwołań od 
decyzji komisji przetargowej, to, 
jak nieoficjalnie wiemy, jeszcze 
w styczniu nastąpi przekazanie 
placu budowy przy ulicy Młodych 
Techników, a w okolicy kwietnia 
wmurowany zostanie kamień wę-
gielny pod nową siedzibę Komen-
dy Powiatowej Policji w Pyrzycach. 

PP
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Dziur awa izolacja dzieci 

Dzieci klas 1-3 powróciły do szkół, by nauka odbywała się bezpiecz-
nie.  Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia i Główny 
Inspektor Sanitarny opublikowali zalecenia dla organizatorów oświaty, 
obszerny materiał, w którym czytamy między innymi: 

- Do szkoły będzie mógł uczęszczać uczeń bez objawów chorobo-
wych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy 
nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

- Uczniowie będą mogli być przyprowadzani i odbierani ze szkoły 
przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych.

- Opiekunowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, za-
chowując określone zasady, m.in.: jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi, 
dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi oraz od pracowni-
ków szkoły minimum 1,5 m.

- Opiekunowie winni stosować też środki ochronne takie jak osłona 
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

- Jedna grupa uczniów (klasa) ma przebywać w wyznaczonej i stałej 
sali. Do grupy mają być przyporządkowani ci sami, stali nauczycie-
le, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych  
w innych klasach.

- Zgodnie z wytycznymi, mają być regularnie wietrzone sale, części 
wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 
razie potrzeby także w czasie zajęć. Zaleca się też korzystanie przez 
uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na te-
renie szkoły, natomiast podczas zajęć sportowych należy zrezygnować 
z ćwiczeń i gier kontaktowych.

- Dyrektorzy szkoły muszą tak zorganizować zajęcia w szkole, by 
każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole nie mia-
ła możliwości (lub miała ograniczoną do minimum) kontaktowania się 
z pozostałymi klasami. Muszą też tak ustalić indywidualny harmono-
gram/plan dnia (lub tygodnia) dla danej klasy, uwzględniający, m.in. 
godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, korzystania z przerw 
(nie rzadziej niż co 45 min), korzystania ze stołówki szkolnej i zajęć na 
boisku.

- W szatni, należy udostępnić uczniom co drugi boks, przystosować 
inne pomieszczenia na szatnię lub wprowadzić różne godziny przycho-
dzenia uczniów do szkoły.

Ponadto, każdy uczeń ma mieć własne przybory i podręczniki. 
Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między 
sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń 
wraca do domu.

Jest jeszcze wiele, wiele innych ważnych dla zdrowia dzieci infor-
macji dotyczących izolowania poszczególnych grup dzieci – klas na 
terenie szkoły. W wytycznych niestety zapomniano o tym, że w Pol-
sce są szkoły w małych gminach, wioskach, gdzie dzieci są dowożo-
ne autobusami szkolnymi lub normalnym transportem publicznym bez 
podziału na klasy czy grupy. W takim autokarze jadącym do szkoły 
będą też opiekunowie, dorośli bez związku ze szkołą o ile spedytor 
ma taką możliwość dorobienia sobie. W wytycznych czytamy jak po-
wyżej „Uczniowie będą mogą być przyprowadzani i odbierani ze szko-
ły przez opiekunów…….”, tylko że na terenie naszego powiatu spora 
grupa dzieci będzie dowożona właśnie autobusami, co do których nie 
ma żadnych wytycznych. Obowiązujące aktualnie przepisy mówią że 
- „w transporcie dla uczniów organizowanym przez samorząd nie obo-
wiązują limity tak jak dla transportu publicznego. Konieczne jest tylko 
zakrywanie ust i nosa”.

Czyli przed przyjazdem do szkoły dzieci będą się zagęszczać, żeby 
w szkole się izolować i w czasie powrotu ze szkoły dzieci będą się 
znowu zagęszczać. 

PP

Kol. 
Zdzisławie i Bogdanowi Dzioba wyrazy 

szczerego współczucia 
z powodu śmierci syna Tomasza 

składają:
         Zarząd i członkowie O/R 
     Polskiego Związku Emerytów

       Rencistów i Inwalidów w Pyrzycach

Koledze Bogdanowi Dziobie i jego małżonce 

z powodu śmierci syna Tomasza 

serdeczne wyrazy współczucia

 składają  
koleżanki i koledzy z Powiatowej w Pyrzycach  

i Zachodniopomorskiej Rady Nowej Lewicy
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.Dz iur awa izolacja dzieci 

Gdyby była taka możliwość, 
by cofnąć się w czasie, np. do 
osiemnastego wieku, albo i 
jeszcze wcześniej w okolice 
Wierzbna, Grędźca, Czernic, 
Starego Przylepu, Zaborska, 
czy też Lubiatowa, to naszym 
oczom ukazałby się nieprze-
byte, rozległe bagna, tereny 
zupełnie niedostępne, rozle-
wiska starego jeziora Mied-
wie, rejonu dziś określonego 
jako tzw. „Pra-Miedwie”, ba-
gna doliny Płoni. Pra-Mied-
wie obejmowało początkowo 
również obszar obecnego je-
ziora Płoń, a jego poziom był 
o 3 m wyższy od obecnego. 
Do 1746 roku, czyli do okre-
su, kiedy przeprowadzono 
poważne prace melioracyjne 
powierzchnia jeziora wyno-
siła nawet 75 km2 (obecnie 
połowę mniej). Wspomniane 
bagna były terenami, przez 
które nawet lokalna społecz-
ność miała problem, by prze-

Chiny pod Pyrzycami?

bić się na drugą stronę. Miejsc 
pozwalających na taką przepra-
wę było niewiele, bo tylko dwa. 
Pierwsze dotyczyło przeprawy 
w okolicach miejscowości Bro-
dy, ostatnie przedwojenne na-
zewnictwo Paß, dziś wieś już 
nie istnieje, a znajdowała się w 
sąsiedztwie obecnej drogi wo-
jewódzkiej nr 106, a najbliższe 
sąsiednie miejscowości to Grę-
dziec (Schöningen) od północy 
i Czernice (Sehmsdorf). Druga 
przeprawa zlokalizowana w oko-
licach Lubiatowa, była zarówno 
sezonową, dostępną w okresie 
letnim jak i płatną! Gdzie mogła 
się dokładnie znajdować? Mam 
w tym temacie prywatną teorię 
prowadzącą właśnie do… Chin. 
Oczywiście nie chodzi mi o Pań-
stwo Środka. Użytkownicy por-
talu mapowego Geoportal mają 
możliwość korzystania z licznych 
warstw, które mogą być wyświe-
tlane za pomocą tego serwisu. 
Jedną z nich jest „Państwowy 

Rejestr Nazw Geograficznych”. 
W okolicach Kanału Płońskiego 
możemy, m.in. zaobserwować 
wzniesienie o nazwie „Chiny” 
(znajdujące się w centralnej czę-
ści wyznaczonej przez trójkąt 
miejscowości: Lubiatowo – Stró-
żewo – Zaborsko). Co ciekawe 
nieopodal możemy zaobserwo-
wać inną krainę geograficzną 
zwaną Koreą. Wracając do Chin, 
kiedy spróbujemy przetłumaczyć 
tę nazwę z języków germań-
skich, to otrzymujemy np. podb-
ródek, czyli wracamy ponownie 
do… Brodu. I jeszcze raz wy-
korzystując Geoportal i kolejną 
nakładkę mapową, tj. „Rzeźba 
terenu” możemy szybko zaob-
serwować, że wzniesienie Chi-
ny stanowi najkrótszą odległość 
od wzniesień z okolic Lubiatowa  
w kierunku drugiego brzegu Pra-
-Miedwia.  Według mojej teorii 
chcący przedostać się przepra-
wą startowali w Lubiatowie i koń-
czyli podróż w Chinach. 

Może i trochę naiwną teo-
rię, zdają się w części po-
twierdzać liczne wcześniejsze 
znaleziska z okolic przepra-
wy, w tym stare monety, czy 
nawet co ciekawsze plomby 
listowe, świadczące o waż-
nym węźle komunikacyjnym. 

Prezentowana widokówka 
przedstawia widok ze wznie-
sienia Brodogóry na miejsco-
wość Grędziec i tereny daw-
nego Pra-Miedwia. Wydawcą 
kartki była firma Arthur Ro-
gorsch, phot. Dt. Eyylau. Wi-
dokówkę nadano 19.05.1936  
z poczty w Okunicy do odbior-
cy w Berlinie. 
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Komiks, który zamieścił, a potem usunął ze swojego profilu na Facebooku radny Hubert Łuszczyk 

W grudniu 2020 r. Starostwo 
Powiatowe w Pyrzycach otrzyma-
ło dotację z Funduszu Inwestycji 
Lokalnych w wysokości 5 176 
680,28 zł. Środki te w całości będą 
przeznaczone na realizację inwe-
stycji oświatowej pod nazwą „Ter-
momodernizacja budynku szkoły, 
internatu oraz sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzy-
cach wraz z dostosowaniem do 
wymogów przeciwpożarowych  
budynku internatu i wymianą od-
cinka 235 m lokalnej sieci ciepłow-
niczej”.

Inwestycja w zdecydowany 
sposób poprawi parametry ener-
getyczne i ekologiczne wszystkich 
obiektów należących do ZS Nr 1 
CKU, a w niedalekiej przyszłości 
ograniczy zużycie energii cieplnej 
i środków przeznaczanych na 
ten cel każdego roku. Przyznana 
dotacja w całości pokrywa koszty 
zadania i nie jest w tym przypadku 
wymagany wkład własny Staro-
stwa.

„Obecnie przygotowujemy 
zapytania ofertowe na wyko-
nanie dokumentacji projek-
towej z terminem realizacji 

Termomodernizacja 
budynków
Zespołu Szkół
nr 2 CKU 
w Pyrzycach

do końca marca. Następnie 
ogłoszony zostanie przetarg 
na wykonawców dla poszcze-
gólnych branż i obiektów w 
ramach tej inwestycji. Zgodnie 
z terminem określonym przez 
nas we wniosku do Funduszu 
Inwestycji Lokalnych całość 
prac związanych z tym pro-
jektem powinna zakończyć się  
w grudniu 2022 roku” - Stani-
sław Stępień, Starosta Pyrzyc-
ki 

Jest to w obecnej kaden-
cji druga tak duża inwestycja 
oświatowa Starostwa Powia-
towego w Pyrzycach. Pierw-
sza rozłożona na dwa etapy 
zrealizowana została w Ze-
spole Szkół Nr 1. 

W ramach tego zadania wy-
konano między innymi kom-
pleksową termomodernizację 
obiektu szkoły, wymianę insta-
lacji centralnego ogrzewania, 
ocieplenie ścian i stropodachu 
obiektu. Inwestycja w tej szkole 
zakończona została we wrze-
śniu 2020, a całkowity koszt 
dwóch etapów wyniósł około  
1 894 802,13 zł .
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Na początku grudnia Prezes 
Rady Ministrów ogłosił drugi na-
bór wniosków o wsparcie dla 
jednostek samorządu terytorial-
nego w ramach dofinansowania 
ze środków Rządowego Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych. Mak-
symalna liczba zadań, jaka może 
zostać zgłoszona do dofinanso-
wania przez JST w ramach okre-
ślonego limitu wniosków to 3 in-
westycje, niezależnie od tego czy 
zostaną one zgłoszone w ramach 
jednego, czy trzech odrębnych 
wniosków. 

W przypadku złożenia jednego 
wniosku na 3 zadania inwestycyj-
ne, JST winno scharakteryzować 
każde z nich odrębnie w zakresie 
wymaganych danych liczbowych 
oraz pod kątem kryteriów oceny. 
Wnioski należało składać przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą 
do wojewody w terminie od 10 
grudnia do 28 grudnia 2020 r. 

W pierwszym konkursie do-
tację w ramach funduszu na in-
westycje otrzymało Starostwo 
Powiatowe w Pyrzycach. Jest 
to kwota ponad 5 milionów zł z 
przeznaczeniem na  „Komplekso-
wą termomodernizację budynku 
szkoły, internatu oraz sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół nr 2 CKU  
w Pyrzycach, dostosowanie bu-
dynku internatu do wymogów prze-
ciwpożarowych, wymiana 235 m 
lokalnej sieci ciepłowniczej”. Dota-
cję z FIL otrzymała w powiecie py-
rzyckim także gmina Kozielice 3,7 
miliona zł na inwestycje „Przebudo-
wa dróg powiatowych i gminnych 
poprzez budowę chodników wraz 
ze zjazdami, budowę utwardzeń  
i zatok autobusowych oraz czę-
ściową przebudowę dróg gminnych  
w dwóch miejscowościach Trze-
bórz oraz Tetyń. W ramach inwe-

Komiks, który zamieścił, a potem usunął ze swojego profilu na Facebooku radny Hubert Łuszczyk 

stycji planuje się również wymianę 
starej sieci wodociągowej z rur 
azbestowych wraz z przyłączami, 
aby poprawić jakość wody”,  gmi-
na Warnice dostała 3 miliony zł 
na inwestycje „Budowa sieci wo-
dociągowej do m. Reńsko oraz w 
m. Reńsko” a gmina Bielice 650 
tysięcy zł. na inwestycję „Przebu-
dowa sieci wodociągowej wraz  
z wykonaniem przyłączy w m. Li-
nie”. Dotacji nie otrzymała gmina 
Pyrzyce, dla której burmistrz Py-
rzyc wystąpiła z wnioskiem do FIL 
o  środki w wysokości 6 milionów 
zł. z przeznaczeniem na realiza-
cję zadania: „Rozbudowa i mo-
dernizacja budynku pływalni przy 
Szkole Podstawowej w Pyrzy-
cach”. Jak domyślają się nie tylko 
pyrzyczanie, 6-milionowa dotacja 
nie dotarła do Pyrzyc za to, że 
burmistrz Marzena Podzińska 
wzięła udział w pyrzyckim marszu 
kobiet. Domysły  społeczeństwa 
potwierdził i rozwinął na swoim 
facebooku radny rady miejskiej, 
członek Klubu Radnych PiS Hu-
bert Łuszczyk komentując miniko-
miks. Nie wiedzieć czemu komiks 
został usunięty z facebooka rad-
nego Łuszczyka, czyżby dotarło 
do niego, że pośrednio w dyskusji 
na facebooku wkopał swoich? Ale 
nie drążmy tematu, ocenę sytuacji 
zostawiamy mieszkańcom gmi-
ny Pyrzyce. Skoro mamy drugie 
rozdawanie środków w ramach 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
to interesującą dziś informacją 
jest to, na jakie projekty złoży-
li wnioski włodarze pyrzyckich 
gmin i powiatu. 

► Gmina Lipiany - W ramach 
drugiego naboru złożono 3 wnioski 
dotacyjne na zadania:
- „Przebudowa drogi gminnej wraz 

z towarzyszącą infrastrukturą tech-
niczną w miejscowości Osetna” - 
3 850 000,00 zł;
- „Modernizacja oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Lipiany” 
3 020 000,00 zł;
- „Przebudowa dróg gminnych 
dz. 18,42 i 17 obręb Mironów  
w miejscowości Mironów” - 1 574 
871,34 zł .

► Gmina Kozielice -  nie wystę-
powała w grudniu o środki z Fundu-
szu Inwestycji Lokalnych.

► Gmina Pyrzyce - złożyła 
wnioski do Prezesa Rady Ministrów 
za pośrednictwem Wojewody Za-
chodniopomorskiego o uzyskanie 
środków Funduszu Przeciwdziała-
nia COVID- 19 dla jednostek samo-
rządu terytorialnego ( II nabór) na 
zadania: 
- „Rozbudowa i modernizacja bu-
dynku pływalni przy Szkole Pod-
stawowej przy ul. T.Rejtana 6  
w Pyrzycach”. Wnioskowana kwota 
6 000 000,00 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Brzesko Gmina 
Pyrzyce”. Wnioskowana kwota 10 
107 697,48 zł.
- „Przebudowa ulicy Polnej w Py-
rzycach”. Wnioskowana kwota 1 
500 000,00 zł.

► Gmina Warnice -  wniosko-
wała w grudniu 2020 r. o wsparcie 
w ramach naboru ogłoszonego na 
podstawie 2 ust. I pkt 3 Uchwa-
ły nr 102 Rady Ministrów z dnia 
23 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 662) w sprawie wsparcia na 
realizację zadań inwestycyjnych 
przez jednostki samorządu tery-
torialnego na zadanie „Budowa 
sieci wraz z przyłączami kanaliza-
cji sanitarnej w m. Wierzbno, gm. 

Warnice” na kwotę w wysokości 1 
500 000,00 zł.

► Starostwo Powiatowe  
w Pyrzycach -  Powiat złożył wnio-
sek o dofinansowanie zadania  
w ramach Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych, który ma na celu zapobie-
ganie, przeciwdziałanie i zwalcza-
nie pandemii COVID-19.  Inwesty-
cja obejmuje zakup aparatury RTG 
oraz przystosowanie pomieszczeń 
do obowiązujących przepisów bu-
dowlanych i sanitarno-epidemiolo-
gicznych w Szpitalu Powiatowym 
w Pyrzycach - szacowany koszt 
inwestycji: 1 700 000,00 zł.

► Gmina Przelewice - w gru-
dniowym naborze w Rządowym 
Funduszu Inwestycji lokalnych zło-
żyła następujące wnioski: 
- Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w Lucinie wraz z budową 
sieci wodociągowej do m. Jesiono-
wo - na kwotę 2.501.500,00
- Przebudowa lokalnej kotłowni na 
świetlicę wiejską we wsi Ślazowo - 
na kwotę 1.563.586,66zł
- Modernizacja infrastruktury dro-
gowej w gminie Przelewice - na 
kwotę 12.636.340,06zł.

► Gmina Bielice – nie przeka-
zała do dnia składu informacji na 
w/w temat

Czy w tym rozdaniu środków  
w ramach Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych radni Klubu Prawa i Spra-
wiedliwości w Radzie Miejskiej  
w Pyrzycach będą jednak lobbo-
wać i bronić interesu mieszkań-
ców, czy wciąż będą myśleć o so-
bie i swojej partii  Zobaczymy.

RT

Pyrzyce zostaną znowu ukarane i za co?
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Ani mru mru, tak można byłoby podsumo-
wać zachowanie radnych Rady Miejskiej PiS 
i „Bezpartyjne” Pyrzyce podczas XXX Sesji 
RM, kiedy rozpatrywana była uchwała doty-
cząca uchwalenia planu przestrzennego dla 
części miasta Pyrzyce. 

Radni w/w klubów po raz drugi nie podjęli 
uchwały w tej materii. I chociaż sam fakt nie-
podjęcia uchwały nie jest czymś szczególnym, 
to zachowanie radnych można określić jako 
wyjątkowe. Radni PiS i „Bezpartyjne” Pyrzyce 
nie zgodzili się  z przygotowanym projektem 
uchwały w kilku punktach – mają prawo, ale, 
co gorsze, nie zgodzili się wyjaśnić, dlaczego 
się nie zgodzili. Nie było żadnej reakcji, sło-
wa w/w radnych na prośby planistki, burmistrz  
i innych radnych – CISZA – ani mru mru!

Już podczas sesji pozwoliłem sobie poczy-
nić na facebooku Pulsu wpis mówiący o tym, 
że owi cisi radni blokują w ten sposób inwe-
stycje na terenie objętym planem i tym wpi-
sem obudziłem z sesyjnego spokoju radne-
go Mariusza Szymkowicza. Uznał on, wręcz 
zażądał, bym natychmiast wytłumaczył się,  
o jakie inwestycje chodzi, a tak w ogóle to NIC 
SIĘ NIE STAŁO. W tym materiale nie będę nic 
tłumaczył radnemu Szymkowiczowi, ani jego 
partyjnym i „bezpartyjnym” kolegom, postano-
wiłem przedstawić po kolei i chronologicznie 
prace nad zmianami w planie przestrzennym, 
które Klub Ani Mru Mru nie jest w stanie przy-
jąć, uchwalić kolejny rok, a co najważniejsze 
powiedzieć na forum, dlaczego są przeciwi  
i dlatego to taka tajemnica.

PP – Dlaczego podjęto prace nad planem 
zagospodarowania przestrzennego?

UM - W głównej mierze plan został podjęty: 
ze względu na zdezaktualizowanie się zapi-
sów w obowiązującym planie, który obejmuje 
wyodrębnione tereny nielicznych działek, w 
związku ze zmianą przepisów prawa a także 
w związku z wnioskami właścicieli działek, 
którzy wnosili o zmiany zapisów w obowiązu-
jącym planie zagospodarowania.

PP – Kiedy rozpoczęto prace nad pla-
nem?

UM - 17 marca 2016 r. podjęta została przez 

Radę Miejską w Pyrzycach uchwała w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek położonych w rejonie ulic: 1 Maja, 
Jana Kilińskiego, Bankowej, Jana Henryka 
Dąbrowskiego, Księcia Barnima I, Krótkiej, 
Zabytkowej, Młyńskiej w Pyrzycach.

PP – Jakie były poszczególne etapy prac 
na planem?

UM -17.03.2016 r. podjęcie uchwały o przy-
stąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego

- 26.10.2016 r. podpisanie umowy z wyko-
nawcą planu - prace projektowe, łącznie z opi-
niowaniem

- 15.05 -30.09 2017 - konsultacje społeczne 
(21-22.06.2017 - 24-25.07.2017 r. 14.12.2017 
i 20.12.2017 r. spotkania, grupy robocze przy-
gotowujące koncepcję planu

- 31.05.2017 r. ogłoszenie o przystąpieniu 
do sporządzenia MPZP, poprzez ogłoszenie 
w miejscowej prasie, obwieszczenie na tabli-
cy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 
i na stronie internetowej. Czas na składanie 
wniosków do projektu planu: minimum 21 dni 
od dnia ogłoszenia.

- 31.05.2017 r. zawiadomienie na piśmie in-
stytucji i organów właściwych do uzgadniania i 
opiniowania MPZP o podjęciu uchwały o przy-
stąpieniu do sporządzania MPZP

- 26.11.2018 wysłanie do opiniowania i 
uzgodnień ustawowych projektu MPZP wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko

- opiniowanie i uzgadnianie projektu MPZP 
i prognozy oddziaływania na środowisko (30 
dni od dnia otrzymania)

- 21 .01.2019 -  spotkanie z ZKZ w Szczeci-
nie w sprawie wypracowania do projektu planu 
rozwiązań pozwalających na wprowadzenie 
wymogów postulowanych przez Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie

- 16.08.2019 ogłoszenie o wyłożeniu projek-
tu MPZP i prognozy oddziaływania na środo-
wisko do publicznego wglądu

- wyłożenie projektu MPZP wraz z progno-
zą na co najmniej 21 dni tj. od 16.08.2019 - 
20.09.2019. W okresie wyłożenia odbyła się 
dyskusja publiczna tj. w dniu 09.09.2019 nad 
przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami 

oraz prognozą oddziaływania na środowisko 
- zgłaszanie uwag do projektu przez 14 dni 

po upływie okresu wyłożenia tj. do 07.10.2019
- rozpatrywanie uwag przez burmistrza — 

21 dni po upływie okresu ich składania
- wprowadzanie do projektu MPZP oraz 

prognozy oddziaływania na środowisko zmian 
wynikających z rozpatrzenia uwag, ewentual-
ne ponowienie uzgodnień i wyłożenia.

- 28.11.2019 Przedstawienie Radzie Miej-
skiej w Pyrzycach projektu MPZP do uchwa-
lenia wraz z listą nieuwzględnionych uwag. 
Radni nie przyjęli uwag do planu, a co za tym 
idzie nie przyjęli uchwały, w związku z tym 
procedura uchwalenia opracowania planu roz-
poczęła się ponownie.

- ponowne opiniowanie i uzgadnianie pro-
jektu MPZP i prognozy oddziaływania na śro-
dowisko

- 18.08.2020 r. Ogłoszenie o wyłożeniu pro-
jektu MPZP i prognozy oddziaływania na śro-
dowisko do publicznego wglądu

- wyłożenie projektu MPZP wraz z pro-
gnozą na co najmniej 21 dni tj. 18.08.2020-
16.09.2020 r. W okresie wyłożenia odbyła się 
dyskusja publiczna w dniu 14.09.2020 r. nad 
przyjętymi w projekcie MPZP rozwiązaniami 
oraz prognozą oddziaływania na środowisko 

- zgłaszanie uwag do projektu przez 14 dni 
po upływie okresu wyłożenia tj. do 01.10.2020 
roku.

- rozpatrywanie uwag przez burmistrza
- 04.12.2020 przedstawienie Radzie Miej-

skiej w Pyrzycach projektu MPZP do uchwa-
lenia, wraz z listą nieuwzględnionych uwag. 
W związku z niepodjęciem uchwały w sprawie 
planu zagospodarowania przestrzennego pro-
jekt planu będzie podlegał dalszemu procedo-
waniu

PP – Ile wniosków, uwag wnieśli do pla-
nu mieszkańcy, przedsiębiorcy z terenu 
objętego planem?

UM - mieszkańcy - wnioski - 20, uwagi - 13 
przedsiębiorcy -  wnioski - 9, uwagi - 8 
instytucje -  wnioski - 10

PP – Jakie skutki rodzi nieprzyjęcie pla-
nu?

Radni Klubów
Ani Mru Mru
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

UM - Nieprzyjęcie planu wstrzy-
muje rozwój terenów przezna-
czonych w istniejącym planie 
pod inwestycje te duże i te małe. 
Wydłuża procedurę inwestycyjną, 
z uwagi na fakt, że tam, gdzie nie 
ma istniejącego planu należy wystą-
pić o decyzję celu publicznego lub 
decyzję o warunkach zabudowy. 
Zwiększa również koszty wykona-
nia projektu planu z uwagi na pono-
wienie czynności planistycznych.

PP – W związku z nieprzyję-
ciem uchwały w sprawie planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego dla tego terenu, co dalej?

UM - W związku z niepodjęciem 
uchwały w sprawie planu zago-
spodarowania przestrzennego, 
projekt planu będzie podlegał dal-
szemu procedowaniu, czynności, 
o których mowa w art. 17 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ponawia się w 
zakresie niezbędnym do dokona-
nia tych zmian.

PP – Jakie koszty do dzisiaj 
poniosła gmina Pyrzyce na 
przygotowanie planu, projektu 
uchwały? 

UM - Gmina Pyrzyce z tytu-
łu przygotowania projektu planu 
wydatkowała kwotę 41 055,00 zł 
brutto.

Jeżeli ktoś z czytelników pokusi się 
o sprawdzenie w protokole z obrad 
sesji z 28 listopada 2019 r. to dowie 
się, że omawiana powyżej uchwała 
o zmianie planu przestrzennego za-
gospodarowania nie została przyjęta 
przez grupę tych samych radnych, 
co na sesji 4 grudnia 2020. Różnica 
jest tylko taka, że w 2019 roku rad-
ni PiS i ich „Bezpartyjni” koledzy na 
sesji ponad rok temu jeszcze dys-
kutowali, natomiast na sesji w 2020 
zaniemówili.  

Planowanie przestrzenne pod-
lega ustawie o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, ta 
ustawa z kolei funkcjonuje w oto-

czeniu 50 ustaw i około 200 roz-
porządzeń i co najważniejsze to  
w latach 50-tych  miasto Pyrzyce  
w całości zostało objęte ochroną 
konserwatorską, co ma swoje skut-
ki do dziś. Burmistrz Pyrzyc podjęła 
już działania zmierzające do wyłą-
czenia części miasta z ochrony za-
bytków, ale procedura w tej materii 
trwa długo i trudno dziś powiedzieć, 
jak się zakończy.

Plan zagospodarowania prze-
strzennego to wyższa szkoła sa-
morządowej jazdy. Te gminy, któ-
re już kilkanaście lat temu wzięły 
się za porządkowanie przestrzeni 
publicznej, dziś mają inwesto-
rów, a każdy nowy wie, jaką nie-
ruchomość kupuje i co na niej 
może zrobić bez politycznej czy 
samorządowej łaski. Żeby radny 
Szymkowicz i koledzy zrozumieli 
dokładnie !!! Nie wytykam wam, 
że po raz drugi doprowadziliście 
do tego, że plan nie został uchwa-
lony, no bo kto bogatemu zabroni 
wydawać nie swoje pieniądze? 

Uważam tylko, że społeczeństwu, 
na które lubicie się często powoły-
wać, należy się wyjaśnienie, dla-
czego tak albo inaczej głosujecie 
i to przy każdym temacie. Do w/w 
planu przestrzennego złożono 
39 wniosków i 21 uwag, ci którzy 
je składali czekają na rozstrzy-
gnięcie, wte albo wewte, bo wte-
dy będą wiedzieć, co dalej mają 
robić ze swoją nieruchomością. 
Dziś mimo że minęły prawie czte-
ry lata od rozpoczęcia procedury, 
w tym dwa lata obecnej kadencji, 
radni Klubu Ani Mru Mru nadal 
nie wiedzą (albo wiedzą tylko 
nie powiedzą) jak zagłosować w 
sprawie planu zagospodarowania 
przestrzennego dla około 28 hek-
tarów miasta Pyrzyce, są z tego 
dumni i nie wolno ich o to pytać.

RT

Radni Klubów
Ani Mru Mru
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https://ekoserwis.szczecin.pl/

Burmistrza Pyrzyc
w sprawie bezpłatnych badań 
metodą molekularną po kontakcie z wirusem SARS CoV-2 
oraz weryfikację aktywności tego zakażenia
dla mieszkańców Gminy Pyrzyce

Szanowni Mieszkańcy,
jest możliwość dobrowolnego zgłoszenia się na bezpłatne badania metodą molekularną  po kontakcie z wirusem SARS CoV-2 odpowie-

dzialnego za chorobę COVID-19, oraz weryfikację aktywności tego zakażenia, które wstępnie jest zaplanowane dla mieszkańców Gminy 
Pyrzyce na dzień 26 stycznia  2021 roku w Pyrzycach (miejsce badań zostanie podana do dnia 21.01.2020 roku w formie komunikatu 
Burmistrza).

Badania będą przeprowadzana  w ramach projektu pn. Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa 
SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?
Kobiety w wieku od 18 do 59 lat (decyduje rok urodzenia),
Mężczyźni w wieku od 18 do 64 lat (decyduje rok urodzenia), 
którzy ze względu na wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych w kraju i zagranicą oraz związanym z tym przemieszczaniem 
środkami transportu, czy też przebywaniem w środowisku wielu innych osób, mogły ulec zakażeniu.

CO ZROBIĆ ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?
Należy zapisać się na na listę uczestników Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2  

    i choroby COVID-19, a można to uczynić  w następujący sposób:
W godzinach 7:00 – 15:00 stawić się osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, ul. Plac Ratuszowy nr 1 (punkt informacyjny)  

    i podać dane tj. imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.
W godzinach 7:00 – 15:00 telefonicznie podać dane tj. imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego pod jeden  

   ze wskazanych poniżej numerów telefonu 91 39 70 329  lub  91 39 70 320 lub 91 39 70 310.
Mailowo przesłać dane tj. imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego pod jeden ze wskazanych adresów 

    mailowych:
sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
obrona_cywilna@pyrzyce.um.gov.pl

Jednocześnie informuję, że w związku z możliwością wzięcia udziału w projekcie pn. Zachodniopomorski Program Monitorowa-
nia i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 pozyskane od Państwa dane przez Urząd Miejski w Pyrzy-
cach zostaną przekazane do SPWSZ w Szczecinie w celu realizacji programu.

UWAGI:
Przeprowadzenia darmowych badań jest uzależnione od ilości zgłoszeń (minimalna Ilość zgłoszeń 100 osób). 
Zapisy na badania będą prowadzone do dnia 22.01.2021 roku do godziny 12;00.
Po zgłoszeniu się na badania niezbędne będzie wypełnienie niżej podanych dokumentów:
Karty włączenia do projektu,
Karty wywiadu,
Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
W celu zapoznania się z programem załączam  do komunikatu:
Informację o programie,
Interpretację wyników,
Karty włączenia do projektu,
Karty wywiadu,
Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

     Burmistrz Pyrzyc
 (-)  Marzena Podzińska

K O M U N I K A T
z dnia 13.01.2021 roku z godz. 1000

Młodzieżowe rady do rad

4 stycznia ze stanowiska za-
stępcy burmistrza Pyrzyc został 
odwołany Robert Betyna, pełnił 
on tę funkcję od 2015 roku. „Nie 
będę w mediach wyjaśniać dla-
czego podjęłam taką decyzję, 
najważniejsze że moje argumenty 
zna osoba bezpośrednio zaintere-
sowana. Dziś nie odpowiem także 
na pytanie, kogo powołam na mo-
jego zastępcę. Korzystając z oka-
zji dziękuję Panu Robertowi Bety-
nie za wieloletnią współpracę na 
rzecz samorządu gminy Pyrzyce” 
- przekazała nam krótko w dniu 
odwołania Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc. Przez 11 dni na 
politycznym rynku pojawiały się 
różne nazwiska i hipotezy, polity-
cy PiS grzmieli o społeczeństwie 
i standardach. Dziś już wszyscy 
mogą odetchnąć – nikt z PiS za-

Pyrzyce mają 
nowego zastępcę
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Rozszerzenie zakresu kompe-
tencji gminnych rad młodzieżo-
wych oraz możliwość powoływa-
nia takich rad przy samorządzie 
powiatowym i wojewódzkim prze-
widuje projekt ustawy opublikowa-
ny na stronach Rządowego Cen-
trum Legislacji.

Proponowane zmiany doprecy-
zowują zadania młodzieżowych 
rad, uwzględniając przy tym mo-
nitorowanie realizacji strategii 
polityki gminy na rzecz młodzieży 

     Eko Serwis Sp. z o.o. 

z siedzibą w Szczecinie, 
15-letnie doświadczenie w branży.

Zaprasza do współpracy 
w zakresie gospodarki odpadami, 

zgodnie z literą prawa. 

https://ekoserwis.szczecin.pl/

Masz problem z odpadami?
510-286-244
508-122-554
504-445-316
91 453-96-09

Zadzwoń

Burmistrza Pyrzyc
w sprawie bezpłatnych badań 
metodą molekularną po kontakcie z wirusem SARS CoV-2 
oraz weryfikację aktywności tego zakażenia
dla mieszkańców Gminy Pyrzyce

Szanowni Mieszkańcy,
jest możliwość dobrowolnego zgłoszenia się na bezpłatne badania metodą molekularną  po kontakcie z wirusem SARS CoV-2 odpowie-

dzialnego za chorobę COVID-19, oraz weryfikację aktywności tego zakażenia, które wstępnie jest zaplanowane dla mieszkańców Gminy 
Pyrzyce na dzień 26 stycznia  2021 roku w Pyrzycach (miejsce badań zostanie podana do dnia 21.01.2020 roku w formie komunikatu 
Burmistrza).

Badania będą przeprowadzana  w ramach projektu pn. Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa 
SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19. 

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?
Kobiety w wieku od 18 do 59 lat (decyduje rok urodzenia),
Mężczyźni w wieku od 18 do 64 lat (decyduje rok urodzenia), 
którzy ze względu na wykonywanie codziennych obowiązków zawodowych w kraju i zagranicą oraz związanym z tym przemieszczaniem 
środkami transportu, czy też przebywaniem w środowisku wielu innych osób, mogły ulec zakażeniu.

CO ZROBIĆ ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W BADANIU?
Należy zapisać się na na listę uczestników Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2  

    i choroby COVID-19, a można to uczynić  w następujący sposób:
W godzinach 7:00 – 15:00 stawić się osobiście w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, ul. Plac Ratuszowy nr 1 (punkt informacyjny)  

    i podać dane tj. imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego.
W godzinach 7:00 – 15:00 telefonicznie podać dane tj. imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego pod jeden  

   ze wskazanych poniżej numerów telefonu 91 39 70 329  lub  91 39 70 320 lub 91 39 70 310.
Mailowo przesłać dane tj. imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego pod jeden ze wskazanych adresów 

    mailowych:
sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
obrona_cywilna@pyrzyce.um.gov.pl

Jednocześnie informuję, że w związku z możliwością wzięcia udziału w projekcie pn. Zachodniopomorski Program Monitorowa-
nia i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19 pozyskane od Państwa dane przez Urząd Miejski w Pyrzy-
cach zostaną przekazane do SPWSZ w Szczecinie w celu realizacji programu.

UWAGI:
Przeprowadzenia darmowych badań jest uzależnione od ilości zgłoszeń (minimalna Ilość zgłoszeń 100 osób). 
Zapisy na badania będą prowadzone do dnia 22.01.2021 roku do godziny 12;00.
Po zgłoszeniu się na badania niezbędne będzie wypełnienie niżej podanych dokumentów:
Karty włączenia do projektu,
Karty wywiadu,
Deklaracji uczestnictwa w projekcie.
W celu zapoznania się z programem załączam  do komunikatu:
Informację o programie,
Interpretację wyników,
Karty włączenia do projektu,
Karty wywiadu,
Deklaracji uczestnictwa w projekcie.

     Burmistrz Pyrzyc
 (-)  Marzena Podzińska

K O M U N I K A T
z dnia 13.01.2021 roku z godz. 1000

Młodzieżowe rady do rad
(jeżeli została ona uchwalona). W 
projekcie zakłada się też rozsze-
rzenie możliwości powoływania 
młodzieżowych rad. W gronie 
podmiotów uprawnionych do zło-
żenia wniosku o utworzenie rady 
na podstawie zmienionych przepi-
sów znajdują się: co najmniej 1/5 
ustawowego składu rady gminy; 
wójt; a także zainteresowane śro-
dowiska, w tym także uczniowie i 
studenci szkół oraz uczelni z tere-
nu danej gminy.

Projekt zakłada znaczne 
wzmocnienie ram prawnych funk-
cjonowania młodzieżowych rad 
gmin, ułatwienie możliwości ich 
powoływania i funkcjonowania 
oraz rozszerzenie ich kompe-
tencji łącznie z podejmowaniem 
inicjatywy uchwałodawczej. Pro-
ponowane zmiany nakładają na 
władze gmin obowiązek konsul-
towania z młodzieżą treści statu-
tu młodzieżowej rady gminy oraz 
wprowadzają obowiązek uregu-
lowania w tym statucie zasad po-
woływania i odwoływania opieku-
na młodzieżowej rady gminy oraz 
charakter współpracy między nim, 
a młodzieżową radą. Rada gminy 
ma obowiązek wspierania funk-
cjonowania młodzieżowej rady 
m.in. poprzez udzielenie mło-
dzieżowej radzie gminy prawa do 
wykorzystywania zasobów gminy 
oraz niezbędnego wsparcia me-
rytorycznego, technicznego czy 
finansowego w celu realizacji jej 
inicjatyw.

Wyszczególnione w projekcie 
cele proponowanych regulacji 
to przede wszystkim: uwzględ-
nienie funkcjonowania młodzie-
żowych rad przy samorządzie 
powiatowym oraz przy samorzą-
dzie województwa, instytucjonal-
ne wzmocnienie młodzieżowych 
rad przy jednostkach samorzą-
du terytorialnego, zapewnienie 
młodzieżowym radom przy JST 
sprawniejszego funkcjonowania 
przy możliwości zwiększenia od-
działywania na lokalne społecz-

ności oraz wprowadzenie zmian 
w przepisach regulujących możli-
wość powoływania oraz funkcjo-
nowania młodzieżowych rad.

Proponowane zmiany stano-
wią również odpowiedź na zapi-
sy przyjętej w listopadzie 2018 
roku, Strategii Unii Europejskiej 
na rzecz młodzieży na lata 2019-
2027, której jednym z celów jest 
wspieranie udziału osób młodych 
w życiu obywatelskim i demokra-
tycznym.

Na możliwość tworzenia mło-
dzieżowych rad gminy pozwoliła 
w 2001 roku nowelizacja ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym. Od tamtej pory w 
Polsce powstało ponad 500 mło-
dzieżowych rad gmin. W powie-
cie pyrzyckim Młodzieżowa Rada 
powołana była tylko w gminie Py-
rzyce, ostatnia kadencja zakoń-
czyła się we wrześniu 2019 i do 
dziś nie powołano rady na kolejną 
kadencję, w pozostałych gminach 
powiatu nigdy nie powoływano sa-
morządu młodzieżowego. 

PP

4 stycznia ze stanowiska za-
stępcy burmistrza Pyrzyc został 
odwołany Robert Betyna, pełnił 
on tę funkcję od 2015 roku. „Nie 
będę w mediach wyjaśniać dla-
czego podjęłam taką decyzję, 
najważniejsze że moje argumenty 
zna osoba bezpośrednio zaintere-
sowana. Dziś nie odpowiem także 
na pytanie, kogo powołam na mo-
jego zastępcę. Korzystając z oka-
zji dziękuję Panu Robertowi Bety-
nie za wieloletnią współpracę na 
rzecz samorządu gminy Pyrzyce” 
- przekazała nam krótko w dniu 
odwołania Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc. Przez 11 dni na 
politycznym rynku pojawiały się 
różne nazwiska i hipotezy, polity-
cy PiS grzmieli o społeczeństwie 
i standardach. Dziś już wszyscy 
mogą odetchnąć – nikt z PiS za-

Pyrzyce mają 
nowego zastępcę

stępcą burmistrza Pyrzyc nie zo-
stanie. Dzisiaj na stronie Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach ukazało 
się zarządzenie burmistrz Marze-
ny Podzińskiej, na mocy którego 
na stanowisko swojego zastępcy 
powołała Pawła Chytę, przewod-
niczącego Rady Miejskiej w latach 
2014 – 2018, osobę z wyższym 
wykształceniem, posiadającą tytuł 
doktora nauk rolniczych, prowa-
dzącą gospodarstwo rolne na tere-
nie gminy Pyrzyce. „To mój pierw-
szy dzień na stanowisku zastępcy 
i zgodnie z przypisanym mi przez 
burmistrz Marzenę Podzińską za-
kresem przyjmuję obowiązki, więc 
trudno jest już dziś o jakąś ocenę” 
- przekazał nam w dniu objęcia 
stanowiska Paweł Chyt, zastępca 
burmistrza Pyrzyc.   

S P R Z E D A M
GARAŻ przy ul. Jedności 
Narodowej w Lipianach, 
18 m2. 

Kontakt: tel.
731725270
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Pomoc dla trojaczków z Pyrzyc. Dziewczynki cierpią na rzadką cho-
robę. Jest zbiórka pieniędzy na leczenie, sprzęt i rehabilitację.

Kaja, Maja i Szymon przyszli na świat w 2019 roku. U obu dziew-
czynek stwierdzono niezwykle rzadką chorobę SMARD1, jedną z 
najrzadszych chorób nerwowo-mięśniowych. Choroba objawia się za-
nikiem mięśni - przede wszystkim oddechowych. Oddech i życie dzieci 
z tą chorobą nieustannie wspomaga respirator. 

Rodzina dziewczynek potrzebuje pomocy, bo choć ze wszystkich sił 
dbają o dziewczynki każdego dnia, to do tej walki potrzebują wsparcia 
ludzi, którzy razem staną do trudnej batalii  z chorobą ich córek.  Pań-
stwo Szulczewscy walczą i walczyć będą, jednocześnie zwracają się                         
z prośbą do ludzi o pomocną dłoń.

Darowizny można wpłacać na konto Fundacji „Serca dla Maluszka”; 
Bank Millenium  85 1160 2202 0000 0001 9214 1142; Tytułem: „1055 
KAJA I MAJA SZULCZEWSKIE”. Każda przelana złotówka może po-
móc dziewczynkom w rozwoju i w szczęśliwszym życiu. 

Do pomocy włączył się również Zarząd Terenowy Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego Policjantów w Pyrzycach, który 
wydał kalendarz policyjny na 2021 r. 

Podkreślając szczególny charakter przedsięwzięcia, Burmistrz Py-
rzyc – Marzena Podzińska przyznała wyróżnienie honorowe w postaci 
,,Patronatu Burmistrza Pyrzyc’’. Taki unikatowy kalendarz może trafić 
do każdego, jednakże warunkiem jego otrzymania będzie wpłata ce-
giełki  w kwocie minimum 30 zł na konto fundacji wchodząc w link www.
siepomaga.pl/kaja-maja. Tytuł wpłaty: ,,kalendarz dla Kai i Mai’’.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach również wspiera i poma-
ga w akcji. Z inicjatywy Burmistrz Pyrzyc – Marzeny Podzińskiej, dy-
rektora OSiR – Krzysztofa Dębińskiego i przewodniczącego Zarządu 
Terenowego NSZZ Policjantów w Pyrzycach – Dawida Symeli powstał 
pomysł organizacji Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej, który odbę-
dzie się 6 lutego 2021 r., o godz. 10.00 w Hali OSiR w Pyrzycach. 
Zawody rozegrane zostaną o puchar Henryka Wawrowskiego – repre-
zentanta Polski w piłce nożnej, medalisty olimpijskiego z Montrealu                            
w 1976 r.

Transmisja turnieju relacjonowana będzie na żywo: http://tvkaura.pl/;
https://www.facebook.com/Vigorpyrzyce-101856655140993 
oraz https://www.facebook.com/osirwpyrzycach
 

 W tzw. szpitalach węzło-
wych, których jest w Polsce 
509 i do tej grupy należy Szpi-
tal Powiatowy w Pyrzycach 
jest obecnie szczepiony prze-
ciw COVID-19 personel me-
dyczny i niemedyczny. 

Szpitale węzłowe prowadzą 
szczepienia dla personelu me-
dycznego i niemedycznego z 
tak zwanej grupy „0” dla swojego 
personelu, ale także personelu 
innych jednostek, m.in. szpitali, 
przychodni i aptek. Szczepienie 
medyków i pracowników admi-
nistracyjno-technicznych w py-
rzyckim szpitalu rozpoczęło się 
11 stycznia, w tym dniu do py-
rzyckiej placówki dotarła pierw-
sza partia 90 szczepionek prze-
ciwko COVID 19. „W czwartek 
w ubiegłym tygodniu zakoń-
czyliśmy szczepienie 90 osób, 
zamówiliśmy już kolejną partię 
180 dawek. Ponieważ szcze-
pionki będzie można zamawiać 
dwa razy w tygodniu, podją-

Węzłowy w Pyrzycach codziennie  

łem decyzję, że od przyszłego 
poniedziałku będziemy szcze-
pić 7 dni w tygodniu. Obecnie 
szczepienia odbywają się w ga-
binecie ortopedycznym, ale w 
związku z tym, że szczepienia 
przeciwko COVID-19 mogą po-
trwać dość długo rozpoczęliśmy 
przygotowania, adaptację jed-
nego z pomieszczeń, w którym 
będą prowadzone szczepienia. 

Do dziś żadna z 90 zaszcze-
pionych osób nie zgłosiła nam 
wystąpienia jakichkolwiek po-
wikłań. Dodam, że podczas 
przeprowadzonych szczepień 

nie uległa zniszczeniu żadna 
szczepionka” -  przekazał nam 
Mariusz Marek Przybylski, dy-
rektor szpitala. 

Do dnia wydania gazety chęć 
zaszczepienia się wyraziło  po-
nad 500 osób związanych ze 
służbą zdrowia w regionie. Jako 
pierwsza w pyrzyckim szpita-
lu zaszczepiona została Ilona 
Mędzin - zastępca dyrektora 
szpitala ds. medycznych, a tak-
że doktor Edwin Szamrowicz. 
Oceny stanu zdrowia dokony-
wała doktor Małgorzata Kawec-
ka, a pierwsze szczepienia wy-
konywała pielęgniarka naczelna 
Katarzyna Polewczak. 

PP

Zdjęcia wykonano w Punkcie Szczepień 
przeciwko Covid 19 Szpitala Powiatowego  w Pyrzycach
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Nowe szkoleniowe wyzwa-
nia  Husaria Fight Team na 
2021 rok - „04-09.01.2021  
w Świeciu nasi zawodnicy wy-
startowali w zawodach zapa-
śniczych i w ten sposób rozpo-
częliśmy rywalizację w nowym 
roku 2021. Dzieci były podzie-
lone na kilka grup i w nich od-
bywała się rywalizacja, a walki 
finałowe odbyły się w piątek. 
Jako trener jestem zadowolony 
z walk, miejmy nadzieję, że to 
wszystko zaowocuje podczas 
sezonu 2021. Po każdym dniu 
walk analizowaliśmy i rozma-
wialiśmy z kadrą szkoleniową 
o sposobach i technikach, ja-

Pomoc dla trojaczków z Pyrzyc. Dziewczynki cierpią na rzadką cho-
robę. Jest zbiórka pieniędzy na leczenie, sprzęt i rehabilitację.

Kaja, Maja i Szymon przyszli na świat w 2019 roku. U obu dziew-
czynek stwierdzono niezwykle rzadką chorobę SMARD1, jedną z 
najrzadszych chorób nerwowo-mięśniowych. Choroba objawia się za-
nikiem mięśni - przede wszystkim oddechowych. Oddech i życie dzieci 
z tą chorobą nieustannie wspomaga respirator. 

Rodzina dziewczynek potrzebuje pomocy, bo choć ze wszystkich sił 
dbają o dziewczynki każdego dnia, to do tej walki potrzebują wsparcia 
ludzi, którzy razem staną do trudnej batalii  z chorobą ich córek.  Pań-
stwo Szulczewscy walczą i walczyć będą, jednocześnie zwracają się                         
z prośbą do ludzi o pomocną dłoń.

Darowizny można wpłacać na konto Fundacji „Serca dla Maluszka”; 
Bank Millenium  85 1160 2202 0000 0001 9214 1142; Tytułem: „1055 
KAJA I MAJA SZULCZEWSKIE”. Każda przelana złotówka może po-
móc dziewczynkom w rozwoju i w szczęśliwszym życiu. 

Do pomocy włączył się również Zarząd Terenowy Niezależnego Sa-
morządnego Związku Zawodowego Policjantów w Pyrzycach, który 
wydał kalendarz policyjny na 2021 r. 

Podkreślając szczególny charakter przedsięwzięcia, Burmistrz Py-
rzyc – Marzena Podzińska przyznała wyróżnienie honorowe w postaci 
,,Patronatu Burmistrza Pyrzyc’’. Taki unikatowy kalendarz może trafić 
do każdego, jednakże warunkiem jego otrzymania będzie wpłata ce-
giełki  w kwocie minimum 30 zł na konto fundacji wchodząc w link www.
siepomaga.pl/kaja-maja. Tytuł wpłaty: ,,kalendarz dla Kai i Mai’’.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach również wspiera i poma-
ga w akcji. Z inicjatywy Burmistrz Pyrzyc – Marzeny Podzińskiej, dy-
rektora OSiR – Krzysztofa Dębińskiego i przewodniczącego Zarządu 
Terenowego NSZZ Policjantów w Pyrzycach – Dawida Symeli powstał 
pomysł organizacji Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej, który odbę-
dzie się 6 lutego 2021 r., o godz. 10.00 w Hali OSiR w Pyrzycach. 
Zawody rozegrane zostaną o puchar Henryka Wawrowskiego – repre-
zentanta Polski w piłce nożnej, medalisty olimpijskiego z Montrealu                            
w 1976 r.

Transmisja turnieju relacjonowana będzie na żywo: http://tvkaura.pl/;
https://www.facebook.com/Vigorpyrzyce-101856655140993 
oraz https://www.facebook.com/osirwpyrzycach
 

Husaria w nowym roku kie można wyprowadzić, by 
podnieść poziom wyszkolenia 
klubów i zawodników biorą-
cych udział i przyłączających 
się do Antczak & Kret Wrestling 
System. Od dłuższego czasu 
wspólnie szukamy innowacji 
i innych możliwości treningo-
wych. Cieszymy się, że kolejne 
kluby i trenerzy przekonują się 
go naszych metod szkolenia. 
Pozdrawiamy wszystkich ser-
decznie” - przekazał nam Woj-
ciech Antczak. 

Turniej dla Kai i Mai W ramach turnieju od 1 lutego 2021 r. na www.facebook.com/smard-
girlsmajakaja prowadzona będzie licytacja atrakcyjnych przedmiotów 
– wejdź na stronę fb, wybierz przedmiot, dołącz do licytujących, a jak 
wygrasz, wpłać pieniądze na konto fundacji dziewczynek. To takie pro-
ste, a jednocześnie szlachetne i jakże pomocne.

Jest wiele dróg pomagania, my zachęcamy do wybrania właśnie tej. 
Nakręć się na pomaganie!!! Razem możemy więcej!!!

Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju termin zawodów może 
ulec zmianie, o czym poinformujemy.
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Świat obok                nas
Mamy pierwszy mróz i śnieg, 

to czas rozpocząć dokarmia-
nie ptaków. Wbrew pozorom 
to duża odpowiedzialność. 
Jeśli jest źle wykonane, może 
ptakom bardziej zaszkodzić 
niż chłód czy głód.

Jeżeli rozpoczniemy dokar-
mianie ptaków, to musimy  wy-
kładać karmę regularnie, gdyż 
ptaki szybko przyzwyczajają 
się do miejsca dokarmiania. 
Pokarm powinien  być świeży, 
naturalny, bez dodatku  soli 
i przypraw . Nie wolno kar-
mić zepsutym jedzeniem, czy 
resztkami, gdyż ewentualna 
pleśń może zaszkodzić tak 
samo jak ludziom.

Każdy gatunek ptaków ma 
swoje upodobania pokarmowe  
dlatego:

- drobne ptaki wróblowate, 
czyli wróble, sikory, kowaliki, 
dzwońce czy trznadle najlepiej 
karmić   mieszanką nasion sło-
necznika, prosa, pszenicy albo 
płatków owsianych.

- większe gatunki, takie jak 
sierpówki, gołębie, kawki czy 
gawrony należy dokarmiać 
większymi nasionami np. 
pszenicą, grubą kaszą oraz 
pokrojonym w kostkę czer-
stwym białym pieczywem.

Dla sikorek i dzięciołów moż-
na  powiesić kawałek niesolonej 
świeżej słoniny. Natomiast kosy  
i kwiczoły chętnie zjedzą po-
krojone jabłka, owoce rokitnika 
i jarzębiny.

Zima to nie tylko okres do-
karmiania ptaków ale również 
dobry czas na ich obserwację. 
Możemy zimą zaobserwować 
takie relacje między nimi jak 
na załączonym zdjęciu, które 
wykonałem 3 stycznia 2021 
r zaraz po pierwszym śniegu 
Zapewniam, że latem w  cza-
sie lęgów takich obrazków nie 
zobaczymy. Zachęcam więc 
do obserwowania swoich kar-
mników i do spacerów po le-
sie. Obserwacja otaczającej 
przyrody to dobre lekarstwo 
na pokonanie monotonii izola-
cji w czasie pandemii.

 

W powiecie pyrzyckim w tym roku zarejestrowane 
zostały tylko dwa sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy: w gminie Lipiany w Zespole Szkół i w gminie 
Przelewice w Gminnym Ośrodku Kultury. Największy 
sztab WOŚP powoływany od lat w ZS Nr 1 w Pyrzy-
cach w tym roku nie zagra, na stronie szkoły czytamy 
komunikat - „W związku z sytuacją epidemiologiczną 
w kraju  Sztab WOŚP przy Zespole Szkół Nr 1 nie zo-
stał utworzony. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo 
naszych wolontariuszy podjęliśmy decyzję o niezgła-
szaniu sztabu do 29. Finału WOŚP. Wszystkich za-
interesowanych przepraszamy za zaistniałą sytuację. 
Zapraszamy do wsparcia Orkiestry on-line”.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą sztabów
 Lipiany, Przelewice i licytowania!

Tylko dwa 
sztaby WOŚP

Marian Białkowski


