
 1                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 2                                              

cd. str. 10

Na sesjach Rady Miejskiej 
w Pyrzycach - cytując
fragment piosenki - „Nie dziwi 
nic”. Ale jak widać po ostat-
niej  sesji  radni Klubu Prawa 
i Sprawiedliwości wraz 
z koalicjantem Klubem 
„Bezpartyjne Pyrzyce” 
nie powiedzieli 
w szokowaniu jeszcze 
ostatniego słowa. 

Radni Klubu PiS i „Bezpartyjne” 
Pyrzyce ocenzurowali 
pracowników 
Pyrzyckiego 
Przedsiębiorstwa 
Komunalnego

Będą budowane
nowe mieszkania 

C.Werner 
zegarmistrz 
z Pyrzyc

Jakie tempo
szczepień 
w powiecie?

Radni  
boją się
Kalejdoskopu?

WOŚP  Lipiany,
Przelewice 
i Pyrzyce
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Od dawna oczywiste 
było, że 29 Finał bę-
dzie inny niż poprzed-
nie. W tym roku nie 
było imprezy w hali, 
a licytacje odbywały 
się w internecie. Naj-
większym zaintere-
sowaniem licytują-
cych cieszyła się ju-
bileuszowa koszulka 
Stali Lipiany zaprojek-
towana na przypada-
jące w tym roku 75-le-
cie klubu. Zapłacono 
za nią 800 zł. 

Żeby choć przez 
chwilę poczuć atmos-
ferę finałowych imprez, 
na rynku miasta lipiań-
ski sztab zorganizował 
stoisko. Dzięki temu 
mieszkańcy mogli kupić „orkie-
strowe” pamiątki wyprodukowane 
specjalnie na tę okazję. Były po-
duszki, kubki, saszetki, zegary, 

W LIPIANACH 
ORKIESTRA 
ZNOWU ZAGRAŁA
Deszcz - nie deszcz, mróz- nie mróz, śnieg - nie śnieg, 

pandemia - nie pandemia - lipiański sztab WOŚP dzia-
łający przy Zespole Szkół zawsze staje na wysokości 
zadania i żadne warunki mu niestraszne. 

Dnia 5 lutego, w godzinach 
popołudniowych funkcjonariu-
sze Straży Miejskiej otrzymali 
zgłoszenie, że na zamarzniętym 
zbiorniku - Stawie Złotej Rybki 
w Pyrzycach -  kilku chłopców gra 
w piłkę. Zdarzenie to potwierdziły 
kamery monitoringu miejskiego. 
Osoba zgłaszająca nadmieniła, 
że nie potrafi udzielić pierwszej 
pomocy w przypadku załamania 
się lodu. Strażnicy udali się na 
miejsce, gdzie zastali sześciu 
chłopców w wieku 10 – 13 lat 
grających w piłkę i próbujących 
dla zabawy rozbić lód kamieniem. 

Dzięki natychmiastowej i zde-
cydowanej interwencji strażników 
być może nie doszło do tragedii. 

O krok od tragedii!
Chłopcy zostali pouczeni o za-
grożeniach i niebezpieczeństwie 
zabaw na otwartych zbiornikach 
wodnych. Następnie funkcjonariu-
sze bezpiecznie odwieźli chłop-
ców do miejsca zamieszkania 
i oddali pod opiekę rodziców.

Pamiętaj! 
Wchodząc na lód, 
ryzykujesz życiem. 

Komendant Straży Miejskiej
  w Pyrzycach
           Michał Maduzia

Niskie temperatury powodują zamarzanie jezior, rzek i zbiorni-
ków wodnych. Dzieci i młodzież zimą często wybierają zabawę 
właśnie na zamarzniętych zbiornikach, wchodząc na nie, nie-
świadome grożącego im niebezpieczeństwa. Szczególnie teraz, 
kiedy grubość lodu w wielu miejscach nie przekracza kilku cen-
tymetrów, istnieje zagrożenie jego załamania i utonięcia znajdu-
jących się na nim osób.

śliniaki - krótko mówiąc - sto-
isko rozmaitości. Wszystkiemu 
towarzyszyła muzyka. Z głośni-
ków rozbrzmiewał hymn WOŚP.

Finał - choć inny niż wszystkie 
- nie mógł się odbyć bez wolon-
tariuszy kwestujących na ulicach. 
W tym roku kwestowało ponad 
20 nauczycieli - byli wszędzie - 
w Lipianach i Pyrzycach. Widać 

(i czasami słychać) było ich z da-
leka. O tym, że organizatorzy li-
piańskiego Finału stanęli na wy-
sokości zadania, niech świadczy 
zebrana kwota - blisko 30000. 
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Tegoroczna edycja WOŚP była 
inna z uwagi na pandemię koro-
nawirusa. Nie było wielkich kon-
certów ani wydarzeń. Skromnie 
pod tym względem było także 
w gminie Przelewice. Niestety, 
nie mogliśmy zorganizować ma-
sowego koncertu, ale pomagali-
śmy mimo wszystko. Zorganizo-
waliśmy zbiórkę internetową do 
e-skarbonki, a na ulicach gminy 
Przelewice, ale również Pyrzyc 
można było spotkać kilkunastu 
barwnych wolontariuszy, którzy 
z pełnym poświęceniem zbierali 
do puszek datki od mieszkań-
ców. Natomiast w samym sztabie 
przy Gminnym Centrum Kultury 
w Przelewicach można było na-
być ciasto, pierogi, grochówkę, 
kawę oraz herbatę.

W tym roku Wielka Orkie-
stra Świątecznej Pomocy pod 
hasłem „Finał z głową” zbiera 
środki na zakup sprzętu dla la-
ryngologii, otolaryngologii i dia-
gnostyki głowy. Jest to już drugi 
Finał WOŚP, podczas którego 

zbierane są fundusze dla laryn-
gologii. Za zgromadzone w tym 
roku pieniądze Fundacja WOŚP 
zamierza zakupić specjalistyczny 
sprzęt, m.in. wyposażenie laryn-
gologicznych sal operacyjnych.

Kwota zebrana podczas finału 
WOŚP wyniosła 13.975,10 złotych  
oraz 15 dolarów i 70 Euro, a na 
e-skarbonkę wpłynęło 1.240 zło-
tych. Niestrudzeni i pełni zapału 
wolontariusze uzbierali podczas 
ulicznej kwesty 7.808,39 złotych. 
Pozostała kwota 6.166,71 zło-
tych pochodzi z licytacji inter-
netowych oraz  ze sprzedaży 
przed Gminnym Centrum Kultury.

Dziękuję wszystkim wolon-
tariuszom za wkład pracy, jaki 
włożyli w wiele godzin kwesto-
wania. Wszyscy wykazali się 
ogromnym zaangażowaniem. 
Wolontariuszami w tym roku byli: 
Ada Dołgowska, Zuzia Stasia-
czyk, Lilianna Iglewska, Wero-
nika Dołgowska, Edyta Gajew-
ska, Gabrysia Niedziela, Marta 
Bogusz, Aneta Wolińska, Regina 

Wieczorkiewicz, Alek-
sandra Huber, Mariola 
Wieczór-Budzińska, 
Edyta Borkowska, Ża-
neta Mrówczyńska. 

Z tego miejsca pra-
gniemy im serdecznie 
podziękować za wiel-
kie serca. Szczególnie 
dziękujemy naszym 
najmłodszym wolonta-
riuszkom - Zuzi, Adzie 
i Lilianie, które mimo 
mroźnej aury dzielnie 
kwestowały:)

Dziękujemy wszyst-
kim, którzy wspomo-
gli organizację finału 
przekazując fanty na 
licytacje oraz osobom, 

WOŚP 
Przelewice 2021
   W tym roku trzynastu wolontariuszy można było spo-

tkać z puszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
na terenie gminy Przelewice. Pomimo ograniczeń zwią-
zanych z pandemią udało się przeprowadzić zbiórkę. 
Już teraz wiadomo, że była to rekordowa zbiórka i ze-
braliśmy ponad 15 tysięcy zł.

(i czasami słychać) było ich z da-
leka. O tym, że organizatorzy li-
piańskiego Finału stanęli na wy-
sokości zadania, niech świadczy 
zebrana kwota - blisko 30000. 

Firma CM Agropol Sp. z o.o. z siedzibą w Tywicy 
świadcząca usługi dla rolnictwa

poszukuje
KIEROWNIKA SERWISU

● Praca będzie polegać na serwisie nowoczesnych maszyn 
i urządzeń rolniczych w warsztacie oraz w terenie 
● Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za utrzymanie 
maszyn w sprawności technicznej oraz koordynację pracy 
w warsztacie 
●  Pracodawca zapewnia:
- po okresie próbnym umowę na czas nieokreślony bądź 
umowę o świadczenie usług (w przypadku osób prowadzących 
własną działalność)
- w przypadku nadgodzin ciepłe posiłki
- atrakcyjny pakiet medyczny 
- ubezpieczenie grupowe pracowników
- możliwość rozwoju zawodowego 
- finansowanie szkoleń zawodowych
- nowoczesne narzędzia pracy oraz służbowy samochód 
serwisowy
- wysokie wynagrodzenie + premia uznaniowa + nadgodziny
- elastyczny czas pracy
Wymagania: prawo jazdy kat. B
Możliwość zatrudnienia od razu lub po okresie wypowiedzenia 
u dotychczasowego pracodawcy. 
Osoba do kontaktu w przypadku pytań: Jarosław Sokół, numer 
telefonu 606 856 087.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV na 
adres e-mail: js@cm-agropol.pl

które upiekły przepyszne ciasto: 
Elżbiecie Nawój, Anecie Woliń-
skiej, Roksanie Adamczyk, Marioli 
Wieczór-Budzińska, Agnieszce 
Bujalskiej, Annie Wolniakowskiej, 
Joannie Smolak-Benka, Kołu 
Gospodyń Wiejskich z Ukiernicy.

Podziękowania kierujemy także 
dla darczyńców i wspierających 
Wielką Orkiestrę Świątecznej 
Pomocy. To dzięki wielkim ser-
com wielu ludzi do szpitali trafi 
kolejny sprzęt ratujący ludzkie 
życie.

Dziękujemy również Małgorza-
cie Jarudze, Marcie Stasiaczyk 
oraz Markowi Kowalczukowi za 
ich nieocenioną pomoc przy or-
ganizacji oraz podczas finału. 

Członkami Sztabu byli: Da-
niel Nowacki, Iwona Brodziń-
ska, Grażyna Niedziela, Joanna 
Stasiaczyk.

SZTAB WOŚP
w Przelewicach
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26 stycznia 2021 roku na tere-
nie Hali Widowiskowo-Sportowej 
w Pyrzycach przy ul. Rolnej nr 5 
zostały przeprowadzone dla 300 
osób z terenu Gminy Pyrzyce 
bezpłatne badania metodą mole-
kularną po kontakcie z wirusem 
SARS CoV-2 odpowiedzialnego 
za chorobę COVID-19 oraz we-
ryfikację aktywności tego zaka-
żenia. Badania zostały przepro-
wadzone w ramach programu 

realizowanego przez Wojewódzki 
Szpital w Szczecinie pn. „Za-
chodniopomorski Program Mo-
nitorowania i Prewencji Epide-
mii Coronawirusa SARS-CoV-2 
i choroby COVID-19”.

Ograniczenie ilościowe osób 
do badań spowodowane było 
uzyskaną informacją ze Szpitala 
Wojewódzkiego w Szczecinie, 
który zakwalifikował tylko 300 
osób do badań z gminy Pyrzyce. 

Zainteresowanie badaniami było 
tak duże, że burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska podjęła dzia-
łania, aby w ramach programu 
była możliwość poddaniu się 
badaniu pozostałych chętnych 
osób, które zapisały się na listę 
uczestników programu.

I jak już widzimy na stronie 
gminy Pyrzyce, odbędzie się ko-
lejna tura badań metodą mole-
kularną po kontakcie z wirusem 
SARS CoV-2 w dniach 13 lu-
tego (sobota) od godziny 8.00 
w Hali Sportowej przy ulicy Rej-
tana. Także w hali sportowej 16 
lutego w poniedziałek od godziny 
16.00 ale już metodą dokład-
niejszą czyli pobranie próbki 
z nosa i gardzieli u tych osób, 
których pierwszy wynik będzie 

wątpliwy, aby zidentyfikować 
osoby zakażone. 

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 wykony-
wanie codziennych obowiązków 
zawodowych w kraju i zagranicą 
oraz związanym z tym przemiesz-
czaniem środkami transportu, 
czy też przebywaniem w środo-
wisku wielu innych osób, mogły 
ulec zakażeniu. Szczegóły na 
stronie www.pyrzyce.um.gov.plTydzień temu na skrzyżowaniu ulicy Lipiańskiej i Warszaw-

skiej w Pyrzycach wprowadzano zmiany w organizacji ruchu 
drogowego. Ma to związek z inwestycją rozbudowy systemu ka-
nalizacji w mieście Pyrzyce realizowaną przez Pyrzyckie Przed-
siębiorstwo Komunalne. Już za kilka dni „duża wiertarka” za-
cznie borować pod ulicą Lipiańską tunel o średnicy 1 m. Je-
żeli pod ziemią jest dokładnie to, co naniesione jest planach, 
to wiercenie powinno potrwać kilka dni, chyba że wiertarka trafi 
pod ziemią na jakąś niespodziankę, to potrwa to dłużej. Z infor-
macji, jakie przekazano nam w PPK, wiercenie pod ulicą po-
winno rozpocząć się w tym tygodniu. 

W Pyrzycach kolejne 
darmowe badania 

►

Tunel pod ulicą Lipiańską 

Będą budowane
nowe mieszkania 

Przyjaciołom, sąsiadom, znajomym oraz 
wszystkim, którzy wsparli nas słowami 

otuchy i serdeczną myślą, oraz uczestniczyli 
w uroczystościach pogrzebowych  

naszego syna, męża i brata  
 

Ś. P. Tomasz Dzioby  
 

serdeczne podziękowania składają  
Rodzice, żona Natalia z córką Basią,  

siostra Marta i brat Krzysztof z Rodzinami.                    

 

      

   „ Prawdziwy przyjaciel jest zawsze

      kiedy go potrzebujesz ...  „
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wątpliwy, aby zidentyfikować 
osoby zakażone. 

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 wykony-
wanie codziennych obowiązków 
zawodowych w kraju i zagranicą 
oraz związanym z tym przemiesz-
czaniem środkami transportu, 
czy też przebywaniem w środo-
wisku wielu innych osób, mogły 
ulec zakażeniu. Szczegóły na 
stronie www.pyrzyce.um.gov.pl

Podczas ostatniej sesji Rady 
Miejskiej w Pyrzycach burmistrz 
Pyrzyc Marzena Podzińska za-
proponowała radnym projekt 
uchwały, na mocy której gmina 
Pyrzyce może przystąpić do Spo-
łecznej Inicjatywy Mieszkanio-
wej (SIM) w zakresie tworze-
nia warunków do zwiększenia 
dostępności mieszkań w Pyrzy-
cach. Radni wyrazili zgodę na 
nawiązanie przez Gminę Pyrzyce 
współpracy z Krajowym Zaso-
bem Nieruchomości w sprawie 
budowy mieszkań na wynajem 
w ramach Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej (SIM), w zakre-
sie wskazanym w projekcie po-
rozumienia przedłożonym przez 
ww. podmiot.

W uzasadnieniu do przygoto-
wanej przez burmistrz uchwały 
czytamy - Realizacja gminnego 
budownictwa mieszkaniowego 

Dentobus jest w pełni wyposa-
żonym stomatologicznym gabine-
tem zabiegowym, dysponującym 
m.in. specjalistycznym, sterowa-
nym elektronicznie fotelem denty-
stycznym, zestawem punktowego 
RTG i niezbędnymi narzędziami 
stomatologicznymi.

Badania stomatologiczne wy-
konywała  firma  „Stomatologia 

należy do zadań własnych gminy 
wynikających z art. 7 ust. l pkt.7 
ustawy o samorządzie gminnym. 
Udzielone upoważnienie przez 
Radę Miejską do zawarcia po-
rozumienia z Krajowym Zaso-
wem Nieruchomości pozwoli na 
rozpoczęcie współpracy mają-
cej docelowo doprowadzić do 
budowy mieszkań na wynajem 
w ramach Społecznej Inicjatywy 
Mieszkaniowej (SIM). Społeczne 
Inicjatywy Mieszkaniowe - Spółki, 
które w porozumieniu z samorzą-
dem budują i wynajmują miesz-
kania z przystępnym czynszem. 
W związku z wyrażoną wolą reali-
zacji powyższego zadania przez 
Burmistrz Pyrzyc i przeprowadzo-
nymi w tym temacie rozmowami 
z przedstawicielami Krajowego 
Zasobu Nieruchomości, wnoszę 
o przyjęcie uchwały celem pod-
jęcia działań. „Jak widzimy, py-

rzyczanie budują domy jedno-
rodzinne, kupują mieszkania od 
deweloperów lub na rynku wtór-
nym. Niestety brakuje mieszkań 
o niskich czynszach dla tych, 
których nie stać na zakup miesz-

Będą budowane
nowe mieszkania 

Mobilny dentysta

dla Ciebie” p. Michała Sobstyla, 
a profesjonalną profilaktyką i le-
czeniem dzieci zajmowała  się le-
karz den. Oksana Sobstyl. Firma 
ta do świadczenia w/w usług na te-
renie województwa wyłoniona zo-
stała w drodze konkursu przez za-
chodniopomorski NFZ.

      W dniach  29.01.2021 r. i 4.02.2021 r. w  gminie Lipiany 
stacjonował nowoczesny mobilny gabinet stomatologiczny 
tzw. dentobus, w którym specjaliści  bezpłatnie leczyli zęby 
dzieci z naszego Przedszkola oraz Zespołu Szkół.

 Z akcji skorzystało  łącznie ok. 140 dzieci.

kania i dlatego zaproponowałam 
uchwałę partnerstwa w ramach 
Społecznej Inicjatywy Mieszka-
niowej” - powiedziała po sesji 
burmistrz Marzena Podzińska.  

Burmistrz Pyrzyc wystąpiła 
do Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Po-
żarnej w Szczecinie o wsparcie 
zakupu dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Obrominie samo-
chodu strażackiego ratowniczo-
gaśniczego z podwójną kabiną 
i zbiornikiem na wodę o pojem-
ności 1000 l. Gmina na zakup 
w/w samochodu deklaruje udział 
w wysokości 100 tys zł. Byłby 
to trzeci tym razem lekki (jak 
na zdjęciu) samochód pyrzyc-
kiej OSP. Tak jak w poprzednich 
zakupach, bez montażu finan-
sowego z kilku źródeł, takiego 
zakupu nie uda się zrobić, ale 
pismo rozpoczynające proces 
już do KW PSP w Szczecinie 
już poszło. Burmistrz podjęła 

także kolejną próbę zakupu sa-
mochodu dla Straży Miejskiej 
w Pyrzycach, pierwsza próba 
zakupu elektrycznego pojazdu 
dla SM z 50% dotacją. Niestety 
radni Klubu PiS i „Bezpartyjne” 
Pyrzyce uznali, że elektryczny 
pojazd może i owszem ale jak 
Straż Miejska będzie miała „flotę” 
samochodów spalinowych. Do 
dziś „floty” samochodów SM nie 
ma, a stary wysłużony pojazd 
niedługo pójdzie na złom. Dla-
tego burmistrz wystąpiła z wnio-
skiem do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska  o do-
finansowanie samochodu wraz 
z wyposażeniem dla SM z tra-
dycyjnym napędem, wniosek 
czeka na rozpatrzenie.

Gmina Pyrzyce  
kupuje samochody
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

Burmistrz Lipian
Bartłomiej Królikowski

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.),
 informuję,

 że w dniach 08.02.2021 r. – 01.03.2021 r.  
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach na 
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

urzędu zamieszczony zostanie wykaz 
nieruchomości położonych na terenie Miasta 
i Gminy Lipiany, przeznaczonych do oddania 

w dzierżawę.

Projekt empory 
gotowy

Jest już gotowy projekt em-
pory kościoła pw. Wniebowzięcia 
NMP w Pyrzycach. Po zakończe-
niu przebudowy zostaną na niej 
zainstalowane zakupione przed 
kilkoma  laty organy. Głównym 
projektantem tej inwestycji jest 
architekt dr inż. Maciej Płotko-
wiak  - „Nowy projekt ma zmie-
rzać do tego, by kościół wyglądał 
tak, jak w przeszłości,  a empora 
nie budziła wątpliwości z jakich 
czasów pochodzi. Tak naprawdę 
niewiele zmieni się po przebudo-

wie, płyta balkonu pozostanie, 
zostaną usunięte słupki przy słu-
pach, które ją podpierają, balkon 
zostanie podwieszony do kon-
strukcji wprowadzonej na pod-
dasze. Inaczej będzie wyglądała 
balustrada, będzie wykonana ze 
szkła matowego. Moim pomy-
słem było to, żeby umieścić na 
tej balustradzie żywot świętego 
OTTONA” - przekazał nam ar-
chitekt Maciej Płotkowiak.
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.

Od czasu do czasu odchodzimy od tradycyjnej pocztówki, by 
zająć się innymi detalami związanymi z ziemią pyrzycką, tym 
razem padło właśnie na… czas. Ludzi od zawsze fascynowało 
obserwowanie upływającego czasu. Od zarania dziejów aż 
do współczesnych lat świat widział ogromną liczbę różnych 
urządzeń, używanych do pomiaru czasu, a które  przeszły 
ogromną metamorfozę. Zegary słoneczne i zegary wodne były 
jednymi z pierwszych metod mierzenia upływającego czasu, 
zanim pod koniec XIII wieku roku został wynaleziony zegar 
mechaniczny. W jednym z wcześniejszych numerów Pulsu Po-
wiatu, przybliżyliśmy tematykę zakładu zegarmistrzowskiego 
mistrza Decker- rodem z Lipian, który posiadał swój warsztat 
i sklep w Pyrzycach przy ulicy Szczecińskiej. W sąsiedztwie, 
naprzeciw ratusza, przy ulicy Bańskiej funkcjonował konku-
rencyjny zakład C.Werner-a. Wspomniany wcześniej Decke-r 
zajmował się nie tylko sprzedażą i naprawą zegarków ale do-
datkowo był optykiem i złotnikiem. Należał do cechu zegar-
mistrzów i optyków w Stargardzie. W jego zakładzie również 
składano zegarki z zamówionych części, czego przykładem 
jest prezentowany „kieszonkowiec”. Zegar ten na tarczy po-
siada napis: August Decker - Pyritz, podobnie jak wewnątrz 
korpusu wygrawerowany ten sam napis. Wygrawerowano po-
nadto datę jego konstrukcji - 15.X.1910. Drugie zdjęcie to wła-
śnie zegarek kieszonkowy pochodzący z zakładu C.Wernera. 
W niewiadomych okolicznościach trafił on do USA, a obecnie 
jest w drodze do nabywcy w Polsce, stąd obok zamieszczono 
nie najlepszej jakości skan.  Co ciekawe, pierwsze zegarki 
kieszonkowe produkowane pod koniec XVI wieku pokazywały 
tylko godzinę, dopiero w 1680 roku dodano wskazówkę poka-

zującą minuty. Pierwsza wskazówka odmierzająca sekundy 
pojawiła się dopiero dziesięć lat później, ale nie stała się po-
wszechna  jeszcze przez długi czas. Zegarek kieszonkowy 
upowszechnił się gdy Karol II z Anglii, wprowadził do ubioru 
kamizelki. Zegarek był noszony w kieszeni z tego względu jego 
kształt został spłaszczony a boki zaokrąglone, aby ostre kra-
wędzie nie niszczyły odzieży. Tarczę zegarka pokryto szkłem 
w 1610 roku po to, by chronić ręce przez skaleczeniami. Co 
ciekawe, popularne kiedyś „kieszonkowce” powstały dużo 
wcześniej od naręcznych. Narodziny tego typu czasomierzy 
datuje się już na rok 1502! Podczas gdy tradycyjne zegarki 
na pasku rozpowszechniły się dopiero w XIX wieku (1810). 
Wynalazcą zegara kieszonkowego był Peter Henlein i co cie-
kawe, był on początkowo przewidziany do noszenia na… 
szyi. Henlein był niemieckim zegarmistrzem z Norymbergii 
i swój wynalazek skonstruował już w wieku 22 lat, osadzając 
mały mechanizm zegarka w pojemniku na pachnidła. W XVII 
w. obudowy zegarków stały się bardziej zaokrąglone i lekko 
spłaszczone - nazywano je oignon - cebulami i wytwarzano 
niemal w całej Europie.

W dekoracji stosowano misterną grawerkę i techniki ema-
lierskie - zwłaszcza we Francji, koperty wykonywano ze złota 
i srebra, używano również kryształu górskiego. Mechanizmy 
na początku żelazne, później z mosiądzu, miały napęd sprę-
żynowy oraz  regulator (wychwyt) wrzecionowy z kolebnikiem 
i odbojnikami ze świńskiej szczeciny. Stopniowo udoskonalano 
je, wprowadzając stalowy włos balansu, napęd z bębnem wy-
równawczym, mechanizmy bicia godzin, kalendarzowe oraz 
wskazówkę minutową.

.

C.Werner zegarmistrz z Pyrzyc

Projekt empory 
gotowy

wie, płyta balkonu pozostanie, 
zostaną usunięte słupki przy słu-
pach, które ją podpierają, balkon 
zostanie podwieszony do kon-
strukcji wprowadzonej na pod-
dasze. Inaczej będzie wyglądała 
balustrada, będzie wykonana ze 
szkła matowego. Moim pomy-
słem było to, żeby umieścić na 
tej balustradzie żywot świętego 
OTTONA” - przekazał nam ar-
chitekt Maciej Płotkowiak.
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 Dane pokazane w tabeli nie 
obejmują tych, którzy z przy-
czyn zawodowych zaszczepili 
się w swoich zakładach pracy 
lub system wysłał ich na szcze-
pienie poza powiat pyrzycki. 
W każdym punkcie szczepień, 
do którego dzwoniliśmy po in-
formację, słyszeliśmy - „Mo-
żemy szczepić więcej, ale nie 
mamy czym”. Przekazywano 
nam także informacje, że ilość 
szczepionek przekazywana 
do poszczególnych punktów 
była dotychczas  uzależniona 
od tego, czy na terenie danej 
gminy znajduje się dom opieki 
społecznej, czyli seniorzy zgro-
madzeni w jednym, zamknię-
tym środowisku. 

Dane szpitala powiatowego 
obejmują przede wszystkim za-
szczepionych pracowników bran-
żowych - służby zdrowia, do-
mów opieki, a niedługo w szpi-
talu będą szczepić pyrzyckich 
nauczycieli. 

Jakie tempo szczepień w powiecie?
Spoglądając na załączoną poniżej tabelę widzimy, że ilość zaszczepionych 
w gminach powiatu pyrzyckiego jest bardzo niska w stosunku do oczekiwanej, 
zapewne tak jak w całej Polsce.

mieli zdecydowanie lepsze wa-
runki pracy, a nowy obiekt to nie 
tylko miejsce pełnienia służby. 
Będzie tu nowoczesna siłownia 
i sala ćwiczeń, pełnowymiarowa 
kryta strzelnica, warsztat samo-
chodowy wraz z myjnią. Nowa 
siedziba komendy to również 
zdecydowanie lepsze warunki 
przyjęć naszych gości. Obiekt 
dostosowany będzie także dla 
osób niepełnosprawnych” – wy-
raził swoje zadowolenie insp. 
Miłosz Bogdański Komendant 
Powiatowy Policji w Pyrzycach. 
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Jakie tempo szczepień w powiecie?

2  lutego 2021 r. nastąpiło 
przekazanie placu budowy no-
wej siedziby Komendy Powia-
towej Policji w Pyrzycach przy 
ul. Młodych Techników. Wyko-
nawcą inwestycji jest Zakład 
Inżynierii Budowlanej Bernard 
Falkowski z siedzibą w Masze-
wie. Całkowity koszt realizacji 
inwestycji to kwota 25 milionów 
złotych, w tym część budowlana 
o wartości 17 mln 787 tysięcy 
złotych, cała kwota będzie po-
chodzić z budżetu policji. 

„Jest to bardzo ważny moment 
nie tylko dla pyrzyckiej policji, ale 
i dla całego powiatu. Inwestycja 
ta świadczy o tym, że powiat 
pyrzycki się rozwija i  jest waż-

Teren pod budowę przekazany

nym ośrodkiem samorządowym 
województwa zachodniopomor-
skiego, siedzibą wielu ważnych 
instytucji publicznych służących 
mieszkańcom. Od wielu lat  czy-
niłem starania, by ta inwestycja 
została zrealizowana. By wyjść 
naprzeciw działaniom policji sta-
rostwo nieodpłatnie przekazało 
z zasobów powiatu działkę pod 
budowę nowej siedziby, którą dziś 
przekazano wykonawcy jako plac 
budowy. Na ręce  nadinspek-
tora Tomasza Trawińskiego Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji 
w Szczecinie kieruję serdeczne 
podziękowania dla wszystkich 
osób zaangażowanych w reali-
zację budowy nowej siedziby 

Komendy Powiatowej Policji 
w Pyrzycach przy ul. Młodych 
Techników” – podkreślił waż-
ność inwestycji Stanisław Stę-
pień, Starosta Pyrzycki. 

Harmonogram prac załączony 
do umowy z wykonawcą przewi-
duje, że nowa siedziba pyrzyckiej 
policji  będzie gotowa w termi-
nie 25 miesięcy od przekazania 
placu budowy, czyli do 2 marca 
2023 roku. 

„Jestem bardzo zadowolony 
z tego, że  budowa nowej sie-
dziby  KPP  w Pyrzycach  powoli 
staje się faktem. Z niecierpliwością 
czekamy na przeprowadzkę do 
nowego obiektu, gdzie będziemy 

Każdego roku radni Gminy Py-
rzyce podejmują uchwałę w tema-
cie, ile pieniędzy z budżetu gminy 
przeznaczyć na tych  mieszkań-
ców gminy, u których poziom al-
koholu we krwi uniemożliwi dal-
sze funkcjonowanie. By trochę 
im ulżyć, Gmina Pyrzyce od kilku 
lat podpisuje porozumienie mię-
dzygminne dotyczące zlecenia 
Gminie Miastu Szczecin zada-
nia publicznego polegającego 
na realizacji przez Gminę Mia-
sto Szczecin za pośrednictwem 
Szczecińskiego Centrum Pro-
filaktyki Uzależnień - Dział Po-
mocy Osobom Nietrzeźwym Izba 
Wytrzeźwień programu eduka-
cyjno- motywacyjnego dla osób 
nietrzeźwych zatrzymanych i do-
wiezionych z terenu Gminy Py-
rzyce, a tak po naszemu prze-

nocowała nietrzeźwego pyrzy-
czanina. Aktualnie obowiązująca 
stawka za nocleg w szczecińskiej 
izbie wytrzeźwień to 316 zł. Do 
szczecińskiego „hotelu” trafiają 
osoby pod wpływem alkoholu, 
których policja, albo straż miej-
ska nie ma gdzie zawieźć, żeby 
wytrzeźwieli. Za usługę hotelową 
korzystający z niej powinni Gmi-
nie Pyrzyce zwrócić środki, ale 
zazwyczaj bywa tak, że pienią-
dze nie wracają. Może się też tak 
zdarzyć, że do gminy Pyrzyce 
przyjedzie ktoś z gmin, czy po-
wiatów ościennych, tu się napije 
i do szczecińskiego hotelu po-
jedzie na koszt budżetu Gminy 
Pyrzyce. 

Gmina Pyrzyce funduje dla mieszkańców
 najdroższe noclegi w Szczecinie 

mieli zdecydowanie lepsze wa-
runki pracy, a nowy obiekt to nie 
tylko miejsce pełnienia służby. 
Będzie tu nowoczesna siłownia 
i sala ćwiczeń, pełnowymiarowa 
kryta strzelnica, warsztat samo-
chodowy wraz z myjnią. Nowa 
siedziba komendy to również 
zdecydowanie lepsze warunki 
przyjęć naszych gości. Obiekt 
dostosowany będzie także dla 
osób niepełnosprawnych” – wy-
raził swoje zadowolenie insp. 
Miłosz Bogdański Komendant 
Powiatowy Policji w Pyrzycach. 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Podczas posiedzenia 
każdej sesji samorządów 
w Polsce, na końcu obrad 
jest punkt „WOLNE WNIO-
SKI”. Sama nazwa punktu 
WOLNE WNIOSKI ozna-
cza, że na sesji, w tym wła-
śnie punkcie poruszane są 
mniej lub więcej znaczące 
tematy i KAŻDY ma prawo 
w nich zabrać głos. I wła-
śnie podczas ostatniej sesji 
Rady Miejskiej w Pyrzycach 
przewodniczący Rady Ma-
riusz Majak poinformował 
radnych, że do biura rady 
wpłynęło pismo prezesa Py-
rzyckiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego i pracowni-
ków gminnej spółki zbul-
wersowanych wypowie-
dziami radnych Damiana 
Błażejewskiego i Mirosława 
Stasiaka szkalujących do-
bre imię firmy PPK. Mimo 
prośby prezesa i pracow-
ników PPK, pismo nie zo-
stało publicznie odczytane 
na sesji. Próbę zmuszenia 
przewodniczego do odczyta-
nia pisma podjął radny Pa-
weł Retecki, który poprosił 
o głosowanie w tym tema-
cie. Jednak, jak widać na 
załączonej planszy(str.1), 
radni PiS i „Bezpartyjne” Py-
rzyce obronili cenzurę prze-
wodniczącego i pisma nie 
odczytano. 

Teraz mieszkańcy Pyrzyc 
mogliby zadać pytanie panu 
przewodniczącemu rady Ma-
riuszowi Majakowi, co on 
jako wieloletni samorządo-
wiec, prawnik rozumie przez 
punkt WOLNE WNIOSKI. 

Zwyczajem przyjętym w cy-
wilizowanych samorządach 
jest to, że nie czyta się ano-
nimów, ale oficjalne pisma i to 
jeszcze z prośbą o odczyta-
nie, czyta się obowiązkowo. 

Radni Klubu PiS i „Bezpartyjne” Pyrzyce 
ocenzurowali pracowników Pyrzyckiego  
Przedsiębiorstwa Komunalnego
dokończenie ze str.1

cd. ze str.10
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Radni Klubu PiS i „Bezpartyjne” Pyrzyce 
ocenzurowali pracowników Pyrzyckiego  
Przedsiębiorstwa Komunalnego

No, ale jak na tym przykładzie 
widać, dla przewodniczącego 
rady Mariusza Majaka ważniejsi 
są koledzy utrzymujący go na 
stanowisku, a nie obrażani pra-
cownicy PPK. 

Dlatego to my publikujemy 
pełną treść pisma, stanowią-
cego problem dla części rad-
nych, uważamy bowiem, że 
społeczeństwu pyrzyckiemu 
to się po prostu należy.

RT

cd. ze str.10

Burmistrz Pyrzyc ogłasza na-
bór wniosków o przyznanie Sty-
pendium Sportowego za osiągnię-
cie wysokich wyników sportowych 
w roku 2020 oraz Nagrody Spor-
towej Gminy Pyrzyce.

Termin składania wniosków 
upływa z końcem lutego 2021 roku.

Kompletnie wypełniony wnio-
sek wraz z załącznikami należy 
złożyć w Punkcie Informacyjnym 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

Formularze wniosków oraz 
klauzula informacyjna dostępne 
są w Punkcie Informacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach oraz do 
pobrania ze strony internetowej:

- wniosek o stypendium spor-
towe: http://bip.pyrzyce.um.gov.pl/
dokumenty/7620

- wniosek o przyznanie nagrody 
sportowej: http://bip.pyrzyce.um.
gov.pl/dokumenty/17101

- klauzula informacyjna: Klauzula 
informacyjna - stypendium spor-
towe, nagroda sportowa

Więcej informacji można 
uzyskać 

pod numerem telefonu: 
91 39 70 358.

Ruszył 
nabór 
wniosków 
na stypendia
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SPRZEDAM
GARAŻ przy ul. Jedności 
Narodowej w Lipianach, 
18 m2. 

Kontakt: tel. 731725270

cd. ze str.11

Informujemy mieszkań-
ców Gminy, że na bieżąco 
trwa rejestracja chętnych 
do szczepienia przeciw CO-
VID-19 w Mobilnym Punk-
cie  Szczepień  w  Warni-
cach, który mieścił się będzie 
w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Warnicach.

Obecnie trwa rejestracja 

osób w wieku 70+.

Rejestracji można  
dokonać tylko 
telefonicznie  
dzwoniąc pod nr telefonu 

696 082 087 

lub pod nr telefonu Urzędu 
Gminy w Warnicach: 

91 561 28 90 w. 31 

lub 91  578  32  84  w.  31 
(czynne w godzinach pracy 
Urzędu Gminy Warnice).

Mieszkańcom, którzy będą 
chcieli zaszczepić się prze-
ciw COVID-19, a mają trud-
ność w samodzielnym do-
tarciu do punktu szczepień, 
Urząd Gminy Warnice za-
pewni bezpłatny transport do 
mobilnego punktu szczepień.

Mieszkańcy, którzy będą 
mieli potwierdzony dany ter-
min szczepienia przeciw CO-
VID-19, dzień przed tym ter-
minem otrzymują dodatkowo 
SMS-y z systemu Szpitala ul. 
Mączna 4, 70-780 Szczecin.
Szczepienia odbywają się 

w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Warnicach, 
więc prosimy nie udawać się na 
adres z SMS-a do Szczecina.

Mobilny
Punkt
Szczepień 
w Warnicach 
- rejestracja
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SPRZEDAM
GARAŻ przy ul. Jedności 
Narodowej w Lipianach, 
18 m2. 

Kontakt: tel. 731725270

Redakcje TVK AURA i  Dwuty-
godnik PULS POWIATU - reali-
zatorzy programu telewizyjnego 
„Kalejdoskop Pyrzycki” 29 stycznia 
wystosowali do Marzeny Podziń-
skiej - Burmistrz Pyrzyc, Remigiu-
sza Pajora Kubickiego - radnego, 
przewodniczącego Komisji Budżetu 
Rady Miejskiej w Pyrzycach, Ma-
riusza Szymkowicza - radnego, 
przewodniczącego Klubu Radnych 
PIS w radzie i Krzysztofa Wancerza 
- prezesa Pyrzyckiego Przedsię-
biorstwa Komunalnego zaprosze-
nie do udziału w programie.  Te-
matem zaplanowanego programu 
na żywo na platformie ZOOM była 
uchwała w sprawie wyboru metody 
ustalania opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty. Przy 
swoich komputerach do rozmowy 
online na w/w temat zasiedli: Ma-
rzena Podzińska, Burmistrz Py-
rzyc i Krzysztof Wancerz, prezes 
PPK. Do dyskusji nie przystąpił 
radny Mariusz Szymkowicz, od-
mawiając w niej udziału w imie-
niu całego Klubu radnych Prawa 
i Sprawiedliwość, do rozmowy 
na temat gospodarki odpadami 
w gminie Pyrzyce nie przystąpił 
też Remigiusz Pajor Kubicki, który 
w korespondencji z obiema redak-

Informujemy mieszkań-
ców Gminy, że na bieżąco 
trwa rejestracja chętnych 
do szczepienia przeciw CO-
VID-19 w Mobilnym Punk-
cie  Szczepień  w  Warni-
cach, który mieścił się będzie 
w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Warnicach.

Obecnie trwa rejestracja 

osób w wieku 70+.

Rejestracji można  
dokonać tylko 
telefonicznie  
dzwoniąc pod nr telefonu 

696 082 087 

lub pod nr telefonu Urzędu 
Gminy w Warnicach: 

91 561 28 90 w. 31 

lub 91  578  32  84  w.  31 
(czynne w godzinach pracy 
Urzędu Gminy Warnice).

Mieszkańcom, którzy będą 
chcieli zaszczepić się prze-
ciw COVID-19, a mają trud-
ność w samodzielnym do-
tarciu do punktu szczepień, 
Urząd Gminy Warnice za-
pewni bezpłatny transport do 
mobilnego punktu szczepień.

Mieszkańcy, którzy będą 
mieli potwierdzony dany ter-
min szczepienia przeciw CO-
VID-19, dzień przed tym ter-
minem otrzymują dodatkowo 
SMS-y z systemu Szpitala ul. 
Mączna 4, 70-780 Szczecin.
Szczepienia odbywają się 

w hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej w Warnicach, 
więc prosimy nie udawać się na 
adres z SMS-a do Szczecina.

Mobilny
Punkt
Szczepień 
w Warnicach 
- rejestracja

Radni boją się Kalejdoskopu?
cjami pisze - „Dzień dobry, uprzej-
mie proszę się kontaktować w tej 
sprawie z p. Damianem Błażejew-
skim - przewodniczącym klubu rad-
nych „Bezpartyjne Pyrzyce”. Po-
zdrawiam serdecznie! Remigiusz 
Pajor Kubicki” - po czym uzupeł-
nia swoją wypowiedź następująco 
- „Jako przewodniczący Komisji 
Budżetu i Gospodarki mogę je-
dynie poinformować, że w czasie 
posiedzenia komisji temat stawki 
za gospodarowanie odpadami nie 
wzbudził tak zaciętej dyskusji jak 
na sesji, zaś wynik głosowania 
nad opinią wyniósł: 5 głosów za 
pozytywną, 4 przeciw pozytyw-
nej, 2 wstrzymujących, a więc nie 
było wśród radnych jednomyślno-
ści. Inne wypowiedzi jako prze-
wodniczącego komisji, zawiera-
jące mój osobisty osąd mogłyby 
wywołać kontrowersje, których 
chciałbym uniknąć (odsyłam do 
punktu „Wolne wnioski” w proto-
kole z sesji z lutego ubiegłego 
roku). W sprawie reprezentowa-
nia klubu osobą decyzyjną jest p. 
Damian Błażejewski i to z nim pro-
szę kontaktować się w tej sprawie. 
Serdecznie pozdrawiam!”

    W związku z dość dziwnie 
skonstruowaną odmową udziału 
w programie Piotr Ćwikliński w imie-

niu obu redakcji ponawia zapro-
szenie radnego Remigiusz Pajora 
Kubickiego - „Jest Pan radnym 
i przewodniczącym najważniejszej 
komisji w Radzie Miejskiej i dla-
tego chcielibyśmy, a mieszkańcy 
gminy Pyrzyce zapewne też po-
znać Pana aktualne stanowisko 
na temat patowej sytuacji co do 
uchwalenia stawki za wywóz od-
padów komunalnych. Odsyłanie 
nas do stanowiska - opinii sprzed 
roku jest bardzo dziwne i niespoty-
kane. Dlatego jeszcze raz w imieniu 
obu redakcji, a przede wszystkim 
w imię transparentności sprawo-

wania władzy, o czym wielokrotnie 
mówił Pan i pisał także jako lo-
kalny dziennikarz, zapraszam do 
udziału w programie, gdzie w pełni 
będzie mógł Pan zaprezentować 
swoje stanowisko w w/w sprawie. 
Pozdrawiam i czekam, mam na-
dzieję na pozytywną odpowiedź”. 

Od tego momentu radny Remi-
giusz Pajor Kubicki już się nie ode-
zwał, w związku z tym zaproszenie 
do udziału w programie zostało 
przekierowane do przewodniczą-
cego Klubu Radnych Bezpartyjne 
Pyrzyce Damiana Błażejewskiego, 
który także odmówił dyskusji na 
temat pyrzyckich odpadów komu-
nalnych i przekazał nam, że nikt 
z jego klubu radnych nie wyraził 
zgody na reprezentowanie stano-
wiska klubu w tej sprawie. Program 
na temat gospodarki odpadami 
komunalnymi w gminie Pyrzyce, 
cen za wywóz do obejrzenia na 
www.tvkaura.pl i w telewizji kablo-
wej AURA. Program został po raz 
pierwszy zrealizowany zdalnie na 
platformie ZOOM.

W ciągu pierwszych dwóch 
dni emisji materiału w internecie 
program uzyskał 2360 odbiorców, 
średni czas oglądania 48 min , 
całkowity czas programu 74 min, 
wyświetlenia powyżej 10 min 992, 
do tego należy dodać oglądalność 
programu w TVK AURA. Jak wi-
dać, mieszkańcy gminy Pyrzyce 
są zainteresowani dyskusją na te-
mat odpadów, ale radni w/w już 
nie za bardzo.

RT  

W czwartkowe przedpołudnie 
(04.02.2021 r.), w Urzędzie Miej-
skim w Pyrzycach odbył się brie-
fing prasowy, podczas którego, 
w obecności Burmistrz Pyrzyc 
Marzeny Podzińskiej, podpisane 
zostały umowy z Decathlon Sp. 
z o.o., z siedzibą w Warszawie, 
reprezentowaną przez Adriana 
Milewskiego - Lidera Aglomera-
cji Decathlon w Szczecinie, a dy-

Pyrzycki  Decathlon 
rektorem Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Pyrzycach - Krzyszto-
fem Dębińskim w zakresie wyło-
nienia partnera strategicznego oraz 
prezesami MLKS Sokół Pyrzyce: 
Dariuszem Świergulem i Marci-
nem Mazurkiewiczem - w ramach 
współpracy partnerstwa strate-
giczno-technicznego i kształce-
nia zawodników. Podczas czte-
romiesięcznych rozmów dyrek-

tora Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Pyrzycach z przedstawicielem 
Firmy Decathlon wypracowane zo-
stało wspólne stanowisko w za-
kresie porozumienia dotyczącego 
działalności sportowo - technicz-
nej w gminie Pyrzyce. 

Jednocześnie bardzo inten-
sywne negocjacje o współpracy 
klubu prowadzili panowie prezesi 
MLKS „SOKÓŁ” Pyrzyce, których 
zamierzony efekt końcowy został 
dzisiaj przypieczętowany.

Firma Decathlon przekazała rów-
nież piłki do gry w piłkę nożną Jo-
annie Kołatkiewicz - Olszówka, 
prezes LKS Sęp Brzesko oraz 
lokalnemu Sokołowi. Natomiast 
panowie prezesi przekazali na 
ręce naszych partnerów szaliki 
i maseczki klubowe. 

To będzie dobry czas na zago-
spodarowanie i wykorzystanie ist-
niejącej już infrastruktury sporto-
wej do aktywizacji społeczeństwa 
oraz ulepszania już osiągniętych 
efektów.
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W pakiecie uchwał przedłożonym przez burmistrz Pyrzyc 
do przegłosowania na ostatniej sesji znalazła się uchwała 
w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej wysokości odpłat-
ności za korzystanie z obiektów sportowych administrowa-
nych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.  

W Pyrzycach obiekty sportowe 
za darmo?

 28 października 2020 roku do 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 
wpłynął wniosek dyrektora Ośrodka 

Sportu i Rekreacji pana Krzysz-
tofa Dębińskiego, w którym pro-
ponuje zmianę zapisów w załącz-

niku do Uchwały nr XXX/275/16 
Rady Miejskiej w Pyrzycach z 29 
grudnia 2016 roku, zmienioną 
uchwałą nr XLIX/437/18 Rady 
Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 
maja 2018 roku dotyczącą zmiany 
uchwały w sprawie ustalenia wy-
sokości odpłatności za korzysta-
nie z obiektów sportowych ad-
ministrowanych przez Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

 W związku z tym w pierw-
szej kolejności należało zmie-
nić Uchwałę w sprawie zasad 
korzystania z gminnych obiektów 
sportowych administrowanych 
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Pyrzycach.  4 grudnia 2020 
r. Rada Miejska w Pyrzycach 
uchwaliła przepisy umożliwiające 
bezpłatne korzystanie z obiek-
tów sportowych przez jednostki 
organizacyjne Gminy Pyrzyce, 
jednostki pomocnicze Gminy Py-
rzyce, organizacje pozarządowe 
niedziałające w celu osiągnię-
cia zysku, prowadzące zajęcia 
sportowe dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych zamieszkałych na 

terenie Gminy Pyrzyce oraz Po-
wiatowy Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Pyrzycach będący 
organizatorem imprezy lub za-
jęć z udziałem dzieci i młodzieży 
z placówek oświatowych prowa-
dzonych przez Gminę Pyrzyce.

Zmiana spowodowana jest także 
chęcią pobudzenia stowarzyszeń 
do większej aktywności na rzecz 
mieszkańców Gminy Pyrzyce, 
a co za tym idzie zniesieniem 
opłat za użytkowanie obiektów 
administrowanych przez OSiR, 
jednocześnie podwyższając opłaty 
dla podmiotów komercyjnych, 
zgodnie z kalkulacją wydatków 
rzeczonych i osobowych pono-
szonych przez OsiR.

Podsumowując, hala za darmo, 
ale tylko dla niektórych, szczegó-
łowy cennik wynajmu obiektów 
sportowych na stronie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

 Przy pomniku Ofiar Grudnia 
1970 r. przed główną bramą Stoczni 
Szczecińskiej zapalili również 
symboliczne znicze osobom po-
ległym. Z uwagi na procedury bez-
pieczeństwa uczestników, w sytu-
acji pandemii Covid-19, uroczy-
stość miała skromny i symboliczny 
charakter. Wśród osób odznaczo-
nych był także pan Józef Swat, 
mieszkaniec naszej gminy. Przy-
pomnijmy,  że  pan  Józef Swat 
uczestniczył w protestach i straj-
kach Grudnia ’70 i Stycznia ’71. 
Brał udział w starciach z milicją pod 
Komitetem Wojewódzkim PZPR 
i Komendą Wojewódzką MO. Od 
1980 r. należał do NSZZ „Soli-
darność” w Stoczni Szczecińskiej 
im. Adolfa Warskiego. Po wpro-
wadzeniu stanu wojennego brał 
udział w strajku okupacyjnym na 
terenie stoczni. W styczniu 1982 
r. został zwolniony z pracy za nie-
przestrzeganie przepisów dekretu 

Pan Józef Swat odznaczony odznaką pamiątkową
pn. „Krzyż 50. Rocznicy Grudnia 1970 roku”

z dnia 13 grudnia 1981 r. o stanie 
wojennym. Po trzech miesiącach 
został przywrócony do pracy. Był 
członkiem Tajnej Komisji Zakłado-

wej NSZZ „Solidarność” Stoczni 
Szczecińskiej. W latach 1982 
– 1989 kolportował pisma pod-
ziemne. Organizował pomoc dla 
osób zwolnionych z pracy i inter-
nowanych. Udostępniał mieszka-
nie na spotkania tajnych struktur 
„S”. Współorganizował i uczest-

23 stycznia 2021r. w Szczecinie przedstawiciele Zarządu 
Stowarzyszenia Społecznego „GRUDZIEŃ’70 – STYCZEŃ’71” 
dokonali wręczenia, osobom wyróżnionym za zasługi w obro-
nie suwerenności i niepodległości naszej Ojczyzny, odznaki 
pamiątkowej pn. „Krzyż 50. Rocznicy Grudnia 1970 roku”.

niczył w manifestacji przeciwko 
stanowi wojennemu.”

Serdecznie gratulujemy panu 
Józefowi Swatowi postawy pa-
triotycznej i zaangażowania na 
rzecz obrony suwerenności i nie-
podległości naszej Ojczyzny.



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 2                                                              8.02.2021  15                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 2                                              

REDAKCJA: Dwutygodnik PULS POWIATU 74-240 Lipiany ul. Bema 22 e-mail: redakcja@pulspowiatu.pl; www.pulspowiatu.pl;  Redaktor naczelny: Ryszard 
Tański tel: 510 185 777, e-mail: naczelny@pulspowiatu.pl., e-mail: reklama@pulspowiatu.pl  Stali współpracownicy:  Wojciech Kuźmiński, Marian Białkowski,     
Wydawca: MANUFAKTURA360  Za treść ogłoszeń, reklam i listów redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

W biegu chłopców na 1000m halowym mistrzem wojewódz-
twa został Nikodem Karpiński wygrywając w pięknym stylu!  

Tuż za jego plecami po pięknej walce finiszował Piotr Maduzia.
Był to debiut chłopców na dystansie 1000 metrów.
Marceli Kowalski w finale A w biegu na 60m wywalczył 
brązowy medal  
Weronika Rybińska wywalczyła dwa medale, bijąc rekord ży-

ciowy w skoku w dal (skok wzwyż srebrny medal, skok w dal 
brązowy medal) 

Dominik Kostecki wywalczył brązowy medal w skoku wzwyż 
Wyniki naszych reprezentantów:
► 1000 m M (kategoria u14):
1. Nikodem Karpiński 
2. Piotr Maduzia
► Skok wzwyż K (kategoria u14):
2. Weronika Rybińska 
6. Aleksandra Śluborska 

6 halowych medali Żaka 
30 stycznia 2021 roku na hali w Szczecinie przy ulicy Li-

tewskiej  odbyły  się  Halowe  Mistrzostwa  Województwa, 
w których wzięło udział 17 zawodników  LMKS Żak Pyrzyce 
- sekcja lekkiej atletyki w kategoriach u14 oraz u16.

 ► Reprezentanci naszego klubu zdobyli 6 medali oraz po-
prawili wiele rekordów życiowych! 

10. Krzysztof Kontroniewicz 
11. Bartosz Tuszyński 
13. Szymon Tuszyński 
► Skok wzwyż M (kategoria u14):
3. Dominik Kostecki
► Skok w dal K (kategoria u14):
14. Barbara Nadolna
16. Julia Pajestka
18. Hanna Obarzanek

► 600 m K (kategoria u14):
4. Barbara Nadolna
8. Julia Błażejewska 
► 600m K (kategoria u16):
7. Natalia Mikuła 
► Skok w dal K (kategoria u16):
8. Oliwia Siwek
► Skok w dal M (kategoria u14):
4. Nikodem Karpiński 
5. Dominik Kostecki
6. Jan Pakuła 
► Skok wzwyż K (kategoria u16):
10. Hanna Łyjak
► 60m M (kategoria u14):
3. Marcel Kowalski
5. Jan Pakuła

Gratulujemy zawodnikom! 

terenie Gminy Pyrzyce oraz Po-
wiatowy Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Pyrzycach będący 
organizatorem imprezy lub za-
jęć z udziałem dzieci i młodzieży 
z placówek oświatowych prowa-
dzonych przez Gminę Pyrzyce.

Zmiana spowodowana jest także 
chęcią pobudzenia stowarzyszeń 
do większej aktywności na rzecz 
mieszkańców Gminy Pyrzyce, 
a co za tym idzie zniesieniem 
opłat za użytkowanie obiektów 
administrowanych przez OSiR, 
jednocześnie podwyższając opłaty 
dla podmiotów komercyjnych, 
zgodnie z kalkulacją wydatków 
rzeczonych i osobowych pono-
szonych przez OsiR.

Podsumowując, hala za darmo, 
ale tylko dla niektórych, szczegó-
łowy cennik wynajmu obiektów 
sportowych na stronie Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Pyrzycach.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 

LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NAJEM, 
DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu 
ogłoszenia wykazu nieruchomości nr 1/2021, nr 2/2021, 
nr 3/2021, nr 4/2021, nr 5/2021, nr 6/2021, nr 7/2021,  
nr 8/2021, nr 9/2021, przeznaczonych do zbycia lub oddania 
w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie, stosownie 
do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. 
zm.) w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń 
oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, 
www.bip.pyrzyce.um.gov.pl w zakładce informacje – 
obwieszczenia i ogłoszenia. 

Pan Józef Swat odznaczony odznaką pamiątkową
pn. „Krzyż 50. Rocznicy Grudnia 1970 roku”
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Świat obok                nas

Marian Białkowski

Oto na przykład ptaki. Zwykle  
kojarzą się nam głównie ze wspa-
niałym śpiewem w okresie godo-
wym. Powszechnie wiadomo, że 
w ten sposób wabią partnerki, 
choć to nie jest cała prawda. W ten 
sposób także przekazują innym 
osobnikom informacje o zajętym 
terytorium i ostrzegają intruzów, 
że nie wolno się do niego zbli-
żać. Również śpiewem umac-
niają więzi partnerskie, a nawet 
informują o złym samopoczuciu.

Przykładowo gile wykształciły 
wspaniałą umiejętność informo-
wania o stanie swojego zdro-
wia. Jego intensywnie czerwona 
pierś jest tożsama z jego zdro-
wiem. I tak jeśli przybiera jasno-
różową lub niekiedy całkowicie 
białą barwę z delikatnie różowym 
odcieniem świadczy to o choro-
bie lub niedożywieniu.

Oprócz śpiewu ptaki posługują 
się gestem. Do nich należą kruki, 
które poruszając w odpowiedni 
sposób dziobem potrafią wska-
zać dany przedmiot, lub naka-
zać, aby drugi osobnik go zabrał.

Ptaki mają również kilka zry-
tualizowanych zachowań, coś 
na kształt przygotowanych po-
kazów. Takich jak czyszczenie 
piór, ich układanie, rytmiczne 
poruszanie dziobem, klekota-
nie oraz tańce i podskakiwa-
nie np. bociany, żurawie. 

Ptaki udowadniają,że ich ko-
munikacja jest również rozwi-
nięta i wskazuje na ich inteligen-
cję. Bez względu na to, w jakim 
celu porozumiewają się ptaki, 
bez umiejętności komunikowa-
nia nie byłyby w stanie przeżyć.

Na zdjęciu piegża w charakte-
rystycznej pozie, śpiewem wabi 
partnerkę i ostrzega potencjal-
nych rywali, aby nie zbliżali się 
do jego rewiru. Miejsce zdjęcia 
- las w okolicy Lipian.

Piegża to najmniejszy przed-
stawiciel pokrzywkowych w Pol-
sce, która jest spotykana na te-
renie całego kraju. Lubi gęste 
krzaki i zarośla. Zasiedla skraje 
lasów, parki i ogrody. Prowadzi 
skryty tryb życia. Ptak wędrowny.

 
 
 
 

 Mamy za sobą Nowy Rok 
i święta, w czasie których po-
dobno zwierzęta mówią ludz-
kim głosem. Przyznam się, że  
do mnie, jak dotychczas, żadne 
nie przemówiło. Nie popadam 
z tego powodu w rozpacz, zu-
pełnie wystarczą mi ich niezwy-
kle urozmaicone i dość skom-
plikowane sposoby porozumie-
wania się. Dłuższa obserwacja 
zwierząt pozwala nam, ludziom 
zrozumieć „mowę” zwierząt nie-
koniecznie tylko od święta.


