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6.06.2021 r. w Baranowie Pod-
górnym odbyły się  Mistrzostwa 
Polski Karate JKA World Federa-
tion, jedna z najbardziej znanych 
organizacji karate na świecie. 
W mistrzostwach wzięło udział 
blisko 300 zawodników z 23 
klubów. Prezentując świetną for-

Złote medale zdobyli: 
1. Mateusz S. Kumite indywidualne 14-15lat 
2. Mateusz S. Kata drużynowe 14-16 lat 
3. Michał S. Kata drużynowe 14-16 lat 
4. Maciej B. Kata drużynowe 14-16 lat

 
  Srebrne medale zdobyli: 
1. Maciej B. Kata indywidualne 14-15 lat 
2. Michał S. Kata indywidualne 15-16 lat

 
  Brązowe medale zdobyli: 
1. Agata M. Kata indywidualne 15-16 lat 
2. Michał B. Kumite indywidualne 16-17 lat 
3. Michał S. Kumite indywidualne 15-16 lat

mę, wysoki poziom techniczny 
oraz waleczność i sportowe za-
chowanie, zawodnicy walczyli 
o tytuły Mistrzów Polski JKA. 
W tym wydarzeniu Klub Karate 
LZS ANTAI wywalczył 9 me-
dali w różnych konkurencjach.  
 

Mistrzem Polski Karate JKA jest Mateusz Socha 
 zdobywając 2 złote medale

Dla wielu zawodników naszego klubu był to pierwszy start 
od wielu miesięcy i od razu w tak poważnej imprezie. Kilka 
osób zrobiło wielki progres, niektórzy zmagali się z wielkim 
stresem po długiej przerwie. Po raz kolejny MMM-sy (Michał, 
Mateusz, Maciej) swoją ciężką, systematyczną i nie zawsze ła-
twą pracą zdobyli tytuł Mistrzów Polski Karate JKA w Kata 
drużynowym pokonując w finale aktualną Kadrę Polski JKA. 
Dziękuję wszystkim za sportowe zachowanie oraz odwagę 
wzięcia udziału w takim wydarzeniu. Przegrana z lepszym 
zawodnikiem nie jest porażką tylko drogą do bycia lepszym. 
Jesteśmy z Was DUMNI. 

Trener Tomasz OSS!!!

Kolejne złote medale 
z Mistrzostw Polski Karate
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Ostateczny wynik meczu 1:1!
  W minioną sobotę na stadionie 
pyrzyckiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji odbył się mecz Oldboje 
Sokoła Pyrzyce – Oldboje Pogoni 
Szczecin. Mecz, po zaciętej grze 
do ostatniej minuty, zakończył się 
wynikiem 8:0 dla zawodników ze 
Szczecina. Po meczu Piotr  Dalke 
Oldboje Sokoła Pyrzyce  i Dariusz 
Dalke Oldboje Pogoni Szczecin 
organizatorzy spotkania przekazali 

obecnym kibicom, że obie strony 
porozumiały się i ustaliły wynik na 1:1, 
żeby było sprawiedliwie. Tuż przed 
pierwszym gwizdkiem Piotr Dalke 
wraz z Marzeną Podzińską, Burmistrz 
Pyrzyc i Olgierdem Kustoszem, 
Wicemarszałkiem Województwa 
Zachodniopomorskiego wręczyli 
okolicznościowe statuetki za pomoc 
w organizacji meczu i uczestnictwo; 
otrzymali je: Adam Frączczak i  Dariusz 

Dalke. „Prowadzimy rozmowy 
z Oldbojami Lecha Poznań i jest 
szansa, że przyjadą do Pyrzyc z nami 
zagrać. Jeżeli chodzi o wynik meczu 
to uważam, że jest sprawiedliwy, 
1:1 to dobry wynik ……. A tak 
już na poważnie, bardzo dziękuję 
zawodnikom Pogoni Szczecin, że 
do nas przyjechali, dziękuję firmie 
Dom-bud i Kontener-serwis za pomoc 
w organizacji imprezy, dziękuję 

także  pani  burmistrz Marzenie 
Podzińskiej  i  panu  Olgierdowi 
Kustoszowi wicemarszałkowi za 
kibicowanie” - Piotr Dalke. Po 
meczu Adam Frączczak przekazał 
na ręce Piotra Dalke ostatnią swoją 
koszulkę meczową „Jest to bardzo 
miły gest Adama, jest to także cenny 
fant, który zamierzam przekazać 
na jakąś licytację dobroczynną” 
- uzupełnił Piotr Dalke. 
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WÓJT  GMINY
  KOZIELICE

informuje, 
że w Urzędzie Gminy Kozielice, 

Kozielice 73
wywieszony został Wykaz Nieruchomości

przeznaczonych do dzierżawy  
w drodze bezprzetargowej

obręb Siemczyn, gmina Kozielice część działki 84/3 o pow. 90 m²

obręb Siemczyn, gmina Kozielice część działki 84/3 o pow. 32 m²

obręb Siemczyn, gmina Kozielice część działki 84/2 o pow. 272 m²

obręb Siemczyn, gmina Kozielice część działki 84/5 o pow. 24 m²

obręb Siemczyn, gmina Kozielice część działki 84/5 o pow. 341 m²

obręb Siemczyn, gmina Kozielice część działki 84/5 o pow. 152 m²

obręb Załęże, gmina Kozielice  część działki  261/1 o pow. 0,71 ha

obręb Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice część działki 552/21 o pow. 360 m²

obręb Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice część działki 552/21 o pow. 440 m²

obręb Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice część działki 552/21 o pow. 240 m²

obręb Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice część działki 552/21 o pow. 288 m²

obręb Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice  5 części działki 552/21 o pow. 252 m²

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

9 czerwca br. odbyło się spotkanie Burmistrz Pyrzyc 
Marzeny Podzińskiej z laureatami nagród sportowych. 
Po wydaniu opinii przez Kapitułę Nagrody Sportowej 
w składzie: Paweł Chyt – zastępca burmistrza Pyrzyc, 
Hubert Łuszczyk – przewodniczący Komisji Polityki 
Społecznej i Komunalnej Rady Miejskiej w Pyrzy-
cach, Krzysztof Dębiński – dyrektor OSiR w Pyrzy-
cach, Józef Czaboćko – przewodniczący Pyrzyckiej 
Rady Sportu. Decyzją Burmistrz Pyrzyc przyznano 
nagrody sportowe 3 zawodnikom.  Nagrody Sporto-
we Gminy Pyrzyce otrzymali zawodnicy LKS Spar-
takus Pyrzyce Wiktoria Staszak i Rafał Kowalczyk 
oraz zawodnik Klub Karate Kamikaze Jakub Borecki. 
„Wszystkim działaczom.  trenerom, zawodnikom skła-
dam serdeczne podziękowania i gratulacje za codzien-
ną pracę na rzecz rozwoju sportu, wkład w promocję 
Gminy  Pyrzyce,  życzę  bardzo  wysokich  wyników  na 
arenach sportowych Polski, Europy i Świata” – usły-
szeliśmy od Marzeny Podzińskiej, Burmistrz Pyrzyc.

Nagrody sportowe wręczone

List intencyjny ws. włączenia Szpitala Powiatowego w Pyrzycach  
w struktury uniwersyteckie podpisany

 10 czerwca 2021 roku podpisano list intencyjny ws. 
połączenia Szpitala Powiatowego w Pyrzycach z Samo-
dzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 1 Po-
morskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

ostateczna formuła, jak i zasady 
konsolidacji będą przedmiotem 
dalszych prac.Podpisując list in-
tencyjny Rektor PUM i Staro-
sta Pyrzycki potwierdzają wolę 
wspólnego rozwoju i deklarują 
dalsze negocjacje w celu osią-
gnięcia korzystnych dla obu 
stron rezultatów. O efektach 
prac zespołów roboczych ws. 
doprecyzowania kooperacji bę-
dziemy informować na bieżąco.
„Dokument  ten  rozpoczyna 
cały  cykl  działań  zmierzają-
cych do połączenia obu jedno-
stek. Podjęte działania mają na 

Prof. Bogusław Machaliński 
– rektor PUM, dr Konrad Ja-
rosz – dyrektor SPSK1 PUM 
i Stanisław Stępień – Starosta 
Pyrzycki, potwierdzili zamiar po-
łączenia Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach z Samodzielnym 
Publicznym Szpitalem Klinicz-
nym nr 1 PUM przy ul. Unii 
Lubelskiej w Szczecinie.

Radni Powiatu Pyrzyckiego 
podjęli tę inicjatywę już rok 
temu, analizując szczególnie 
jej przesłanki ekonomiczne. 
Teraz strony porozumiały się 
w sprawie współpracy. Zarówno 

celu doskonalenie oferty Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach i za-
pewnienie mieszkańcom naszego 

powiatu  jeszcze  lepszej opieki 
medycznej” – zapewnił Stanisław 
Stępień Starosta Pyrzycki. 
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Wybudowana droga S3 miała 
stanowić dla miasta Pyrzyce 
obwodnicę dla ciężkiego trans-
portu. Tą trasą miały przejeżdżać 
tiry na trasie północ - południe. 
Niestety tak się nie stało, opłaty 
via TOLL za przejazd tirami po 
S3 spowodowały, że samocho-
dy ciężarowe nadal jadą przez 
centrum Pyrzyc rozjeżdżając 
miasto. Dziś w centrum Pyrzyc 
krzyżują się drogi wojewódz-
kie nr 119 Szczecin - Gorzów, 
nr 106 Stargard - Pyrzyce, nr 
122 Krajnik – Piasecznik. Tiry 
jadą przez Pyrzyce, bo jadą za 
darmo, ponadto każdy remont, 
wypadek lub wyjazdy nad morze 
skutkują dodatkowym, wzmożo-
nym ruchem samochodów przez 
centrum Pyrzyc. W ciągu ostat-
nich lat pojawiły się dwa pomy-
sły budowy obwodnicy miasta; 
pierwszy po nieczynnych torach 
kolejowych, ale kolej nie chce 
przekazać gminie Pyrzyce tere-
nów i temat zawisł w powietrzu. 
Drugi pomysł, który jest obecnie 
na tapecie, to budowa przez Urząd 
Marszałkowski obwodnicy inną 
trasą. O aktualny stan tego pomy-
słu pytamy Marzenę Podzińską, 
Burmistrz Pyrzyc. 

W związku z decyzją budowy 
obwodnicy Pyrzyc przez Urząd 
Marszałkowski proszę o infor-
mację, czy i w jakiej formie 
uczestniczy pani w konsulta-
cjach tej inwestycji?

Obwodnica z protestami 
M.Podzińska:  „Inwestorem 
zadania pn. „Budową obejścia 
miasta  Pyrzyce w  ciągu  drogi 
wojewódzkiej nr 119” jest Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 
6 maja br. w Urzędzie Miejskim 
w Pyrzycach odbyło się spotka-
nie z projektantami, na którym 
przedstawione zostały 3 koncepcje 
przebiegu obejścia. Na spotka-
niu tym wniesione zostały uwagi 
między innymi zmiany wjazdu na 
obwodnicę od strony Stargardu, 
przesunięcie  trasy  przebiegu 
przy ul. Mickiewicza. Ponadto 
uwagi mieszkańców, propozycje 
zmian przebiegu trasy obwodnicy 
przekazane zostały również do 
Zarządu  Dróg  Wojewódzkich 
w Koszalinie, w chwili obecnej 
oczekujemy na ich rozpatrzenie”.

 Czy są protesty związane 
z lokalizacją obwodnicy? Jeżeli 
tak. to proszę o udostępnienie 
ich treści.
- „Do naszego urzędu wpłynęły 
3 pisma mieszkańców wyrażające 
swój sprzeciw do przedstawionych 
koncepcji budowy obwodnicy, któ-
re przesłane zostały do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 
Kopie pism w załączeniu”.

 Na jakim etapie jest realizacja 
obwodnicy?
„Z  informacji  uzyskanych 
z  Urzędu  Marszałkowskiego 
na „Budowę obejścia w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 119” 19 
maja br. złożony został wniosek 

o dofinansowanie do Minister-
stwa Infrastruktury. Koncepcja 
przebiegu obwodnicy obecnie jest 
na etapie opiniowania i uzgad-
niania” 

Czy jest szansa na wypracowanie 
takiego przebiegu trasy obwod-
nicy, by protestów nie było a ob-
wodnica znajdowała się jeszcze 
na terenie gminy Pyrzyce? Dziś 
Barlinek ma obwodnicę i stara 
się o jej drugi etap, Myślibórz 
już od jesieni tego roku będzie 

miał obwodnicę, Gryfino będzie 
miało obwodnicę, Stargard ma 
obwodnicę, czy Pyrzyc doczekają 
się na swoją?

W załączeniu do tekstu publi-
kujemy pisma – protesty miesz-
kańców Pyrzyc, dwa z nich są 
anonimowe, pod jednym widnieje  
25 podpisów. 

RT

Nagrody sportowe wręczone
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WÓJT GMINY BIELICE
OGŁASZA

ŻE W DNIU 21 LIPCA 2021 r. OD GODZ. 10 00 
ODBĘDĄ SIĘ PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 

GMINY BIELICE POŁOŻONYCH W OBRĘBIE PARSÓW

1000 - Nieruchomość niezabudowana nr 446/4 o pow. 0,3000 ha 
Cena wywoławcza 76 366,00 zł,  wadium: 8 000 zł

1030 - Nieruchomość niezabudowana nr 446/6 o pow. 0,3000 ha 
Cena wywoławcza 76 366,00 zł,  wadium: 8 000 zł

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Bielice uchwalonego Uchwałą nr XXI/98/12 Rady Gminy 
Bielice z dnia 20 grudnia 2012r. działki oznaczone są symbolem RP – 
użytki rolne. Przyszły właściciel działki może ubiegać się o ustalenie 
dla tych nieruchomości warunków zabudowy – zabudowa zagrodowa. 

Wadium należy wpłacać do dnia 15.07.2021 r. na rachunek ban-
kowy: Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach 
Nr 52 9387 1013 5500 0286 2000 0070. 
Działki zwolnione z podatku VAT. Szczegółowe informacje można 
uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 14 lub telefonicznie  
91- 564-44 220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

Jeszcze nie tak dawno nikt nie 
przypuszczał, że przyjdzie nam 
stawić czoła pandemii korona-
wirusa, a nasze codzienne życie 
zmieni się tak bardzo. Mamy jed-
nak świadomość, że wokół nas są 
ludzie, którzy każdego dnia dbają 

 NASZE  PODZIĘKOWANIE  DLA MEDYKÓW  WALCZĄCYCH  Z KORONAWIRUSEM
o nasze bezpieczeństwo i dokła-
dają wszelkich starań, aby poko-
nać przeciwnika, z którym walczy 
cały świat. Ci ludzie to wszyscy 
bez wyjątku pracownicy ochrony 
zdrowia. Dlatego 28 maja br. nasz 
chór „Consonans” pod kierownic-

twem pani Klaudii Szczepkowskiej, 
w podziękowaniu za trud, zaanga-
żowanie i sumienność w realizacji 
swoich obowiązków podziękował 
krótkim koncertem WSZYSTKIM 
PRACOWNIKOM SZPITALA PO-
WIATOWEGO W PYRZYCACH, 
A TAKŻE PRACOWNIKOM NZOZ 
„ESKULAP”.

Wszystkim medykom życzymy, 
aby dobro niesione przez służbę 
drugiemu człowiekowi wracało do 
Nich każdego dnia.

  DZIĘKUJEMY ZA TO, 
ŻE  JESTEŚCIE!!!

      Zenobia Walczak
  Prezes Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku  
w Pyrzycach 
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Pozdrowienia  
z Barnimia

Pod koniec XIX wieku w powiecie funkcjonowały 103 samodzielne 
ma jątki ziemskie (gut) oraz liczne, karłowate gospodarstwa 
drobnych bauer-ów. W niektórych miejscowościach było nawet 
kilka takich dużych farm. W nazewnictwie funkcjonowały 
one jako kolejne majątki: „Gut”: A,B,C…. Przykładowo 
w miejscowości Barnim (Barnimscunow) jedna osoba, była 
właścicielem połowy majątku A oraz majątku D (Barnimscunow 
˝ A u. D), inna współwłaścicielem A oraz E (Barnimscunow ˝ A u. 
E), kolejna majątku B i F (Bar nimscunow B u. F) i jeszcze inna 
C (Barnimscunow C). Udokumentowany jest działający majątek: 
Barnimscunow G. Podobnie było jeszcze w kilku innych miej
scowościach powiatu. 

Do dziś mamy zresztą pozostałości po takim stanie posiadania 
własności ziemskich. Przykładowo przed wojną funkcjonowały 
dwa majątki: Schönwender A i Schönwender B, obecnie to 
dwie różne miejscowości: Ziemomyśl A i Zie mo myśl B. (dziś 
zlokalizowane w powiecie choszczeńskim).

Warto bliżej przyjrzeć się strukturze majątków funkcjonującej 
w obrębie wsi Barnim. Ta stosunkowo nieduża wieś, wyróżniała 
się aż siedmioma zna nymi majątkami – Barnimscunow 
(A,B,C,D,E,F,G).

Barnimscunow A: Najstarszy z majątków, od XVIII wieku należący 
do ro dziny von PapsteinBarnimskunow. Kolejnym właścicielem 
był Peter Ludwik von Papstein, a także Haso Ernst von Papstein. 
Od roku 1756 do 1804 roku majątek znajdował w rękach 
rodu von Billerbeck – właściciele: Hans Ludwig von Biller beck 
i Joachim Daniel von Billerbeck. Od roku 1804 w posiadaniu 
rodziny von Lock. Następnie od 1831 roku kolejni właściciele to 
rodzina Fischerów. Od roku 1905 majątek w posiadaniu rodziny 
von Michels, prawdopodobnie aż do 194445 roku.

Barnimscunow B: Początkowo prawdopodobnie tak jak majątek 
A, grun ty wchodziły w skład majątku rodu von Papstein. 
Powstał już na początku XIX wie ku, a w 1804 roku posiadaczami 
majątku była rodzina von Schönefeld. W ok resie 18581862 
majątek i ziemie znalazły się w rękach rodziny Müller. Os tatnimi 
właścicielami majątku B od 1905 roku do 194445 roku była 
rodzina von Michels.

Barnimscunow C: Podobnie jak B, prawdopodobnie powstał 
na początku XIX wieku, majątek położony był na obrzeżach 
wsi. W 1804 roku należał do rodziny von Schönfeld, a w latach 
18311862 do rodziny Fischer. Od 1905 roku do 194445 roku 
w posiadaniu rodu von Wendt.

Barnimscunow D: Majątek istniejący w XIX wieku. W roku 1804 
należał do rodu von Thiede.

Barnimscunow E: Majątek istniejący w również XIX wieku. Od 1804 roku był 
własnością rodziny von Böhm. Z kolei w latach 184362 pozostawał w rę kach 
rodziny Fraude.

Barnimscunow F: Majątek istniejący od XVII wieku. To jeden ze starszych majątków 
w wsi. W latach od 1756 do 1804 roku należący do rodziny von Billerbeck – 
właściciel: Hans Ludwig von Billerbeck i Joachim Daniel von Biller beck. Od 1862 
roku w posiadaniu rodziny von Muller.

Barnimscunow G: Istniejący również w XIX wieku. W 1804 roku należał do 
rodziny von Billerbeck, właściciel: Anton Ernst von Billerbeck. W okresie 185462 
w posiadaniu rodziny von Boltenstern, jako właściciel wymieniany Her mann von 
Boltenstern.

Na fotografii  kartka z obiegiem pocztowym, nadana na poczcie w Dębicy 
1.01.1913 r.!  m.in. zabudowania majątku ziemskiego B i F, wydawca to miejscowy 
Dürre z Barnimia!
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Epidemia wydaje się ustępować 
i powoli powracamy do dawnej 
aktywności. Tak też jest w przy-
padku organizacji społecznych 
działających w naszym powiecie. 
Po ponadrocznej przerwie do 
„nauki” powrócili  także studenci 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.  
9 czerwca w siedzibie przy ul. 
Rejtana odbyło się spotkanie słu-
chaczy naszego UTW z Marzeną 
Podzińską, Burmistrz Pyrzyc.

Spotkanie było okazją do dys-
kusji i wymiany zdań na temat 
realizacji budżetu gminy Pyrzyce 
w 2020 r. i w roku bieżącym, 
problemu opłaty za wywóz 
śmieci, planowane i realizowane 
inwestycje, budżet obywatelski, 
planowane imprezy kultural-
ne i  plan obwodnicy Pyrzyc. 
Podczas spotkania padło wiele 
pytań, na które pani burmistrz 

Burmistrz
na uniwersytecie

i obecny wiceburmistrz udzielili 
wyczerpujących odpowiedzi. 
Była także dyskusja o planach 
UTW na najbliższe miesiące - 
„Mamy już wstępny plan działań, 
w ramach którego chcemy zorga-
nizować 17 czerwca  spotkanie 
integracyjne na stadionie, 22 
czerwca w ramach realizacji 
projektu „Poznajemy swoją małą 
Ojczyznę, jej dorobek, kulturę 
i środowisko” – wycieczka do 
Krzęcina i Choszczna.  Nasza 
sekcja literatury, historii i sztuki 
przygotowuje się do narodowego 
czytania. W tym roku czytamy 
„Moralność pani Dulskiej”. Sek-
cja ta przygotowuje  również 
wiersze, które będą czytane na 
dożynkach gminnych. Do wystę-
pu na tych dożynkach przygoto-
wuje się też nasza sekcja tańca.  
W tym roku będziemy realizować 

projekt w ramach programu 
SPOŁECZNIK  „W KADRZE 
– PYRZYCKIE ZABYTKI OCZA-
MI SENIORA”. A na sierpień 
planujemy w dniach 22 do 29 
wyjazd  grupy 34 słuchaczy do 
Dziwnówka, będą uczestniczyć 
w Letniej Szkole Seniora. Oprócz 
tego planowane są letnie wyjaz-
dy nad morze i inne spotkania 
integracyjne. Sekcja literatury, 
historii i sztuki w ramach akcji 
„DAR SERCA” zebrała obrazy 

namalowane przez naszych słu-
chaczy, które zostaną przekazane  
pewnej instytucji. Teraz nie po-
wiem której, ponieważ ma to być 
niespodzianka” - przekazała nam 
po spotkaniu Zenobia Walczak, 
prezes Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Pyrzycach.                                                        
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    Uroczysty Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego to okazja do 
złożenia w imieniu Prezydenta RP życzeń i wręczenia w jego imieniu 
medali. To spotkanie, w związku z epidemią  nie mogło się odbyć w 2020 
roku, przesunięto je więc o rok, kiedy pozwoliły na to przepisy sanitarne  
Medale Prezydenckie  oraz gminne okolicznościowe pamiątki z okazji 
Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego za rok 2020 otrzymali:
Państwo Anna i Ryszard Głuszakowie
Państwo Barbara i Tadeusz Kilianowie
Państwo Krystyna i Władysław Korgulowie
Państwo Barbara i Antoni Kowalczykowie
Państwo Teresa i Jan Lenerowie
Państwo Małgorzata i Michał Lewandowscy
Państwo Grażyna i Jan Orłowie
Państwo Barbara i Jerzy Stacherzakowie
Państwo Krystyna i Michał Śliżowie  
 
Państwo Zofia i Zbigniew Wojtaszakowie
 
Uroczystość okrasili młodzi artyści z MGOK w Lipianach.

ZŁOTE GODY W LIPIANACH

    7 czerwca w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach społeczniczki 
i społecznicy powiatu pyrzyckiego zawarli umowy na lokalne przedsięwzięcia 
dla swoich małych ojczyzn. Granty na przygotowane projekty otrzymają:  
Pyrzyckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Krokus”,  Uczniowski 
Klub Sportowo-Motoryzacyjny w Przelewicach, MKS Stal Lipiany, 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pyrzycach, Ochotnicza Straż Pożarna 
w Warnicach, Stowarzyszenie „DOTKNIJ KULTURY”,  Uczniowski 
Klub Sportowy „Olimpionik” Lipiany,  Ochotnicza Straż Pożarna 
w Bielicach, Stowarzyszenie Coolturalni. 

„W imieniu Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego dziękuję 
Państwu, za chęć do działania, zaangażowanie i pasję. Dzięki takim 
inicjatywom, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, mogą 
starać się o dofinansowanie swoich pomysłów na ciekawe wydarzenia 
społeczne, kulturalne, sportowe, ekologiczne czy edukacyjne. Społecznicy 
na swoje działania mogli otrzymać mikrodotacje (dotacje do 4 tys. zł) oraz 
Regionalne Inicjatywy Obywatelskie (dotacje do 10 tys. zł). Wszystkim 

Społecznik z dotacją

obecnym pogratulowałem w imieniu całego Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego. Społecznicy, tak trzymać!” - powiedział Olgierd 
Kustosz wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego.  

Z taką sytuacją mieli do czynienia 
wykonawcy „Modernizacji sieci 
kanalizacji sanitarnej w Pyrzycach”. 
W trakcie budowy kolejnego odcinka 
kanalizacji sanitarnej okazało się, że 
na jego trasie znajduje się odcinek 
istniejącej już sieci wodociągowej. 
„Podobne  sytuacje,  przy  takich 
inwestycjach mają miejsce dość często 
i musimy być na to przygotowani. 
Prace związane z wycięciem części 
wodociągu zaplanowaliśmy na porę 
nocną, rozpoczęliśmy około 22:45 

Nocna robota na wodociągu

w  piątek  i  zakończyliśmy  przed 
1:00  w  sobotę.  Wycięty  odcinek 
zapewniający  zasilanie  miasta 
w  wodę  z  dwóch  stron  zostanie 
wykonany po wybudowaniu kolektora 
sanitarnego.  Dodam,  że  w  tym 
tygodniu planujemy dezynfekcję nowej 
instalacji wodociągowej wybudowanej 
w ramach inwestycji, wykonamy próbę 
szczelności i pobrane będą próbki 
wody do zbadania w laboratorium” 
-  Tomasz Dudzik, kierownik budowy. 

 

Przy realizacji inwestycji kanalizacyjnych nigdy do końca nie 
wiadomo, co i gdzie się w ziemi znajduje.
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Nowa obwodnica będzie częścią 
drogi krajowej nr 26 i ominie 
centrum Myśliborza od południa, 
jest budowana w większości po 
śladzie zlikwidowanej linii ko-
lejowej.  Po śladzie kolejowym 
w kierunku Lipian poprowadzony 
został także dwukilometrowy 
odcinek ścieżki pieszo-rowe-
rowej. Można przyjąć, że in-
westycja zrealizowana przez 
rządową Generalną Dyrekcję 
Dróg i Autostrad zlikwidowała 
około 5,4 km torów na trasie Star-
gard - Myślibórz i zlikwidowała 
dworzec kolejowy w Myśliborzu. 
Umowa na budowę obwodni-
cy podpisana została w 2019 
roku, mimo to Ministerstwo In-
frastruktury w odpowiedzi na 
interpelację poselską Jarosława 
Rzepy dotyczącą przekazania 
gminie Pyrzyce terenów poko-
lejowych, datowaną na 4 maja 
2020 czytamy „...trwają prace 
planistyczne nad odtworzeniem 
połączenia kolejowego Stargard 
– Myślibórz”.

W momencie, kiedy trwa li-
kwidacja odcinka 5,4 km torów 
kolejowych i dworca kolejowego 
w Myśliborzu, minister pisze, że 
planuje odtworzenie? Mimo bra-
ku logiki w rządowej prezentacji 
tematu, urząd marszałkowski 
składa w pierwszym kwartale 
2021 roku wniosek o dotację do 
rządowego programu „Kolej+” na 
modernizację i odbudowę kolejo-

Kolej minus 
Warnice, Pyrzyce i Lipiany

wego korytarza transportowego 
Stargard – Pyrzyce – Myślibórz 
– Dębno – Kostrzyn, w śladzie 
linii kolejowych. 

Co dzieję się ze złożonym 
projektem? 

Pytanie, jak wygląda aktualna 
sytuacja dotycząca złożonego 
przez UM wniosku do programu  
Kolej Plus – modernizacja i od-
budowa kolejowego korytarza 
transportowego Stargard – Py-
rzyce – Myślibórz – Dębno – Ko-
strzyn, w śladzie linii kolejowych 
411, 422 i 410. skierowaliśmy do 
Biura Prasowego Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego.

W odpowiedzi Biura Prasowego 
czytamy - „Pierwotne założe-
nia Programu Kolej Plus prze-
widywały możliwość pokrycia 
wkładu własnego samorządów 
ze środków KPO, dlatego Woje-
wództwo Zachodniopomorskie 
zdecydowało się na zgłoszenie 
trzech projektów, w tym: „Mo-
dernizacji i odbudowa kolejowe-
go korytarza komunikacyjnego 
Stargard – Pyrzyce – Myślibórz 
– Dębno – Kostrzyn w ciągu linii 
nr 411, 422 i 410”. (Zgodnie 
z wymogiem programu, samorząd 
zadeklarował, że po modernizacji 
uruchomi na tej linii, ponosząc 
bieżące koszty dofinansowania, 
minimum cztery pary połączeń 
dziennie.) Niestety, później wa-
runki udziału w Programie zo-

stały zmienione. 15-procentowy 
wkład własny musiałby zostać 
zabezpieczony z budżetu wo-
jewództwa. A dokonana przez 
PKP PLK SA wstępna wycena 
wartości projektów zgłoszonych 
przez Województwo Zachodnio-
pomorskiego opiewa na kwotę 
ponad 2,5 mld zł. To oznacza, 
że wkład własny  samorządu 
musiałby wynieść 400 mln zł. 
I byłaby to - de facto - inwestycja 
w obce środki trwałe. A zadaniem 
Samorządu Województwa nie 
jest finansowanie modernizacji 
infrastruktury PKP PLK SA, za 
którą jako - zarządca sieci ko-
lejowej – pobiera opłaty m.in. 
od przewoźników wykonujących 
przewozy organizowane przez 

samorządy. Ze względu na ogrom-
ne koszty i zmianę warunków 
przystąpienia do programu, re-
alne szanse na finalizację ma 
tylko jeden z trzech projektów 
zgłoszonych przez Województwo 
Zachodniopomorskie: „Poprawa 
przepustowości linii kolejowej nr 
403 poprzez budowę stacji Tuczno 
Krajeńskie”. Chcielibyśmy rów-
nież zauważyć, że szacunkowa 
wartość wszystkich projektów 
zgłoszonych przez samorządy 
wynosi ok. 30 mld zł, natomiast 
całkowity budżet Programu Kolej 
Plus to ok. 6 mld zł, co oznacza 
pokrycie 1/5 wartości zgłoszo-
nych projektów”.

Można więc dziś uznać, że 
pociągi między Stargardem 
a Myśliborzem, przez Warnice, 
Pyrzyce i Lipiany nie pojadą, 
a czy wobec takiego obrotu spra-
wy PKP PLK SA  ministerstwo 
przekaże gminie Pyrzyce tereny 
pokolejowe?

RT

W tym roku zakończy się budowa długo wyczekiwanej 
obwodnicy Myśliborza. W ramach budowy obwodnicy 
o długości 3,4 km, powstają również drogi wspomaga-
jące, chodniki i ciągi pieszo – rowerowe.
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 W punktach szczepień działających na ternie powiatu 
pyrzyckiego wykonano już do 11 czerwca 22180 zastrzyków 
ze szczepionką przeciw wirusowi SARs-CoV-2, dwie dawki 
otrzymało 7781 osób. Nadal przypominamy, że przekazy-
wane nam dane nic nie mówią o miejscu zamieszkania osób 
szczepionych na terenie powiatu pyrzyckiego, więc trudno 
ocenić, w jakim punkcie - jeżeli chodzi o szczepienia - je-
steśmy. W naszym powiecie mamy już 9 punktów szczepień 
po dwa w gminie Pyrzyce, Lipiany, Warnice i po jednym 
w gminie Przelewice, Kozielice i Bielice. Jak widać z tabeli, 
w ilości wykonanych szczepień przoduje Szpital Powiatowy 
w Pyrzycach, na drugim miejscu Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach i jako trzeci na 
szczepionkowym pudle ESKULAP  Sp. z o.o. w Pyrzy-
cach. Przygotowując ten materiał, zapytaliśmy też punkty 
szczepień  o zainteresowanie rodziców szczepieniem dzieci 
i młodzieży i jak wynika z udzielonych nami informacji, 
zainteresowanie jest jak na razie znikome. 

PP

Mieszkańcy Lipian spisują się najszybciej 

Połowa mieszkańców powiatu zaszczepiona?

     1 kwietnia 2021 rozpoczęło 
się największe i najważniejsze 
badanie polskiego społeczeństwa, 
czyli Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 
2021). Spis jest obowiązkowy 
dla każdej osoby mieszkającej 
w Polsce, a podstawową metodą 

Według danych  
Głównego Urzędu Statystycznego  
na dzień 10 czerwca 2021 
zaangażowanie mieszkańców 
poszczególnych gmin  
naszego powiatu 
wygląda następująco:

jest samospis internetowy, ale 
można też prze infolinię GUS 
i przy pomocy rachmistrza. 
Najważniejszy cel NSP 2021 to 
poznanie sytuacji demograficznej 
i mieszkaniowej na poziomie 
kraju, województw, powiatów 
i gmin. Dzięki tym danym 

będzie można analizować 
zmiany, jakie zaszły w procesach 
demograficzno-społecznych 
i ekonomicznych od czasu 
ostatniego spisu powszechnego 
(2011 r.), a także tworzyć 
prognozy dotyczące rozwoju 
Polski w najbliższych latach. 

Jak widać z powyższego, mieszkańcy gminy Warnice nie za 
bardzo chcą się spisywać, no ale przecież wiemy, że mają 
na to czas do 30 września 2021.

Gmina Bielice 749 mieszkań, spisano 105 
mieszkań,  co stanowi 14,02 %

Gmina Kozielice 787 mieszkań spisano 129 
mieszkań, co stanowi 16,39 %

Gmina Lipiany 2104 mieszkań spisano 610 mieszkań,  
co stanowi 28,99 %

Gmina Przelewic 1520 mieszkań spisano 225 
mieszkań, co stanowi 14,80 %

Gmina Pyrzyc 6526 mieszkań spisano 1641 
mieszkań,  co stanowi 25,15 %

Gmina Warnice 1043 mieszkań spisano 
74 mieszkań, co stanowi 7.09% 
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Tym razem jest to „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1576Z na 
odcinku Przelewice – Jesionowo 
ETAP I”. W ramach inwestycji 
przebudowany zostanie odcinek 
o długości  1,307 km, wykonana 
zostanie nowa dwuwarstwowa 
nawierzchnia z mieszanek mine-
ralno-bitumicznych. Planowany 
koszt inwestycji to kwota 1 271 
963,70 zł z dotacją z budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego 
w wysokości 663 538,40 zł, co 
stanowi 52,17% planowanych 
kosztów zadania. 

Umowę na dofinansowanie 28 
maja 2021 podpisali Stanisław 
Stępień, Starosta Pyrzycki, wice-
starosta Ewa Gąsiorowska-Na-
wój, Andrzej Wabiński, skarbnik 
Powiatu oraz Olgierd Kustosz, 
Wicemarszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego i Tomasz 

4 czerwca 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach odby-
ła się uroczystość jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego. 
Jubilaci zostali odznaczeni medalami za długoletnie pożycie 
małżeńskie przyznanymi przez Prezydenta RP za rok 2020. 
Złote Gody odbyły się z rocznym opóźnieniem z uwagi na 
to, że medale wpłynęły do Urzędu Miejskiego w maju 2021 r. 
Z powodu pandemii uroczystość podzielona została na trzy eta-
py 4, 11 i 18 czerwca.  

Przed wręczeniem medali odczytany został list gratulacyjny 
od Prezydenta RP, który otrzymuje przy tej okazji każda od-
znaczona para.

Jubileusz obchodziły następujące pary małżeńskie:
1. Państwo Stefania i Józef Chomikowie
2. Państwo Elżbieta i Władysław Czarneccy

Pyrzycka 50 rocznica ślubu 

3. Państwo Marianna i Czesław Cyskowie
4. Państwo Teresa i Bronisław Dębscy
5 Państwo Maria i Bazyli Ferencowie
6. Państwo Irena i Stanisław Gajdowie
7. Państwo Irena i Józef Hermanowie
8. Państwo Stefania i Zdzisław Zielińscy
9 Państwo Halina i Zygmunt Wciórkowie

„Drogim Jubilatom w tak pięknym dniu, jakim jest 50. rocznica 
ślubu raz jeszcze życzę wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci 
i wnuków oraz doczekania w dostatku i zdrowiu następnych ju-
bileuszy” - Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc.

Przebudowa drogi powiatowej  
Przelewice – Jesionowo
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach otrzymało dofinanso-

wanie ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego na 
kolejną inwestycję drogową.

Sobieraj Wicemarszałek Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 

   Obecnie przygotowywany 
jest przetarg dotyczący wy-
boru wykonawcy inwestycji. 
  „Droga powiatowa nr 1576Z 
ma łącznie 16,505 km, remon-
tu wymaga odcinek o długości 
3,400 km. Niestety, jednorazowa 
inwestycja na tej drodze nie jest 
możliwa ze względów finanso-
wych. Dlatego będziemy tę drogę 
remontować w etapach z udziałem 
środków zewnętrznych. Inwestycję 
w zakresie podpisanej już umowy 
zamierzamy zrealizować w drugim 
półroczu 2021 roku” - Stanisław 
Stępień Starosta Pyrzycki. 
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Od ponad 1.5 roku w skład 
MLKS ŻAK Pyrzyce wchodzi 
sekcja lekkoatletyczna, którą 
kieruje Wojciech Piwowarczyk. 
Obecnie jest to 40 zawodników 
i zawodniczek trenujących 
w dwóch grupach wiekowych  
2006-2009 oraz 2010-2013.
„W tym roku braliśmy udział 
w wielu imprezach. Tydzień temu 
moi zawodnicy wywalczyli 12 
medali Mistrzostw Województwa, 
które odbyły się w Szczecinie. 
W marcu zawodnicy wywalczyli 
14 medali podczas Halowych 
Mistrzostw Województwa oraz 
zwyciężając klasyfikację meda-
lową. Zawodnicy naszego klubu 
również wzięli udział w zawodach 
szkolnych. Chłopcy wywalczy-
li drużynowo wicemistrzostwo 
województwa w czwórboju lek-
koatletycznym, a także Marcel 
Kowalski i Amelia Kacprzak 
wywalczyli  również  medale 
indywidualnie.  Cieszy  mnie 
postęp wszystkich zawodników 
oraz poziom, który zawodnicy 
reprezentują. Tacy zawodnicy jak 
m.in. Amelia Kacprzak, Nikodem 
Karpiński, Marcel Kowalski, 
Olivier Allert czy Piotr Maduzia 
osiągnęli wyniki na poziomie 
ścisłej czołówki Polski w swoich 
kategoriach wiekowych. Obecnie 

większość zawodników klubu 
może z powodzeniem rywalizo-
wać na poziomie wojewódzkim 
. Jednak najważniejszy dla mnie 
jest prawidłowy rozwój zawod-
ników w kategoriach dziecięcych 
i młodzieżowych, a wynik na 
zawodach, to tylko miły dodatek 
do rozwoju. Bardzo ważne jest, 
aby nie przyspieszać w procesie 
treningowym i zawodnik mógł 
się rozwijać w prawidłowy spo-
sób i odpowiednio dla swojego 
wieku biologicznego. Aktualnie 
treningi odbywają się zgodnie 
z założeniami. Po zniesieniu 
obostrzeń możemy również ko-

rzystać i trenować wspólnie na 
obiektach sportowych. Jesteśmy 
również w połowie pierwszej 
części sezonu i jesteśmy już po 
kilku bardzo udanych startach. 
Lipiec będzie troszkę spokojniej-
szym miesiącem pod względem 
treningowym po pierwszej części 
sezonu. Jednak nie będzie dla 
wszystkich całkowitym odpo-
czynkiem od treningów. W za-
leżności od kategorii wiekowej 
będziemy wracać grupami do 
wspólnych treningów. W sierpniu 
już wszystkie roczniki wrócą do 
wspólnych treningów i będziemy 
przygotowywać się do startów 

Lekkoatletyczny MLKS ŻAK

w drugiej części sezonu. Część 
zawodników pod koniec sierp-
nia będzie brała udział w obozie 
sportowym. Wymienione przeze 
mnie sukcesy mają miejsce także 
dzięki pomocy wielu instytucji 
wspierających naszą sekcję, dzię-
ki rodzicom, którym serdecznie 
dziękuję. Na koniec dodam, że 
obecnie przygotowujemy  się 
do startu Małym Memoriale 
im. Ireny Szewińskiej w Mię-
dzyzdrojach” - przekazał nam 
Wojciech Piwowarczyk, trener 
sekcji lekkoatletycznej MLKS 
ŻAK Pyrzyce 

W czerwcu każdego roku odby-
wają się sesje rady powiatu i rad 
pyrzyckich gmin podsumowujące 
pracę samorządów minionego 
roku. Od wielu lat jako pierwsi 
oceniają pracę swojego wójta 
i jego pracowników radni Gminy 
Kozielice. 10 czerwca odbyła 
się sesja absolutoryjna i na 14 
obecnych radnych - wotum za-
ufania wójtowi udzieliło - 14 za, 
absolutorium - 14 za, przyjęcie 
sprawozdania finansowego - 14 

Absolutoria za epidemiczny rok 
za. Gratulacje dla wójta i jego 
zespołu. Rok ubiegły był dla sa-
morządów rokiem szczególnym; 
starosta, burmistrzowie i wój-
towie musieli borykać się nie 
tylko z problemami obecnymi 
w ich pracy od lat, ale i musieli 
sprostać sytuacji epidemicznej. 
W przyszłym tygodniu radni 
powiatowi i pozostałych gmin 
wydadzą absolutoryjne wyroki. 

PP Piotr Rybkowski,
wójt Gminy Kozielice
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W roku ubiegłym impreza Gladiator Arena ze względu na epidemię 
została zorganizowana online, w tym roku - jak przekazał nam Wojciech 
Antczak prezes Husaria Fight Team, pomysłodawca  i główny organi-
zator imprezy - „Walki MMA planujemy w tradycyjnej formie z kibica, 
ale czy będą obowiązywały jeszcze jakieś ograniczenia ilościowe na 
widowni, tego nie wiem. Prace nad imprezą rozpoczynam w lipcu i wtedy 
zapraszam na nasz facebook”.

R.T. Jak organizowałeś prace klubu, zajęcia w ostatnich miesiącach, 
z iloma zawodnikami?

Wojciech Antczak - Praca w klubie jest niezmienna cały czas, pra-
cowaliśmy zgodnie z rozporządzeniami, więc funkcjonowaliśmy bez 
przerwy. Dokładna liczba zawodników nie do końca jest znana, ponieważ 
w  najmłodszych grupach ciągle trwa roszada, jedni przychodzą inni 
odchodzą i tak w kółko, potrzeba czasu, aby to wszystko się porządnie 
ustabilizowało. Ale podając liczbę tak na oko, to mamy 80 zawodników 
i zawodniczek we wszystkich grupach wiekowych, które są podzielone 
na kilka grup w zależności od poziomu zaawansowania. Dzieci, zawod-
nicy są z Gminy Kozielice, Warnice i Pyrzyce. 

R.T. - Gdy przychodzi młody człowiek do ciebie na pierwsze zajęcia 
to od razu widzisz, że jest to talent, czy też odkrywasz go dopiero po 
kolejnych ćwiczeniach? 

W.A. - Talent ma każdy z nas, ale jaki i do czego, to potrzeba czasu, 
aby się przekonać :) jedni mają talent sportowy, gdzie wszystko im łatwo 
przychodzi ale i szybko przestają trenować raptem max dwa lata, zaś 
inni mają talent do pracy i u nich widać najlepsze wyniki po kilku latach.

R.T. - Ostatnie trzy najważniejsze sukcesy twoich zawodników?

W.A. - W tym roku wystartowaliśmy już na Mistrzostwach Polski Juniorek 
(Chełm) i juniorów (Teresin) oraz Mistrzostwa Polski Młodzieżowców 
u 23 (Staszów) a przed nami start w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży w Łodzi (28-30.06), gdzie wystartuje aż 4 zawodników (i jest to 
kolejny rok z rzędu, gdzie jako jedyni z naszego powiatu wśród chłopaków 
jesteśmy na Finałach) no i w drugim kwartale roku, jeśli wszystko się 
odbędzie, to  mistrzostwa Polski 
Młodziczek i Młodzików. Ostat-
nimi najważniejszymi sukcesami 
to oczywiście zdobycie już 8-go 
medalu z rzędu rangi Mistrzostw 
Polski Amelii Kruszewskiej, która 
w tym roku zdobyła brąz na MP 
Juniorek oraz V miejsce Eryki 
Wizjan. Niestety, wciąż niedoce-
niani przez władze samorządowe 
jak i powiatowe. Amelia od 2014 
r nie schodzi z podium Mistrzostw 
Polski i proszę mi pokazać drugie-
go takiego młodego sportowca, 
jakim jest Amelia - zaznaczam - co 
roku. I Amelka również debiutując 
w grupie Senior na Pucharze Polski 
w Poznaniu w lutym zdobyła brą-
zowy medal czyli można zaliczyć 
9 medali z rzędu. 

W ostatnim czasie - dokładnie 
14-15.05 - byliśmy też uczestni-
kami bardzo mocnego turnieju 

w Pelplinie, gdzie zjechało się ponad 400 uczestników i  był to turniej 
oficjalnie eliminacją  do mistrzostw Europy młodzików i młodziczek. 
Tam również bardzo ładnie powalczyli zawodnicy i taką wisienką na 
torcie było zdobycie na 56 klubów z Polski wśród młodziczek drugiego 
miejsca drużynowego, co wróży dobrze na przyszłość. medale zdobyli 
Łukasz Serwatkiewicz, Anita Przybył i Amelia Laskowska wszyscy 
medal koloru brązowego,  zaś reszta osób uplasowała się tuż za podium.  
A tydzień wcześniej braliśmy udział również w mocnym turnieju w Pie-
szycach, gdzie zdobyliśmy medale: złoto -Wiktoria Pacyna, Hanna Sarba, 
brąz - Sara Malkiewicz, Amelia Laskowska i Łukasz Serwatkiewicz. 

Końcówka roku 2020, w którym zdobyliśmy 4 medale rangi mistrzostw 
Polski wśród Juniorek w/w Amelia zdobyła srebro i Eryka brąz, Eryk 
Rzeszewski wśród kadetów na OOM zdobył brąz i Łukasz Serwatkiewicz 
wywalczył brąz na Mistrzostwach Polski Młodzików. 

Najbliższymi zawodami są Mistrzostwa Polski Kadetów czyli Ogól-
nopolska Olimpiada Młodzieży w Łodzi w dn 28-30.06 

R.T. - Co dla swoich zawodników planujesz na wakacje?

W.A. - Oczywiście trenujemy, będziemy brać udział w zgrupowaniach 
kadry wojewódzkiej jak i obozach klubowych, szkolimy się, szlifujemy 
formę na drugą połowę roku (oby wszystko się odbyło)

R.T. - Dziękuję za rozmowę

W.A. - Ja też dziękuję, a korzystając z okazji z tego miejsca serdecznie 
dziękuje włodarzom gmin  Kozielice, Warnice i Pyrzyce za wsparcie 
klubu, jak i wszystkim naszym sponsorom, partnerom tym widocznym 
na zdjęciach oraz tym, którzy chcą pozostać anonimowymi. Z naszej 
strony jest gwarancja, iż reprezentujemy wszystkich godnie, a na wiel-
kie sukcesy przyjdzie czas, bo działając razem zawsze powiększają się 
horyzonty. Zapraszam do odwiedzania naszych stron www.

ze sportowym pozdrowieniem  
prezes Husaria Fight Team 

mgr Wojciech Antczak 
tel. +48 668452059 email: video.husariafightteam@gmail.com 

Gladiator Arena 

Piotr Rybkowski,
wójt Gminy Kozielice
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Świat  obok nas
Gęgawy żyją w stałych 

parach małżeńskich przez 
całe życie. Młode pary łą-
czą się podczas pierwszej 
zimy: przez pierwszy jeden 
rok lub dwa lata pozostają 
,,narzeczonymi,, potem do-
piero pierwszy raz budują 
wspólnie gniazdo. Starsze, 
owdowiałe gęsi często 
nie znajdują już partnera. 

Gniazdo buduje 
samica, najczę-
ściej na wznie-
sieniu wśród gę-
stych szuwarów 
trzcinowych. 
W czasie wy-
siadywania jaj 
przez samicę  
gęsior stoi na 
straży w pew-
nej odległości 
od gniazda, aby 
nie zdradzać 
jego położenia. 
Wyprowadza je-
den lęg w roku, 
zwykle od końca 
marca do maja. 

Gęgawa to ptak z rodziny kaczkowatych z grupy gęśców. Zasie-
dla trudno dostępne moczary, stawy, jeziora porośnięte trzciną. 
Lata stadnie w charakterystycznej formacji zwanej kluczem, który 
często można zaobserwować jesienią lub wczesną wiosną.

Samica składa od 5 - 10 jaj, któ-
re wysiaduje 27 -28 dni. Młode 
pozostają tylko jeden dzień po 
wykluciu, potem powracają do 
niego jedynie na nocleg. W ciągu 
pierwszych 12 godzin życia mło-
de zapamiętują swoich rodziców 
i od tej chwili chodzą tylko za 
nimi. Pisklętami, które opusz-
czają gniazdo opiekują się oboje 
rodziców. Młode potrafią latać po 
8 tygodniach. Gęgawa w Polsce 
gnieździ się nielicznie. Dlatego 
widok pary gęgawy z młodymi 
dla obserwatora życia ptaków 
jest wyjątkowym wydarzeniem. 
W maju tego roku miałem to 
szczęście spotkać i obserwo-
wać w Lipianach na Jeziorze 
Kościelnym trzy rodziny gęgawy, 
które wyprowadziły swoje lęgi. 
Jednak, bo to w świecie przyrody 
różnie bywa, trzymam kciuki, 
aby wszystkie dotrwały wieku 
dorosłego. Zdjęcie przedstawia 
najliczniejszą rodzinę gęgawy, 
które zrobiłem o świcie na J. 
Kościelnym w Lipianach.

                Marian Białkowski 

    W gminie Pyrzyce nigdy nie 
było Państwowych Gospodarstw 
Rolnych, tak można by odebrać 
decyzję rządu Prawa i Sprawie-
dliwości w sprawie kolejnego 
rozdania z Funduszu Inicjatyw 
Lokalnych na działania związa-
ne z terenami popegeerowskimi.  
Właśnie został opublikowany 
wykaz wniosków pozytywnie 
rozpatrzonych w ramach naboru 

Demony w gminie Kozielice i Pyrzyce pozostaną
na środki dla gmin z przezna-
czeniem na inwestycje i zaku-
py inwestycyjne realizowane 
w miejscowościach, w których 
funkcjonowały zlikwidowane 
państwowe przedsiębiorstwa 
gospodarki rolnej. Gmina Py-
rzyce złożyła trzy wnioski na 
inwestycje w Żabowie, Nowie-
linie i Krzemlinie i nic nie do-
stała. Gminy składały wnioski 

do wojewodów, a wojewodowie 
razem z Krajowym Ośrodkiem 
Wsparcia Rolnictwa opiniowali 
te wnioski. Jak widać, tereny 
popegeerowskie w gminie Py-
rzyce nie znalazły uznania pana 
wojewody, a biorąc pod uwagę 
ostatnie trzy rozdania Funduszy 
Inwestycji Lokalnych to pan wo-
jewoda już po raz trzeci pominął 
wnioski złożone przez gminę Py-

rzyce. Skutków popegeerowskiej 
spuścizny wojewoda także nie 
zauważył w gminie Kozielice. 
Środki na działania związane 
z terenami popegeerowskimi 
otrzymały gminy: Przelewice, 
Bielice, Warnice i Lipiany. 30 
grudnia 2020 na  konferencji pra-
sowej poświęconej  uruchomieniu 
kolejnego naboru do RFIL  pre-
mier Mateusz Morawiecki mówił 
- "Rozwój musi się charaktery-
zować tym, że te demony prze-
szłości z III Rzeczypospolitej, 
z czasów wcześniejszych muszą 
odejść w niepamięć. Jedną z pięt 
achillesowych rozwoju III RP 
niewątpliwie był brak dbałości 
o obszary popegeerowskie" .

Wypowiedź premiera wska-
zuje na to, że albo demonów 
w gminie Pyrzyce i Kozielice 
nigdy nie było i nie ma, albo że 
demony w tych gminach mają 
jeszcze nasal pozostać. 

PP


