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Będzie tu nowoczesna siłownia, 
sala ćwiczeń, pełnowymiarowa kry-
ta strzelnica, warsztat samochodowy 
wraz z myjnią. Na zdjęciach stan prac 
na budynku głównym komendy, bę-
dzie to obiekt o kubaturze prawie 6 
tys. m3, jednej kondygnacji podziem-
nej i dwóch kondygnacjach nadziem-
nych o łącznej powierzchni 2 147 m2. 
Nowa siedziba pyrzyckich policjan-
tów powstaje na działce przekazanej 
przez samorząd powiatu pyrzyckiego. 
Koszt samej budowy to 17 mln 787 
tysięcy złotych, natomiast całość in-
westycji z wyposażeniem ma wynieść 
około 25 mln złotych. Budowa wraz 
z wyposażaniem ma się zakończyć do 
2 marca 2023 roku. 

Budowa nowej Komendy Policji w Pyrzycach  
przy ulicy Młodych Techników

Pyrzyckie Stowarzyszenie Klub Abstynenta „KROKUS” 14 sierpnia br. 
świętowało jubileusz 28-lecia istnienia. W uroczystości wzięli udział za-
stępca burmistrza Pyrzyc – Paweł Chyt; przewodnicząca Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach – Sylwia 
Gabryelczyk;  ks. proboszcz Piotr Kurzaj SChr oraz założyciele i człon-
kowie Stowarzyszenia.

Pogratulowano wszystkim osobom, którym się udało przezwyciężyć nałóg, 
swoją słabość, ten życiowy problem. To co robią, jest ważne. Ważne dla nich 
ale przede wszystkim dla  ich rodzin, dzieci. 

W klubie „KROKUS” przy ul. 1 Maja 15 w Pyrzycach, można spędzić wol-
ny czas bez środków zmieniających świadomość. Można też uzyskać pomoc 
specjalistów w rozwiązywaniu problemów związanych z uzależnieniami dla 
wszystkich członków rodzin. Są to porady, konsultacje indywidualne oraz 
grupy wsparcia. 

Klub jest otwarty od poniedziałku do piątku, od godziny 16:00 do 20:00 
przychodzą do niego osoby uzależnione, współuzależnione i dorosłe dzieci 
alkoholików i narkomanów.

Wszystkim członkom Stowarzyszenia, instytucjom, przyjaciołom i sympa-
tykom dziękujemy za pomoc, wsparcie i życzliwość. 

           Prezes Zarządu
                /-/ Sławomir Olech

Informacja: Zarząd Stowarzyszenia Klub Abstynenta „KROKUS” w Pyrzycach 

Urodziny bez kropli alkoholu. 
Pyrzycki „KROKUS” kończy 28 lat

16 sierpnia 2021 r. Marzena Podziń-
ska, Burmistrz Pyrzyc podpisała z fir-
mą Budowlano Konserwatorską „Pod-
górski” Tomasz Podgórski umowę na 
realizację zadania „Zabezpieczenie, 
wzmocnienie i renowacja czatowni nr 
41 w Pyrzycach” Koszt inwestycji to 
kwota 574 902.00 z dotacją z Urzędu 
Marszałkowskiego 50 000,00 zł.  

Czatownia  
do remontu
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03.08.2021r. została podpisana umowa z firmą BUDPAK 
Paweł Szubert z siedzibą w Stargardzie wyłonioną w dro-
dze postępowania przetargowego na realizację robót bu-
dowlanych.
Planowany termin zakończenia zadania: 30 listopada 

2021r.
Zgodnie z umową, koszt robót budowlanych wynosi  

1 069 239,00zł.
Zadanie polegać będzie na przebudowie nawierzchni 

jezdni i zjazdów – kostka betonowa oraz budowie chodni-
ków. W ramach zadania wykonana zostanie również prze-
budowana kanalizacja deszczowa w celu odwodnienia te-
renu drogi.

W ubiegły wtorek tj. 3 sierp-
nia br. około godziny 20:20 
w Pyrzycach policjanci Ogniwa 
Ruchu Drogowego wykonywali 
nadzór nad ruchem drogowym 
przy ul. Warszawskiej. Około 
godziny 20:25 przy oznakowa-

Pyrzyccy policjanci eskortowali 
do szpitala samochód 
z duszącym się dzieckiem

nym radiowozie Policji zatrzy-
mała się kierująca nissanem 
almerą, która podbiegła do 
policjantów i poprosiła o pomoc, 
ponieważ jej 8-letni syn został 
prawdopodobnie ukąszony 
przez owada, chłopiec tracił 

„Przebudowa ul. Polnej w Pyrzycach  
wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzysząca”.

Kiedy staną  w gminach obiecane 
przez premiera maszty flagowe? 

 Koniec sierpnia i początek 
września, to czas dożynek i ostat-
nich wakacyjnych wypadów. 
W tym roku dożynki gminne 
odbędą się w Lipianach, War-
nicach, Lubiatowie – gmina 
Przelewice, Okunica – gmi-
na Pyrzyce, Parsów – gminna 
Bielice, w gminie Kozielice 
dożynek gminnych nie będzie, 

Asp. Artur Lambrych wraz z st. sierż. Moniką Prostak 
z Ogniwa Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 
Policji w Pyrzycach pomogli kobiecie, która jechała do 
szpitala z dzieckiem. Ośmioletni chłopiec został ukąszony 
przez owady. Z uwagi na zagrożenie życia mundurowi 
bez chwili wahania zapewnili bezpieczny pilotaż do 
placówki medycznej.

przytomność, miał problemy 
z oddychaniem, dusił się, miał 
zaczerwienioną twarz.
Policjanci z uwagi na stan 

zagrażający życiu natychmiast 
podjęli decyzję o pilotażu po-
jazdu ulicami miasta do Szpitala 

Powiatowego w Pyrzycach. 
Przy użyciu sygnałów świetl-
nych i dźwiękowych matka 
z dzieckiem szybko i bezpiecz-
nie dotarła do szpitala, gdzie 
otrzymali niezbędną pomoc.
 
podkom. Dawid SYMELA

Dożynki 2021 w powiecie pyrzyckim
ale będą sołeckie. 4 września 
na terenie folwarku ogrodu 
dendrologicznego odbędą się 
dożynki wojewódzkie, na które 
już zaprasza Olgierd Kustosz, 
wicemarszałek województwa 
zachodniopomorskiego. Pod-
czas dożynek wojewódzkich 
oprócz folkloru będzie dużo 
muzyki disco polo. Wystąpią 

takie zespoły jak ENDRJU, 
SHANTEL, B-QLL i na za-
kończenie AFTER PARTY. 
Na kilka dni przed dożynkami 
w gminie Pyrzyce na placu 
Ratuszowym stanie kolejna 
wystawa zorganizowana we 
współpracy Marzeny Po-
dzińskiej, Burmistrz Pyrzyc 
i szczecińskiego oddziału 

Instytutu Pamięci Narodowej  
o tytule bardzo związanym 
z dożynkami „Tu Rodziła 
się Solidarność Rolników”. 
Otwarcie wystawy 26 sierp-
nia 2021 o godzinie 10.00. 
Terminy, godziny i szczegóły 
poszczególnych dożynek na 
zamieszczonych w tym wy-
daniu gazety plakatach. 12 sierpnia Stanisław Stępień, 

Starosta Pyrzycki, wicestaro-
sta Ewa Gąsiorowska-Nawój, 
Dorota Wudarczyk w imieniu 
skarbnika Powiatu oraz Paweł 
Knap i Arkadiusz Grześkowiak 
z firmy EUROVIA POLSKA 
S.A. podpisali umowę na wyko-
nanie inwestycji „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 1576Z 
na odcinku Przelewice – Je-
sionowo ETAP I”. 

Do przetargu na wykonanie 
tego zadania przystąpiło 5 firm, 
z których najkorzystniejszą 
ofertę cenową o wartości  
1 175 995,66 zł brutto złożyła 
firma  EUROVIA POLSKA 
S.A. Wykonawca, zgodnie 
z podpisaną umową, powi-
nien zakończyć przebudowę 
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wraz z niezbędną infrastrukturą 

towarzysząca”.

W sierpniu 2020 ruszył projekt „Pod 
biało-czerwoną”, który zakładał sfi-
nansowanie przez Rząd Rzeczypo-
spolitej Polskiej zakupu masztów 
i flag w każdej z gmin w Polsce. Pa-
triotyczny projekt „Pod biało-czer-
woną” ma upamiętnić „zwycięstwo 
wojsk Rzeczypospolitej nad armią 
bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 
1920 roku” i mija dokładnie rok, jak 
projekt został ogłoszony przez pre-
miera Mateusza Morawieckiego, ale 
do dziś niezrealizowany.  Aby wziąć 
udział w akcji, należało zebrać odpo-
wiednią liczbę głosów poparcia online 
za pomocą  serwisu gov.pl. 
Żeby dostać maszt z flagą, trzeba 

było osiągnąć wymagane minimum 
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 miesz-
kańców - 1000 głosów.

Kiedy staną  w gminach obiecane 
przez premiera maszty flagowe? 

Po spełnieniu minimalnych wymo-
gów - warto było sięgnąć po więcej 
głosów, bo w trzech gminach, któ-
re osiągnęły największą procentowo 
liczbę głosów w stosunku do liczby 
mieszkańców gminy, przewidziany 
jest udział Prezesa Rady Ministrów 
Mateusza Morawieckiego w uroczy-
stości zawieszenia flagi na maszcie – 
czytamy na stronie rządowej. 
W powiecie pyrzyckim wszystkie 

gminy osiągnęły wyznaczone mini-
mum, ale nie aż takie, żeby premier 
Mateusz Morawiecki do nich przyje-
chał. Dziś, mimo że projekt się zakoń-
czył, nadal nie wiemy, kiedy maszty 
flagowe w gminach staną,  a pomysł 
premiera jak widać, jakoś się zawiesił. 
Kilka miesięcy temu kancelaria pre-

miera zapewniała, że rząd nie wyco-
fał się z projektu pod nazwą Flaga 
w Każdej Gminie, ale przesunął jego 
realizację na 2021 rok, mamy już sier-
pień 2021, minęła 101 rocznica Bitwy 
Warszawskiej 1920 roku, a o masz-
tach nic nie słychać.

Z rankingu poparcia wynika, że ofer-
ta premiera odniosła sukces w niewiel-
kich gminach, najwięcej, bo 14 001, 
głosów oddano w podlaskiej gminie 
Stawiski, 10 634 głosy w zachodnio-
pomorskim Czaplinku i gminie Miej-
sce Piastowe (Podkarpacie) – 9 325. 
W województwie zachodniopomor-

skim w uroczystości zawieszenia flagi 
na nowym maszcie w gminie Czapli-
nek na pewno weźmie udział premier 
Mateusz Morawiecki, w tej miejsco-
wości na 11 867 mieszkańców, głos  
na projekt premiera oddało aż 10 634. 
Ale, jak na razie nic w temacie nie sły-
chać i nie widać. 

PP 
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drogi w terminie 90 dni od 
dnia jej podpisania. W ramach 
tej inwestycji przebudowany 
zostanie odcinek o długości  
1,307 km, wykonana zosta-

nie nowa dwuwarstwowa 
nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych. 
Koszt przebudowy drogi 

powiatowej zapisany w umo-

Umowa na przebudowę drogi powiatowej podpisana
wie z wykonawcą to kwota  
1 175 995,66 zł brutto, a dotacja 
z budżetu Urzędu Marszał-
kowskiego wyniesie 52,17%  
kosztów zadania. 



                                                                     Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 11                                                             23.08.2021 6                                    Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 11                                              

Kto płaci, a kto 
rozkazuje 

W Dzienniku Ustaw opubliko-
wano rozporządzenie MSWiA 
w sprawie form współpracy straży 
gminnej z Policją oraz sposobu 
informowania wojewody o tej 
współpracy.

 Nowy akt zastępuje rozpo-
rządzenie Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji z dnia 
18 grudnia 2009 r. w sprawie 
form współpracy straży gminnej 
(miejskiej) z policją oraz spo-
sobu informowania wojewody 
o tej współpracy.  Konieczność 

wydania nowego rozporządzenia 
została spowodowana zmianami 
w prawie wprowadzonymi usta-
wą z dnia 28 października 2020 
r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku z przeciwdziałaniem 
sytuacjom kryzysowym związa-
nym z wystąpieniem COVID-19. 
Ustawa umożliwiła wojewodom 
wydawanie zarządzeń do uży-
cia straży gminnych (miejskich) 
do wspólnych działań z Policją 
w związku z wystąpieniem różnych 
sytuacji kryzysowych. W takim 

przypadku straż podlega dowódz-
twu właściwego terytorialnie ko-
mendanta Policji.  Wprawdzie 
nowe przepisy również zakładają 
oddanie straży pod dowództwo 
właściwego komendanta Policji, 
jednak wprowadzane uregulowania 
ustawowe przewidują zarządzenie 
takiej formy działań przez woje-
wodę, podczas gdy obowiązujące 
dotychczas rozporządzenie da-
wało takie uprawnienie organowi 
gminy (wójtowi, burmistrzowi, 

prezydentowi miasta) na wnio-
sek wojewody albo właściwego 
komendanta Policji. 

W powiecie pyrzyckim mamy 
dwie gminy, w których działają 
strażnicy, w Warnicach jest Straż 
Gminna i w Pyrzycach Straż Miej-
ska. Od dziś wojewoda może 
w sytuacjach nadzwyczajnych 
skierować obie straże pod komendę 
Komendanta Policji w Pyrzycach. 
Za pracę strażników nadal będzie 
płacić samorząd.  

Od  ponad  trzech  lat  trwa  konflikt  między  mieszkańcami 
Nowielina,  a  księdzem  Edwardem Masnym,  proboszczem 
parafii Mielęcin posługującym w kościele w Nowielinie.

-„Nie rozumiemy, dlaczego ksiądz nas parafian tak źle traktuje, 
dlaczego nie dba o nasz kościół, a kiedy my to robimy, to 
traktuje nas jeszcze gorzej, wyzywa nas w kościele, wygania 
z kościoła. Kiedy wyremontowaliśmy z własnej inicjatywy po 
akceptacji zwierzchnika księdza krzyż, to nasz ksiądz do dziś 
go nie poświecił. Jak tak można?? Kiedy ktoś z nas ma jakąś 
sprawę do księdza Edwarda, potrzebny jakiś dokument, zdarzy 
się pogrzeb, chrzciny zawsze mamy z księdzem problemy. 
Próbowaliśmy rozwiązać problem sami, bez rozgłosu, od trzech 
lat informujemy wszystkich przełożonych księdza Edwarda 
Masnego, byliśmy z delegacją w Archidiecezji Szczecińsko - 
Kamieńskiej z prośbą o zmianę księdza i do dziś żadnej decyzji. 
Kiedyś nasz kościół tętnił życiem, dziś kilka osób do niego chodzi. 
W związku z tym, że nie ma reakcji z Archidiecezji wysłaliśmy 
już pismo do Prymasa Polski z prośbą o pomoc i interwencję. 
Tydzień temu podczas mszy ksiądz Masny ponownie wyprosił 
z kościoła parafianina, tylko dlatego, że zapytał o zalewanie 
kościoła. Dlatego, jak dziś ksiądz otwierał kościół i klucze 
były w zamku, zabraliśmy je i nie wpuściliśmy księdza, a msza 
święta nie była odprawiona. Jesteśmy bezradni, mamy nadzieję, 
że pismo do Prymasa przyniesie jakiś skutek i przyjedzie do 
naszego kościoła nowy ksiądz” - powiedziała nam Bogumiła 
Kołodziej sołtys Nowielina.

Mieszkańcy Nowielina już zapowiadają kolejne protesty 
przed tutejszym kościołem z udziałem mieszkańców innych 
miejscowości należących do parafii w Mielęcinie. 

RT

Protesty przed kościołem



                                                                     Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 11                                                             23.08.2021  7                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 11                                              

.

Kiedy zaczęły powstawać pierw-
sze kartki pocztowe, Polski nie było 
jeszcze na mapie Europy. Jednak na 
ziemiach, gdzie Polacy zamieszkiwa-
li, najwcześniej pocztówki pojawiły 
się w zaborze pruskim, bo już z lat 
osiemdziesiątych XIX wieku pocho-
dzą najstarsze pocztówki ilustrowane. 
W 1892 roku  zostały wydane pierw-
sze znane karty pocz towe w zaborze 
austriackim. Pochodzą one z Krakowa 
i Przemy śla. Pocztówka z  Przemyśla 
została wydana przez Bole sława  Do-
skowskiego – tamtejszego księgarza. 
Od 1897 roku systema tycznie poja-
wiają się kolejne kartki. Najpóźniej 
pocztówki pojawiły się w  zaborze ro-
syjskim, bo datowane są na 1895 rok. 
Jeżeli lata te zestawi się z datą stempla 
pocztowego pyrzyckiej poczty z pre-
zentowanej widokówki (dokładna 
data znajduje się również na awersie) 

Pyrzyce jak Kraków!

– tj. 02.09.1892 r. to szybko się okazu-
je, że mamy do czynienia z iście sędzi-
wą, ponad 126-letnią staruszką! Nie jest 
oczywiście znana data samej produkcji 
kartki, ale zakładając nawet, że powstała 
ona również w 1892 roku,  to oznacza, że 
Pyrzyce miały swoje pocztówki nie póź-
niej niż Kraków, czy Przemyśl! 

Bez wątpienia jest to więc jedna z pierw-
szych kart dokumentująca same Pyrzyce. 
Widokówka wykonana została w trudnej 
technice litograficznej, gdzie w pierw-
szym etapie rysunek nanosi się zatłusz-
czającą kredką lub tuszem litograficznym 
na kamień. Przedstawia dwa ujęcia Vic-
toriaplatz i sąsiednie zabudowania wraz 
z bramą szczecińską oraz gimnazjum 
Bismarcka. Zapewne z braku jeszcze pro-
fesjonalnego sprzętu papierniczego pocz-
tówka został bardzo niestarannie wycięta 
z większego arkusza. 

Jak wspomniano, widokówka zo-
stała nadana na poczcie w Pyrzycach 
02.09.1892 roku do odbiorcy w Spandau 
(obecnie dzielnica Berlina). Kartka na 
miejscu była już dnia następnego, na co 
wskazuje druga data na pieczęci z pocz-
ty z Spandau.  Wiele lat później Spandau 
znane było jako miejsce więziennego 
pobytu jednego z największych zbrod-
niarzy wojennych Rudolfa Hessa (tzw. 
więzień nr 7), zastępcy Adolfa Hitlera, 
który odbywał tam karę dożywotniego 
pozbawienia wolności. Hess zmarł tam 
17 sierpnia 1987 roku (samobójstwo 
przez powieszenie).

Widokówka posiada również dane per-
sonalne (firmowe) producenta. Jednak 
ze względu na niewyraźną frakturę po-
zostają one trudne do odczytania.       
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Wyjątkową okazję do świętowania miał 
Zespół Śpiewaczy „Wrzos”. W sobotę 8 
października br. w Krzemlinie odbył się ju-
bileusz 15-lecia działalności zespołu. Była 
to okazja do wspomnień, prezentacji do-
robku artystycznego, gratulacji, podzięko-
wań za nieoceniony wkład w upowszech-
nianie tradycji ludowej i regionalnej oraz 
życzeń. Był oczywiście czas na galowy 
koncert  Zespołu Wrzos, gościnny koncert 
Kapeli Ludowej Pyrzyczanie. Były tak-
że szczególne gratulacje od władz gminy 
Pyrzyce, które w imieniu Marzeny Po-
dzińskiej ,Burmistrz Pyrzyc na ręce Zo-
fii Grzesiuk – kierownik zespołu złożył 
Paweł Chyt, zastępca burmistrza Pyrzyc. 
Zespół otrzymał także list gratulacyjny 
od Stanisława Stępnia, Starosty Pyrzyc-
kiego, który wręczyła jubilatom Wioletta  
Leśniewska, dyrektor  Wydział Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki.
Zespołowi życzymy kolejnych lat dzia-
łalności pełnych sukcesów. 

Jubileusz 15-lecia Zespołu Śpiewaczego „Wrzos”
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Obecnie w Polsce w peł-
ni zaszczepionych jest 
18,2 mln osób, co stano-
wi ponad 47% ludności.  
Na Pomorzu Zachodnim 
– liczącym 1,7 mln miesz-
kańców – zaszczepionych 
podwójną dawką jest blisko 
762  tys. osób, co stanowi 
około 45 % ogółu. Choć 
zaszczepionych obywateli 
przybywa, to epidemiolodzy 
wciąż apelują o zgłaszanie 
się do punktów szczepień. 
Zachodniopomorską od-
powiedzią na te apele, jak  
i apele administracji rzą-
dowej, jest ogłoszony pod 
koniec lipca samorządowy 
konkurs „Zachodniopomor-
ski Lider Szczepień”. 
– Od kilkunastu dni obser-

wujemy regularny wzrost 
liczby zakażonych koro-

Konkurs „Zachodniopomorski Lider Szczepień”  
na półmetku. 
Które gminy w czołówce?   
Bielice, Świdwin, Banie, Wałcz i Choszczno – to samorządy, które lideru-

ją na półmetku konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa Ol-
gierda Geblewicza. Klasyfikacja może ulec zmianie, bo konkurs potrwa do 
końca sierpnia. Wszystko zależy od tempa szczepień wśród mieszkańców. 
Na zwycięskie samorządy czekają nagrody finansowe, na które Urząd Mar-
szałkowski zaplanował 400 tys. zł. 

nawirusem. Wirusolodzy 
wskazują, że większość 
przypadków dotyczy osób 
dotąd niezaszczepionych, 
dlatego tylko przyspie-
szenie procesu szczepień 
i osiągnięcie do 70% odpor-
ności populacyjnej pozwoli 
złagodzić poważne konse-
kwencje zapowiadanej na 
przełom sierpnia i wrze-
śnia czwartej fali pandemii. 
Nie mam wątpliwości, że 
ogłoszony konkurs to krok 
w dobrym kierunku. Wie-
rzę, że dzięki naszemu za-
angażowaniu i aktywności 
lokalnych wolontariuszy, 
ludzi dobrej woli, wójtów, 
szefów osiedli, sołtysów, 
tempo szczepień wzrośnie 
i uda się przekonać do 
szczepienia jeszcze więcej 
osób – podkreśla marsza-

łek województwa Olgierd 
Geblewicz. Celem konkur-
su jest przekonanie miesz-
kańców do szczepień, 
promocja szczepień jako 
skutecznej metody w walce 
z COViD-19 oraz zwiększe-
nie poziomu zaszczepienia 
ludności w regionie. Kon-
kurs potrwa do 31 sierpnia. 
Nagrody trafią do gmin, 
które w okresie od ogło-
szenia plebiscytu do końca 
sierpnia osiągną najwyższy 
wzrost wskaźnika wyszcze-
pienia. 
Dane pochodzić będą ze 

strony poświęconej szcze-
pieniom: www.gov.pl (za-
kładka: szczepienia gmin), 
gdzie codziennie publiko-
wane są aktualne zestawie-
nia dotyczące szczepień.
 

Nagrody otrzymają 4 gmi-
ny z najwyższym wskaź-
nikiem wakcynacji wybra-
ne spośród 4 kategorii: a/ 
do 4,5 tys. mieszkańców 
b/ powyżej 4,5 tys. - 7 tys. 
mieszkańców c/ powyżej 7 
tys. - 14 tys. mieszkańców 
d/ powyżej 14 tys. miesz-
kańców. Wyniki konkursu 
poznamy we wrześniu. Do 
każdego z wyróżnionych 
samorządów trafi 100 tys. 
zł. W sumie na nagrody 
przeznaczono 400 tys. zł. 
Na półmetku konkursu 

klasyfikacja przedstawia się 
następująco: 
1/ do 4,5 tys. mieszkań-

ców – 1 miejsce: Gmina 
Bielice, 2 miejsce: ex aequo 
Gmina Moryń oraz Gmina 
Boleszkowice, 3 miejsce: 
ex aequo Gmina Osina 
oraz Gmina Rymań: 
2/ powyżej 4,5 tys. – 7 tys. 

mieszkańców – 1 miejsce: 
ex aequo Gmina Świd-
win oraz Gmina Banie,  
2 miejsce: Gmina Trzcińsko 
Zdrój, 3 miejsce: ex aequo 
Gmina Tuczno oraz Gmina 
Recz;
3/ powyżej 7 tys. – 14 tys. 

mieszkańców – 1 miejsce: 
Gmina Wałcz, 2 miejsce: 
Gmina Pełczyce, 3 miejsce: 
Gmina Płoty;
4/ powyżej 14 tys. miesz-

kańców – 1 miejsce: Gmina 
Choszczno, 2 miejsce: ex 
aequo Gmina Trzebiatów, 
Miasto Wałcz oraz Miasto 
Kołobrzeg, 3 miejsce: Gmi-
na Nowogard. 
Jest zatem jeszcze szan-

sa na zmiany w klasyfikacji 
końcowej. Pozostały na to 
prawie dwa tygodnie. Wy-
niki końcowe poznamy we 
wrześniu br. 

Wyjątkową okazję do świętowania miał 
Zespół Śpiewaczy „Wrzos”. W sobotę 8 
października br. w Krzemlinie odbył się ju-
bileusz 15-lecia działalności zespołu. Była 
to okazja do wspomnień, prezentacji do-
robku artystycznego, gratulacji, podzięko-
wań za nieoceniony wkład w upowszech-
nianie tradycji ludowej i regionalnej oraz 
życzeń. Był oczywiście czas na galowy 
koncert  Zespołu Wrzos, gościnny koncert 
Kapeli Ludowej Pyrzyczanie. Były tak-
że szczególne gratulacje od władz gminy 
Pyrzyce, które w imieniu Marzeny Po-
dzińskiej ,Burmistrz Pyrzyc na ręce Zo-
fii Grzesiuk – kierownik zespołu złożył 
Paweł Chyt, zastępca burmistrza Pyrzyc. 
Zespół otrzymał także list gratulacyjny 
od Stanisława Stępnia, Starosty Pyrzyc-
kiego, który wręczyła jubilatom Wioletta  
Leśniewska, dyrektor  Wydział Oświaty, 
Kultury, Sportu i Turystyki.
Zespołowi życzymy kolejnych lat dzia-
łalności pełnych sukcesów. 

Jubileusz 15-lecia Zespołu Śpiewaczego „Wrzos”
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Konsekwencje związane z wirusem, 
takie jak: choroba, śmierć, różnego 
rodzaju obostrzenia, izolacja, kwaran-
tanna, obowiązek noszenia maseczek, 
czy obecnie dyskusja o obowiązku 
szczepień albo wprowadzeniu ogra-
niczeń dla osób niezaszczepionych 
ma także bardzo duży wpływ na 
nasze poglądy społeczne, polityczne, 
religijne itd. Najczęściej spotykanym, 
także w Polsce, efektem społecznym 
wywołanym przez epidemię CO-
VID 19 jest ruch sprzeciwiający się 
noszeniu maseczek, dziś mamy już 
antyszczepionkowców i przeciwni-
ków „segregacji” na zaszczepionych 
i niezaszczepionych. Jak się okazuje, 
czas epidemii rodzi, roznieca  także 
ruchy antysystemowe, a  z jednym 
z nich od kilku miesięcy mamy do 
czynienia także na terenie powiatu 
pyrzyckiego. 

Gdyby spróbować jednym zda-
niem określić, czego oczekuje ta 
grupa obywateli naszego powiatu, 
to można byłoby powiedzieć bar-
dzo ogólnie, że chcą „wypisać” 
się z obecnie panującego porząd-
ku prawnego w Polsce, powiecie, 
gminie. Zwolennicy PRAWA NATU-
RALNEGO, bo chyba mogę tak ich 
określić, uznają jego wyższość nad 
PRAWEM STANOWIONYM, czyli 
obecnie obowiązującym. Zwolennicy 
ruchu nie uznają obowiązujących 
rejestrów: aktu urodzenia, małżeństwa, 
dowodów osobistych, paszportów, 
urzędu skarbowego i związanych 
z nim podatków itd. itd. 

I tu chciałbym przejść na nasze 
samorządowe podwórko. Od kilku 
miesięcy do urzędów stanu cywilnego 
w Polsce, także w naszym powie-
cie, zgłaszają się osoby, które żądają 
wydania odpisów aktów stanu cy-
wilnego, potwierdzonych kserokopii 
dokumentów zbiorowych. Zwracają 
się o potwierdzenie fotokopii bądź 
kserokopii aktów stanu cywilnego 
- akt urodzenia i małżeństwa wy-
łącznie przez kierownika USC (nie 
przez zastępcę). Żądają wydania im 

oryginalnych aktów urodzeń, czyli 
wyrwanie aktu z księgi i wydanie im 
go oraz wydania im dokumentów 
zbiorowych (oryginałów). 

Do jednego z USC wpłynęły rów-
nież wnioski, w których sugeruje 
się, że USC jest prywatną firmą. 
Wnioskodawcy informują w swoich 
pismach do USC, że nie podpisy-
wały osobiście żadnych USTAW, 
więc ich żadne prawa w ten spo-
sób stanowione nie obowiązują. 
Wnioskodawcy w/w wniosków, 
mimo obostrzeń obowiązujących 
w urzędach, zdecydowanie odmawiają 
zakrycia ust i nosa. Wiele osób nie 
chce okazywać dowodu osobistego 
argumentując to w ten sposób, że 
„dowód osobisty dotyczy osoby fi-
zycznej, a nie istot żywych” okazują 
swoje własne dowody tożsamości 
(wystawione albo przez prezydenta 
II RP na uchodźstwie bądź sporzą-
dzone przez nich samych). 

Zjawisko jest już znane we wszyst-
kich działających na terenie powiatu 
pyrzyckiego urzędach stanu cywilnego, 
oczywiście z różnym natężeniem. 
W niektórych urzędach stanu cy-
wilnego sprawy tego typu stanowią 
około 12% całości zadań. 

Każde pismo, które wpłynie do 
USC musi być rozpatrywane zgodnie 
z przepisami Kodeksu Postępowa-
nia Administracyjnego, biorąc pod 
uwagę ŻĄDANIA wnioskodawców, 
choćby tylko te w części zacytowane 
powyżej i jednoczesne negowanie 
przez wnioskodawców przepisów 
prawa sytuacja jest dosyć trudna 
i zaczyna stanowić problem dla 
USC w bieżącej, płynnej obsłu-
dze mieszkańców.  Z jednej strony 
urzędnik, który musi posługiwać 
się przepisami KPA, a z drugiej 
obywatel, który neguje wszelkie 
przepisy i ma swoje żądania. 

Z problemem mierzą się dziś 
pracownicy USC, co dalej zrobić 

zastanawiają się służby wojewody 
zachodniopomorskiego. Zapewne 
czytający ten tekst zwolennicy 
RUCHU uznają, że materiał jest 
bardzo pobieżny i nie oddaje do 
końca filozofii działania, ale po 

lekturze wielu portali związanych 
z RUCHEM uznałem, że w krótkim 
tekście nie da się opisać wszystkich 
zagadnień z nim związanych. 

R.T.

Deklaracja Samostanowienia i OdpowiedzialnościSamostanowienia i Odpowiedzialności 
Epidemia COVID 19, która dotknęła naszą planetę, 
nie jest tylko problemem medycznym. 

	 30	 września	 2021	 kończy	 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	 jest	
samospis	internetowy,	choć		można	też	przez	infolinię	GUS	lub	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.	Według	danych	Głównego	Urzędu	Statystycznego	z	dnia	21	
sierpnia	 2021	 zainteresowanie	 mieszkańców	 poszczególnych	 gmin	
naszego	powiatu	spisem	wygląda	następująco:

Gmina	Bielice		-	3142	mieszkańców,	spisano	1818	osób,		co	stanowi	
57,86		%
Gmina	Kozielice	-	2481	mieszkańców,	spisano			1890	osób,	co	stanowi	
76,18	%
Gmina	Lipiany	–	5794	mieszkańców,	spisano	3933	osób,	co	stanowi	
67,88	%
Gmina	Przelewic	–	5115	mieszkańców,	spisano	3026	osób,	co	stanowi	
59,16	%
Gmina	Pyrzyc	-	19227	mieszkańców,	spisano	12991	osób,		co	stanowi	
67,57	%
Gmina	Warnice	-		3443	mieszkańców,		spisano	2091	osób,	co	stanowi		
60,73	%	

Pyrzyccy	rachmistrzowie	pomagają	w	spisie	w	gminach	Przelewice,	
Warnice	i	Bielice.
Przypomnijmy,	 że	 odmowa	wzięcia	 w	 nim	 udziału	 w	Narodowym	
Spisie	Powszechnym	skutkuje	nałożeniem	kary	grzywny	w	wysokości	
do	5	tys.	zł.	Dodatkowo	tym,	którzy	udzielą	odpowiedzi	niezgodnych	
ze	stanem	faktycznym,	grozi	kara	pozbawienia	wolności	do	2	lat.	

PP

W spisywaniu 
Kozielice wyprzedziły 
Lipiany
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Radni na wakacjach?

    3 sierpnia 2021 Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc 
złożyła do Mariusza Maja-
ka, przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Pyrzycach wniosek 
o zwołanie nadzwyczajnej sesji 
Rady Miejskiej w Pyrzycach. 
Słowo „nadzwyczajnej” należy 
tu rozumieć jako nieplanowa-
nej, zwoływanej w sytuacjach, 
kiedy trzeba w określonym cza-
sie podjąć uchwałę lub uchwały 
i tak już się w tej kadencji zda-
rzało w Pyrzycach i gminach 
ościennych. W porządku obrad 
zaplanowanym przez burmistrz 
znalazł się szereg zmian w bu-
dżecie Gminy Pyrzyce na rok 
2021, czyli środki niezbędne 
na trwające inwestycje, zwięk-
szenia dochodów i wydatków. 
Na tę sesję przygotowana była 
także uchwała w sprawie pod-
jęcia działań zmierzających  do 
przejęcia ul. Jana Kilińskiego 
oraz placu Wolności od Staro-
stwa Powiatowego w Pyrzy-
cach na mienie gminne. By 
Rada była zdolna do podej-
mowania uchwał, w sesji musi 
uczestniczyć minimum połowa 
ustawowego składu rady, czy-
li matematycznie 7,5 radnego, 
a w zaokrągleniu to 8 osób. 
Niestety w zaplanowanym na 
w/w posiedzenie terminie 6 
sierpnia 2021 godzina 7.30 na 
sali obrad zjawiło się tylko 7 
radnych i sesja po rozpoczęciu 
nie mogła być kontynuowana 
więc zarządzana została prze-
rwa do godziny 16.00. W tym 
czasie podjęte zostały działania 
związane ze ściągnięciem na se-
sję dodatkowych radnych, by 
uzyskać wymaganą przepisami 
liczbę radnych na sali obrad. Za 
organizację prac każdej Rady 
odpowiada jej przewodniczą-
cy, w przypadku samorządu 
pyrzyckiego jest nim Mariusz 
Majak, do którego zwróciłem 

się z prośbą o wyjaśnienie po-
wodów paraliżu tego posiedze-
nia.

 „W odpowiedzi na Pana zapy-
tanie dotyczące potwierdzenia 
obecności radnych przed obra-
dami sesji informuję, że w dniu 
28 lipca 2021 r. do wszystkich 
radnych został wykonany te-
lefon przez pracownika Biura 
w celu zasięgnięcia wiedzy, 
czy w przypadku wpłynięcia 
wniosku Burmistrza Pyrzyc 
o zwołanie sesji nadzwyczajnej 
i zaplanowaniu jej na dzień 6 
sierpnia 2021 r. na godz. 7:30, 
będzie wymagane kworum Rady 
do podejmowania prawomoc-
nych uchwał.

Z uzyskanych informacji tyl-
ko dwóch radnych (Mariusz 
Ogrodnik, Tomasz Posyniak) 
oświadczyło, że nie może wziąć 
udziału w obradach w dniu 6 
sierpnia 2021 r., natomiast 
niektórzy z radnych oznajmili, 
że jest to jeszcze dość odległy 
termin i może się jeszcze wiele 
wydarzyć, ale na dzień bieżący 
powinni być obecni. 4 sierp-
nia 2021 r. ok. godz. 8:00 do 
Biura Rady wpłynął wniosek 
Burmistrza Pyrzyc o zwołanie 
sesji Rady Miejskiej, który wraz 
z porządkiem obrad i projekta-
mi uchwał ok. godz. 9:00 został 
przesłany elektronicznie wszyst-
kim radnym za pośrednictwem 
systemu e-sesja, jak również 
zostali oni poinformowani 
drogą emailową o dostępie do 
materiałów w systemie e-sesja. 
Taka sama informacja została 
przesłana do BIP-u, na stronę 
Urzędu i na Facebooka.

Zgłaszanie nieobecności przez 
poszczególnych radnych wyglą-
dało następująco:

1) radna Małgorzata Piotrow-
ska 3 sierpnia 2021 r. przed 
godz. 15:00 telefonicznie zwró-
ciła się z pytaniem, czy będzie 

wymagane kworum na sesji 
w dniu 6 sierpnia 2021 r., gdyż 
ona mimo wcześniejszej de-
klaracji nie może uczestniczyć 
w obradach, na co otrzymała 
odpowiedź, że nikt z deklaru-
jących na razie nie zgłaszał 
nieobecności;

2) radny Mirosław Stasiak  4 
sierpnia 2021 r. osobiście po-
informował kierownika Biura, 
że nie będzie mógł być obecny 
na obradach sesji 6 sierpnia 
2021 r.;

3) radny Damian Błażejewski 
5 sierpnia przed godz. 15:00 
telefonicznie poinformował 
kierownika Biura, że praw-
dopodobnie nie będzie mógł 
uczestniczyć w sesji;

4) radny Remigiusz Pajor 
- Kubicki 6 sierpnia 2021 r. 
o godz. 02:09 emailowo poin-
formował, że nie będzie go na 
dzisiejszej sesji;

5) radny Przemysław Golczyk 
nie zgłosił swojej nieobecności, 
z informacji jakie posiadam 
miał problemy zdrowotne”.

W efekcie na sesję awaryjnie, 
poza planem dojechała radna 
Małgorzata Piotrowska i dzię-
ki temu radni mogli dokończyć 
posiedzenie i podjęli przygoto-
wane przez burmistrz Pyrzyc 
uchwały. Ocenę zaangażowania 
radnych w sprawy publiczne 
pozostawiamy mieszkańcom 
Pyrzyc.

RT

Codziennie słyszymy informacje o tym, że liczba chętnych 
do zaszczepienia spada i dlatego władze samorządowe, także 
w naszym powiecie, podejmują działania, by zachęcić swoich 
mieszkańców do szczepienia się. A to przez loterie, a to prezen-
ty dla zaszczepionych, szczepienia połączone z festynami, a to 
przez dojeżdżanie pod tak zwany nos obywatela, żeby już nie 
miał obywatel powodów do wymówek czasowych czy lokaliza-
cyjnych. Dane publikowane na gov.pl z  22 sierpnia 2021 mó-
wią jednoznacznie, że na ten dzień liderem szczepień w naszym 
powiecie jest gmina Bielice, na szarym końcu po raz kolejny 
w naszym rankingu gmina Przelewice.

PP

Bielice	liderem	
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3 sierpnia br. w remizach Ochotniczych Straży Pożarnych 
w Nowielinie, Mielęcinie i Pstrowicach odbyło się spotkanie 
Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Ol-
gierda Kustosza z laureatami z gminy Pyrzyce programu pn. 
Wykonanie prac remontowych, modernizacyjnych i konser-
watorskich w budynkach OSP (Ochotniczych Straży Pożar-
nych) oraz ich otoczenia”, podczas którego podpisano umowy 
na dotacje. Ochotnicze Straże Pożarne z gminy Pyrzyce zdo-
były dotacje  na realizację aż 3 projektów: 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowielinie - w ramach pro-
jektu w Remizie Strażackiej zostanie wymieniona brama 
wjazdowa.

2. Ochotnicza Straż Pożarna w Mielęcinie - w ramach pro-
jektu w Remizie Strażackiej zostanie wymieniona brama 
wjazdowa.

3. Ochotnicza Straż Pożarna w Pstrowicach - w ramach pro-
jektu zostanie przeprowadzony remont, modernizacja i kon-
serwacja instalacji elektrycznej oraz systemu alarmowania 
znajdującego się w remizie.

Strażacy z Gminy Pyrzyce otrzymali 
kolejne dotacje  

z Urzędu Marszałkowskiego  
Województwa Zachodniopomorskiego

Sejm przyjął ustawę o podwyż-
kach wynagrodzeń dla zajmu-
jących kierownicze stanowiska 
państwowe. Ustawa dokonuje 
zmian w systemie wynagradzania 
prezydenta oraz byłych prezy-
dentów, a także zasad ustalania 
maksymalnej wysokości diet lub 
wynagrodzeń w samorządzie 
terytorialnym. Wynagrodzenie 
prezydenta będzie się składało 
z wynagrodzenia zasadniczego 
odpowiadającego 9,8-krotności 
kwoty bazowej oraz dodatku 
funkcyjnego odpowiadającego 
4,2-krotności kwoty bazowej, 
co oznacza wzrost o 40 proc. 
w stosunku do obecnej wartości.

Ponadto przewidziano zmianę 
art. 3 ust. 2 ustawy, regulującego 
zasady wynagradzania pozosta-
łych osób zajmujących kierow-

Sejm zezwolił na podwyżki
dla samorządowców

nicze stanowiska państwowe. 
Nowe rozwiązania zakładają 
maksymalną wysokość diet 
przysługujących w ciągu mie-
siąca radnym, która - zgodnie 
z projektem - będzie odpowiada-
ła 2,4-krotności kwoty bazowej 
określonej w ustawie budżetowej 
dla osób zajmujących kierow-
nicze stanowiska państwowe 
na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżeto-
wej oraz o zmianie niektórych 
ustaw. Taka zmiana oznacza 
wzrost maksymalnej wysokości 
diety o 60 proc. w stosunku do 
obecnej wartości.

Ustawa określa też maksymalną 
wysokość wynagrodzenia pra-
cowników samorządowych: mar-

szałka województwa, wicemar-
szałka oraz pozostałych członków 
zarządu województwa; starosty, 
wicestarosty oraz pozostałych 
członków zarządu powiatu; wójta, 
burmistrza, prezydenta miasta. 
Zgodnie z uchwalonymi przepi-
sami, maksymalne wynagrodze-
nie tych osób nie będzie mogło 
przekroczyć w okresie miesiąca 
11,2-krotności kwoty bazowej 
określonej w ustawie budżetowej 
dla osób zajmujących kierow-
nicze stanowiska państwowe 
na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 23 grudnia 1999 r. 
o kształtowaniu wynagrodzeń 
w państwowej sferze budżetowej. 

To oznacza wzrost tej wartości 
o 60 proc. w stosunku do po-
przedniej wartości.

W tym roku podwyżki radni 
gmin uchwalili dla wójta War-
nic i wójta Gminy Przelewice, 
dziś w związku z przyjętą usta-
wą wszystkie Rady będą mogły 
podejmować uchwały podwyż-
szające swoje diety i wynagro-
dzenia starosty, zarządu powiatu 
pyrzyckiego oraz burmistrzów 
i wójtów.
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Aktualnie prace związane 
z inwestycją „Moderniza-
cja sieci kanalizacji sani-
tarnej w Pyrzycach” reali-
zowaną przez Pyrzyckie 
Przedsiębiorstwo Komu-
nalne są już w większości 
związane z przywracaniem 
nawierzchni dróg i chod-
ników do stanu pierwotne-
go. Od początku sierpnia 
na ulicy Sikorskiego i Cie-

Kanalizacja 
w Pyrzycach 
zmodernizowana 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 

LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NAJEM, 
DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu 
ogłoszenia wykazu nieruchomości nr 11/2021, nr 12/2021, 
nr 13/2021, nr 14/2021, nr 15/2021, nr 16/2021, nr 17/2021,  
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. 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

Zastępca Burmistrza Lipian
Anna Hackiewicz-Gębska

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 

23.08.2021 r. – 13.09.2021 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 zbycia i oddania w dzierżawę.

płowniczej wykonywana 
była w nawierzchni jezdni 
podbudowa z kruszywa ła-
manego, warstwa wiążąca 
z betonu asfaltowego, a tak-
że wykonywana jest regula-
cja wysokościowa wjazdów 
na posesje. Jak informuje 
PPK inwestycja  realizowa-
na jest bez zakłóceń i zbliża 
się do końca. 
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15 sierpnia 2021 roku od-
był się wakacyjny turniej 
piłki nożnej zorganizowany 
przez stowarzyszenie Ini-
cjatywa Ziemia Pyrzycka 
we współpracy z Powia-
towym Międzyszkolnym 
Ośrodkiem Sportowym. 
Miejscem zmagań było bo-
isko tartanowe przy ZS. nr 
1 w Pyrzycach. Korzystna 
pogoda zachęcała tego dnia 
do zmagań sportowych na 
wysokim poziomie.
Turniej rozpoczął się bez 

żadnych zakłóceń o go-
dzinie 16:30. Do rywaliza-
cji przystąpiło 5 zespołów 
złożonych z młodzieży 
zamieszkującej powiat py-
rzycki. Organizatorzy zde-
cydowali się na rozgrywa-
nie zawodów systemem 
każdy z każdym, a pojedyn-
ki trwały 10 minut. Grano 
systemem 4+1, ze zmianami 
lotnymi. Warto podkreślić, 
iż turniej stał na niezwykle 
wysokim poziomie, na co 
niewątpliwie wpływ miał 
fakt, iż większość uczest-
ników stanowili obecni lub 
byli piłkarze lokalnych klu-
bów sportowych. Jako że po 
rozegraniu wszystkich me-
czów dwie drużyny: „Reki-
ny” oraz „Brzdąc i spółka” 
miały tyle samo punktów 
oraz remis w bezpośred-
nim starciu, zdecydowano 
się rozegrać mecz finałowy 
o I miejsce w turnieju. Po 15 
minutach czasu podstawo-
wego mieliśmy remis 1:1, 
konieczne było rozegranie 
dogrywki, która zakończyła 
się rezultatem 2:2 i również 
nie przyniosła rozstrzy-
gnięcia! Po tej niezwykle 
zaciętej rywalizacji, w rzu-

I Turniej o Puchar Ziemi Pyrzyckiej
tach karnych lepsi okazali 
się zawodnicy „Rekinów” 
w składzie: Filip Ciszek, 
Wiktor Makowski, Mateusz 
Czerwonka, Michał Jarząb 
oraz Oliwier Skrzypczak. 
I to właśnie oni mogli świę-
tować wygranie I turnieju 
o Puchar Ziemi Pyrzyckiej. 
Wielkie gratulacje należą 
się także ekipie „Brzdąc 
i Spółka”, którzy mimo po-
rażki w rzutach karnych, 
zdecydowanie mogą być 
zadowoleni ze swojej zna-
komitej postawy. Z kolei 
trzecie miejsce w turnieju 
przypadło ekipie „Promil 
Mechowo”. Ponadto, naj-
lepsi zawodnicy zostali 
uhonorowani bonami do 
Decathlon o wartości 100 
zł, ufundowanymi przez 
stowarzyszenie Inicjatywa 
Ziemia Pyrzycka. Nagrody 
trafiły do króla strzelców – 
Aleksandra Laskowskiego 
oraz najlepszego zawodni-
ka turnieju – Filipa Ciszka. 
Obydwu panom należą się 
wielkie gratulacje!
Warto nadmienić, że tur-

niej został perfekcyjnie 
przygotowany pod wzglę-
dem logistycznym. Dla 
każdego zawodnika za-
pewniona była nielimito-
wana woda pitna, ponadto 
wszyscy uczestnicy otrzy-
mali słodki poczęstunek. 
Oczywiście dla trzech 
najlepszych ekip przygo-
towane były pamiątkowe 
medale, ufundowane przez 
Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy. Słowa 
uznania za przygotowanie 
organizacyjne tego wyda-
rzenia kierujemy do Kami-
li  Migdały – pracownicy 

PMOS oraz jej przełożone-
go, dyrektora tej instytucji 
Piotra Olecha. Szczególne 
wyrazy wdzięczności skła-
damy na ręce Mateusza 
Pawluka, czuwającego nad 
prawidłowym przebiegiem 
zmagań piłkarskich na tym 
turnieju. Słowa uznania na-
leżą się także Wiktorowi 
Makowskiemu – opieku-
nowi boiska tartanowego, 
który mimo dnia wolnego 
przyszedł na tartan i istot-
nie pomógł w sprawnym 
przeprowadzeniu turnieju. 
Podziękowania kierujemy 
również do Jana Prokopa 
– wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Pyrzyckie-
go i wiceprezesa stowarzy-
szenia Inicjatywa Ziemia 
Pyrzycka oraz Remigiusza 

ŻAK na gryfickich 
biegach

W niedzielę 15 sierpnia 25-osobowa reprezentacja klubu LMKS 
Żak Pyrzyce wzięła udział w Biegu Gryfusia dla dzieci i młodzieży 
podczas Gryfickiej Dziesiątki. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali 
się zawodnicy z Pyrzyc, którzy 5-krotnie wygrali swoje biegi oraz 
12-krotnie stawali na podium! 

Kategoria 2010-2012 
K: 500 m
Amelia Kacprzak 
Maja Rządkowska 
Iga Kaniewska 
Melania Wróblewska
Julia Piwoni
Dominika Paplicka
Łucja Rządkowska
Aleksandra Prodan
Zuzanna Kostrzewa
Paulina Olejnik
Maja Orzechowska

Wyniki:
Kategoria 2006 - 2009
K: 800 m
Natalia Mikuła
Julia Błażejewska 

W zawodach w biegu na 5km udział wziął również 
trener zawodników Wojciech Piwowarczyk, który 
zwyciężył w klasyfikacji generalnej! 

Gratulujemy wszystkim zawodnikom. 
Pozdrawiam 

Trener Wojciech Piwowarczyk

Pajora-Kubickiego  – rad-
nego Rady Miejskiej w Py-
rzycach i prezesa stowarzy-
szenia Inicjatywa Ziemia 
Pyrzycka, którzy istotnie 
przyczynili się do rozpro-
pagowania wiadomości 
na temat turnieju, a także 
czuwali nad prawidłowym 
przebiegiem wydarzenia. 

Następny turniej piłki noż-
nej organizowany przez 
PMOS planowany jest na 
ostatnią niedzielę sierpnia 
(29.08.2021 r.), również na 
boisku tartanowym przy ZS 
nr 1 w Pyrzycach. Serdecz-
nie zapraszamy do aktyw-
nego uczestnictwa w kolej-
nym wakacyjnym turnieju.

W minioną niedzielę Mobilny Punkt Szczepień zajechał 
do świetlicy w Krzemlinie. W ciągu dwóch godzin z moż-
liwości zaszczepienia się preparatem firmy Johnson & 
Johnson skorzystało 30 osób.
Dotychczas Burmistrz Pyrzyc Marzena Podziśńska or-

ganizowała takie mobilne punkty już trzykrotnie, podczas 
Pyrzyckich Spotkań z Folklorem, w Żabowie, Brzesku. 
W organizacji szczepień pomagają strażacy z OSP Gminy 
Pyrzyce. 

Mobilny Punkt Szczepień 
w Krzemlinie 
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Już 12 września 2021 po raz drugi organizowany będzie wy-
ścig szosowy w Pyrzycach. Trasa dobrze znana z poprzed-
niej edycji (obok mapka). Zawodnicy będą mieli do przeje-
chania dwie rundy na dystansie Classic łącznie 94 km oraz 
jedna pętla o długości 48 km na dystansie Fun. Oczywiście 
nie zabraknie kostki w Lipianach, gdzie rozstrzygnięta zosta-
nie premia lotna. 
Wyścig przewiduje także kategorie specjalne 
- „Najszybsza pyrzyczanka”, 
- „Najszybszy pyrzyczanin” na dystansie Fun i Classic.

 Impreza odbywa się pod patronatem honorowym Lecha 
Piaseckiego, Mistrza Świat w Kolarstwie Szosowym. 

Pyrzyckie Grand Prix
o Puchar Burmistrz Pyrzyc

Marzeny Podzińskiej
Mistrzostwa Polski 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Kolarstwie Szosowym

ŻAK na gryfickich 
biegach

W niedzielę 15 sierpnia 25-osobowa reprezentacja klubu LMKS 
Żak Pyrzyce wzięła udział w Biegu Gryfusia dla dzieci i młodzieży 
podczas Gryfickiej Dziesiątki. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali 
się zawodnicy z Pyrzyc, którzy 5-krotnie wygrali swoje biegi oraz 
12-krotnie stawali na podium! 

Kategoria 2010-2012 
K: 500 m
Amelia Kacprzak 
Maja Rządkowska 
Iga Kaniewska 
Melania Wróblewska
Julia Piwoni
Dominika Paplicka
Łucja Rządkowska
Aleksandra Prodan
Zuzanna Kostrzewa
Paulina Olejnik
Maja Orzechowska

Wyniki:
Kategoria 2010-2012
M: 500 m
Olaf Urban 
Olivier Allert 
Wojciech Jonasik 
Michał Ziobrowski 

Kategoria 2006 - 2009
K: 800 m
Natalia Mikuła
Julia Błażejewska 

Kategoria 2006 - 2009 
M: 800 m
Hubert Wiatrzyk 
Nikodem Karpiński 
Marcel Kowalski 
Wojciech Paplicki
Szymon Tuszyński
Bartosz Tuszyński
Krzysztof Kontroniewicz

W zawodach w biegu na 5km udział wziął również 
trener zawodników Wojciech Piwowarczyk, który 
zwyciężył w klasyfikacji generalnej! 

Gratulujemy wszystkim zawodnikom. 
Pozdrawiam 

Trener Wojciech Piwowarczyk

Kategoria 2013-2016 
K: 300 m 
Klara Maduzia 

W minioną niedzielę Mobilny Punkt Szczepień zajechał 
do świetlicy w Krzemlinie. W ciągu dwóch godzin z moż-
liwości zaszczepienia się preparatem firmy Johnson & 
Johnson skorzystało 30 osób.
Dotychczas Burmistrz Pyrzyc Marzena Podziśńska or-

ganizowała takie mobilne punkty już trzykrotnie, podczas 
Pyrzyckich Spotkań z Folklorem, w Żabowie, Brzesku. 
W organizacji szczepień pomagają strażacy z OSP Gminy 
Pyrzyce. 

Mobilny Punkt Szczepień 
w Krzemlinie 
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Świat  obok nas

Rusałki należą do najpiękniejszych motyli, które odwiedzają 
nasze ogrody. Wiele z nich to bardzo pospolite motyle, dzięki 
którym ogród staje się o wiele ciekawszy. Uprawa odpowied-
nich roślin kwitnących sprawi, że  rusałek w ogrodzie przybę-
dzie, a wśród nich nie zabraknie także rusałki admirał. 

Wspomniany motyl jest wyjątkowy, różniący się od zdecydo-
wanej większości rusałek ze względu na swój  wędrowniczy 
tryb życia.

W Polsce występuje duża liczba motyli w tym zaledwie kil-
kadziesiąt gatunków może być ozdobą naszych słonecznych 
ogrodów. 

Z pewnością do elity motyli należy jeden z największych pol-
skich motyli dziennych rusałka admirał, zaliczana do rodziny 
rusałkowatych.

Mamy ciepłe i słoneczne lato, a to dobra okazja do obserwacji 
motyli. Na zdjęciu rusałka admirał, która przysiadła na jeżówce 
w moim ogrodzie.

     Marian 
Białkowski 


