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Franciszkanie
 na ziemi pyrzyckiej

Gdzie jest 
kandydatka 
popierana 
przez PiS?
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Jeżeli ktoś nie ma doświad-
czenia w poruszaniu się po 
zalesionych terenach, to łatwo 
się w nich zgubić. Wystarczy 
skręcić w złą dróżkę, albo za 
daleko wejść w las i pojawia 
się problem - zgubiliśmy się. 
Co należy wtedy zrobić?

 Aby uniknąć takich sytuacji, 
które mogą zakończyć się tra-
gicznie, przedstawiamy poniżej 
kilka podstawowych rad dla 
grzybiarzy:

► Należy ocenić realnie swoje 
możliwości i czas, jaki mamy 
zamiar spędzić w lesie.

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

Grzybiarzu zapamiętaj 

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

► Dokładnie określmy rodzinie, 
do jakiego lasu się wybieramy 
i w którym kierunku będziemy 
zmierzać.

► Bardzo ważne, aby zabrać 
ze sobą telefon komórkowy z 
naładowaną baterią i w przypadku 
zgubienia się natychmiast zgłosić 
ten fakt policji.

► Pamiętajmy, że jeśli nie 
znamy terenu, nie oddalajmy 
się zbyt od miejsca, z którego 
wyruszyliśmy.

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

► Zapamiętajmy charaktery-

Chociaż trwa jeszcze kalendarzowe lato, to w lasach pojawili się już pierwsi grzybiarze. 
Ładna pogoda zachęca do spędzania wolnego czasu na łonie natury i aktywnego wypoczyn-
ku podczas grzybobrania. Doświadczenia lat ubiegłych pokazują, że nie wszyscy amatorzy 
grzybów znają jednak lasy, do których się udają. Często wybierają się tam w pojedynkę, 
przeceniając swój zmysł orientacji w terenie. Policja apeluje o rozsądek, rozwagę i większą 
wyobraźnię.

styczne na danym terenie punkty 
odniesienia, elementy, a także 
numery słupków granicznych, 
dzięki którym będziemy mogli 
szybciej odnaleźć drogę powrotną. 
W przypadku, gdy się zgubimy – 
należy szukać granitowego słupka 
granicznego (numer wskazany 
na słupku pozwoli na szybkie 
ustalenie gdzie zaginiony się 
znajduje).

► Często się nawołujmy, aby 
nie stracić kontaktu z resztą 
grzybiarzy.

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

Ponadto:
- Udając się do lasu dokładnie 

zabezpieczmy pojazd, pozamy-

kajmy drzwi, okna. Pozostawmy 
auto w widocznym miejscu, aby 
nie stanowiło łatwego łupu dla 
złodziei.

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

- Warto być przygotowanym na 
zmianę aury, dlatego ubierzmy 
się adekwatnie do warunków 
pogodowych panujących na 
zewnątrz.
- Zaopatrzmy się w picie 

oraz jedzenie.

Przestrzeganie powyższych 
zasad, niewątpliwie zwiększy 
bezpieczeństwo podczas leśnych 
wypraw.

asp. Marcelina Rusin

KPP w Pyrzycach

Narodowe Czytanie 2021
   4 września 2021 r. w sło-

neczną, ciepłą sobotę na placu 
Ratuszowym w Pyrzycach miała 
miejsce jubileuszowa – X od-
słona akcji pod patronatem Pary 
Prezydenckiej „Narodowe Czy-
tanie”. Tym razem cała Polska 
czytała „Moralność Pani Dul-
skiej” Gabrieli Zapolskiej.

Przesłanie akcji, zawarte w li-
ście Prezydenta RP odczytała 
Burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska – „To wyjątkowy utwór, 
który piętnuje obłudę i zakłama-
nie. Odnajdujemy w nim komizm 
i gorzką ironię, mistrzowskie 
odmalowanie postaci i wyczucie 
języka, ale przede wszystkim 
uniwersalne przesłanie moralne, 
które w imię uczciwości i spra-
wiedliwości każe potępiać zło. 
Sztuka Zapolskiej wzbogaciła li-
teraturę polską o ważną refleksję 
społeczną”.

Pyrzycką odsłonę akcji pod pa-
tronatem Burmistrz Pyrzyc Ma-
rzeny Podzinskiej przygotowała 
Pyrzycka Biblioteka Publiczna 
wraz z Sekcją Literatury, Historii 
i Sztuki Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Pyrzycach.

Adaptacji dramatu dokona-
ła i słowem wstępnym okrasiła 
Wiktoria Wisz-
niowska – Kija-
na, liderka Sek-
cji Literatury, 
Historii i Sztuki 
UTW w Pyrzy-
cach.

Utwór czy-
tali: Marzena 
Podzińska, Ze-
nobia Walczak, 
Astrid Czarnec-
ka, Maria Ko-
złowska, Alicja 
Przepiórka, Lilia 

Boczkowska, Wojciech Siatczyń-
ski, Janusz Przepiórka, Edwin 
Nickel i Józef Majewski.

Z okazji jubileuszowej – X edy-
cji „Narodowego Czytania” Bur-
mistrz Pyrzyc Marzena Podziń-
ska, dziękując za czynny udział 
we wszystkich odsłonach akcji, 
wręczyła pamiątkową statuetkę 

oraz podziękowania dla uczest-
ników czytania dzieł polskiej li-
teratury.

Dziękujemy niezawodnej pu-
bliczności, która wiernie towa-
rzyszy nam już od 10 lat.

                                                                   
(-) Magdalena 

Brzozowska – Wróblewska
                     Dyrektor 
Pyrzyckiej Biblioteki 

Publicznej
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Grzybiarzu zapamiętaj 
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► Celem projektu jest or-
ganizacja 26 imprez, po dwa 
razy w każdej gminie należą-
cej do LGD jest wzmocnienie 
współpracy międzysektorowej 
na rzecz rozwoju turystyki oraz 
prezentowanie, łączenie róż-
nych inicjatyw mieszkańców 
regionu LIDERA oraz ich 
profesjonalna prezentacja i pro-
mocja. Operacja spowoduje 
wzrost rozpoznawalności LGD 
poprzez aktywizację i rywaliza-
cję mieszkańców 13 gmin, pro-
mocja LGD, jej członków oraz 
działalności mieszkańców ob-

szaru objętego LSR, produktów 
regionalnych, rękodzielnictwa, 
informowania o osiągnięciach 
Stowarzyszenia oraz podnie-

sienie poziomu wiedzy z za-
kresu możliwości aplikowania 
o środki w ramach PROW na 
lata 2014-2020. Organizacja 

przedsięwzięcia niewątpliwie 
przyczyni się do wzmocnienia 
poczucia wspólnoty i przyna-
leżności do obszaru LGD.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                            
► Wydarzenia i spotkania będą 
miały za zadanie podniesienie 
poziomu wiedzy z zakresu moż-
liwości aplikowania o środki 
w ramach PROW na lata 2014-
2020. Kampania ta niewątpliwie 
przyczyni się  do wzmocnienia  
poczucia wspólnoty i przy-
należności do obszaru LGD. 
W operacji będą brały udział 
wszystkie grupy społeczne 
i grupa defaworyzowana 50 +. 

Już dziś zapraszamy do uczest-
nictwa w naszym projekcie.

 

Lider Pojezierza Myśliborskiego przystępuje 
do realizacji kampanii promocyjnej pod wspólnym 
tytułem "ZOSTAŃ LIDEREM! - WZROST 
ROZPOZNAWALNOŚCI STOWARZYSZENIA 
„LIDER POJEZIERZA” 

95. urodziny najstarszej mieszkanki sołectwa 
Żuków Pani Heleny Lachowskiej. W tym uroczy-
stym dniu sołtys Sołectwa, wójt Gminy Przelewice 
Mieczysław Mularczyk oraz przewodnicząca KGW 
„Iskra” Anna Garzyńska odwiedzili Jubilatkę skła-
dając szczere i serdeczne życzenia długich lat życia, 
przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody du-
cha i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i ra-
dości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmil-
sze w życiu.

Ewa Połczyńska

Piękne urodziny w Żukowie

Decyzją Komisji Konkursu 
Marszałka Województwa Za-
chodniopomorskiego pn. „Sa-
morządowy Lider Współpracy 
z NGO 2021”, Gmina Pyrzyce 
otrzymała tytuł Lidera w ka-
tegorii: Gminy liczące 15-40 
tys. mieszkańców. Wręczenie 
nagrody finansowej w wyso-
kości 10 000 zł oraz pamiąt-
kowej statuetki nastąpi 16 
września br. podczas XV Za-

chodniopomorskiego Forum 
Pełnomocników ds. NGO. 

„Po raz kolejny jesteśmy lau-
reatami tego konkursu, jest to 
bardzo miła ocena współpra-
cy samorządu, którym kieruję 
z organizacjami pozarządo-
wymi działającymi na terenie 
naszej gminy, którym serdecz-
nie dziękuję za bardzo dobrą 
współpracę” - Marzena Po-
dzińska, Burmistrz Pyrzyc. 

Pyrzyce po raz kolejny 

Samorządowym Liderem Współpracy z NGO

19 sierpnia br. Pani Anna Kolesza, mieszkanka miejscowości 
Brzesko w gminie Pyrzyce obchodziła swój zaszczytny jubileusz 
101. rocznicy urodzin. Z tej okazji Dostojnej Jubilatce Marzena 
Burmistrz Pyrzyc wraz z radnym Rady Miejskiej Jerzym Wroń-
skim wręczyli list gratulacyjny, bukiet kwiatów, a także ciepły 
upominek. Pani Ania pomimo swojego zacnego wieku cieszy się 
dobrą formą, a humor dopisuje jej każdego dnia. Uroczystość 
przebiegała w serdecznej i rodzinnej atmosferze w otoczeniu 
najbliższej rodziny.

„Pani Annie życzę przede wszystkim nieustającego zdrowia, 
dni przepełnionych szczęściem i radością, ciepłem i troskliwą 
opieką najbliższych” - Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc.

101.  urodziny Pani Anny

Kilkudziesięciu mieszkańców Żabowa 
skierowało do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego pismo w sprawie decyzji 
burmistrz Pyrzyc dotyczącej  lokalizacji 
inwestycji wieży telefonii komórkowej 
na wjeździe do miejscowości od strony 
Szczecina. Mieszkańcy chcą zmiany lo-
kalizacji inwestycji,  w odwołaniu twier-
dzą, że nie byli skutecznie powiadomieni 
o wszczętych procedurach związanych 
z lokalizacją inwestycji.  „W odpowiedzi 
na pismo z dnia 31.08.2021 r., informuję, 
że zaskarżona decyzja Burmistrza Pyrzyc 
nr 4/2021 z dnia 19.03.2021r., dotycząca 
budowy stacji bazowej telefonii komórko-
wej Operatora P4 nr projektu PYR0601B; 
na działce nr 20, obręb Żabów  została 
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przedsięwzięcia niewątpliwie 
przyczyni się do wzmocnienia 
poczucia wspólnoty i przyna-
leżności do obszaru LGD.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                            
► Wydarzenia i spotkania będą 
miały za zadanie podniesienie 
poziomu wiedzy z zakresu moż-
liwości aplikowania o środki 
w ramach PROW na lata 2014-
2020. Kampania ta niewątpliwie 
przyczyni się  do wzmocnienia  
poczucia wspólnoty i przy-
należności do obszaru LGD. 
W operacji będą brały udział 
wszystkie grupy społeczne 
i grupa defaworyzowana 50 +. 

Już dziś zapraszamy do uczest-
nictwa w naszym projekcie.

 

95. urodziny najstarszej mieszkanki sołectwa 
Żuków Pani Heleny Lachowskiej. W tym uroczy-
stym dniu sołtys Sołectwa, wójt Gminy Przelewice 
Mieczysław Mularczyk oraz przewodnicząca KGW 
„Iskra” Anna Garzyńska odwiedzili Jubilatkę skła-
dając szczere i serdeczne życzenia długich lat życia, 
przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody du-
cha i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i ra-
dości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmil-
sze w życiu.

Ewa Połczyńska

Piękne urodziny w Żukowie

chodniopomorskiego Forum 
Pełnomocników ds. NGO. 

„Po raz kolejny jesteśmy lau-
reatami tego konkursu, jest to 
bardzo miła ocena współpra-
cy samorządu, którym kieruję 
z organizacjami pozarządo-
wymi działającymi na terenie 
naszej gminy, którym serdecz-
nie dziękuję za bardzo dobrą 
współpracę” - Marzena Po-
dzińska, Burmistrz Pyrzyc. 

Kilkudziesięciu mieszkańców Żabowa 
skierowało do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego pismo w sprawie decyzji 
burmistrz Pyrzyc dotyczącej  lokalizacji 
inwestycji wieży telefonii komórkowej 
na wjeździe do miejscowości od strony 
Szczecina. Mieszkańcy chcą zmiany lo-
kalizacji inwestycji,  w odwołaniu twier-
dzą, że nie byli skutecznie powiadomieni 
o wszczętych procedurach związanych 
z lokalizacją inwestycji.  „W odpowiedzi 
na pismo z dnia 31.08.2021 r., informuję, 
że zaskarżona decyzja Burmistrza Pyrzyc 
nr 4/2021 z dnia 19.03.2021r., dotycząca 
budowy stacji bazowej telefonii komórko-
wej Operatora P4 nr projektu PYR0601B; 
na działce nr 20, obręb Żabów  została 

Kolegium w sprawie 
GSM w Żabowie 

utrzymana w mocy decyzją Samorządo-
wego Kolegium Odwoławczego w Szcze-
cinie z dnia 30.08.2021 r., znak sprawy: 
SKONVJ/420/1799/2021. Jednocześnie 
informuję, że stronie przysługuje skarga 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Szczecinie, za pośrednictwem Sa-
morządowego Kolegium Odwoławczego 
w Szczecinie, w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia decyzji” - czytamy w infor-
macji przesłanej nam przez pyrzycki Ra-
tusz. W decyzji SKO czytamy między 
innymi - „Jak wynika z akt postępowania 
administracyjnego, zawiadomienie stron 

postępowania o wydanej decyzji w formie 
obwieszczenia było zamieszczone na ta-
blicy urzędu gminy w dniach 22.03.2021 r.  
- 06.04.2021 r. oraz w gminnym biule-
tynie informacji publicznej. Z akt nadto 
wynika, że zawiadomienie otrzymał rów-
nież sołtys sołectwa Żabów, a według po-
twierdzenia treści odwołania zostało ono 
wywieszone w tej miejscowości na tabli-
cy ogłoszeń na przystanku autobusowym 
obok szkoły podstawowej”.

PP

„W ubiegłym tygodniu Stanisław Stępień, 
Starosta Pyrzycki spotkał się z Jerzym 
Piwowarczykiem zastępcą dyrektora 
Narodowego Funduszu Zdrowia 
Zachodniopomorskiego Oddziału 
Wojewódzkiego w Szczecinie. 
Rozmowy dotyczyły utworzenia 
w Pyrzycach Centrum Usług Wspólnych, 
które obsługiwałoby ogólnopolski system 
reklamacji dla wszystkich 16 oddziałów 
NFZ. 

„Zamierzamy utworzyć CUW, bo 
chcemy doskonalić obsługę naszych 
Klientów, zależy nam, by każda sprawa, 
reklamacja, interwencja była obsługiwana 
szybko i profesjonalnie. Mamy już 
pozytywną opinię Pana wojewody 
zachodniopomorskiego w sprawie 
lokalizacji tej instytucji w Pyrzycach. 
Obecnie kompletujemy dokumenty, na 
podstawie których wystąpimy do Prezesa 
NFZ o wydanie stosownej decyzji” - 
powiedział Jerzy Piwowarczyk zastępca 

dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia 
Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki 
w Szczecinie.
Pyrzyckie Centrum Usług Wspólnych 
docelowo będzie obsługiwane przez około 
30 pracowników, a siedziba nowej instytucji 
planowana jest na niewykorzystywanym 
obecnie piętrze budynku administracyjnego 
przy ulicy Młodych Techników 5a, gdzie 
mieszczą się Inspektoraty: Weterynaryjny, 
Sanitarny i budowlany oraz KRUS i Centrum 
Aktywizacji Zawodowej Powiatowego 
Urzędu Pracy.

„Przekazałem Panu dyrektorowi podczas 
spotkania wszelkie dokumenty, informacje, 
które posłużą do przygotowania wniosku. 
Podjąłem decyzję, że na potrzeby Centrum 
przekażemy nieodpłatnie jedno piętro budynku 
administracyjnego przy ul. Młodych Techników 
5a . Centrum Usług Wspólnych w Pyrzycach 
to pierwsza tego typu instytucja o zasięgu 
krajowym” - powiedział Stanisław Stępień, 
Starosta Pyrzycki.”

Centrum Usług Wspólnych
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WÓJT GMINY BIELICE
OGŁASZA

ŻE W DNIU 20 PAŹDZIERNIKA 2021 r. O GODZ. 1000

ODBĘDZIE SIĘ PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
GMINY BIELICE POŁOŻONEJ W OBRĘBIE PARSÓW:

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. działka oznaczona jest symbolem RP 
– użytki rolne. Przyszły właściciel działki może ubiegać się o ustalenie 
dla tej nieruchomości warunków zabudowy – zabudowa zagrodowa.
 
Wadium należy wpłacać do dnia 14.10.2021r. na rachunek bankowy: 
Pyrzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach  Nr 52 
9387 1013 5500 0286 2000 0070. Działka zwolniona jest z podatku VAT. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bie-
lice pokój nr 14 lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23 lub  
www.bip.bielice.com.pl

6 września Straż Miejska 
w Pyrzycach została wezwana 
do dość egzotycznego znalezi-
ska w miejscowości Ryszewko 
gmina Pyrzyce. 
Po przybyciu na miejsce 

w pobliżu drogi powiatowej 
obok oczka wodnego znaleziony 
został padły rak. Po dokładnych 
oględzinach okazało się, że 
ten skorupiak ma dość niety-
powe jak na rdzenne polskie 
raki wymiary, bo jego długość 
sięgała 50 cm. 
Padły „rak-nierak”  został 

zabrany do dalszych oględzin 
i decyzji, co z takim znalezi-
skiem dalej zrobić. Następnego 

dnia strażnicy wysłali zdję-
cia stworzenia w celu jego 
identyfikacji do Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska 
i wtedy okazało się, że jest 
to homar. Już homar, a nie 
rak został zabrany przez fir-
mę specjalistyczną do badań 
i utylizacji.

 Najbardziej prawdopodobna  
hipoteza dotycząca pojawienia 
się homara w Ryszewku jest 
taka, że ktoś znudził się hodo-
waniem skorupiaka, wrzucił 
go do oczka wodnego i tam 
pyrzycki homar sobie spokojnie 
mieszkał...do czasu aż padł.

 PP

Kto zgubił homara? 

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

naszego kolegi 

Franciszka Pukalskiego 
- mieszkańca Przelewic, człowieka zacnego 

i szlachetnego, działacza społecznego. 

Małżonce i Rodzinie zmarłego 

składamy serdeczne wyrazy współczucia. 

W imieniu Nowej Lewicy Pyrzyckiej 

Przewodniczący Jan Rusin



                                                                     Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 12                                                             14.09.2021  7                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 12                                              

.
Kto zgubił homara? 

 W poprzednim numerze 
opisana została działalność 
Johanna Knipstro, znanego 
teologa i reformatora religijnego, 
zwolennika Marcina Lutra, który 
za swoje poglądy w 1518 roku 
został zesłany do Pyrzyc i osadzony 
w klasztorze franciszkanów. Warto 
przyjrzeć się bliżej działalności tego 
zakonu na Pomorzu i Pyrzycach.

Franciszkanizm to ruch religijny, 
który został zainicjowany w Europie 
w XIII w. w łonie Kościoła 
katolickiego, którego pierwszymi 
protagonistami byli św. Franciszek 
z Asyżu i jego naśladowcy. Na 
Pomorze pierwsi franciszkanie 
przybyli już w 1240 roku do 
Szczecina. Kolejnymi miastami 
ich obecności były: Gryfice (1264), 
Choszczno (po 1285), a w 1286 
Pyrzyce. Pod tą datą wymieniony 
jest gwardian Johann von Koswig. 

Franciszkanie na ziemi pyrzyckiej

Klasztor pyrzycki powstał, zanim 
nowe miasto otoczono murami, bo 
zlokalizowano go w południowo-
wschodnim narożniku obok Baszty 
Mniszej, którą bracia mieli w opiece 
i której bronili. O klasztorze nie 
pozostało wiele informacji. Według 
statutów kapituły kamieńskiej z ok. 
1380 roku pyrzyccy bracia mieli 
obowiązek dostarczać co roku 
na Zielone Święta do Kamienia 
Pomorskiego łaszt „dobrego piwa 
pyrzyckiego”, cztery beczki piwa 
stargardzkiego, 10 mitr farby brunatnej 
i niebieskiej. Wiadomo również, że 
franciszkanie mieli w Stargardzie 
domeczek noclegowy, dla celów 
prowadzenia działalności żebraczej. 
Mieszkało tam dwóch zakonników. 

Franciszkanie w Pyrzycach przebywali 
do 1535 roku. Kościół w 1585 roku 
był już zrujnowany. Resztki muru 
kościelnego istniały jeszcze w 1784 

roku i przetrwały do XX wieku. 
W XX wieku był tu tylko zaledwie 
krużganek z kościoła, rozebrany 
w latach pięćdziesiątych tego 
wieku. W budynku klasztoru po 
wyprowadzeniu szkoły od 1916 r. 
była biblioteka, księgarnia i muzeum 
regionalne. Budynek spłonął w 1945 
r., a zbiory muzealne rozwieziono 
wraz z gruzami. Gotycka studnia, 
wspomniana w 1585 r., wykonana 
z wielkich kamieni polnych, widoczna 
na szkicu z 1930 r. 4 została całkowicie 
zasypana ok. 1970 r.  Klasztor przetrwał 
do 1945 roku.

Franciszkanizm to przykład wiary 
radosnej, prostej, opierającej się na 
miłości płynącej z wszechogarniającego 
umiłowania do świata i wszelkiego 
stworzenia, (które są dobre, bo 
stworzone przez Bożą miłość), 
miłości poddanej ewangelicznym, 
dosłownie pojmowanym nakazom 

miłosierdzia, ubóstwa, braterstwa. 
W/g św. Franciszka człowiek jest 
bytem harmonijnym w świecie, 
który jest piękny i wszystkie 
stworzenia tworzą z człowiekiem 
jedną, wielką rodzinę, zaś Bóg jest 
Stwórcą i Gospodarzem świata.

Znani franciszkanie to oczywiście 
Franciszek z Asyżu, ale również 
Klara z Asyżu, Antoni z Padwy, 
Maksymilian Maria Kolbe, czy 
Ojciec Pio z Pietrelciny.

Na zdjęciu klasztor franciszkanów 
w Pyrzycach. Widokówka bez obiegu 
pocztowego. Producent: Verlag 
von Hugo Backe’s Buchhandlung 
Pyritz.
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 W miniony weekend doszło 
do włamania do kościołów 
w Mielęcinie i Pstrowicach. 
O potwierdzenie informacji 
poprosiliśmy Komendę Po-
wiatową Policji w Pyrzycach 
- „11 września ok. godz. 8.30 
dyżurny KPP w Pyrzycach 
został poinformowany telefo-
nicznie, iż na terenie miejsco-
wości Pstrowice miało miejsce 
zniszczenie mienia w posta-
ci drzwi i zamka do kościo-
ła. W związku ze zdarzeniem 
przyjęte zostało zawiadomie-
nie o zniszczeniu mienia od 
zgłaszającej. 

Na tę chwilę materiały dot. 
zdarzenia zostały przekaza-
ne do Prokuratury Rejonowej 
w Pyrzycach w celu oceny 
karno-prawnej” - przekaza-
ła nam rzeczniczka prasowa 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pyrzycach mł.asp. Marceli-
na Rusin.

„Mieszkańcy widzieli, jak 
ksiądz odjeżdżał spod nasze-
go kościoła, nikt go za rękę 
nie złapał. On zresztą pod-
jeżdża tu albo wcześnie rano, 
kiedy jeszcze wszyscy w do-
mach albo wieczorem. Po tym 
włamaniu sprawdzaliśmy, ale 
chyba nic nie zginęło. Kościół 
został ponownie zamknięty 
i brama na teren kościelny 
także. Nie wpuścimy księdza 
Edwarda do naszego kościo-
ła, czekamy na nowego pro-
boszcza. Przykro nam, że nie 
ma decyzji biskupa w naszej 
sprawie. Przyjdzie nam chyba 
pisać prośbę do Watykanu, do 
papieża. Kościół dziś zamknię-
ty, nie ma mszy, każdy sobie ja-
koś  radzi, ale jak ksiądz Ma-
sny odprawiał, to kilka osób 
chodziła na jego msze, dzieci 

Diecezjalny konflikt 

Podczas rozpoczęcia roku szkolnego Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska wręczyła akta powołania pięciu nowym dyrektorom 
szkół i jednemu dyrektorowi przedszkola. 

1 września br. odbyła się uroczysta inauguracja roku 
szkolnego 2021/2022, którą rozpoczynamy w trybie sta-
cjonarnym.

Trzech nauczycieli otrzymało 
akta nadania stopnia awansu za-
wodowego nauczyciela miano-
wanego. Burmistrz Pyrzyc Ma-
rzena Podzińska powierzyła na 
kolejną kadencję do 31.08.2025 
r. funkcję dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Okunicy Ka-
tarzynie Jaszczak, dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Żabo-
wie Mirosławowi Staciwie, 
dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Mielęcinie Romanowi Ma-
jorowi, do 31.08.2022 r. p.o. 
dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Brzesku Katarzynie Jaszczak, 
do 31.08.2026 r. dyrektora Py-
rzyckiej Szkoły Muzycznej 
I stopnia Ewie Loba-Diakitè, 
do 31.08.2022 r. p.o. dyrekto-
ra Publicznego Przedszkola Nr 
3 z Oddziałem Integracyjnym 
Marcie Roróg. 

Akta nadania stopnia awansu 
zawodowego nauczyciela mia-
nowanego otrzymała Karolina 
Urbaniak nauczyciel Szkoły 

Rozpoczęcia nowego roku szkolnego w gminie Pyrzyce 
Podstawowej w Brzesku, Bar-
bara Wójcik nauczyciel i wice-
dyrektor Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Pyrzycach, Weronika Radec-
ka nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyjny-
mi w Pyrzycach.

„Z okazji nowego roku szkol-
nego życzę wszystkim dyrek-
torom i nauczycielom wiele 
zadowolenia i spełnienia ocze-
kiwań z wykonywanej pracy 
dydaktyczno – wychowawczej, 
a rodzicom i uczniom pomyśl-
ności w nowym roku szkolnym. 
Niech nowy rok szkolny obfitu-
je w sukcesy edukacyjne i wy-
chowawcze. Całej społeczności 
szkolnej życzę, aby rok szkolny 
2021/2022 był spokojny i bez-
pieczny” -   Marzena Podzińska 
Burmistrz Pyrzyc.

                                



                                                                     Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 12                                                             14.09.2021  9                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 12                                              

 W miniony weekend doszło 
do włamania do kościołów 
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Na tę chwilę materiały dot. 
zdarzenia zostały przekaza-
ne do Prokuratury Rejonowej 
w Pyrzycach w celu oceny 
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ła nam rzeczniczka prasowa 
Komendy Powiatowej Policji 
w Pyrzycach mł.asp. Marceli-
na Rusin.

„Mieszkańcy widzieli, jak 
ksiądz odjeżdżał spod nasze-
go kościoła, nikt go za rękę 
nie złapał. On zresztą pod-
jeżdża tu albo wcześnie rano, 
kiedy jeszcze wszyscy w do-
mach albo wieczorem. Po tym 
włamaniu sprawdzaliśmy, ale 
chyba nic nie zginęło. Kościół 
został ponownie zamknięty 
i brama na teren kościelny 
także. Nie wpuścimy księdza 
Edwarda do naszego kościo-
ła, czekamy na nowego pro-
boszcza. Przykro nam, że nie 
ma decyzji biskupa w naszej 
sprawie. Przyjdzie nam chyba 
pisać prośbę do Watykanu, do 
papieża. Kościół dziś zamknię-
ty, nie ma mszy, każdy sobie ja-
koś  radzi, ale jak ksiądz Ma-
sny odprawiał, to kilka osób 
chodziła na jego msze, dzieci 

Diecezjalny konflikt 

wcale” - powiedziała naszej 
redakcji Genowefa Murawa, 
sołtys Pstrowic. 

Drugi kościół filialny parafii 
Mielęcin mieści się w Nowie-
linie, tu protest się zaczął i na-
dal trwa.

„W naszym kościele msze 
święte odprawiał ksiądz z My-
śliborza, ale w ostatnią nie-
dzielę powiedział na mszy, że 
już nie będzie do nas przy-
jeżdżał i że oddał klucze do 
kościoła księdzu Edwardowi 
Masnemu. Znowu nas oszu-
kano, bo ksiądz obiecywał, że 
kluczy nikomu nie odda. Mimo 
że klucze do nas nie wróciły 
i ma je ksiądz Masny, kościół 
nadal będzie zamknięty. My-
śleliśmy, że biskup nas wysłu-
cha i da nam nowego księdza” 
- powiedziała  Bogumiła Ko-
łodziej, sołtys Nowielina. 

Mielęcin to siedziba para-
fii - „U nas ksiądz Edward 
Masny robił i zachowywał się 
tak samo jak i w Nowielinie 
i Pstrowicach. Mimo że zamy-
kamy kościół, to on wyważa 
drzwi i dostaje się do środka. 
A my znowu kościół zamyka-
my. Już od dłuższego czasu 
mieszkańcy sołectwa jeżdżą 
do Pyrzyc na msze święte, tu 
na miejscu zostaje kilka osób, 
które albo są jego zwolennika-
mi, albo nie mają jak w nie-
dzielę dojechać na mszę do 
Pyrzyc. Dziś, tak jak wszyscy 
w parafii, czekamy na nowego 
księdza” - przekazał nam Łu-
kasz Hładki, sołtys Mielęcina. 

Konflikt parafian z parafii w Mie-
lęcinie obejmujący zasięgiem 
jeszcze dwa kościoły filialne nie 

Mieszkańcy Mielęcina, Pstrowic i Nowielina nadal 
żądają odwołania z parafii Mielęcin proboszcza księdza 
Edwarda Masnego. Nadal, mimo ogólnokrajowego 
nagłośnienia konfliktu, brak decyzji w tej sprawie 
Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego ks. abp. 
Andrzeja Dzięgi.

jest już dziś konfliktem z księ-
dzem Edwardem Masnym, jest 
chyba już konfliktem parafian 
z diecezjalną hierarchią Kościo-
ła szczecińsko -kamieńskiego. 
Brak reakcji, decyzji arcybiskupa 
powoduje kolejne napięcia i kon-
flikty w sołeckiej społeczności. 

Dochodzi do sytuacji, które nie 
powinny mieć miejsca. Z tych 
oficjalnych i nieoficjalnych wy-
powiedzi zbuntowanych  miesz-
kańców parafii jasno widać, że 
ksiądz Edward Masny już nie 
jest ich księdzem i nikt i nic tego 
nie zmieni.

RT

W całej Polsce trwa kampa-
nia na rzecz szczepień. Do akcji 
promocji i organizacji punktów 
szczepień włączyły się także 
samorządy. Gmina Pyrzyc od 
1 lipca 2021 roku zorganizo-
wała 11 Mobilnych Punktów 
Szczepień, w których zaszcze-
piło się 436 osób. Nie znaczy 
to, że wszystkie zaszczepione 
osoby są mieszkańcami gminy 
Pyrzyce. W Mobilnych Punktach 
Szczepień  może się szczepić 
każdy bez względu na miejsce 
zamieszkania. 

PP

Gminne szczepienia

Rozpoczęcia nowego roku szkolnego w gminie Pyrzyce 
Podstawowej w Brzesku, Bar-
bara Wójcik nauczyciel i wice-
dyrektor Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi 
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dydaktyczno – wychowawczej, 
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Niech nowy rok szkolny obfitu-
je w sukcesy edukacyjne i wy-
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2021/2022 był spokojny i bez-
pieczny” -   Marzena Podzińska 
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Jak się szybko okazało, radny 
Rady Miejskiej i jednocześnie 
policjant z długoletnim stażem  
Hubert Łuszczyk wiedział na 
temat zdarzenia więcej i sko-
mentował tragiczne zdarze-
nie pod wpisem na fecebooku 
Dwutygodnika Puls Powiatu 
następująco:

Hubert Łuszczyk - Szkoda, 
że osoba umieszczająca tego 
posta nie czuje potrzeby opi-
sania zaniedbań, które przy-
czyniły się do tej tragedii. 

Z uwagi na fakt, że właści-
ciel tego portalu ma krótką 
pamięć to przypominam, że na 
czerwcowej sesji Rady Miej-
skiej prosiłem panią Burmistrz 
o odpowiednie zabezpieczenie 
tego terenu.

Kilka godzin od odkrycia 
zwłok, kiedy inni policjan-
ci zbierają informacje, pracę 
rozpoczyna prokurator, nie 
ma sekcji zwłok, poszukiwa-
ni są ewentualni świadkowie 
zdarzenia itd. Radny Hubert 
Łuszczyk, policjant wskazuje 
precyzyjnie, co przyczyniło 
się do tragedii i w wyniku czy-
ich zaniedbań do niej doszło.

W kolejnym wpisie radnego 
– policjanta czytamy:

Hubert Łuszczyk - Wiem, 
że bardzo by Pan chciał, aby 
był on finansowany przez Or-

Topielec
z artykułem 

 155

9 sierpnia 2021 r. w 
basenie przeciwpożaro-
wym znalezione zostało 
ciało nieznanej osoby. 
Zwłoki zostały wydo-
byte, a miejsce zdarze-
nia obejrzeli biegli i po-
licjanci nie podając do 
publicznej wiadomości 
szczegółów zdarzenia, 
którym zajęli się proku-
ratorzy. 

len. Przykro mi, że twierdzi 
Pan, że jakoby żeruję na ludz-
kiej tragedii, no ale najprościej 
jest atakować niż wyciągnąć 
wnioski. Przypominam, że to 
nie pierwszy przypadek zanie-
dbań w naszej gminie,  gdzie 
doszło do czyjeś tragedii. Tym 
razem kosztem było ludzkie 
życie. Co jeszcze musi się 
stać, aby proste sprawy były 
realizowane :” od ręki”, a nie 
zamiatane pod dywan.

Podkreślone przeze mnie zda-
nie przeraża, bo jaki może być 
stan umysłu człowieka w mun-
durze policyjnym, który wypo-
wiada takie sądy. 

Jak dziś wiem, zachowanie 
radnego – policjanta Huberta 
wielu osobom nie przypadło 
do gustu.

Najdalej w swojej ocenie po-
szedł radny Paweł Retecki, któ-
ry złożył do Komendanta Policji 
w Pyrzycach zapytanie dotyczą-

ce informacji publikowanych 
przez Łuszczyka w temacie 
znalezionych zwłok - „Zwra-
cam się z prośbą o udzielenie 
mi informacji, czy burmistrz 
Pyrzyc, jak wskazuje funkcjo-
nariusz policji Hubert Łuszczyk, 
jest odpowiedzialna za trage-
dię, do której doszło 09.08.2021 
roku. Czy funkcjonariusz policji 
w toku prowadzenia śledztwa 
powinien w ten sam dzień pu-
blicznie udzielać informację  na 
temat toczącego się postępowa-
nia? Czy KPP Pyrzyce wobec 
burmistrza Pyrzyc i komentarzy, 
jakie napisał funkcjonariusz po-
licji przekazała lub jest w trak-
cie przekazywania sprawy do 
prokuratury? Czy burmistrz Py-
rzyc i pracownicy są lub będą 
przesłuchiwani w w/w sprawie 
(w załączeniu komentarze funk-
cjonariusza policji – linki)” 

Odpowiedź Komendy Powia-
towej Policji w Pyrzycach na 
zacytowane powyżej zapytanie 
radnego Reteckiego - „W od-
powiedzi na Pana pismo prze-
słane w formie dokumentu 
elektronicznego do Komendy 
Powiatowej Policji w Pyrzycach 
uprzejmie informuję, że zostało 
ono przekazane do Prokuratury 
Rejonowej w Pyrzycach, która 
prowadzi czynności związane ze 
zdarzeniem z dnia 09.08.2021” 

cd. na str.11
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Co wie na temat zdarzenia 

prokuratura? 

„Biegli obejrzeli miejsce 
zdarzenia, wykonana została 
już sekcja zwłok, obecnie cze-
kamy na jej wyniki i dopiero 
będziemy mogli mówić o przy-
czynie śmierci i szczegółach 
związanych z identyfikacją 
zwłok. Obecnie prowadzone 
jest postępowanie z artykułu 
155, czyli nieumyślnego spo-
wodowania śmierci” - przeka-
zała nam  rzeczniczka praso-
wa Prokuratury Okręgowej 
w Szczecinie prokurator Alicja 
Macugowska-Kyszka.

Dziś prokuratorzy jeszcze nie 
wiedzą, jakie były przyczyny 
zdarzenia, nie wiedzą, jak do 
niego doszło, nie wiedzą, kto 
się do niego przyczynił, ale rad-
ny – policjant Hubert Łuszczyk 
wie to już od czterech tygodni. 

Dziwne jest to, że na naszym 
terenie, w powiecie nikt nie 
zaginął, nikt nikogo nie szuka, 
bezdomni też są w komplecie, 
rodzi się pytanie skąd wziął się 
trup w pyrzyckim basenie? 

Nie po raz pierwszy zachowa-
nie radnego Huberta Łuszczyka 
wchodzi w kolizję z etyką Hu-
berta Łuszczyka policjanta. Już 
na początku kadencji w trakcie 
sesji podczas dyskusji nad Ra-
portem Gminy Pyrzyce za 2018 
rok powiedział publicznie do 
burmistrz Pyrzyc  - „…i tak 
pani burmistrz, apropo, proszę 
pamiętać, że mnie nie można 
przekupić, ani zastraszyć”.

Policjant, który powziął infor-
mację o zastraszaniu i przeku-
pywaniu przez burmistrz powie-
dział to na sesji, ale nie zgłosił 
do organów ścigania. Burmistrz 
Pyrzyc złożyła skargę na za-
chowanie Huberta Łuszczyka 
policjanta do ówczesnego Ko-
mendanta Policji w Pyrzycach, 
a ten nie znalazł w zachowaniu 

swojego podwładnego podstaw 
do jakiegokolwiek ukarania, czy 
choćby upomnienia. 

Nie mamy wiedzy, czy ko-
mendant zapytał podwładnego 
o dowody na rzekome zastrasza-
nie i przekupstwo realizowane 
przez burmistrz, ale skoro nic 
od tego czasu się nie zadziało 
w pyrzyckiej prokuraturze, to 
można uznać, że było to bez-
podstawne posądzenie.

Ale to jeszcze nie ostatni „wy-
stęp” radnego – policjanta Hu-
berta Łuszczyka!

Jak widać rozochocony wcze-
śniejszą tolerancją swojego 
komendanta po raz kolejny 
podczas sesji Rady Miejskiej 
wydał wyrok bez przeprowa-
dzonego postępowania  tym 
razem na pracownika Urzędu 
Miejskiego odpowiedzialnego 
za  Samodzielne Stanowisko ds. 
Obronnych, Obrony Cywilnej 
i Zarządzania Kryzysowego. 
Łuszczyk zarzucił mu niedopeł-
nienie obowiązków w tym, że 
syrena strażacka w miejscowo-
ści Pstrowice była niesprawna, 
kiedy doszło w tej miejscowo-
ści do pożaru. Zarzut ze strony 
Łuszczyka na sesji padł, ale 
zgłoszenia do organów ścigania 
radny-policjant już nie zrobił. 
Za to, jak wiemy, pracownik 
Urzędu Miejskiego w Pyrzy-
cach będzie podejmował kroki 
prawne związane z wypowie-
dzią Huberta Łuszczyka.  

Zapewne to nie koniec dziw-
nych samorządowo – policyj-
nych zachowań radnego Hu-
berta Łuszczyka, od którego 
jako policjanta można byłoby 
wymagać większej znajomości 
prawa i policyjnej etyki.

 RT 

W związku z rezygnacją 
z mandatu radnego Rady Miej-
skiej w Pyrzycach przez Mariu-
sza Szymkowicza, który objął 
stanowisko zastępcy wójta gmi-
ny Bielice, 26 września 2021 
R. w Pyrzycach odbędą się 
wybory uzupełniające. O po-
zostawiony przez Szymkowi-
cza mandat ubiegać się będą 
Sylwia Borkowska - Komitet 
Wyborczy Wyborców Sylwii 
Borkowskiej i Beata Osińska - 
Komitet Wyborczy Wyborców 
Beaty Osińskiej. W ubiegłym 
tygodniu rozpoczęła się kam-
pania wyborcza, jako pierwsza 
pojawiła się Beata Osińska, 
przy czym nie uczyniła tego na 
swoim facebooku, a na jednym 
z pyrzyckich portali. Kilka dni 
później swoją kampanię rozpo-
częła na prywatnym facebooku 
Sylwia Borkowska. Do obu pań 
w imieniu redakcji TVK AURA 
i Dwutygodnika Puls Powiatu 
Pyrzyckiego zwróciliśmy się 
z prośbą o udzielenie wywia-
du na temat zbliżających się 
wyborów. Pozytywnie na na-
szą propozycję odpowiedzia-
ła Sylwia Borkowska, z którą 
wywiad jest już opublikowany. 
Natomiast druga kandydatka 
pani Beata Osińska w ogóle 
nie odpowiedziała na naszą 
propozycję. Po kilkudniowej 
obserwacji działań obu kandy-
datek dostrzegamy dość dziw-
ną sytuację, Sylwia Borkowska 
udziela wywiadu, publikuje ba-
ner oraz informacje o sobie na 
prywatnym facebooku, drukuje 
ulotki, odwiedza mieszkańców 
w okręgu wyborczym. Kandy-
datka Beata Osińska promo-
wana jest na jednym z portali 
informacyjnych zdjęciem, bez 

Gdzie jest kandydatka 
popierana 
przez PiS?

info o sobie i przynależności 
partyjnej, lajkują ją koledzy 
z PiS. Nie odpowiada ona na 
stawiane pytania i nie udziela 
wywiadu. O tym,  że kandy-
duje w wyborach uzupełniają-
cych do rady miejskiej nie ma 
ani słowa na jej prywatnym 
facebooku, a jak widać jest na 
nim aktywna w innych tema-
tach. Z oficjalnych informacji 
publikowanych przez Gminną 
Komisje Wyborczą wiemy, 
że Osińska była wzywana 24 
sierpnia 2021 r. do usunięcia 
wady w zgłoszeniu kandyda-
ta. Problem problem związany 
był z tym, że Beata Osińska nie 
posiadała w momencie zgłosze-
nia prawa wyborczego w gmi-
nie Pyrzyce, ponieważ była 
wpisana do rejestru wyborców 
w gminie Przelewice. Po we-
zwaniu przez  Gminną Komisję 
Wyborczą Beata Osińska prze-
pisała się z rejestru w Przele-
wicach do Pyrzyc. Jest to też 
ciekawa informacja o tym, jaki 
samorząd interesował dotych-
czas w wyborach kandydatkę 
promowaną przez środowisko 
Prawa i Sprawiedliwości. 

Dziś mamy po raz kolejny 
sytuację, w której kandydat 
popierany przez PiS uznaje, że 
nie musi odpowiadać na żad-
ne pytania ani wyborców, ani 
dziennikarzy.

Może wzorem wyborów sa-
morządowych z 2018 roku, 
w ostatnim tygodniu kampanii 
wyborczej do Pyrzyc przyjadą 
ministrowie, posłowie z PiS 
i będą dużo obiecywać COŚ 
mieszkańcom okręgu wybor-
czego NR 3.

RT
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 Jedna z największych 
w ostatnich latach inwestycji 
realizowanych przez Pyrzyckie 
Przedsiębiorstwo Komunalne 
dobiega końca realizacji. Jak 
czytamy na oficjalnym facebooku 
PPPK - „W ubiegłym tygodniu 
wykonaliśmy odcinek kanalizacji 
sanitarnej  od  studni  S19  do 
S20 (od parku Matysiaka do ul. 
Mickiewicza). Prace obejmowały 
rozbiórkę  chodnika,  rozbiórkę 
jezdni,  montaż  kanalizacji 
sanitarnej  dn500  kamionka, 
wymianę studni w ul. Mickiewicza 
wraz z przełączeniem ścieków. 
Odtworzono także chodnik wzdłuż 
ulicy Mickiewicza, odtworzono 
nawierzchnię  jezdni  w  ul. 
Mickiewicza. 

Modernizacja sieci 
kanalizacji sanitarnej 
w Pyrzycach na finiszu

Prace  na  ulicy  Ciepłowniczej 
obejmowały  w  tym  tygodniu 
humusowanie wraz z obsianiem 
mieszanką traw poboczy jezdni. 
Natomiast na ulicy Poznańskiej na 
zlecenie Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach trwają prace związane 
z budową krawężników, a w ramach 
naszej inwestycji kanalizacyjnej 
sfrezowano pozostałe  po wykopach 
fragmenty jezdni.”

Przypomnijmy, że  umowa podpisana 
z wykonawcą inwestycji firmą MAZUR 
Specjalistyczne Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjnych opiewa na 
kwotę  9.135.210 zł. Przedsięwzięcie 
jest finansowane ze środków 
własnych PPK oraz z pożyczki 

z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Inwestycja objęta 
jest aktualnym Wieloletnim Planem 

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych na lata 2020-
2038. 

W tym roku ulica Poznańska 
przeżywa istny bum inwesty-
cyjny. Na zlecenie Pyrzyckiego 
Przedsiębiorstwa Komunalne-
go wykonana została w tej uli-
cy nowa instalacja wod-kan, 
obecnie na zlecenie Starostwa 
Powiatowego  w Pyrzycach 
(bo ulica jest drogą powiato-
wą) wykonywana jest wymia-
na wszystkich krawężników 
wzdłuż jezdni, poszerzana jest  
jezdnia na wysokości szkoły 
podstawowej oraz wykonane 
są wyniesione przejścia dla 
pieszych z kostki betonowej. 

Inwestycja na ulicy Poznańskiej 
Koszt prac  zleconych przez 
starostwo to 263 220,00 zł 
brutto, a zakończenie tych robót 
przypada na 19 września 2021.  
Po zakończeniu robót powiato-
wych, już na zlecenie PPK, wy-
konawca przystąpi do budowy 
nawierzchni asfaltowej jezdni 
ulicy Poznańskiej. Z takiego 
jak powyżej skoordynowania 
prac różnych instytucji można 
się tylko cieszyć, czyli najpierw 
roboty pod ziemią a później as-
falt, nie odwrotnie. 

PP

Pyrzyckie tężnie są rozebrane 
i przewiezione na teren Geo-
termii Pyrzyce, gdzie po ana-
lizie technicznej, finansowej 
zostaną ponownie zmontowa-
ne i udostępnione. Teren przy 
placu Wolności został ogro-
dzony i przygotowany do bu-
dowy fontanny. Przypomnij-
my, że decyzja o usunięciu 
z tego miejsca tężni i budowie 
nowej fontanny zapadła w try-
bie konsultacji społecznych  
21.11.2019 roku. Zgodnie 
z nią, Gmina Pyrzyc po prze-
prowadzonej procedurze prze-
targowej podpisała umowę 
z wykonawcą inwestycji firmą 
WATER CONTROL Dawid 
Suchanecki z siedzibą w Ra-
wiczu,  na realizację robót bu-

dowlanych: „Budowa fontan-
ny na działce nr 148/2 obręb 8 
m. Pyrzyce wraz z infrastruk-
turą towarzyszącą – w trybie 
zaprojektuj i wybuduj”, ozna-
cza to, że wykonawca musi 
zgodnie z wytycznymi zlece-
niodawcy wykonać projekt, 
uzyskać wszystkie wymagane 
prawem pozwolenia i na koń-
cu wybudować fontannę. Pla-
nowany termin zakończenia 
zadania to 30 września 2021 
roku. „Wykonawca oczekuje 
na pozwolenie na budowę ze 
Starostwa Powiatowego w Py-
rzycach, dopiero po jej otrzy-
maniu będzie mógł przystąpić 
do prac” - przekazano nam 
w pyrzyckim Ratuszu. 

Fontanna na trzecim etapie

Już 26 września 2021 w okrę-
gu wyborczym Nr 3. odbędą 
się wybory uzupełniające do 
Rady Miejskiej w Pyrzycach. 

Mieszkańcy ulic Księcia Bo-
gusława X, Księcia Józefa Po-
niatowskiego, Przyszłości, Ta-
deusza Kościuszki, Tadeusza 
Rejtana, Wały Chrobrego wybiorą 
nowego radnego. Jedną z kan-
dydatek w tych wyborach, którą 
poprosiłem o rozmowę jest Syl-
wia Borkowska. Zapewne wielu 
mieszkańcom Pyrzyc znana z ak-
tywności związanej z Budżetem 
Obywatelskim Gminy Pyrzyce - 
„Dwa razy wraz z moim zespołem 
wygraliśmy Budżet Obywatelski 
Gminy Pyrzyce. Dzięki temu Pra-
cownia Endoskopii w Szpitalu Po-
wiatowym w Pyrzycach otrzymała 
wysokospecjalistyczny sprzęt me-
dyczny, a poradnia kardiologiczna 
aparat USG. Cieszy mnie fakt, że 
Gmina Pyrzyce dała mieszkańcom 
możliwość decydowania, na co 
chcą wydać pieniądze z budżetu 
gminy” - skomentowała dwukrot-
ną wygraną Sylwia Borkowska. 

Co mówi o sobie?

Sylwia Borkowska - „Miesz-
kam i pracuję w Pyrzycach. 
Tutaj uczęszczałam do szkoły 
podstawowej oraz liceum ogólno-
kształcącego. Ukończyłam Wyższą 
Szkołę Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa w Poznaniu 
z tytułem magistra o specjaliza-
cji integracja europejska i pozy-
skiwanie funduszy europejskich. 
Pracuję w Szpitalu Powiatowym 
w Pyrzycach jako ekonomista 
i pełnomocnik ds. jakości. Cenię 
u ludzi aktywność, sama bardzo 
chętnie biorę udział w projektach 
i akcjach społecznych. Po prostu 
lubię pomagać innym i to mnie 
napędza. 

To zacięcie do aktywności, 
wspierania innych to po rodzi-
cach?

Sylwia Borkowska – Tak, to 
prawda. Oboje moi rodzice to 
nauczyciele, praca z dziećmi 
i młodzieżą była ich pasją. Ob-
serwując ich od najmłodszych lat 
jak angażują się w życie szkoły, 
pomagając uczniom, wspierając 
ich, ucząc ich myślenia, organizu-
jąc zbiórki charytatywne, obozy, 
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Każdego 
trzeba zrozumieć 

Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń 
Kanalizacyjnych na lata 2020-
2038. 

Już 26 września 2021 w okrę-
gu wyborczym Nr 3. odbędą 
się wybory uzupełniające do 
Rady Miejskiej w Pyrzycach. 

Mieszkańcy ulic Księcia Bo-
gusława X, Księcia Józefa Po-
niatowskiego, Przyszłości, Ta-
deusza Kościuszki, Tadeusza 
Rejtana, Wały Chrobrego wybiorą 
nowego radnego. Jedną z kan-
dydatek w tych wyborach, którą 
poprosiłem o rozmowę jest Syl-
wia Borkowska. Zapewne wielu 
mieszkańcom Pyrzyc znana z ak-
tywności związanej z Budżetem 
Obywatelskim Gminy Pyrzyce - 
„Dwa razy wraz z moim zespołem 
wygraliśmy Budżet Obywatelski 
Gminy Pyrzyce. Dzięki temu Pra-
cownia Endoskopii w Szpitalu Po-
wiatowym w Pyrzycach otrzymała 
wysokospecjalistyczny sprzęt me-
dyczny, a poradnia kardiologiczna 
aparat USG. Cieszy mnie fakt, że 
Gmina Pyrzyce dała mieszkańcom 
możliwość decydowania, na co 
chcą wydać pieniądze z budżetu 
gminy” - skomentowała dwukrot-
ną wygraną Sylwia Borkowska. 

Co mówi o sobie?

Sylwia Borkowska - „Miesz-
kam i pracuję w Pyrzycach. 
Tutaj uczęszczałam do szkoły 
podstawowej oraz liceum ogólno-
kształcącego. Ukończyłam Wyższą 
Szkołę Nauk Humanistycznych 
i Dziennikarstwa w Poznaniu 
z tytułem magistra o specjaliza-
cji integracja europejska i pozy-
skiwanie funduszy europejskich. 
Pracuję w Szpitalu Powiatowym 
w Pyrzycach jako ekonomista 
i pełnomocnik ds. jakości. Cenię 
u ludzi aktywność, sama bardzo 
chętnie biorę udział w projektach 
i akcjach społecznych. Po prostu 
lubię pomagać innym i to mnie 
napędza. 

To zacięcie do aktywności, 
wspierania innych to po rodzi-
cach?

Sylwia Borkowska – Tak, to 
prawda. Oboje moi rodzice to 
nauczyciele, praca z dziećmi 
i młodzieżą była ich pasją. Ob-
serwując ich od najmłodszych lat 
jak angażują się w życie szkoły, 
pomagając uczniom, wspierając 
ich, ucząc ich myślenia, organizu-
jąc zbiórki charytatywne, obozy, 

wycieczki sama poszłam w ich śla-
dy. Tata Jan Michalski był nauczy-
cielem  wychowania fizycznego 
najpierw w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Pyrzycach, a później w  
Zespole Szkół Nr 2 CKU w Py-
rzycach, gdzie przepracował 42 
lata., aktywny zawodowo do dziś,  
wybitny trener pyrzyckiej druży-
ny siatkarskiej LKS „Spartakus” 
w latach 2007-2013, w której na 
pozycji rozgrywającego grał mój 
brat Sebastian Michalski, mama 
Barbara Michalska w zawodzie 
nauczyciela przepracowała 25 lat 
min. w Szkole Podstawowej nr 1 
im. H. Dąbrowskiego, dzisiejszej 
Szkole Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Pyrzycach. 

Dziś  już jako mama 12-latki wi-
dzę, jak szybko zmienia się świat, 
że nasze dzieci, wnuki będą po-
trzebowały nowych umiejętności 
. Chciałabym, aby polska szkoła 
była nowoczesna, z programem, 
gdzie dzieci i młodzież uczą się 
np. marketingu partnerskiego, 
rozumowania analitycznego, za-
rządzania kryptowalutami, ana-
lizą biznesową, szkoła powinna 
uczyć także kreatywności per-
swazji, współpracy, inteligencji 
emocjonalnej, a nasza współcze-
sna szkoła czego uczy? …..

Teraz nie potrzeba nam już 
edukacji i wychowania w starym 
znaczeniu, bo rzeczywistość jej nie 
potrzebuje. Chciałabym również, 
aby młode pokolenie  pamiętało 
o przeszłości, o bohaterach, dzięki 

którym mamy wolną Polskę, o sło-
wach Mariana Turskiego „NIE 
BĄDŹ OBOJĘTNY”, tak bardzo 
dzisiaj aktualnych. 

Ma Pani pomysł, jak wykorzy-
stać mandat zaufania, mandat 
radnego Gminy Pyrzyce?

Sylwia Borkowska - Ważne są 
dla mnie działania proekologiczne 
tu, u nas w gminie. Zmiany klima-
tu wywołane przez globalne ocie-
plenie opanowały już cały świat. 
Anomalia pogodowe występują 
także i na naszym terenie, to dziś 
nasza rzeczywistość. Tych zmian 
już nie cofniemy, ale możemy zła-
godzić ich skutki i przygotować 
się do ich konsekwencji. Jestem 
za mocnym propagowaniem za-
chowań ekologicznych, my sami 
powinniśmy dbać o nasze oto-
czenie począwszy od segregacji 
śmieci, promocję ekologicznych 
źródeł energii itd. Dziś ważnym 
zadaniem dla samorządu gminy 
Pyrzyce jest ograniczenie nega-
tywne oddziaływanie pojazdów 
na środowisko i jej  mieszkań-
ców, miasto musi mieć obwodnicę 
i ciesze się, że już podejmowane 
są w tym kierunku działania, a ja 
mam zamiar je wspierać. 

Nie boi się Pani tego, że pra-
ca radnego nie zawsze jest miła 
i przyjemna, często trzeba po-
dejmować decyzje, które nie 
wszystkich zadowolą?

Sylwia Borkowska – Oczy-
wiście jestem tego świadoma. 
Trudne decyzje także trzeba 
umieć podejmować i być za nie 
odpowiedzialnym. Nie zawsze 
wypracowany kompromis zado-
woli wyborców. Radny powinien 
być bezstronny i mieć na uwadze 
dobro swoich wyborców. Nie za-
mierzam być populistką, ani teraz 
ubiegając się o mandat radnego, 
ani wtedy, kiedy będę radną, jeżeli 
wyborcy mi zaufają. Uważam, że 
w każdym działaniu trzeba być 
uczciwym wobec innych.  

W życiu i pracy zawodowej wy-
znaję zasadę „każdego trzeba 
zrozumieć, bo każdy jest takim 
samym człowiekiem”.

Jest Pani członkiem Platformy 
Obywatelskiej, czy szyld partyj-
ny nie będzie Pani przeszkadzał 
w kampanii wyborczej?

Sylwia Borkowska - Jestem 
przewodniczącą Koła Lokalnego 
Platformy Obywatelskiej w Pyrzy-
cach i nie będę tego ukrywać. Za-
pewne mieszkańcy Pyrzyce mogą 
mnie pamiętać jak zbierałam 
podpisy podczas różnych akcji 
protestacyjnych. Nie wstydzę się 
tego. Uważam, że szyld partyjny 
jest obok, liczę się ja Sylwia Bor-
kowska. Wraz z moimi poglądami 
tworzymy całość.

W mojej kampanii poparcia 
udzielili mi: Burmistrz Pyrzyc, 
Platforma Obywatelska, Polskie 
Stronnictwo Ludowe, Nowa Le-
wica, Polska 2050, Radni Klubu 
„Pracujmy Razem” w Radzie 
Miejskiej w Pyrzycach.

Wyborcy lubią, jak im się dużo 
obiecuje?

Sylwia Borkowska – Obiecuję 
ciężką pracę w samorządzie, obie-
cuję, że zawsze będę do Państwa 
dyspozycji służąc pomocą i radą. 

Ryszard Tański 
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	 Mieszkam	w	Pyrzycach,	w	mieście	z	roku	na	rok	rozwijającym	się,	gdzie	pracują	wykształceni		
i	życzliwi	ludzie.	Mam	45	lat.	Wykształcenie	wyższe	magisterskie,	ukończyłam	Wyższą	Szkołę	Nauk	
Humanistycznych	i	Dziennikarstwa	w	Poznaniu	o	specjalizacji	integracja	europejska	–	pozyskiwanie	
funduszy	 europejskich.	 Pracuje	 w	 Szpitalu	 Powiatowym	w	 Pyrzycach	 na	 stanowisku	 ekonomisty.	
Przewodnicząca	Koła	Lokalnego	Platformy	Obywatelskiej	RP	w	Pyrzycach.	
	 Mama	12	letniej	Amelii	uczennicy	Szkoły	Podstawowej	z	Oddziałami	Integracyjnymi	im.	Le-
onida	Teligi	w	Pyrzycach		w	Pyrzycach	oraz	Absolwentki	Pyrzyckiej	Szkoły	Muzycznej.	
Córka	nauczycieli	Janusza	i	Barbary	Michalskich.	
	 W	 swoich	 działaniach	 społecznych	 byłam	 koordynatorem	 akcji	 promującej	 projekt	 zakupu	
sprzętu	medycznego	tj.	kolonoskopu	i	gastroskopu	dla	Pracowni	Endoskopii	oraz	aparatu	USG	dla	
Poradni	Kardiologicznej	dla	Szpitala	Powiatowego	w	Pyrzycach	w	ramach		Budżetu	Obywatelskiego	
Gminy	Pyrzyce.	Jestem	osobą	odpowiedzialną,	pracowitą,	komunikatywną,	otwartą,	pracuje	dla	lu-
dzi	oraz	z	ludźmi.	Zależy	mi	na	rozwoju		miasta	i	gminy	Pyrzyce.	
Jako	radna	zawsze	będę	do	Państwa	dyspozycji	służąc	pomocą	i	radą.	

	 Kandydując	do	Rady	Miejskiej	będę	dążyła	do:

•	 budowy	zielonych	placów	zabaw	dla	dzieci;

•	 rozwoju	infrastruktury	sportowej	i	rekreacyjnej	np.	poprzez	budowę	siłowni	plenerowych;

•	 przyspieszenia	budowy	obwodnicy	miasta	Pyrzyc;

•	 modernizacji,	budowy	dróg	i	chodników;

•	 modernizacji	pływalni	przy	Szkole	Podstawowej	im.	Janusza	Korczaka	przy	ulicy	Rejtana;

•	 zagospodarowania	terenów	fosy	np.	poprzez	budowę	obiektów	rekreacyjnych	

	 oraz	modernizacji	wałów	i	murów	obronnych,

•	 wspierania	i	pomocy	osobom	starszym,	potrzebującym	oraz	niepełnosprawnym.

	 W	podejmowanych	działaniach	ważne	będą	dla	mnie	działania	proekologiczne.

Moją	kandydaturę	popiera	Burmistrz	Pyrzyc,	Platforma	Obywatelska	RP,	Polskie	Stronnictwo	

Ludowe,	Nowa	Lewica,	Polska	2050,	Radni	Klubu	„Pracujmy	Razem”	

w	Radzie	Miejskiej	w	Pyrzycach	

Idź na wybory 26 września 2021 roku
Proszę o Twój głos. 

Pyrzyckie Grand Prix o puchar Bur-
mistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej, 
bo o nim mowa, to trzecia edycja ko-
larskiego pyrzyckiego klasyku, który 
promuje Pyrzyce na mapie Polski 
jako miasto przyjazne pasjonatom ro-
werów, jako miejsce legend polskie-
go kolarstwa – Lecha Piaseckiego, 
Wojciecha Matusiaka z trasą wbrew 
pozorom niełatwą. Pofałdowanie te-
renu, zwężenia, odkryte przestrzenie 
z wiatrem, a to z boku, a to w twarz 
wymuszają na kolarzach koncentra-
cję przez 100% dystansu. 

Trzecia edycja w swej odsłonie 
miała szczególny charakter, który 
dodali strażacy, tak  na co dzień mie-
rzący się z pożarami, wydarzeniami 
na drogach, niosącymi pomoc nam 
cywilom, 12 września stanęli na linii 
startu, aby zmierzyć się w Mistrzo-
stwach Polski Państwowej Straży 
Pożarnej w kolarstwie szosowym, 
które Honorowym Patronatem objął 
nadbrygadier Andrzej Bartkowiak. 
Zjechali z całej Polski – Kraków, 
Poznań, Brzesko – i to nie to nasze, 
a w województwie małopolskim, 
Piła, Czarnków, Bochnia, Wadowice, 
Starogard Gdański, Leszno, Gorzów 
Wielkopolski i całe nasze wojewódz-
two zachodniopomorskie – Świnouj-
ście, Gryfino, Stargard, Myślibórz, 
Szczecin. 

Na linii startu stanęło 27 kolarzy 
wśród nich jedyna kobieta Justyna 
Dudek – reprezentująca Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Po-
żarnej w Czarnkowie. Mierzyli się na 
dystansie 94 kilometrów w swoich 
kategoriach wiekowych, a zarazem 
w kategorii OPEN CLASSIC Pyrzyc-
kiego Grand Prix.

Najlepszymi w swoich kategoriach, 
a zarazem Mistrzami Polski Państwo-
wej Straży Pożarnej w kolarstwie 
szosowym zostali:

W kategorii K20 – Justyna Dudek;
W kategorii M20 – Damian Świer-

czek, reprezentujący Komendę Po-
wiatową PSP w Brzesku,
- drugie miejsce Wojciech Katarzyński, 
reprezentujący Komendę Miejską PSP  
w Lesznie,
- trzecie miejsce Piotr Madej, repre-
zentujący Komendę Miejską PSP 
w Krakowie.

Pyrzyckie Grand Prix w ramach Pomorze Zachodnie 
Tour/szosowe klasyki i Mistrzostwa Polski Państwowej 
Straży Pożarnej w kolarstwie szosowym za nami.

Ponad trzy miesiące przygotowań, ogromna ilość spotkań, telefonów, e-maili, dwa segregatory dokumentów, dwie zmiany ter-
minów, 700 metrów wygrodzeń, setki przejechanych kilometrów, a w dniu kulminacji zaangażowanych ponad 200 osób, 5 moto-
cykli, 30 samochodów. Tak można by w skrócie opisać to, co wydarzyło się 12 września 2021 roku w Pyrzycach.

Policjanci pyrzyckiej drogówki ko-
niec minionego tygodnia zamknęli 
zatrzymaniem czterech praw jazdy za 
przekroczenie prędkości 50 + w tere-
nie zabudowanym.

Piątkowe popołudnie dla trójki 
kierujących drogą W-119 w miej-
scowości Mielęcinek skończyło się 
niekoniecznie miłym spotkaniem 
z policjantami ruchu drogowego. 
W tym dniu 62 i 28-letni mieszkań-
cy woj. lubuskiego kierujący pojaz-
dami skoda i opel pędzili w terenie 
zabudowanym z prędkościom 107 
i 105 km/h. Kolejną kierującą ze zbyt 
„ciężką nogą” była 39-letnia miesz-
kanka pow. stargardzkiego. Kieru-
jąca BMW przekroczyła dozwolo-
ną prędkość o 57 km/h. Cała trójka 
kierujących w tym dniu pożegnała 
się ze swoimi prawami jazdy, zosta-
li oni ukarani mandatami karnymi 
i wzbogacili swoje konta 10 punk-
tami karnymi. Niechlubnym piratem 
tygodnia został 24-letni mieszkaniec 
gm. Pyrzyce. Kierujący audi został 
zatrzymany przez patrol ruchu dro-
gowego w miejscowości Obryta. 
Mężczyzna pomimo terenu zabudo-
wanego pędził drogą W-106 z pręd-
kościom 112 km/h.Młody kierujący 
za rażące przekroczenie prędkości 
został ukarany mandatem w kwocie 
500 złotych, jednocześnie policjanci 
zatrzymali mu również prawo jazdy 
na okres trzech miesięcy   i dopisali 
10 punktów karnych.

Policjanci przypominają, że za 
chwilę rozpocznie się rok szkolny. 
W związku z tym dzieci i młodzież 
będzie częstym uczestnikiem ruchu 
drogowego, pokonując drogę do 
i ze szkoły. Nieuchronnie zbliżająca 
się jesień przynosi nam coraz krót-
szy dzień z niekoniecznie sprzy-
jającą aurą, dlatego tym bardziej 
bezwzględnie respektujmy przepisy 
ruchu drogowego i przestrzegajmy 
ograniczeń prędkości. Śliska jezd-
nia, opady deszczu, chwila nieuwagi 
i nadmierna prędkość może skończyć 
się tragedią.

Kierowco - Nie bądź egoistą! Za-
dbaj o bezpieczeństwo, nie tylko 
swoje.

asp. Marcelina Rusin

KPP w Pyrzycach

BEZPIECZNIEJ 
NA DROGACH: 
ZA SZYBKĄ JAZDĘ 
– STRACILI 
PRAWA JAZDY

Przyczyną co trzeciego wypadku 
w Polsce, jest niedostosowanie 
prędkości do warunków ruchu. 
Obowiązujące już od kilku lat 
przepisy ruchu drogowego regulują 
kwestię znacznego przekroczenia 
prędkości. Niestety wizja utraty 
prawa jazdy nie na wszystkich robi 
wrażenie.
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Pyrzyckie Grand Prix o puchar Bur-
mistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej, 
bo o nim mowa, to trzecia edycja ko-
larskiego pyrzyckiego klasyku, który 
promuje Pyrzyce na mapie Polski 
jako miasto przyjazne pasjonatom ro-
werów, jako miejsce legend polskie-
go kolarstwa – Lecha Piaseckiego, 
Wojciecha Matusiaka z trasą wbrew 
pozorom niełatwą. Pofałdowanie te-
renu, zwężenia, odkryte przestrzenie 
z wiatrem, a to z boku, a to w twarz 
wymuszają na kolarzach koncentra-
cję przez 100% dystansu. 

Trzecia edycja w swej odsłonie 
miała szczególny charakter, który 
dodali strażacy, tak  na co dzień mie-
rzący się z pożarami, wydarzeniami 
na drogach, niosącymi pomoc nam 
cywilom, 12 września stanęli na linii 
startu, aby zmierzyć się w Mistrzo-
stwach Polski Państwowej Straży 
Pożarnej w kolarstwie szosowym, 
które Honorowym Patronatem objął 
nadbrygadier Andrzej Bartkowiak. 
Zjechali z całej Polski – Kraków, 
Poznań, Brzesko – i to nie to nasze, 
a w województwie małopolskim, 
Piła, Czarnków, Bochnia, Wadowice, 
Starogard Gdański, Leszno, Gorzów 
Wielkopolski i całe nasze wojewódz-
two zachodniopomorskie – Świnouj-
ście, Gryfino, Stargard, Myślibórz, 
Szczecin. 

Na linii startu stanęło 27 kolarzy 
wśród nich jedyna kobieta Justyna 
Dudek – reprezentująca Komendę 
Powiatową Państwowej Straży Po-
żarnej w Czarnkowie. Mierzyli się na 
dystansie 94 kilometrów w swoich 
kategoriach wiekowych, a zarazem 
w kategorii OPEN CLASSIC Pyrzyc-
kiego Grand Prix.

Najlepszymi w swoich kategoriach, 
a zarazem Mistrzami Polski Państwo-
wej Straży Pożarnej w kolarstwie 
szosowym zostali:

W kategorii K20 – Justyna Dudek;
W kategorii M20 – Damian Świer-

czek, reprezentujący Komendę Po-
wiatową PSP w Brzesku,
- drugie miejsce Wojciech Katarzyński, 
reprezentujący Komendę Miejską PSP  
w Lesznie,
- trzecie miejsce Piotr Madej, repre-
zentujący Komendę Miejską PSP 
w Krakowie.

Pyrzyckie Grand Prix w ramach Pomorze Zachodnie 
Tour/szosowe klasyki i Mistrzostwa Polski Państwowej 
Straży Pożarnej w kolarstwie szosowym za nami.

Ponad trzy miesiące przygotowań, ogromna ilość spotkań, telefonów, e-maili, dwa segregatory dokumentów, dwie zmiany ter-
minów, 700 metrów wygrodzeń, setki przejechanych kilometrów, a w dniu kulminacji zaangażowanych ponad 200 osób, 5 moto-
cykli, 30 samochodów. Tak można by w skrócie opisać to, co wydarzyło się 12 września 2021 roku w Pyrzycach.

W kategorii M30 – Marek Szczy-
gieł, reprezentujący Komendę Miej-
ską PSP w Świnoujściu,
- drugie miejsce Sławomir Kozłowski, 
reprezentujący Szkołę Aspirantów PSP  
w Poznaniu,
- trzecie miejsce Marcin Kasprzak, re-
prezentujący Komendę Miejską PSP 
w Poznaniu.

W kategorii M40 – Robert Suszyń-
ski, reprezentujący Komendę Woje-
wódzką PSP w Gorzowie Wlkp.
- drugie miejsce Maciej Iwko, repre-
zentujący Komendę Powiatową PSP 
w Myśliborzu, a dodatkowo koordynator 
Mistrzostw Polski PSP w kolarstwie 
szosowym,  
- trzecie miejsce Piotr Chmielewski, 
reprezentujący Komendę Powiatową PSP  
w Stargardzie.

W kategorii M50 – Robert Szy-
dłowski, reprezentujący Komendę 
Powiatową PSP w Stargardzie,
- drugie miejsce Kazimierz Dubiel, 
reprezentujący Komendę Miejską 
PSP w Krakowie.

Na mecie podczas dekoracji Ko-
mendanta Głównego Państwowej 
Straży Pożarnej reprezentował star-
szy brygadier Marek Popławski – 
zastępca Zachodniopomorskiego 
Komendanta Wojewódzkiego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Szcze-
cinie, który w obecności pani Bur-
mistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej, 
Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Myśliborzu 
młodszego brygadiera Macieja Iwko 
i zastępcy Komendanta Powiato-
wego Państwowej Straży Pożarnej 
w Pyrzycach młodszego brygadiera 
Tomasza Radeckiego wręczał ko-
szulki Mistrza Polski PSP, puchary  
i nagrody rzeczowe zwycięzcom.

Przypomnijmy, że trasa Pyrzyckie-
go Grand Prix biegła z Pyrzyc dalej 
przez Mechowo do Brzeska, przez 
Bylice, Krasne, obok Batowa, przez 
Skrzynkę, Lipiany, gdzie dzięki 
owocnej współpracy organizatorów 
z  Burmistrzem Lipian Bartłomiejem 
Królikowskim usytuowana została 
Premia Lotna Lipiany i dalej Mielęci-
nek, Mielęcin i kończyła się na ulicy 
Kilińskiego w Pyrzycach, łącznie 48 

kilometrów jednej pętli. Zawodnicy 
rywalizowali na dwóch dystansach 
FUN – krótszy, jedna 48 kilometrowa 
pętla i CLASSIC – dłuższy, dwie pę-
tle i dystans 94 kilometrów.

Jeszcze przed startem wszystkich 
uczestników pyrzyckiej imprezy 
przywitał i życzył udanego ścigania 
guru kolarstwa szosowego, Mistrz 
Świata w kolarstwie szosowym Lech 
Piasecki Patron Honorowy wyścigu, 
który na pyrzyckie ściganie przy-
jechał wraz ze swoim teamem Mi-
strzowskie Rowery z Gorzowa Wlkp.

Kolarze w rundzie honorowej prze-
jechali ulicami Pyrzyc, a na wyso-
kości ul. Warszawskiej, dyrektor 
wyścigu podał znak do startu ostrego 
i kolarze zaczęli prawdziwe ściganie. 
Nie obyło się bez kraks, do pierwszej 
doszło tuż za Brzeskiem na zwężeniu 
drogi. Nie wszyscy kolarze prawidło-
wo zareagowali na zmianę warun-
ków i doszło do niegroźnego upadku 
zawodników, którzy na szczęście 

z delikatnymi otarciami kontynu-
owali wyścig. Były też przysłowiowe 
„kapcie”, zerwania łańcucha ale takie 
rzeczy w peletonie to normalność. 
Barwny peleton mocno pracował, 
zawiązywały się ucieczki dwu, trzy 
czteroosobowe, pojedynczy kolarze 
próbowali swoich sił zawieszeni po-
między uciekającymi grupkami i tak 
przed kolarzami pojawiła się pierw-
sza kategoria do wygrania – Premia 
Lotna Lipiany, którą zwyciężyli na 
dystansie FUN
- Anna Michalska, Laboratorium 
Drogowe Team ze Szczecina,
- Sebastian Młyński, Drutex Team 
z Bytowa.

Na dystansie CLASSIC
- Natalia Pindera, Viking Bike Team 
ze Szczecina,
- Andrzej Felisiak, UKS Ratusz Ma-
szewo.

Dekoracji zwycięzców dokonał 
Burmistrz Lipian Bartłomiej Króli-
kowski.

dokończenie na str.16

Policjanci pyrzyckiej drogówki ko-
niec minionego tygodnia zamknęli 
zatrzymaniem czterech praw jazdy za 
przekroczenie prędkości 50 + w tere-
nie zabudowanym.

Piątkowe popołudnie dla trójki 
kierujących drogą W-119 w miej-
scowości Mielęcinek skończyło się 
niekoniecznie miłym spotkaniem 
z policjantami ruchu drogowego. 
W tym dniu 62 i 28-letni mieszkań-
cy woj. lubuskiego kierujący pojaz-
dami skoda i opel pędzili w terenie 
zabudowanym z prędkościom 107 
i 105 km/h. Kolejną kierującą ze zbyt 
„ciężką nogą” była 39-letnia miesz-
kanka pow. stargardzkiego. Kieru-
jąca BMW przekroczyła dozwolo-
ną prędkość o 57 km/h. Cała trójka 
kierujących w tym dniu pożegnała 
się ze swoimi prawami jazdy, zosta-
li oni ukarani mandatami karnymi 
i wzbogacili swoje konta 10 punk-
tami karnymi. Niechlubnym piratem 
tygodnia został 24-letni mieszkaniec 
gm. Pyrzyce. Kierujący audi został 
zatrzymany przez patrol ruchu dro-
gowego w miejscowości Obryta. 
Mężczyzna pomimo terenu zabudo-
wanego pędził drogą W-106 z pręd-
kościom 112 km/h.Młody kierujący 
za rażące przekroczenie prędkości 
został ukarany mandatem w kwocie 
500 złotych, jednocześnie policjanci 
zatrzymali mu również prawo jazdy 
na okres trzech miesięcy   i dopisali 
10 punktów karnych.

Policjanci przypominają, że za 
chwilę rozpocznie się rok szkolny. 
W związku z tym dzieci i młodzież 
będzie częstym uczestnikiem ruchu 
drogowego, pokonując drogę do 
i ze szkoły. Nieuchronnie zbliżająca 
się jesień przynosi nam coraz krót-
szy dzień z niekoniecznie sprzy-
jającą aurą, dlatego tym bardziej 
bezwzględnie respektujmy przepisy 
ruchu drogowego i przestrzegajmy 
ograniczeń prędkości. Śliska jezd-
nia, opady deszczu, chwila nieuwagi 
i nadmierna prędkość może skończyć 
się tragedią.

Kierowco - Nie bądź egoistą! Za-
dbaj o bezpieczeństwo, nie tylko 
swoje.

asp. Marcelina Rusin

KPP w Pyrzycach

BEZPIECZNIEJ 
NA DROGACH: 
ZA SZYBKĄ JAZDĘ 
– STRACILI 
PRAWA JAZDY

Przyczyną co trzeciego wypadku 
w Polsce, jest niedostosowanie 
prędkości do warunków ruchu. 
Obowiązujące już od kilku lat 
przepisy ruchu drogowego regulują 
kwestię znacznego przekroczenia 
prędkości. Niestety wizja utraty 
prawa jazdy nie na wszystkich robi 
wrażenie.
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Świat  obok nas

 Sierpień to koniec sezonu lęgowego w lasach. O tej porze 
roku najwięcej ptaków gromadzi się nad wodą. Kaczka krzyżówka 
wyprowadza lęgi w okresie od kwietnia do lipca. Młode krótko po wylęgu 
(6 - 12 godz.) wychodzą z matką na wodę i zdolne są do samodzielnego 
życia. Po 4 - 8 tygodniach (zależnie od gatunku) zaczynają latać. 
Całkiem młode kaczki nazywają się klapakami, starsze, które próbują 
lotu, podlotami. W wylęgu i wychowaniu młodych kaczor nie bierze 
udziału, natomiast kaczka jest bardzo troskliwą matką.

Na zdjęciu troskliwa kacza matka z młodymi na  jeziorze Wądół 
w Lipianach.

Marian Białkowski

Najlepszym, a zarazem zwycięzcą 
na dystansie FUN został Sławomir 
Pituch, reprezentujący Romet Fak-
tory Team z Bytowa, który z wyni-
kiem 1:12:26 pierwszy przekroczył 
linię mety i otrzymał voucher na 
pobyt dwóch osób w Pensjonacie 
Zielone Wzgórze Lipiany, drugi na 
mecie zameldował się Sebastian 
Młyński, Team Drutex, również By-
tów z identycznym czasem 1:12:26, 
a różnica pomiędzy pierwszym  
i drugim zawodnikiem to szerokość 
opony roweru, wygrana to voucher 
na kwotę 500 złotych. 

Trzeci na mecie uplasował się 
Sławomir Lipiński z Masters Gry-
fice z czasem 1:17:32, a nagroda to 
voucher na kwotę 300 złotych. Naj-
szybszymi kobietami okazały się 
Anna Michalska, Laboratorium Dro-
gowe Team ze Szczecina z wynikiem 
1:25:02, zwyciężczyni otrzymała 
voucher na pobyt dwóch osób w Pen-
sjonacie Zielone Wzgórze Lipiany – 
ufundowany przez Państwo Danutę 
i Jacka Matyjasików, a druga i tu po-
dobna sytuacja jak u panów, różnica 
opony linię mety przekroczyła Mał-
gorzata Harbacewicz, JF Duet Gole-

niów, wygrywając voucher na kwotę 
500 złotych, trzecie miejsce przy-
padło Aleksandrze Krause  z Pucic, 
której wynik 1:29:46 pozwolił przy-
jechać na metę  w dystansie FUN 37, 
pozostawiając za swoimi plecami 
wielu panów, która odebrała voucher 
na kwotę 300 złotych.

Nie inaczej było na dystansie CLAS-
SIC, tu również zacięta rywalizacja 
do samego końca, ogromne prędko-
ści, tasowanie i grubość koła zdecy-
dowały o zwycięstwie, które podało 
łupem Radosława Cimandera z Kło-
dawy, reprezentującego Team Lecha 
Piaseckiego Mistrzowskie Rowery 
z Gorzowa Wlkp., czas zwycięzcy 
dystansu CLASSIC to 2:19:16, a na-
groda to voucher na pobyt dwóch osób  
w Apartamenty Świnoujście – ufun-
dowany przez właściciela firmy 
Pana Macieja Maciejewskiego, 
drugi ma metę wpadł Igor Sęk 
ze Stargardu, jeżdżący w Teamie 
Copernicus Toruń – team wspierany 
przez Mistrza Świata z Ponferaady 
z 2014 roku Michała Kwiatkow-
skiego, jego czas 2:19:16 wygrana 
voucher w wysokości 500 złotych, 
a trzeci metę przekroczył z różni-
cą jednej sekundy Andrzej Felisiak  
z Goleniowa, jeżdżący w UKS Ra-
tusz Maszewo i wygrał voucher na 
kwotę 300 złotych.

Nagrodom i kategoriom nie było 
końca, fantastyczną kategorią mo-

tywującą lokalną brać kolarską była 
kategoria Najszybszej pyrzyczanki 
i Najszybszego pyrzyczanina na dy-
stansie FUN i CLASSIC, zwycięzca-
mi zostali – na dystansie FUN -  pani 
Monika Aniśko numer 97 z panów 
najszybszym okazał się pan Roman 
Hołownia numer 107 zaś na dystan-
sie CLASSIC najszybszym pyrzy-
czaninem okazał się Patryk Milewski 
z numerem 249 – nagrody w tej kate-
gorii ufundował niezawodny partner 
Pyrzyc – firma BACER OBR, a wrę-
czyła pani Ewa Śniegórska – Łuszcz-
ki dyrektor Personalny firmy.

Organizatorzy pyrzyckiego wy-
darzenia Zachodniopomorska Aka-
demia Kolarska i Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Pyrzycach, wspiera-
ni przez niezawodnych partnerów 
–  Gminę Pyrzyce, Gminę Lipiany, 
Zespół Szkół nr 1 w Pyrzycach, To-
talizatora Sportowego, Backer OBR, 
PPK, Maldrobud, Busrent, Moto46, 
Pro TOUR, Apartamenty Świnouj-
ście, Apartamenty Nautilus, Pensjo-
nat Zielone Wzgórze, Dalke usługi 
specjalistyczne, Multi Complex  nie 
zapomnieli o najmłodszych miesz-
kańcach naszego regionu, dla któ-
rych dzięki uprzejmości Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Szczecinie, 
przygotowane były atrakcje w po-
staci miasteczka strażackiego, gdzie 
stowarzyszenie Żarek działające 
przy Komendzie Powiatowej PSP 
w Drawsku przybliżało zawód stra-
żaka. 

W ramach ogólnopolskiego progra-
mu „Szczepmy Się”, funkcjonował 
mobilny punkt szczepień. Dla zawod-
ników w miasteczku zawodów czeka-
ły posiłki regeneracyjne, bufet owo-
ców, napojów izotonicznych, a Red 
Bull wspomagał zawodników na me-
cie swoim energetykiem,a wszystko 
to okraszone fenomenalnym prowa-
dzącym imprezę Przemkiem Chaba-
sem Chabasińskim, którego relacje 
a przede wszystkim ogromna wiedza 
kolarska nadała pięknej barwy impre-
zie. Do zobaczenia za rok. 
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