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Piątek 24 września br. na długo 
pozostanie w pamięci uczestni-
ków jubileuszowych obchodów 
Biegów Gryfitów – imprezy z pięć-
dziesięcioletnią historią i tradycją, 
którą zapoczątkowało małżeń-
stwo Izabela Naglewicz – Goc-
lik i Jerzy Goclik. Pierwsze biegi 
przełajowe w ramach Mistrzostwa 
Powiatu Pyrzyckiego dla uczniów 
szkół podstawowych, a w ramach 
Mistrzostw Województwa Szkół 
Rolniczych dla uczniów szkół 
ponadpodstawowych odbyły się 
04.03.1971 r. Natomiast od 1976 
r. organizację biegów przejął 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Py-
rzycach z oficjalną nazwą „BIEGI 
GRYFITÓW”, które obecnie są 
najstarszą imprezą przełajową na 
Pomorzu Zachodnim.

Patronat honorowy nad uroczy-
stością objęli:  Burmistrz Pyrzyc 
– Marzena Podzińska, Marsza-
łek Województwa Zachodniopo-
morskiego – Olgierd Geblewicz, 
Polski Komitet Olimpijski, Polski 
Związek Lekkiej Atletyki i Za-
chodniopomorski Związek Lekkiej 
Atletyki.

Impreza sfinansowana została 
ze środków Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego oraz osób i instytu-
cji współtworzących. Partnerem 
strategicznym była Firma De-
cathlon – sieć sklepów w Szcze-
cinie.

Podczas jubileuszowych ob-
chodów około 1000 uczestników 
- dzieci, młodzieży i dorosłych 
przeżyło namiastkę igrzysk olim-
pijskich. W uroczystej defiladzie, 
którą prowadził chorąży Wojciech 
Piwowarczyk - znakomity średnio-
dystansowiec (czwarty zawodnik 
Mistrzostw Polski, wielokrotny 
Mistrz Województwa) uczestni-
czyli  przedstawiciele szkół, klu-
bów i stowarzyszeń. Flagę naro-
dową nieśli juniorzy MLKS So-
kół Pyrzyce – Jakub Olszewski, 
Mateusz Podkowa, Aleksander 
Kacprzak i Maciej Wierzbicki, tuż 
za nimi z flagą olimpijską szli: lek-
koatleci - Marcel Kowalski, Niko-
dem Karpiński, siatkarze - Jakub 
Huska i Marcel Pietryszak, piłkarz 
-  Karol Tomaszewski i zapaśnicz-
ka Amelia Kuraszewska. Poczet 
flagowy tworzyli lekkoatleci: Julia 
Błażejewska, Piotr Maduzia i Oli-
vier Allert.  

Oficjalnego otwarcia uroczy-
stości dokonali: Burmistrz Pyrzyc 
– Marzena Podzińska wraz z Wi-
cestarostą Pyrzyckim Ewą Gąsio-
rowska – Nawój oraz Państwem 
Goclik. Zwieńczeniem otwarcia 
było symboliczne wypuszczenie 

JUBILEUSZ 50 - LECIA
BIEGÓW GRYFITÓW 
– W RAMACH 
OBCHODÓW 45. 
PYRZYCKICH DNI 
OLIMPIJCZYKA

ROK 2021 dla osób tworzących lokalny sport jest bardzo 
ważny, ponieważ świętujemy piękny jubileusz 50 - lecia 
Biegów Gryfitów, w ramach 45. Pyrzyckich Dni Olimpijczy-
ka. Święto olimpizmu od ponad 40 lat towarzyszy naszej 
mocno usportowionej społeczności. 

pięćdziesięciu gołębi. Następnie 
na maszt poczet flagowy wzniósł 
flagę olimpijską, a ceremonialna 
sztafeta składająca się z pięciu 
olimpijczyków przekazała młodej 
pyrzyckiej lekkoatletce Amelii Ka-
sprzak pochodnię do zapalenia 
znicza olimpijskiego. Apel olim-
pijski odczytała Weronika Rybiń-
ska. W iście artystyczny klimat, 
który ukazał symbolikę olimpizmu 
w tańcu z flagami, wprowadziły 
uczestników uczennice Szkoły 
Podstawowej w Pyrzycach.

Jedną z głównych części uro-
czystości było podziękowanie 
oraz wręczenie odznaczeń twór-
com Biegów Gryfitów. W uznaniu, 
a także w podziękowaniu za pra-
cę i zaangażowanie w działalność 
prowadzoną na rzecz polskiej 
lekkoatletyki, prezes Polskiego 
Związku Lekkiej Atletyki – Henryk 
Olszewski przyznał Złote Odzna-
ki Honorowe Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki oraz Medale z oka-
zji 100 – lecia Polskiego Związku 
Lekkiej Atletyki. Dekoracji doko-

nała Burmistrz Pyrzyc wraz z Wi-
cestarostą Pyrzyckim. W uroczy-
stościach udział wzięli znani i uty-
tułowani olimpijczycy: Wojciech 
Matusiak – kolarstwo szosowe 
i torowe (Meksyk 1968 i Montreal 
1976), Krzysztof Pierwieniecki – 
boks (Monachium 1972), Urszula 
Kielan – skok wzwyż (Moskwa 
1980), Róża Data Ptak – wioślar-
stwo (Montreal 1976),  Henryk 
Wawrowski – piłka nożna (Mon-
treal 1976) wraz z zaprzyjaźnioną 
biegaczką Beatą Białek (cztero-
krotna zwyciężczyni Biegów Gry-
fitów, która do tej pory uczestnicy 
w maratonach biegowych) oraz 
goście z gminnych, powiatowych 
i zachodniopomorskich instytucji 
samorządowych i stowarzyszeń 
- wicemarszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego – Olgierd 
Kustosz, Stanisław Kopeć - pre-
zes Zachodniopomorskiej Rady 
Olimpijskiej, Monika Biadun - 
prezes Zachodniopomorskiego 
Związku Towarzystw Krzewienia 
Kultury Fizycznej, Marcin Kuduk – 

przewodniczący Wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Sportowego, 
Iwona Kochel – wójt Gminy Bie-
lice, Małgorzata Piotrowska – se-
kretarz Zachodniopomorskiego 
Związku Ludowe Zespoły Spor-
towe, radna Rady Miejskiej w Py-
rzycach, Hubert Łuszczyk, radny 
Rady Miejskiej w Pyrzycach, dy-
rektorzy jednostek powiatowych 
i gminnych, reprezentanci klubów 
i związków, działacze, trenerzy, 
media oraz dziewięćsetna grupa 
zawodniczek i zawodników ze 
szkół Gminy Pyrzyce i Powiatu 
Pyrzyckiego wśród nich goście ze 
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Go-
leniowie. Niestety z przyczyn za-
wodowych nie mógł uczestniczyć 
w pyrzyckim święcie Paweł Janu-
szewski – pyrzyczanin, wybitny 
lekkoatleta, specjalista biegu na 
400 m przez płotki, mistrz Euro-
py z 1998, wychowanek Izabelli 
Goclik i Klubu LZS „Spartakus” 
Pyrzyce.

Pyrzycki Klub Olimpijczyka uho-
norował przybyłych gości – olim-
pijczyków statuetkami „za udział” 
w jubileuszowych obchodach 50. 
Biegach Gryfitów, w ramach 45. 
Pyrzyckich Dni Olimpijczyka oraz 
wręczył nagrodę „Nadzieja olim-
pijska” Amelii Kasprzak (aktual-
na liderka rankingów krajowych 
w kategorii do lat 12 w 4 konku-
rencjach: bieg na 60m (8.38s), 
bieg na 100m (13.43s), skok 
w dal (4.70m), skok w dal ze stre-
fy (4.72m)). 

Zawody biegowe uświetnił wy-
stęp uczennic Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyjnymi 
w Pyrzycach, które  w układzie 
tanecznym do podkładu muzycz-
nego Willa Smitha. Przedstawie-
nie promowało wdzięk ruchu, ela-
styczność mięśni i dobrą postawę. 

 W trakcie trwania imprezy Py-
rzycka Biblioteka Publiczna przy-
gotowała plenerową wystawę - hi-
storia ukazana na zdjęciach – „TO 
JUŻ 50 LAT… BIEGI GRYFITÓW 
– NADZIEJE OLIMPIJSKIE”, 
Była przeprowadzona żywa lek-
cja sportowej historii – wywiady 
i pogadanki z olimpijczykami oraz 
wystawa OTTONOWA, którą wy-
konał mieszkaniec Pyrzyc.

Do wszystkich partnerów oraz 
osób i instytucji wspierających 
50. Biegi Gryfitów organizatorzy 
kierują serdeczne podziękowania 
za pomoc, zaangażowanie i pro-
pagowanie idei sportu w naszym 
regionie.
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WÓJT  GMINY
  KOZIELICE

informuje, 
że w Urzędzie Gminy Kozielice, 

Kozielice 73
wywieszony został Wykaz Nieruchomości

przeznaczonych do dzierżawy  
w drodze bezprzetargowej

obręb Załęże, gmina Kozielice  działka 100

obręb Przydarłów, gmina Kozielice część działki 6/5 

obręb Przydarłów, gmina Przydarłów część działki 8/3

obręb Kozielice, gmina Kozielice działka 260/5

obręb Kozielice, gmina Kozielice część działki 152/4

obręb Siemczyn, gmina Kozielice część działki 84/5

obręb Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice część działki 552/24

obręb Mielno Pyrzyckie, gmina Kozielice część działki 552/24

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

W połowie września, podczas prac ziemnych na ulicy Owo-
cowej w Pyrzycach natrafiono na niewypał. Znalezisko zostało 
zabezpieczone i zabrane na poligon przez saperów. Prawie każ-
dego roku podczas robót budowlanych coś wybuchowego z ziemi 
pyrzyckiej jest wykopywane, największe ostatnie znalezisko, po-
zostałość po II wojnie światowej odkopano na budowie dyskontu 
Biedronka przy ulicy Szczecińskiej. 

Bomba w Pyrzycach

Podczas ostatniej sesji Ra-
dy Powiatu Pyrzyckiego radni 
wybrali nowego, nieetatowe-
go członka zarządu powiatu. 
Stanisław Stępień, Starosta 
Pyrzycki na wolne od kilku 
miesięcy stanowisko zapro-
ponował radnego Dariusza 
Jagiełłę, za jego kandydaturą 
głosowało 8 radnych przeciw 
było 7. Jak widać, radni nie byli 
w tym głosowaniu jednomyślni. 
Radny Dariusz Jagiełło jest 
samorządowcem od ponad 
23 lat, był wielokrotnie rad-
nym gminy Pyrzyc i powiatu.

Nowy członek zarząduKonflikt w parafii zakończony 

   Minioną niedzielę w parafii Mielęcin, do której należą ko-
ścioły filialne w Pstrowicach i Nowielinie można uznać za dzień 
zakończenia konfliktu. Zgodnie z decyzją arcybiskupa diecezji 
szczecińsko-kamieńskiej, ksiądz Edward Masny skonfliktowany 
z mieszkańcami został odwołany z parafii, na jego miejsce zo-
stał powołany ksiądz Piotr Szatkowski przeniesiony z Gryfina. 
Wprowadzenia nowego proboszcza do parafii dokonali ksiądz 
Jerzy Tobiasz i ksiądz dziekan Andrzej Stolarski. 
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Bomba w Pyrzycach
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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 

05.10.2021 r. – 26.10.2021 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.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach zaprzysię-
żona została na radną Sylwia Borkowska, która została wybrana 
w wyborach uzupełniających 26 września 2021 w okręgu Nr 3.

Zaświadczenie o wyborze na radną wręczyła Karolina Rut-
kiewicz, przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej. Sylwia 
Borkowska zgłosiła swój akces do pracy w Komisji Budżetu i Go-
spodarki, a także wstąpiła do Klubu Radnych Pracujmy Razem. 

Borkowska zaprzysiężona 

Rady Miejskiej w Pyrzycach. 
W uzasadnieniu uchwały przygo-
towanej przez Burmistrz Pyrzyc 
Marzenę Podzińską czytamy - 
„W dniu 25. czerwca 2021 r. 
została znowelizowana usta-
wa o samorządzie gminnym, 
w związku z czym wprowadza 
się nowy Statut Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Pyrzycach, do-
stosowany do obowiązujących 
przepisów prawa.

Nowy Statut zmienia m. in. 
zasady i tryb wyboru członków 
Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Pyrzycach poprzez zawężenie 
okręgu wyborczego do uczniów 
mających miejsce zamieszkania 
na terenie Gminy Pyrzyce. Spo-
wodowane jest to wprowadzeniem 
zmian w ustawie o samorządzie: 
wojewódzkim i powiatowym, 
która daje możliwość tym sa-
morządom tworzenia swoich 
młodzieżowych rad o zasięgu 
wojewódzkim i powiatowym.

Wprowadza się do Statutu 
zasady zwrotu kosztów po-
dróży związanych z udziałem 
w posiedzeniach rady, delega-
cji oraz zasady delegowania 
przedstawicieli młodzieżowej 
rady na zorganizowane wyda-

rzenia, na których reprezentują 
oni Młodzieżową Radę Miejską 
w Pyrzycach.

Ponadto, ponieważ Młodzie-
żowa Rada Miejska w Pyrzycach 
jest organem samorządowym mło-
dzieży uczącej się w szkołach 
podstawowych i ponadpodstawo-
wych znajdujących się na terenie 
Gminy Pyrzyce należy przyznać 
również mandaty radnych Nie-
publicznej Szkole Podstawowej 
Nr 1 w Pyrzycach.

28 maja 2020 r. Rada Miejska 
w Pyrzycach podjęła Uchwałę 
w sprawie powołania Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej w Pyrzycach, 
jednakże ze względu na trwa-
jącą pandemię i zamknięcie 
szkół nie mogły zostać prze-
prowadzone wybory, dlatego 
wnioskuję o podjęcie uchwały 
wprowadzającej znowelizowany 
Statut w celu ogłoszenia wybo-
rów w szkołach i rozpoczęcie VIII 
kadencji Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Pyrzycach”.

Zapewne w najbliższym czasie 
w oparciu o nowy statut odbędą  
się wybory.

Jedyna Rada Młodzieżowa 
w powiecie

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach rad-
ni przyjęli uchwałą nowy Statut Młodzieżowej
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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 

05.10.2021 r. – 26.10.2021 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.

Jedyna Rada Młodzieżowa 
w powiecie

 W roku 1871 liczba członków 
żydowskiej gminy w Pyrzycach osiągnę-
ła wartość maksymalną w całej historii 
miasta i wynosiła 327 osób. Ponadto, 
we wsiach powiatu pyrzyckiego lud-
ność żydowska również była bardzo 
liczna. Statystyki wskazują na nazwy 
27 miejscowości zamieszkałych przez 
Żydów. Ogółem było to 187 osób. Co naj-
mniej od 1750 roku w niewielkiej wiosce 
Wierzbno (Werben) w powiecie pyrzyc-
kim mieszkało kilka rodzin żydowskich. 
Wprawdzie już trzy lata później urzędnik 
Hille opowiadał się za przeniesieniem 
tych rodzin do takich miejscowości jak 
Łobez (Labes) czy Czaplinek (Tempel-
burg), gdzie wówczas nie mieszkali żadni 
Żydzi, do tego jednak nie doszło. W roku 
1764 w zamian za przywileje ochronne 
mieszkający w Wierzbnie Joel Abraham 
zapłacił 14 talarów, a Simon Abraham 11 
talarów i 12 groszy. W swych gospodar-
stwach zatrudniali oni natomiast Levina 
Joela i Kallmanna Simona. W roku 1871 
w Wierzbnie, które nadal było niewiel-
ką wioską pozbawioną praw miejskich 
mieszkało sześciu Żydów.  

O pyrzyckich Żydach: od sielskości po piekło

Większość zamożniejszych i najbardziej 
szanowanych rodzin żydowskich mieszkała 
w Pyrzycach w okolicach rynku, dzielnica 
ta często zatem zwana była „dzielnicą ży-
dowską” („niem. Judenviertel”), natomiast 
wąską uliczkę prowadzącą do rynku nazywa-
no „żydowskim przejściem” („Judengang”). 

Istnieje list napisany przez jedną z członkiń 
gminy, Gertrud Krombach z domu Grünberg, 
która w 1936 roku wyemigrowała z mężem 
do Izraela. Nosi on datę 1957 i pełen jest 
opisów spokojnej, wręcz sielskiej egzysten-
cji  Żydów w Pyrzycach w okresie zanim 
rozpoczęły się prześladowania. 

Przed wybuchem wojny większość 
z pyrzyckich Żydów wyjechała za granicę, 
albo zginęła w obozach. Część starszych 
osób odrzuciła myśl o ucieczce w złudnym 
przekonaniu, że jako wieloletni i szanowa-
ni obywatele nie mają się czego obawiać. 
W latach 1936-1938 działania mające na 
celu wyalienowanie ludności żydowskiej 
z reszty społeczeństwa były nasilone naj-
bardziej. Mieszkańcom miasta zakazano 
kupowania w żydowskich sklepach. Punktem 
kulminacyjnym okazały się być wydarzenia 
Nocy Kryształowej (9/10 listopada 1938 ro-

ku), kiedy to zniszczono wszelką własność 
żydowską, spalono synagogę  i areszto-
wano głowy rodzin. Ci z Żydów, których 
wówczas oszczędzono, byli począwszy 
od roku 1940 stopniowo deportowani na 
wschód, gdzie większość z nich zginę-
ła. Ze spisu ludności przeprowadzonego 
w Pyrzycach w maju 1939 roku wynika, 
że w mieście pozostały 32 osoby pocho-
dzenia bądź też wyznania mojżeszowego. 
Dodatkowo w latach 1942-1943 z Berli-
na deportowanych zostało 15 dawnych 
mieszkańców Pyrzyc.

Wykorzystano materiały Muzeum Hi-
storii Żydów Polskich POLIN. 

Powyżej widokówka przedstawiająca  
widok na centralna część miasta: Vikto-
riapaltz oraz bramę szczecińską, a w tle 
budynek przy Viktoriaplatz 13 i sklep to-
warów manufakturowych i sprzedaży futer 
Żyda Bernharda Grünberg-a.  Wydawca 
Walter Breymann z Pyrzyc.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach rad-
ni przyjęli uchwałą nowy Statut Młodzieżowej
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►Rośnie las i wysypisko PKP◄

W trzech miejscach na tere-
nie Pyrzyc w marcu tego roku 
postawione zostały kosze na 
nakrętki w kształcie serca. Jest 
to inicjatywa Burmistrz Pyrzyc, 
Marzeny Podzińskiej, w której 
bierze udział firma Decathlon 
Polska i Pyrzyckie Przedsię-
biorstwo Komunalne. Zbierane 
do pojemników nakrętki służą 
do gromadzenia środków dla 
potrzebujących wsparcia na 
terenie naszej gminy np. na 
leczenie czy rehabilitację. PPK 
jest operatorem tego systemu, 
pracownicy formy systematycznie 
wypakowują kosze i zebrane 
nakrętki przekazują do odbiorcy. 
Niestety bardzo często zda-
rza się, że w koszach razem 
z nakrętkami znajdują się róż-
ne opakowania po artykułach 
spożywczych, opakowania po 

lekach, papierki, folie, a nawet 
zwykłe śmieci. Nakrętek z taką 
domieszką nie można przekazać 
dalej do odbiorcy, muszą zostać 
oczyszczone. Udział Pyrzyckiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 
w przedsięwzięciu dotyczącym 
zbiórki nakrętek ma charakter 
non profit, przedsiębiorstwo chce 
pomagać, a zanieczyszczanie 
koszy z nakrętkami zwiększa 
pracochłonność i stwarza ryzyko, 
że kiedyś wraz z nakrętkami do 
odbiorcy trafi jakiś niepożądany 
odpad i nasze nakrętki nie będą 
więcej przyjmowane. Dlatego 
PPK zwraca się do mieszkańców 
Pyrzyc z prośbą o wrzucanie 
do koszy tylko nakrętek, jakie-
kolwiek inne przedmioty, nawet 
plastikowe są uznawane za 
zanieczyszczenia.

Przypominamy, że kosze 
w kształcie serca stoją  przy 
Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, 
Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz 
Szkole Podstawowej przy ul. 
T. Rejtana w Pyrzycach. 

Wspólnie możemy pomóc 
potrzebującym!

Wielkie serca ze śmieciami 



                                                                     Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 13                                                            5.10.2021  9                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 13                                              

Nieczynne od wielu lat 
obiekty i tereny pokolejowe 
w Pyrzycach zmieniają się 
w bujną łąkę z coraz więk-
szymi drzewami, co stanowi 
dość atrakcyjne miejsce do 
wyrzucania śmieci. Nieruchomo-
ści te nie stanowią wizytówki 
miasta, a szans na zmianę 
oblicza tego terenu nie widać. 
Zwróciliśmy się z zapytaniem 
do Straży Miejskiej o to, czy 
istnieje szansa zdyscyplino-
wania PKP i zmuszenia do 
utrzymywania w należytym 
porządku swojej własności.  

 „Straż Miejska w Pyrzy-
cach wielokrotnie zwracała się 
na piśmie do Polskich Kolei 
Państwowych S.A. Oddział 
Gospodarowania Nieruchomo-
ściami w Poznaniu w sprawie 
uprzątnięcia i bieżącego utrzy-
mania w czystości terenów 
kolejowych ( 26 nieruchomości 
), a w roku bieżącym sytu-
acja taka powtarzała się już 
czterokrotnie w marcu, maju 
i czerwcu. Jednocześnie in-
formuję, że poza kierowaniem 
pism w sprawie uporządkowa-
nia ww. terenów Straż Miejska 
w Pyrzycach wzywała Pol-
skie Koleje Państwowe Zakład 
Linii Kolejowych w Szczeci-
nie do zabezpieczenia miejsc 
szczególnie niebezpiecznych 
tj. odkryty właz studzienki czy 
uszkodzone szyby w budyn-
kach. Ponadto kierowane 
były również pisemne wezwa-
nia do wykoszenia terenów 
przyległych do przejazdów ko-

lejowych w celu zwiększenia 
widoczności na skrzyżowa-
niach, a tym samym poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu dro-
gowym. Mając powyższe na 
uwadze, podmioty do których 
kierowane były wezwania, na 
bieżąco po interwencjach Straży 
Miejskiej w Pyrzycach doko-
nywały oprzątnięcia terenów 
będących w ich władaniu jak 
i usuwały wszelkie nieprawi-
dłowości dot. bezpieczeństwa” 
- przekazał nam Michał Ma-
duzia, komendant Straży 
Miejskiej w Pyrzycach.

Na jednym z załączonych 
do tekstu zdjęć wykonanym 
od strony torowiska widać za-

walający się budynek, o który 
zapytaliśmy pyrzycki ratusz 
- „ Odpowiadając na pana 
pytanie dotyczące budynku 
znajdującego się na działce nr 
16/25 w obrębie 0006 miasta 
Pyrzyce uprzejmie informuje, 
że nieruchomość ta stanowi 
własność Skarbu Państwa - 
użytkowanie wieczyste Polskie 
Koleje Państwowe Spółka Ak-
cyjna. Obiekt wpisany jest do 
Gminnej Ewidencji Zabytków”.

Budynek, jak czytamy na 
tabliczce przybitej do ściany 
od strony ulicy Dworcowej, 
jest w stanie likwidacji, wstęp 
wzbroniony, grozi śmiercią i nic 
się tam nie dzieje. Zaniedbany 

►Rośnie las i wysypisko PKP◄

teren i obiekty są własnością 
PKP, od kilku lat gmina Py-
rzyce podejmuje działania 
i występuje z wnioskami, by 
przejąć tereny nieodpłatnie 
na gminny majątek, a PKP 
za każdym razem odmawia. 
Pierwotne plany wykorzystania 
gruntów były związane z bu-
dową obwodnicy centrum 
miasta, budowy kolejnego 
odcinka ścieżki rowerowej 
itd. niestety PKP nie wyra-
ża zgody na oddanie terenów, 
a wjeżdżający do Pyrzyc uli-
cą Szczecińską nadal widzą 
łąkę, las i śmietnisko. 

PP 

Decyzja o  posadowieniu 
pyrzyckiej fontanny w miejsce 
tężni oraz jej forma wybrane 
zostały poprzez konsultacje 
społeczne 21.11.2019 r. Dziś 

Budowa pyrzyckiej fontanny
w trybie „zaprojektuj i wybuduj” 
firma WATER CONTROL Da-
wid Suchanecki realizuje już 
tę inwestycję. Tryb zaprojektuj 
i wybuduj obciąża wykonawcę 

przedsięwzięcia obowiązkiem 
wykonania projektu, uzyskania 
wszelkich pozwoleń i wybu-
dowania fontanny zgodnie 
z projektem. Wykonana jest 
już w większości instalacja 
podziemna i w tym tygodniu 
będzie montowany zbiornik na 
wodę dla fontanny. Jak infor-
mowała radnych na ostatniej 
sesji Rady Miejskiej burmistrz 
Pyrzyc, inwestycja ze wzglę-
du na opóźnienie w uzyskaniu 
pozwoleń budowlanych ma 
pewne opóźnienia i czas 
oddania fontanny do użytku 
jest obecnie z wykonawcą 
negocjowany. 



                                                                     Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 13                                                            5.10.2021 10                                    Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 13                                              

PPRAWO  I  RAWO  I  GGOSPODARKAOSPODARKA§
Gmina Pyrzyce dwukrotnie 

składała wniosek o dofinansowa-
nie remontu pływalni w ramach 
środków z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. 
Niestety wnioski te nie zyska-
ły uznania i inwestycja mimo 
przygotowanej przez Gminę 
Pyrzyce dokumentacji i uzy-
skaniu niezbędnych pozwoleń 
utknęła w miejscu. Jak mó-
wi przysłowie, do trzech razy 
sztuka i za trzecim się udało. 
Burmistrz Pyrzyc, oprócz dwóch 
w/w, złożyła trzeci wniosek do 
programu Sportowa Polska 
2021 na dofinansowanie re-
montu pływalni w proporcjach 
50/50%. i otrzymała dofinan-
sowanie w wysokości 7 760 
286 PLN. Z informacji udzie-
lonej przez burmistrz Marzenę 
Podzińską podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej wynika, 
że w sprawie „wykluczenia” 
gminy Pyrzyce z dofinanso-
wań ze środków FIL pisała, 
a następnie spotkała się z Wo-
jewodą Zachodniopomorskim 
Zbigniewem Boguckim dwukrot-
nie i trzeci raz po przyznaniu 
dofinansowania z programu 
Sportowa Polska 2021 na te-
mat montażu finansowego dla 
remontu przyszkolnej pływalni. 
Jak widać, także po wysoko-
ści dofinansowania, w ocenie 
wniosków z Gminy Pyrzyce 
coś w gremiach rządowych 
się zmieniło i dotacja w wyso-
kości 50% kosztów remontu 
pływalni została przyznana.   

Historia
 przyszkolnej pływalni 

Ostatni raz można było 
popluskać się w basenie – 
pływalni przy ulicy Rejtana 
w Pyrzycach tuż przed świę-
tami wielkanocnymi w 2005 
roku. Po świętach Wielkiej 

Przełom w sprawie pływalni?
Nocy wodę z basenu wypom-
powano, a budynek dawnej 
pływalni stał się dla szkoły 
magazynem na krzesła, stoły 
itd. Pomysłów na powrót do 
basenowej świetności Pyrzyc 
od 2005 roku było wiele, ale 
żaden z nich nie został zre-
alizowany, powód zasadniczy 
to nie tylko koszty realizacji 
wizji ówcześnie rządzących, 
ale przede wszystkim koszty 
utrzymania takiego obiektu 
po jego oddaniu do użytku. 

Pomysł na reaktywację

6 listopada 2019 roku Bur-
mistrz Pyrzyc Marzena Podzińska 
zaprezentowała radnym gminy 
koncepcje rozbudowy i mo-
dernizacji budynku pływalni 
przy Szkole Podstawowej 
im.  Janusza Korczaka przy 
ulicy Rejtana w Pyrzycach. 
Burmistrz wybrała koncepcję 
remontu- modernizacji pływal-
ni przy ulicy Rejtana, która 
jest ściśle związane z sąsiedz-
twem szkoły podstawowej, 
pływalnia przede wszystkim 
byłaby obiektem dla uczniów 
do nauki pływania, wieczorami 
i w dni wolne od nauki służy-
łaby rekreacji dla wszystkich 
chętnych bez względu na wiek. 
Projekt przedłożony do kon-
sultacji został przygotowany 
przez firmę AGRAPOL wspól-
nie z pracownikami urzędu 
miejskiego. Podczas spotka-
nia w listopadzie 2019 roku 
pokazano możliwe rozwiąza-
nia dla przyszłej inwestycji, 
koszty jej realizacji, a także 
koszty związane z utrzyma-
niem obiektu. Przygotowana 
koncepcja zakłada wykorzy-
stanie istniejącego już obiektu 
starej pływalni i istniejącej 
niecki basenu, pomieszcze-
nia sąsiadujące miałyby być 

zagospodarowane  na strefę 
relaksacyjną zawierającą między 
innymi sauny, jacuzzi. Koszto-
rysowa wartość inwestycji  to 
kwota około 15 milionów zło-
tych. Trudno dziś powiedzieć, 
czy jest to koszt ostateczny, 
ponieważ tak naprawdę zwe-
ryfikuje go dopiero pierwszy 
przetarg na wykonanie inwesty-
cji. Został już wykonany projekt 
remontu-modernizacji pływalni 
i inwestycja ma już wszystkie 
wymagane prawem pozwole-
nia i teraz należy zmontować 
dla inwestycji plan finansowy, 
bo dotacja  z programu Spor-
towa Polska 2021, to dopiero 
50% szacunkowych kosztów.

Co dalej z pływalnią?

„Ostatnie moje spotka-
nie w panem Zbigniewem 
Boguckim, Wojewodą Za-
chodniopomorskim dotyczyło 
montażu finansowego dla tej 
inwestycji. Jeżeli gmina Py-

rzyce musiałaby dołożyć do 
inwestycji drugie 8 milionów 
złotych, to odbyłoby się to kosz-
tem innych zaplanowanych już 
przeze mnie inwestycji doty-
czących sieci wod-kan, dróg 
gminnych itd. Dlatego będę 
szukać kolejnych możliwości 
wsparcia zewnętrznego dla 
remontu pływalni. Na pew-
no jakiś wkład własny gminy 
do tej inwestycji będzie, ale 
musimy robić wszystko, by 
był jak najmniejszy. Jestem 
wdzięczna panu wojewodzie 
za zrozumienie, niezrozumia-
łej dla nas w gminie Pyrzyce 
sytuacji związanej z naszy-
mi wnioskami do RFIL. Liczę 
na dalszą dobrą współpracę 
przy tej inwestycji i innych na 
przykład obwodnicy Pyrzyc, 
o której także rozmawiałam 
z panem wojewodą” - przeka-
zała nam Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc. 

RT.

Podczas ostatniej sesji Rady 
Powiatu Pyrzyckiego radni wy-
słuchali informacji pod nazwą 
„Konsolidacja Szpitali - Analiza 
sytuacji ekonomiczno –finan-
sowej Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach” przygotowanej 
przez  Samodzielny Publicz-
ny Szpital Kliniczny Nr 1. im. 
prof. Tadeusza Sokołowskiego 
Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie 
i Szpital Powiatowy w Pyrzy-
cach. Informacje zaprezentował  
omówił dyrektor SPK Nr 1.  
dr n. med. Konrad Jarosz. Na-
leży przypomnieć, że dyskusja 
na temat przyszłości Szpita-
la Powiatowego w Pyrzycach 
iewentualnego połączenia go 
ze szpitalem klinicznym jest 
konsekwencją podpisania  
10.06.2021r. listu intencyj-
nego pomiędzy: Pomorskim 
Uniwersytetem Medycznym 
w Szczecinie Samodzielnym 
Publicznym Szpitalem Klinicz-
nym Nr 1. im. prof. Tadeusza 
Sokołowskiego Pomorskiego 

Negocjacje w sprawie połączenia szpitali

Wizualizacja pływalni
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Podczas ostatniej sesji Rady 

Powiatu Pyrzyckiego radni wy-
słuchali informacji pod nazwą 
„Konsolidacja Szpitali - Analiza 
sytuacji ekonomiczno –finan-
sowej Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach” przygotowanej 
przez  Samodzielny Publicz-
ny Szpital Kliniczny Nr 1. im. 
prof. Tadeusza Sokołowskiego 
Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie 
i Szpital Powiatowy w Pyrzy-
cach. Informacje zaprezentował  
omówił dyrektor SPK Nr 1.  
dr n. med. Konrad Jarosz. Na-
leży przypomnieć, że dyskusja 
na temat przyszłości Szpita-
la Powiatowego w Pyrzycach 
iewentualnego połączenia go 
ze szpitalem klinicznym jest 
konsekwencją podpisania  
10.06.2021r. listu intencyj-
nego pomiędzy: Pomorskim 
Uniwersytetem Medycznym 
w Szczecinie Samodzielnym 
Publicznym Szpitalem Klinicz-
nym Nr 1. im. prof. Tadeusza 
Sokołowskiego Pomorskiego 

Negocjacje w sprawie połączenia szpitali
Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie oraz Powiatem 
Pyrzyckim, Szpitalem Powia-
towym w Pyrzycach.

W podsumowaniu zapre-
zentowanej analizy czytamy 
między innymi - „Powyższe daje 
podstawę koncepcji połączenia 
Samodzielnego Publicznego 
Szpitala Klinicznego Nr 1. PUM 
w Szczecinie ze Szpitalem 
Powiatowym w Pyrzycach, 
zmierzającej do: Posze-
rzenia działalności Zakładu 
Opiekuńczo–Leczniczego, 
w tym opieki wentylacyjnej; 
Zaprzestanie działalności 
w obszarach: anestezjologii 
i intensywnej terapii, chirurgii 
ogólnej, ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu i przeniesie-
nie tych zakresów do SPSK 
Nr 1. w lokalizacji Szczecin; 
Utrzymanie i rozwój oddziału 
chorób wewnętrznych oraz 
ambulatoryjnej opieki specjali-
stycznej wraz z całodobowym 
ambulatorium”.

Związkowcy z pyrzyckiego 
szpitala obecni na sali obrad 
nie wyrazili zgody na zapro-
ponowaną przez dyrektora 
Konrada Jarosza koncepcję 
połączenia placówek, licząc 
na dalszą dyskusję i korek-
tę oferty przedłożonej przez 
SPSK Nr1.

Kończąc dyskusję na temat 
konsolidacji szpitali, Starosta 
Pyrzycki Stanisław Stępień 
poprosił biorących udział w dys-
kusji o przygotowanie swoich 

pytań, wątpliwości w temacie 
połączenia szpitali na piśmie 
do dalszej dyskusji na Komi-
sji Społecznej Rady Powiatu 
Pyrzyckiego. 

Skomplikowana sytuacja 
szpitali powiatowych w Pol-
sce powoduje, że pomysły 
na połączenie się tych placó-
wek z większą jednostką nie 
są odosobnione, najbliższe 
przykłady to szpital w Barlin-
ku, Dębnie i Gryfinie.

PP 

82. rocznica masowej zsyłki na Sybir
 - Światowy Dzień Sybiraka 

Sybir to słowo, które po 
82 latach budzi w ludziach 
ból i strach. Dzień Sybiraka 
to żywa lekcja historii oraz 
hołd dla zesłańców. Historia 

zsyłek na Syberię symbolicz-
nie zaczęła się 82 lata temu 
– 17 września 1939 roku – 
od ataku sowieckiej Rosji na 
Polskę. W bydlęcych wago-

nach, w 40-stopniowym mrozie 
przez wiele tygodni jechali 
w nieznane. Nadal nie jest 
znana dokładna liczba osób 
zesłanych w głąb Związku 
Sowieckiego. Na podstawie 
materiałów archiwalnych wy-
liczono, że tylko w czasie II 
wojny światowej deportowano 
z ziem polskich około 320 ty-
sięcy osób. Szacunki Związku 
Sybiraków mówią nawet o mi-
lionie Polaków. W 2013 roku 
postanowiono wpisać tę datę 
do katalogu świąt państwo-
wych „Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej oddaje hołd Pola-
kom zesłanym na Syberię, 
inne tereny Rosji i Związku 
Sowieckiego. Sejm Rzeczy-
pospolitej Polskiej upamiętnia 
tych, którzy tam zginęli tych, 

którym udało się powrócić do 
Ojczyzny, tych którzy osiedli 
w różnych częściach świata 
oraz tych, którzy pozostali 
w miejscu swego zesłania  
gdzie kultywowali polskość” 
- głosi przyjęta przez akla-
mację uchwała Izby. 

  Aby upamiętnić i oddać 
hołd zesłańcom, 17 września br. 
władze gminy Pyrzyce w oso-
bach:  Paweł Hyt, - zastępca 
burmistrza Pyrzyc, Dorota 
Grzybowska - sekretarz gmi-
ny Pyrzyce i Walenty Darczuk 
- członek Zachodniopomor-
skiego Związku Sybiraków 
w Szczecinie złożyli wiązan-
ki kwiatów pod Pomnikiem 
Katyńskim przy Kościele pw 
NMP w Pyrzycach.   
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Udanych przedsięwzięć nie 
brakowało nawet w najtrudniejszym 
czasie walki z koronawirusem. 
Z roku na rok współpraca między 
NGO-sami i samorządami Po-
morza Zachodniego zyskuje na 
sile. Wyróżniające się działania 
zostały docenione w konkursie 
„Samorządowy Lider Współpra-
cy z NGO 2021”. – Samorządy, 
które traktują organizacje poza-
rządowe jako wartość dodaną 
mają kwitnące życie społeczne, 
społeczeństwo bardziej spójne 
i bez wykluczeń – mówił marszałek 
Olgierd Geblewicz podczas finału 
konkursu, 16 września. W tym 
roku nagrody główne przyznano: 
Gminie Miasto Szczecin, Powiato-
wi Pyrzyckiemu, Gminie Pyrzyce 
oraz Gminie Świeszyno. Zwy-
cięskie JST otrzymają nagrody 
finansowe na dalsze działania 
z organizacjami, wolontariusza-
mi, aktywnymi mieszkańcami. 

Współpraca
 na najwyższym poziomie

   W tym roku konkurs Marszałka 
Województwa Zachodniopomor-
skiego „Samorządowy Lider 
Współpracy z NGO” rozstrzy-
gany był już po raz dziewiąty. To 
konkurs wyjątkowy – skierowany 
do aktywnych JST, szczególnie 
ceniących sobie współpracę 
z organizacjami pozarządo-
wymi. Tegoroczna edycja była 
wyjątkowa też z innego wzglę-
du. W trudnym czasie pandemii, 
która przyniosła wszystkim wy-
zwania, niepewność i dynamicznie 
zmieniającą się rzeczywistość 
– gminy i powiaty kontynuowa-
ły współpracę z organizacjami 
pozarządowymi – zarówno fi-
nansową, jak i niefinansową. 
Dobrych działań i projektów nie 
brakowało.

 – W ciągu 30 lat wolnej i sa-
morządnej Polski organizacje 
pozarządowe w województwie 
zachodniopomorskim rozwinęły 
skrzydła. Oficjalnie zarejestrowa-
nych jest prawie 7,5 tys. NGO-sów. 
To jedno z naszych największych 
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osiągnięć na Pomorzu Zachod-
nim, nasz gigantyczny dorobek 
i wielkie bogactwo. Organizacje 
pozarządowe świadczą o tym, że 
nasze społeczeństwo żyje i inte-
gruje się. Widzę bezpośrednio 
związek między tym, jak gmina 
rozwija się i jak traktuje organi-
zacje pozarządowe. Samorządy, 
które traktują organizacje poza-
rządowe jako wartość dodaną 
mają kwitnące życie społeczne, 
społeczeństwo bardziej spójne 
i bez wykluczeń – mówił Marszałek 
Województwa Zachodniopo-
morskiego Olgierd Geblewicz. 
– W naszej strategii, pierwszym 
celem jest otwarta społeczność 
– otwarta na innych, tolerancyj-
na, wspierająca się nawzajem, 
społeczność, która potrafi się in-
tegrować.  Wszystkim państwu 
dziękuję za ten rok. Doceniam, 
że pomimo wielu przeszkód, po-
trafiliście efektywnie pracować. 
Pomagajcie tak dalej, pomagaj-
cie też w promowaniu szczepień, 
bo jesteście najbliżej obywateli 
– dodał marszałek.

Przedmiotem konkursowej 
oceny była współpraca prowa-
dzona przez jednostki samorządu 
terytorialnego z organizacjami 
pozarządowymi od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2020 roku. Sa-
morządy oceniano w czterech 
kategoriach. Nagrody podczas 

uroczystości wręczali marszałek 
Olgierd Geblewicz i wicemarsza-
łek Olgierd Kustosz. 

Powiat Pyrzycki po raz 
pierwszy z tytułem 

  W kategorii Powiaty zwyciężył 
po raz pierwszy w historii konkur-
su Powiat Pyrzycki. Doceniono, 
że samorząd wykazywał szcze-
gólną przychylność i wsparcie 
dla inicjatyw mających na ce-
lu integrację społeczną. Dzięki 
współpracy z organizacjami po-
zarządowymi, które zdecydowały 
się realizować przedsięwzięcia 
pomimo trudnych warunków prze-
prowadzono szereg akcji, takich 
jak: festiwal muzyki letniej, kino 
plenerowe, czy też spotkania po-
etyckie skierowane do młodzieży 
i dzieci. Nie zabrakło wykorzystania 
lokalnego potencjału w posta-
ci akcji szycia maseczek, które 
rozdawano podczas lokalnych 
wydarzeń.

Gmina Pyrzyce
 czwarty raz z tytułem 
   Gmina Pyrzyce zwyciężyła 

natomiast w kategorii Gminy li-
czące 15 - 40 tys. mieszkańców. 
Samorząd od lat konsekwentnie 
rozwija współpracę z organizacjami 
pozarządowymi prowadzący-
mi działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym. W 2020 
roku w partnerstwie współorga-

nizowano Jubileusz 15-lecia 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
w Pyrzycach oraz przekazano 
pomieszczenia na siedziby dla 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku 
oraz Polskiego Związku Emerytów 
Rencistów i Inwalidów Oddział 
Pyrzyce. Podczas pandemii 
gmina współdziałała z lokalną 
ochotniczą strażą pożarną na 
rzecz poprawienia bezpieczeń-
stwa mieszkańców gminy. 

Nagroda na dalsze działania
   Samorządy, które zwyciężyły 

w konkursie marszałka otrzyma-
ły statuetkę wykonana przez dr. 
hab. Jerzego Lipczyńskiego oraz 
nagrodę finansową w wysokości 
10 000 zł, z przeznaczeniem na 
współpracę z sektorem poza-
rządowym. Zwycięzca konkursu 
ma także prawo posługiwać się 
przyznanym tytułem „Samorzą-
dowy Lider Współpracy z NGO 
2021” we wszystkich materiach 
promocyjnych. 

Zwycięzców wybrała komisja 
konkursowa, która obradowała 
pod przewodnictwem dyrektor 
Wydziału Współpracy Społecznej 
Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
Justyny Jakubowicz-Dziduch.

Rekomendacja Szymkowicza 
przegrała 
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W lipcu bieżącego roku 
radny Mariusz Szymkowicz 
przewodniczący Klubu Radny 
Prawa i Sprawiedliwości w Ra-
dzie Miejskiej w Pyrzycach 
objął stanowisko zastępcy 
wójta Gminy Bielice. By za-
siąść w fotelu wiceszefa gminy 
Bielice, musiał zgodnie z prze-
pisami prawa zrezygnować 
z fotela radnego gminy Pyrzy-
ce, tym samym dla politycznej 
kariery wystawił do wiatru 171 
osób, które oddały na niego 
głos w wyborach w 2018 roku. 
W związku z tym,  5 lipca 2021 
komisarz wyborczy w Szczeci-
nie opublikował postanowienie  
w sprawie wygaśnięcia man-
datu radnego Rady Miejskiej 
w Pyrzycach Mariusza Szym-
kowicza, następnie Wojewoda 
Zachodniopomorski 16 lipca 
2021 zarządził wybory uzu-
pełniające w okręgu Nr 3 na 
dzień 26 września 2021. 

O mandat porzucony przez 
Szymkowicza postanowiła 
ubiegać się Sylwia Borkow-
ska popierana przez Marzenę 
Podzińską Burmistrz Pyrzyc, 
Platformę Obywatelską, Pol-
skie Stronnictwo Ludowe, 
Polska 2050, Nowa Lewica 
i Klub Radnych Pracujmy 
Razem w Radzie Miejskiej 

w Pyrzycach. Z poparciem 
partii Prawo i Sprawiedli-
wość postanowiła o mandat 
zawalczyć Beata Osińska. 
Jeżeli chodzi o kampanię wy-
borczą, to można uznać, że 
była to kampania do jednej 
bramki, kandydatka PiS była 
obecna w mediach społecz-
nościowych poprzez swoich 
rzeczników, szczególnie Ma-
riusza Szymkowicza, który jak 
mogliśmy przeczytać na jed-
nym z wpisów wyborczych, 
REKOMENDOWAŁ Osińską 
i do tego należy dodać zero-
wy kontakt z mediami. Jeżeli 
chodzi o Sylwię Borkowską, to 
widać było, że naprawdę chce 
zdobyć mandat. Swoją kam-
panię prowadziła  na ulicach  
okręgu wyborczego, a także 
na facebooku. Bój o mandat 
radnej Osińskiej prowadzony 
przez Szymkowicza przypominał 
trochę kampanię Magdaleny 
Ogórek forsowanej przez Lesz-
ka Millera na prezydenta RP. 
Ogórek nie odpowiadała na 
pytania dziennikarzy, odpo-
wiadał za nią Miller i tu było 
podobnie. Wybory te, oczy-
wiście w mikroskali można 
uznać jako pewne badanie 
pyrzyckiej opinii publicznej, 
bo przecież Borkowska nie 
ukrywała od początku, że 

jest szefem pyrzyckiego ko-
ła Platformy Obywatelskiej, 
a Osińska nie była w stanie 
ukryć, że jest przyklejona do 
Prawa i Sprawiedliwości. Nie 
mamy danych, jakie do końca 
były motywacje wyborców, ale 
wynik jest jaki jest i kampanię 
poprowadzoną pod kierow-
nictwem Szymkowicza szlag 
trafił. Efekt w Radzie Miejskiej 

Rekomendacja Szymkowicza 
przegrała 

jest dziś taki, że Klub Rad-
nych Prawa i Sprawiedliwości 
przestał istnieć, bo minimal-
ny, wymagany prawem skład 
klubu radnych to trzy osoby, 
a są już tylko dwie, zaś Klub 
Radnych Pracujmy Razem na 
ostatniej sesji wzmocnił się 
o Sylwię Borkowską i liczy już 
6 radnych. 

RT

 Koniec roku szkolnego 
2020/21 w czerwcu tego roku,  
kiedy to uczniowie powróci-
li do szkół  z nauki zdalnej  
trwającej niemal  półtora roku  
pokazał, że zarówno ucznio-
wie, rodzice oraz nauczyciele 
potrzebują wsparcia w tej jakże 
nowej trudnej rzeczywistości.

Spostrzeżenia nauczycieli 
i szkolnych specjalistów pokaza-
ły, jakie są potrzeby w zakresie 
wsparcia . Wychodząc naprze-
ciw tym potrzebom ZS nr 2 
Centrum Kształcenia Usta-
wicznego   w Pyrzycach oraz 

Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna w Pyrzycach po 
patronatem starosty pyrzyckiego 
i burmistrz Pyrzyc oraz Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej 
organizują w PDK w Pyrzy-
cach konferencję pod nazwą: 
„ Skuteczne wspieranie dziec-
ka w szkole i w rodzinie”.

Celem  tej konferencji jest 
wskazanie rodzicom sytuacji, 
w jakich należy wesprzeć dziec-
ko , jak rozpoznać moment, 
kiedy dziecko tego wsparcia 
potrzebuje oraz jakie są moż-
liwe metody i formy pomocy, 

do kogo należy się 
zwrócić i jak tę pomoc 
skutecznie zorganizować. Ze 
względu na warunki pandemicz-
ne zaprosimy  przedstawicieli 
szkół oraz rodziców. 

Zależy nam na tym, aby 
rodzice uczestniczący w kon-
ferencji dostali jak największą 
dawkę wsparcia wiedzy,  którą 
podzielą się z innymi rodzi-
cami. Dla nas dobro naszych 
uczniów i możliwość wspierania 
ich i ich rodziców to najważ-
niejsze w tym trudnym czasie 
zadanie.  

Podczas konferencji po-
rozmawiamy o sytuacji dzieci 
w rodzinie w dobie pandemii, 
trudnościach wynikających 
z okresu adolescencji, samo-
okaleczeniach, uzależnieniach, 
o zdrowiu i substancjach 
psychoaktywnych.

Program konferencji da-
je możliwość odnalezienia 
odpowiedzi na  pytania jak 
skutecznie wspierać dziecko 
w szkle i w rodzinie. 

„Skuteczne wspieranie dziecka w szkole i w rodzinie”
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Wrzesień z mocnym uderzeniem 
przez Husaria Fight Team.Szanowni Państwo! 

    Dziękuję Bogu i ludziom 
za wspaniałe spotkanie z we-
teranami pt: „Patriotyzm nutą 
i słowem pisany”. Drugi człon 
spotkania to wydarzenie z okazji 
Światowego Dnia Turysty-
ki  pn. „Młodzi na szlakach 
turystycznych Pomorza Za-
chodniego”, które odbyło się 
na terenie Ogrodu Dendro-
logicznego w Przelewicach. 
Żołnierze są bardzo dobry-
mi zwiadowcami i byli bardzo 
pomocni w przeprowadzeniu 
takiego wydarzenia. 

Pogoda nam dopisała i spo-
tkanie odbyło się w wolnej 
przestrzeni. Mieliśmy wspaniałą 
atmosferę. To było spotkanie 
na bardzo wysokich wibra-
cjach. Nawet słońce wychyliło 
się zza korony drzew, aby zo-
baczyć, co też  tu się dzieje? 
A działo się dużo! 

To było już czwarte spotkanie 
w Przelewicach z weterana-
mi- żołnierzami, którzy brali 
udział w misjach i operacjach 
wojskowych poza granicami 
kraju. Pomysłodawcą organi-
zowania takich spotkań  jest  
starszy chorąży sztabowy Le-
szek Biliński, który służy w 5 
Pułku Inżynieryjnym w Szcze-
cinie. Sam brał udział w dwóch 
misjach. 

Dziękuję dowódcy 5 Pułku 
Inżynieryjnego w Szczecinie 
panu pułkownikowi Mariuszowi 
Ochalskiemu za wspaniałą 
współpracę ze Stowarzy-
szeniem „Otwarte okno”. 
Dziękuję żołnierzom z innych 
jednostek wojskowych, ze szta-
bów wojskowych za obecność 
i uczestnictwo. Dziękuję dy-
rekcji Ogrodów Przelewice 
za wspaniałą współpracę. 
Ogrody Przelewice reprezen-
tował zastępca dyrektora pan 
Przemysław Maciąg. Dzięku-
ję Marszałkowi Województwa 
Zachodniopomorskiego pa-
nu  Olgierdowi Geblewiczowi 
za objęcie Patronatem Ho-
norowym naszego spotkania. 
Jestem bardzo wdzięczna Wi-

cemarszałkowi Województwa 
Zachodniopomorskiego pa-
nu Olgierdowi Kustoszowi za 
obecność. Za uczestnictwo, za 
pomoc. Za miłe słowa i za to, 
że jest wspaniałym człowiekiem 
dla ludzi. Dziękuję pani Annie 
Bańkowskiej, która jest człon-
kinią Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego za to, 
że była z nami tego dnia. Za 
miłe słowa. Za udział w spo-
tkaniu, w którym brały udziały 
dzieci i młodzież z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego 
wraz z dyrektorami i nauczy-
cielami. Dziękuję wspaniałej 
kobiecie, która włożyła w to 
przedsięwzięcie swoje szla-
chetne serce, a mam na 
myśli Wicestarostę Powiatu 
Pyrzyckiego panią Ewę Gą-
siorowską- Nawój. Dziękuję 
włodarzowi Gminy Przele-
wice Panu Mieczysławowi 
Mularczykowi za okazaną  
pomoc, która była niezbęd-
na. Zaszczycili nas swoją 
obecnością :Burmistrz Miasta 
i Gminy Pyrzyce pani Marzena 
Podzińska. Wiceburmistrz Mia-
sta i Gminy Lipiany pani Anna 
Hackiewicz-Gębska. Sekretarz 
Gminy Przelewice pan Zbi-
gniew Kupisz, przewodniczący 
Rady Gminy Przelewice pan 

Marian Świderski z radnymi 
tejże Rady Gminy. Dziękuję 
pani  dyrektor Wioletcie Le-
śniewskiej z Wydziału Oświaty, 
Kultury, Turystyki i Sportu 
w Starostwie Powiatowym 
w Pyrzycach za obecność. 
Był wśród nas ksiądz Adam 
Polanowski, proboszcz parafii 
Jesionowo. Dziękuję pracow-
nikom Ogrodów Przelewice 
za bardzo sprawną obsługę 
w czasie poczęstunku. Były 
pieczone kiełbaski i pyszne 
ciasta, które  przygotowali 
członkowie stowarzyszenia 
„Otwarte okno” i sympatycy 
tegoż stowarzyszenia. Żołnierską 
grochówkę zasponsorowali 
żołnierze 5 Pułku Inżynieryj-
nego  z dowódcą na czele. 
Serdeczne podziękowania 
składam Ochotnikom Straża-
kom z Przelewic i z Płońska 
wraz z prezesem Ochotniczych 
Straży Pożarnych panem Hen-
rykiem Nawojem nota bene 
radnym Gminy Przelewice za 
ogromne zaangażowanie, bo 
dzięki Wam cisi bohaterowie 
uczestnicy spotkania mogli 
siedzieć na ławkach. Dzię-
kuję sołtysowi wsi Ukiernica 
panu Janowi Kasprzakowi za 
przywiezienie ławek. Nasze 
spotkanie uświetnili swoimi 

występami Mariusz Winnicki 
koncertem „Przystanek mi-
łość”. Gitara i śpiew Mariusz 
Winnicki, elektryczne skrzyp-
ce pani Magdalena Kusiak 
- Ogińska.  Gitara pan Łu-
kasz Zacierski. Muzykę do 
moich wierszy skomponował 
Mariusz Winnicki i pięknie je 
zaśpiewał,  bo miłość i wojna 
zawsze szły w parze. To wo-
jownicy wyruszali na wojnę, 
a kobiety pełne miłości, tęsk-
noty i nadziei czekały na ich 
powrót.  Wspaniałych wrażeń 
dostarczyli nam muzycy Orkie-
stry Wojskowej w Szczecinie 
z solistą- żołnierzem Rafałem 
Grzesiukiem. Orkiestrą dyrygo-
wał plutonowy Łukasz Turek.  
Dziękuję Agencji Rozrywkowej 
„ViVA- ART” za bardzo dobrą 
obsługę, nagłośnienie. Nad 
sprawnym przebiegiem spo-
tkania czuwał prowadząc je 
wspaniale pan Ryszard Tański 
redaktor naczelny Dwutygo-
dnika Puls Powiatu.

Całe spotkanie uwiecznił 
na fotografiach pan Marek 
Kowalczuk i w kolorowych far-
tuszkach pięknie prezentowały 
się panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Jesionowo. 

Z wyrazami szacunku
 Krystyna Nawój

 „PODZIĘKOWANIOM NIE MA KOŃCA”

Foto: Marek Kowalczuk
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 HFT zaznaczyło swoje 
miejsce na mapie polskich 
zapasów poprzez dobre wystę-
py zawodników i zawodniczek 
na turniejach zapaśniczych. 

Najpierw 4-5.09 nasi za-
wodnicy wystartowali w VII 
Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Szkoły, gdzie po dobrych 
występach indywidualnych zdo-
byli wicemistrzostwo polski 
szkół drużynowo. 

wyniki indywidualne: 

►złoto zdobyli 

50 kg Igor Posyniak (Gmi-
na Kozielice), 27 kg Nikola 
Przybył (Gmina Warnice), 
42 kg Anita Przybył  (Gmina 
Warnice) młodziczka, 23 kg  
Antek Chwalba (Gmina Py-
rzyce) debiut  

► srebro zdobyli: 

62 kg Wiktoria Pacyna (Gmi-
na Kozielice) młodziczka, 50 
kg Sara Malkiewicz(Gmina 
Warnice) młodziczka, 33 kg 
Maja Górecka (Gmina Warni-

Wrzesień z mocnym uderzeniem 
przez Husaria Fight Team.

ce), 24 kg Franciszek Chwalba 
(Gmina Pyrzyce) debiut, 55 kg 
Wiktor Tryka (Gmina Pyrzy-
ce) debiut, 30 kg Aleksander 
Kabziński (Gmina Pyrzyce) 

► brąz zdobyli: 
38 kg Maciej Górecki (Gmi-

na Warnice), 30 kg Gabriel 
Szustak (Gmina Pyrzyce), 23 
kg Natalia Berdzik (Gmina Py-
rzyce) debiut, 24 kg Gosia 
Bardzik (Gmina Pyrzyce) debiut, 
25 kg Kacper Stępień(Gmina 
Pyrzyce)debiut, 54 kg Han-
na Sarba (Gmina Kozielice) 
młodziczka, 39 kg Anastazja 
Kabzińska (Gmina Pyrzyce/
Kozielice) młodziczka, 36 kg 
Amelia Laskowska (Gmina Py-
rzyce/Kozielice)młodziczka, 
32 kg Jakub Szustak (Gmina 
Pyrzyce) debiut , 41 kg  Sylwia 
Stefaniak (Gmina Kozielice)

 Natępnie 18.09 w Kro-
toszynie (chłopcy)  i 25.09 
w Poznaniu (dziewczyny 
i chłopcy styl klasyczny) od-
były się najważniejsze zawody 
w współzawodnictwie dzieci 
i młodzieży w kategorii młodzik 
i młodziczka. W Krotoszynie 
najlepiej zaprezentowali się: 

Antoni Antczak 41 kg srebrny 
medal i Łukasz Serwatkiewicz 
48 kg medal brązowy i oni 
będą reprezentować HFT na  

Mistrzostwach Polski Młodzików, 
ponieważ był to wewnętrzny 
turniej eliminacyjny na MP. 

W Poznaniu byliśmy świad-
kami nowej historii, którą 
stworzyły młodziczki z HFT 
zdobywając aż 4 złota i jest to 
jak na razie najlepszy wynik 
na ziemi pyrzyckiej (złoto Anita 
Przybył 42 kg, Sara Malkie-
wicz 50 kg, Wiktoria Pacyna 
62 kg i Anastazja Kabzińska 39 
kg)  dodatkowo srebro zdoby-
ła Hanna Sarba 54 kg, a brąz 
Amelia Laskowska 36 kg i 5 
miejsca zajęły Julia Terebus 50 
kg i Zosia Grzejszczyk 58 kg. 
I w stylu klasycznym najlepiej 
spisał się Łukasz Serwatkie-
wicz przegrywając o medal 
brązowy ostatecznie plasu-
je się na wysokim 5 miejscu. 

Husaria Fight Team wygrywa 
klasyfikację drużynową wśród 
młodziczek i jest to pierwszy 
tak prestiżowy triumf na jed-

nej z najważniejszych imprez 
w kraju. W listopadzie odbędą 
się Mistrzostwa Polski mło-
dzików i młodziczek. 

 
 
  23.09 odbyła się 15 edy-

cja Gali MMA Gladiator Arena 
- Amateur Fight Night w Pyrzyc-
kim Domu Kultury, a patronat 
pełniła pani burmistrz Marzena 
Podzińska. Byliśmy świadkami 
10 walk w tym 4 reprezen-
tantów Husaria Fight Team, 
ale tylko jeden - Eryk Czuł-
nowski wyszedł zwycięsko ze 
swojego pojedynku, reszta tj. 
Oskar Nowakowski, Krystian 
Grochowski i Michał Balcer-
czak musieli uznać wyższość 
przeciwników. Całą galę można 
obejrzeć ponownie na kana-
le Youtube Gladiator Arena.

 
ze Sportowym 

Pozdrowieniem 
prezes 

Husaria Fight Team 
mgr Wojciech Antczak

tel. +48 668452059 
email: video.husariafightte-
am@gmail.com 
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Świat  obok nas
Pod koniec lata ma miejsce 

migracja ptaków do ciepłych 
krajów. W Polsce dzieje się 
tak z powodu mroźnej zimy 
i braku pożywienia. 

Do ptaków, które wylatują 
z naszego kraju, wbrew obie-
gowej opinii, nie zaliczają się 

sójki. One nie wybierają się 
za morze. Sójki zwykle widzi-
my w locie. Ale bynajmniej 
nie dlatego, że powietrze sta-
ło się jej żywiołem. Jedynie 
dlatego, że to bardzo płochli-
wy ptak. Najpewniej czują się 
schowane wysoko wśród ga-
łęzi drzew. Zawsze czujne 

i spostrzegawcze. Stamtąd 
obserwują okolicę i ostrzega-
ją wszystkich mieszkańców 
lasu głośnym skrzeczeniem 
o zagrożeniu.

Sójki to wielcy amatorzy 
żołędzi, jesienią, gdy dęby 
owocują, przedsiębiorcze sój-
ki przygotowują zapasy na 
zimę. Wówczas stada sójek 

przemieszczają się po okoli-
cy odwiedzając znane sobie 
skupiska dębów. Pod jednym 
z takich dębów, gdzie sójka 
zleciała z drzewa na ziemię 
za spadającymi żołędziami, 
udało mi się zrobić jej załą-
czone zdjęcie.

 
            Marian Białkowski


