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NIE DZIEJE SIĘ NIC

Obcokrajowcy 
w powiecie 

Pyrzyczanin ustrzelił  
Mistrzostwo  Polski

Jeszcze nie złożyli 
wniosków, a już dostali 

Pyrzycki SĄD Pyrzycki SĄD 
dwa razy dwa razy 
uniewinniony!uniewinniony!

44,6 miliona 
Polskiego Ładu
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W południowej części  Pyrzyc, w rejonie ulicy Lipiańskiej trwa 
długo oczekiwana przez mieszkańców i przedsiębiorców inwe-
stycja wodno -   kanalizacyjna.   Budowany wodociąg nie  tylko 
dostarczy wodę ze Stacji Uzdatniania Wody należącej do Py-
rzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, ale, co bardzo waż-
ne, zwiększy bezpieczeństwo przeciwpożarowe w tym rejonie 
miasta. Na całej trasie nowego wodociągu co 100 metrów budo-
wany jest hydrant przeciwpożarowy, obecnie trwa ich montaż. 

W związku z epidemią koro-
nawirusa  i  zawieszeniem  za-
jęć  w  szkołach  i  placówkach, 
od  1  kwietnia  br.  samorządy 
mogły  starać  się  o  pieniądze 
na zakup sprzętu dla uczniów 
i nauczycieli do zdalnej nauki. 
Od samego początku program 
dofinansowania cieszył się du-
żym zainteresowaniem.
Z  naszego  województwa 

wpłynęło  129  wniosków  na 
131 gmin i powiatów. Dodatko-
we pieniądze dla samorządów 
to efekt współpracy ministrów 
edukacji  i  cyfryzacji  oraz  sta-
rań  resortu  cyfryzacji,  dzięki 
którym  Komisja  Europejska 
zgodziła  się,  aby  zaoszczę-
dzone  środki  w  ramach  Pro-

Nauczyciel wychowania fizycz-
nego w Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Brzesku Wojciech 
Zalewski  został uhonorowany 
tytułem i medalem PTTK „Na-
uczyciel Kraju Ojczystego”. 
Takie wyróżnienie za wielolet-

nią pracę z dziećmi i młodzieżą  
przyznała nauczycielowi z Brze-
ska Zarząd Główny Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Kra-
joznawczego. 

Będzie woda dla mieszkańców 
i strażaków

Komputery po strzechy 
gramu  Operacyjnego  Polska 
Cyfrowa  przekazać  za  za-
kup  sprzętu  dla  szkół.  Kwota 
wsparcia,  jaką  otrzymały  sa-
morządy,  została  powiązana 
z liczbą uczniów w określonej 
gminie  lub  powiecie.  Wnioski 
przyjmowało Centrum Projek-
tów  Polska  Cyfrowa  (CPPC). 
Działanie jest finansowane ze 
środków  Europejskiego  Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 
w  ramach  Programu  Opera-
cyjnego  Polska  Cyfrowa  na 
lata 2014-2020.
Poniżej zestawienie pyrzyc-

kich samorządów, które wzięły 
udział w konkursie oraz kwoty 
przyznanych grantów.

Rajdy Wojtka docenione

Wręczenie  odznaczenia  od-
było się 21 października 2021 
w siedzibie Zarządu Głównego 
Polskiego  Towarzystwa  Tury-
styczno-Krajoznawczego  przy 
ul. Senatorskiej 11- Pałac Ma-
łachowskich w Warszawie. Uro-
czystego wręczenia tytułu i me-
dalu Wojciechowi Zalewskiemu 
w imieniu kapituły dokonała pani 
Marzena Machałek - Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach ostrzega-
ją przed kolejnym uaktywnieniem się oszustów. Znowu dzwo-
nią!!! 
Tym razem historia dot. spowodowania wypadku przez oso-

bę najbliższą tj. syna/ córkę i potrzeby pieniędzy na opłacenie 
grzywny, jeżeli tego nie uczyni zostanie zatrzymana. Następnie 
telefon przejmuje osoba przedstawiająca się jako policjant, któ-
ry potwierdza, że  faktycznie potrzebna  jest gotówka. Oszuści 
wypytują, czy osoby starsze posiadają pieniądze w domu oraz 
oszczędności w banku.

 OSTRZEGAMY!!! 

Prawdziwi policjanci ani prokuratorzy nie proszą o przekaza-
nie pieniędzy- tak zachowują się oszuści!
Przede wszystkim pamiętajmy
- nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów
- w szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Poli-

cji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach 
telefonicznie! Nigdy nie proszą też o przekazanie pieniędzy
- pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że za-

chowujemy się rozsądnie.

Oszuści 
znowu dzwonią i próbują
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Oszuści 
znowu dzwonią i próbują
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WÓJT  GMINY
  KOZIELICE

informuje, 
że w Urzędzie Gminy Kozielice, 

Kozielice 73
wywieszony został Wykaz Nieruchomości

przeznaczonej do dzierżawy  
w drodze bezprzetargowej

obręb Kozielice, gmina Kozielice 
działka 393/1 o pow. 4.480m2

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

Tempo  wręczania  symbolicznych  cze-
ków  (tablic)  na  różne  samorządowe po-
trzeby  jest  od  kilku  lat  bardzo  wysokie. 
Bardzo  często  włodarze  naszego  pań-
stwa  przyjeżdżają  do  miast,  wsi  i  tam 
grupowo  samorządowcom  wręczają  ta-
blice z zapisaną na niej kwotą, ogłasza-
jąc w ten sposób wyniki jakiegoś konkur-
su,  do  którego  obdarowane  samorządy 
przestąpiły i złożyły wnioski.  

Jednak,  jak  życie  pokazuje,  można 
zrobić wręczanie symbolicznych czeków 
zanim  jeszcze  sam  obdarowany  –  gmi-
na  złoży  wniosek.  Tak  się  stało  8  paź-
dziernika 2021 r. w Stargardzie, podczas 
konferencji,  z  udziałem  Janusza  Cie-
szyńskiego  -  sekretarza  stanu  w  Kan-
celarii  Prezesa Rady Ministrów  -  pełno-
mocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa, 
Leszka  Dobrzyńskiego  -  posła  na  Sejm 
RP oraz Zbigniewa Boguckiego – Woje-
wody  Zachodniopomorskiego,  podczas 
której  zainaugurowany  został  ogólno-
polski program „Cyfrowa Gmina”. Wtedy 
to  między  innymi  wójtom,  burmistrzom 
z powiatu pyrzyckiego wręczono tabliczki 
z wypisanymi kwotami, o które będą mo-
gli się w imieniu samorządów ubiegać 10 
dni później, a to dlatego, że nabór wnio-
sków Cyfrowa Gmina  ruszył  dopiero  18 
października 2021 r. 

Trudno zrozumieć więc, czemu uroczy-
stość wręczania tablic miała służyć, sko-
ro  dofinansowanie  z  programu  Cyfrowa 
Gmina jest obligatoryjne i należy się każ-
dej gminie w Polsce. Kwoty przypadające 
dla gmin będą zależeć od  liczby miesz-

Jeszcze nie złożyli wniosków, a już dostali 
kańców  i  zamożności  gminy  mierzonej 
wskaźnikiem dochodów podatkowych G. 
W  województwie  zachodniopomorskim 
na 113 gmin uprawnionych do aplikowa-
nia o środki w ramach „Cyfrowej Gminy” 
przeznaczono na alokację ponad 26 mi-
lionów zł. Wszystkie gminy z wojewódz-
twa  zachodniopomorskiego  będą  mogły 
wziąć udział w pierwszym naborze, który 
ruszył 18 października 2021. 

Dofinansowanie  „Cyfrowa  Gmina”  to 
projekt  finansowany  z  Funduszy  Euro-
pejskich, w ramach programu React-EU. 
Będzie można przeznaczyć go na zada-
nia  z  zakresu  rozwoju  cyfrowego  insty-
tucji  samorządowych  oraz  zwiększenie 
cyberbezpieczeństwa:  cyfryzację  urzę-
dów JST  i  jednostek  im podległych oraz 
nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu 
IT i oprogramowania,  licencje niezbędne 
do  realizacji  e-usług,  pracę  i  edukację 
zdalną,  czy  też  analizę  stanu  cyberbez-

pieczeństwa  JST,  a  także  zapewnienie 
cyberbezpieczeństwa  samorządowych 
systemów informatycznych.

W ramach projektu w powiecie pyrzyc-
kim dla gmin wyliczono kwoty: Bielice 100 
000,00  zł,  Pyrzyc  576  810,00  zł, Warni-
ce 103 290,00 zł, Lipiany 173 820,00 zł, 
Przelewice 153 460,00 zł i Kozielice 100 
000,00 zł. Na dofinansowania  jak powy-
żej gminą mogą składać wnioski.

Należy  się  oczywiście  cieszyć,  że  do 
gmin  na  cyfryzację  trafią  kolejne  unijne 
pieniądze,  można  jedynie  zastanawiać 
się nad bardzo medialną  formą  ich dys-
trybucji.

RT

Według naukowców uzyskanie odporności stadnej na 
COVID-19 nastąpi, kiedy 70 proc. społeczeństwa zo-
stanie zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2. Program 
szczepień ruszył w Polsce 27 grudnia 2021 roku, a dziś, 
jak widzimy w załączonej do tekstu tabeli, tylko gmina 
Bielice przekroczyła 50% w pełni zaszczepionych, tuż 
przed połówką jest gmina Pyrzyce, a pozostałe gminy 
mają jeszcze sporo, by zaliczyć 50%. Kolejność w ran-
kingu wskaźnika zaszczepienie mieszkańców pyrzyckich 
gmin jest jest od kilu miesięcy bardzo podobna, jednak 
najgorsza sytuacja w ilości zaszczepionych mieszkańców 
jest w gminie Przelewice, którą od lidera tabeli, Bielic 
dzieli prawie 10%. Jak na razie nie widać jakiś specjal-
nych pomysłów na poprawę sytuacji, ani na szczeblu 
rządowym, ani samorządowym. Jeżeli chodzi o analizę 
danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia do-
tyczących tego, jakie grupy szczepią się najchętniej, to w 
naszym powiecie są to osoby w wieku 40- 59 roku życia, 
najmniej entuzjazmu do szczepień przejawiają mieszkań-
cy naszego powiatu w wieku 12-19 lat. Publikowane i 
komentowane w materiale dane dotyczą informacji MZ 
z dnia 24.10.2021.

PP

Daleko nam do odporności stadnej



                                                                     Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                                           26.10.2021  5                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                              

pieczeństwa  JST,  a  także  zapewnienie 
cyberbezpieczeństwa  samorządowych 
systemów informatycznych.

W ramach projektu w powiecie pyrzyc-
kim dla gmin wyliczono kwoty: Bielice 100 
000,00  zł,  Pyrzyc  576  810,00  zł, Warni-
ce 103 290,00 zł, Lipiany 173 820,00 zł, 
Przelewice 153 460,00 zł i Kozielice 100 
000,00 zł. Na dofinansowania  jak powy-
żej gminą mogą składać wnioski.

Należy  się  oczywiście  cieszyć,  że  do 
gmin  na  cyfryzację  trafią  kolejne  unijne 
pieniądze,  można  jedynie  zastanawiać 
się nad bardzo medialną  formą  ich dys-
trybucji.

RT

Według naukowców uzyskanie odporności stadnej na 
COVID-19 nastąpi, kiedy 70 proc. społeczeństwa zo-
stanie zaszczepionych przeciw SARS-CoV-2. Program 
szczepień ruszył w Polsce 27 grudnia 2021 roku, a dziś, 
jak widzimy w załączonej do tekstu tabeli, tylko gmina 
Bielice przekroczyła 50% w pełni zaszczepionych, tuż 
przed połówką jest gmina Pyrzyce, a pozostałe gminy 
mają jeszcze sporo, by zaliczyć 50%. Kolejność w ran-
kingu wskaźnika zaszczepienie mieszkańców pyrzyckich 
gmin jest jest od kilu miesięcy bardzo podobna, jednak 
najgorsza sytuacja w ilości zaszczepionych mieszkańców 
jest w gminie Przelewice, którą od lidera tabeli, Bielic 
dzieli prawie 10%. Jak na razie nie widać jakiś specjal-
nych pomysłów na poprawę sytuacji, ani na szczeblu 
rządowym, ani samorządowym. Jeżeli chodzi o analizę 
danych publikowanych przez Ministerstwo Zdrowia do-
tyczących tego, jakie grupy szczepią się najchętniej, to w 
naszym powiecie są to osoby w wieku 40- 59 roku życia, 
najmniej entuzjazmu do szczepień przejawiają mieszkań-
cy naszego powiatu w wieku 12-19 lat. Publikowane i 
komentowane w materiale dane dotyczą informacji MZ 
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Podziękowanie 
za spis powszechny

     W czwartek 14 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 
odbyło  się  spotkanie  z  rachmistrzami  spisowymi Gminy Pyrzyce oraz 
z członkami Gminnego Biura Spisowego w Pyrzycach. Spotkanie to było 
doskonałą okazją podsumowującą Narodowy Spis Powszechny Ludności 
i Mieszkań 2021 oraz okazją do złożenia podziękowań rachmistrzom, którzy 
w bardzo trudnym czasie pandemii sprawnie i skutecznie przeprowadzili 
spis w Gminie Pyrzyce.
    Narodowy Spis Powszechny jest to badanie statystyczne realizowane 
raz na 10 lat w niemal każdym kraju na świecie, zgodnie z zaleceniami 
i standardami organizacji międzynarodowych, takich jak UE i ONZ. 
Burmistrz Pyrzyc, Marzena Podzińska skierowała do rachmistrzów słowa 
:„Jeszcze raz składam podziękowania rachmistrzom spisowym, którzy 
spisywali nie tylko mieszkańców naszej gminy ale pomagali spisywać 
mieszkańców Gminy Przelewice, Gminy Warnice i Gminy Bielice. 
Rachmistrzami Spisowymi w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 byli: pan Robert Gruszecki, pan Piotr Janczura, pan Jan 
Kołoszyc, pani Karolina Rutkiewicz, pan Artur Zibrowski”.

Kolejny udany start 
naszych karateków

09.10.2021r  w sobotę w Krośnie Odrzańskim odbył się Puchar Polski 
Karate JKA.  Klub Karate LZS ANTAI reprezentowało sześciu zawodników, 
którzy wywalczyli aż 4 medale: jeden złoty, jeden srebrny i dwa brązowe. 
Mateusz Socha zdobył dwa medale - złoto w kumite indywidualnym i brąz 
– kata indywidualnym, Adam Pieczyński zdobył srebro w  kata indywi-
dualnym i Mateusz Piersciński wywalczył brąz w kumite indywidualnym.

„Start naszych podopiecznych uważam za bardzo udany. Cieszy nas 
fakt, że nasze ANTAI-ki radzą sobie w tak prestiżowych imprezach jak 
Puchar Polski czy Mistrzostwa Polski Karate, o czym świadczą zdobyte 
medale. Dodatkową bardzo ważną informacją dla nas jest powołanie 
Mateusza Sochy do Kadry Polski JKA, co umożliwia mu start w Mistrzo-
stwach Europy Karate - które odbędą się w dniach 27-29 maja 2022 r. 
w Czechach, gdzie będzie godnie reprezentował klub, powiat, gminę i co 
najważniejsze jako kadrowicz z orzełkiem na piersi Polskę” - podsumował 
sukces trener Tomasz OSS!
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Hans Winterfeldt urodził się w 1926 r. 
w Lipianach (Lippehne  - Neumark) jako 
syn  właściciela  żydowskiego  domu  to-
warowego.  W sobotę 1 kwietnia 1933 r. 
przed sklepem ojca pojawiły się oddzia-
ły szturmowe w brązowych mundurach,  
wtedy  już    jako  dziecko  zrozumiał,  że 
zbliżają  się  bardzo  niedobre  czasy  dla 
miejscowej  ludności żydowskiej. Jedno 
z kolejnych niemiłych wspomnień doty-
czy miejsca, które prezentuje zamiesz-
czona  obok  widokówka,  a  mianowicie 
parku  i  restauracji  „Eichwald”.  Dziś  to 
opuszczone miejsce zlokalizowane przy 
południowym wyjeździe z miasta w kie-
runku Gorzowa, po prawej stronie przed 
obwodnicą Lipian.   Kiedyś miejsce  tęt-
niące  życiem  z  restauracją,    boiskiem 
i placem zabaw. Kiedy młody Hans wy-
brał się wraz z mamą na coroczny festyn 
dziecięcy,  miejscowa  niemiecka  den-
tystka  dr  Krantz,  lekko  już  wstawiona, 
zaczęła krzyczeć do  tłumu, pytając, co 
tam robią żydowskie suki? Wraz z mat-

     W czwartek 14 października 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 
odbyło  się  spotkanie  z  rachmistrzami  spisowymi Gminy Pyrzyce oraz 
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i Mieszkań 2021 oraz okazją do złożenia podziękowań rachmistrzom, którzy 
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spis w Gminie Pyrzyce.
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raz na 10 lat w niemal każdym kraju na świecie, zgodnie z zaleceniami 
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mieszkańców Gminy Przelewice, Gminy Warnice i Gminy Bielice. 
Rachmistrzami Spisowymi w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań 2021 byli: pan Robert Gruszecki, pan Piotr Janczura, pan Jan 
Kołoszyc, pani Karolina Rutkiewicz, pan Artur Zibrowski”.

ką w przerażeniu szybko wrócili do domu. Już 
w 1935 roku Żydzi w Lipianach nie mogli spę-
dzać czasu w miejscach publicznych. Nieważ-
ne, czy była to restauracja w Eichwaldzie, pu-
bliczna plaża,  restauracja na stacji  kolejowej 
(również  uwieczniona  na  kartce),  parki,  nie 
wspominając już o Hitler Platz, do którego ża-
den Żyd nie odważył się wejść tylko ze wzglę-
du na swoją nazwę. Jedyną rozrywką były so-
botnie i niedzielne przejażdżki rowerowe z ko-
legami  i  koleżankami  po  terenach  wiejskich 
wokół Lipian, gdzie nikt  ich nie  znał.  Jedyną 
wycieczką, którą można było odbyć bez stra-
chu był cmentarz żydowski, gdzie z kolei nogi 
nie postawiłby żaden Niemiec. Ostatnim okre-
sem pobytu Hansa w Lipianach był rok 1937. 
Z powodu prześladowań nikt  już nie robił za-
kupów w domu towarowym ojca i trzeba było 
go za bezcen sprzedać. Po sprzedaży również 
domu rodzina wyjechała do Berlina, gdzie jak 
wspomina sytuacja żydów była przez kilka lat 
dużo lepsza niż w Lipianach. W 1940 r. został 
praktykantem kucharskim i do 1944 r. przeby-
wał  w  Berlinie  z  nielegalnymi  dokumentami 

tożsamości. W tym roku wraz z rodziną zo-
stał  też  deportowany  do Auschwitz. Wraz 
z  rodzicami  udało  mu  się  przeżyć  obóz 
koncentracyjny i został wyzwolony w 1945 
r. W 1948 r. Hans wyemigrował do Nowe-
go Jorku, gdzie rozpoczął pracę kucharza, 
a następnie został profesorem języków no-
wożytnych w Bronx Community College. 
Hans Winterfeldt zmarł 4 lipca 2015 roku, 

dożywając godnych 89 lat. W artykule wy-
korzystano  wspomnienia  Hansa  Winter-
feldt-a  opublikowane w  tekście:  Segrega-
tion from a Child`s Point of View. 
Co  ciekawe,  prezentowana  widoków-

ka  również  została  wysłana  do  odbiorcy 
w Stanach Zjednoczonych (Wisconsin) ale 
jeszcze  długo  przed  narodzeniem  Hansa 
Winterfeldt-a,  bo w 1902  roku. Wydawca: 
Wilhelm Schwarzenberg z Lipian.

O pewnym lipiańskim Żydzie

09.10.2021r  w sobotę w Krośnie Odrzańskim odbył się Puchar Polski 
Karate JKA.  Klub Karate LZS ANTAI reprezentowało sześciu zawodników, 
którzy wywalczyli aż 4 medale: jeden złoty, jeden srebrny i dwa brązowe. 
Mateusz Socha zdobył dwa medale - złoto w kumite indywidualnym i brąz 
– kata indywidualnym, Adam Pieczyński zdobył srebro w  kata indywi-
dualnym i Mateusz Piersciński wywalczył brąz w kumite indywidualnym.

„Start naszych podopiecznych uważam za bardzo udany. Cieszy nas 
fakt, że nasze ANTAI-ki radzą sobie w tak prestiżowych imprezach jak 
Puchar Polski czy Mistrzostwa Polski Karate, o czym świadczą zdobyte 
medale. Dodatkową bardzo ważną informacją dla nas jest powołanie 
Mateusza Sochy do Kadry Polski JKA, co umożliwia mu start w Mistrzo-
stwach Europy Karate - które odbędą się w dniach 27-29 maja 2022 r. 
w Czechach, gdzie będzie godnie reprezentował klub, powiat, gminę i co 
najważniejsze jako kadrowicz z orzełkiem na piersi Polskę” - podsumował 
sukces trener Tomasz OSS!
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6  października  2021  roku 
w Szpitalu Powiatowym w Pyrzy-
cach  rozpoczęła  się  moderniza-
cja  Pracowni  RTG.  Nowoczesne 
urządzenie będzie zlokalizowane 
w  remontowanych  już  pomiesz-
czeniach obecnej pracowni. 
„Wykonawcą  inwestycji,  wyło-

nionym  w  drodze  przetargu  jest 
firma  ALTERIS  Spółka  Akcyjna 

Pyrzycki szpital zostanie 
wyposażony w aparat rentgenowski 
najnowszej generacji

Dane statystyczne na stronie Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Pyrzycach za sierpień 
2021 r. mówią o tym, że stopa bezrobocia 
w naszym powiecie wynosi 10,5%.

  
 Według wielu taka liczba oznacza, że powoli 
zbliżamy się do wskaźnika, przy którym trudno 
mówić o bezrobociu, a raczej o jakimś procen-
cie osób, które z rożnych przyczyn nie chcą 
podejmować pracy, albo opłaca się im pra-
cować na „czarno” w Polsce albo zagranicą.  
Ponadto rozszerzana na różne obszary pomoc 
społeczna także nie wpływa motywująco na 
część osób bezrobotnych, po prostu dobrze im 
się żyje na przysłowiowym garnuszku państwa.  
Wiele pyrzyckich firm poszukuje osób do 
pracy,  zapewnia  potencjalnym  kandyda-
tom  nawet  szkolenia.  Powiatowy  Urząd 
Pracy  w  Pyrzycach  pozyskuje  środki 
i realizuje projekty skierowane do osób bez-
robotnych, ale nadal brakuje rąk do pracy.  
To  oczywiste,  że  jednym  z  najważniej-
szych kryteriów przy wyborze zatrudnienia 
jest wynagrodzenie,  a  z  tym  jest  różnie.  
Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach, oprócz 
wspierania osób bezrobotnych, w ramach 
swoich  obowiązków  rejestruje  również 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi dla pracodawców, któ-
rzy chcą zatrudnić obywateli innych krajów 
oraz wydaje zezwolenia na pracę sezonową.
  Jak  przekazał  nam PUP,  za  pracą  do 
Pyrzyc przyjeżdżają najczęściej obywate-
le Ukrainy  i Mołdawii,  a  pracodawcy  też 
składają dokumenty dla obywateli Armenii, 
Białorusi, Gruzji i Rosji. 

Na Owocowej w Pyrzycach 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 

LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE, NAJEM, 
DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wy-
wieszeniu ogłoszenia wykazu nieruchomości nr 
14/2021, nr 15/2021, nr 16/2021, nr 17/2021,  
przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowa-
nie, najem, dzierżawę lub użyczenie, stosownie do 
art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 
z późn. zm.) w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy 
ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach, www.bip.pyrzyce.um.gov.pl w zakładce 
informacje – obwieszczenia i ogłoszenia. 

z  siedzibą w Katowicach. Termin 
zakończenia  inwestycji  i  oddania 
nowej pracowni do użytku, to ko-
niec 2021 roku” - powiedział Ma-
riusz  Marek  Przybylski,  dyrektor 
Szpitala  Powiatowego  w  Pyrzy-
cach.
Na  zadanie  pn.  „Zakup  apara-

tury  RTG  oraz  przystosowanie 
pomieszczeń  do  obowiązujących 

przepisów budowlanych i sanitar-
no-epidemiologicznych w Szpitalu 
Powiatowym w Pyrzycach” samo-
rząd  powiatu  pyrzyckiego  otrzy-
mał  dofinansowanie  w  kwocie  
1 700 000, 00 zł ze środków Rzą-
dowego Funduszu  Inwestycji  Lo-
kalnych. 

„Szpital Powiatowy w Pyrzy-
cach wzbogaci się o najnowszej 
generacji aparat rentgenowski. 
Działający w tej placówce sta-

ry rentgen wykonał setki tysięcy 
zdjęć. Nowoczesny sprzęt me-
dyczny RTG poprawi jakość ba-
dań diagnostycznych w Szpitalu 
Powiatowym w Pyrzycach oraz 
zwiększy bezpieczeństwo pacjen-
tów” -  powiedział  Stanisław  Stę-
pień, Starosta Pyrzycki. 
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Obcokrajowcy w powiecie 
Dane statystyczne na stronie Powiatowe-

go Urzędu Pracy w Pyrzycach za sierpień 
2021 r. mówią o tym, że stopa bezrobocia 
w naszym powiecie wynosi 10,5%.

  
 Według wielu taka liczba oznacza, że powoli 
zbliżamy się do wskaźnika, przy którym trudno 
mówić o bezrobociu, a raczej o jakimś procen-
cie osób, które z rożnych przyczyn nie chcą 
podejmować pracy, albo opłaca się im pra-
cować na „czarno” w Polsce albo zagranicą.  
Ponadto rozszerzana na różne obszary pomoc 
społeczna także nie wpływa motywująco na 
część osób bezrobotnych, po prostu dobrze im 
się żyje na przysłowiowym garnuszku państwa.  
Wiele pyrzyckich firm poszukuje osób do 
pracy,  zapewnia  potencjalnym  kandyda-
tom  nawet  szkolenia.  Powiatowy  Urząd 
Pracy  w  Pyrzycach  pozyskuje  środki 
i realizuje projekty skierowane do osób bez-
robotnych, ale nadal brakuje rąk do pracy.  
To  oczywiste,  że  jednym  z  najważniej-
szych kryteriów przy wyborze zatrudnienia 
jest wynagrodzenie,  a  z  tym  jest  różnie.  
Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach, oprócz 
wspierania osób bezrobotnych, w ramach 
swoich  obowiązków  rejestruje  również 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi dla pracodawców, któ-
rzy chcą zatrudnić obywateli innych krajów 
oraz wydaje zezwolenia na pracę sezonową.
  Jak  przekazał  nam PUP,  za  pracą  do 
Pyrzyc przyjeżdżają najczęściej obywate-
le Ukrainy  i Mołdawii,  a  pracodawcy  też 
składają dokumenty dla obywateli Armenii, 
Białorusi, Gruzji i Rosji. 

 
 Od  01. 01. 2021 PUP w Pyrzycach zare-
jestrował 377 oświadczeń o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz 
wydał 16 zezwoleń na pracę sezonową dla 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej. 

 
Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach w za-
kresie zatrudniania cudzoziemców wydaje 
tylko formę uproszczoną tzw. oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy, gdzie 
cudzoziemiec może pracować przez okres 6 
miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy oraz 
wydaje zezwolenia na pracę sezonową dla 
podmiotów związanych z rolnictwem i gastro-
nomią, gdzie obcokrajowcy mogą pracować 
przez 9 miesięcy w roku kalendarzowym.  
Należy  dodać,  że  pracodawcy  zatrud-

niając cudzoziemca na okres dłuższy niż 
ww. oświadczenie mogą  też ubiegać się 
o zezwolenie na pracę typu A na okres nie 
dłuższy niż 3 lata, które są wydawane przez 
wojewodę zachodniopomorskiego. Cudzo-
ziemiec natomiast przebywający na terenie 
Polski może sam ubiegać się o jednolite 
zezwolenie na pobyt (kartę pobytu) i pracę 
praktycznie u każdego wojewody.

  
Tak jak widzimy, możliwości uzyskania po-
zwolenia na pracę i pobytu na terytorium 
naszego kraju jest wiele, więc precyzyjne 
określenie  ilości  obcokrajowców  przeby-
wających na terenie powiatu pyrzyckiego 
jest trudna do oszacowania.

                                                 PP 

Długo  oczekiwana  przez mieszkańców  inwestycja  drogowa 
doczekała się realizacji, zadanie realizowane przez Gminę Py-
rzyce polega na przebudowie nawierzchni  jezdni  i  zjazdów – 
kostka betonowa oraz budowie chodników, wykonana zostanie 
także przebudowana kanalizacja deszczowa w celu odwodnie-
nia terenu drogi. Koszt inwestycji to kwota 1 539 343,99, a pla-
nowany termin zakończenia prac to 10 listopada 2021r. 

Na Owocowej w Pyrzycach 

    Zakończono  realizację  in-
westycji  związanej  z  dostawą 
oraz montażem 17 lamp solar-
nych na terenie gminy Warnice. 
Lampy zostały zamontowane w 
lokalizacjach: 8  lamp na  tere-
nie cmentarzy w m. Warnice i 
Wierzbno, 3  lampy na  terenie 
Sołectwa Barnim zakupione ze 
środków Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych PGR, 2 lam-
py na  terenie Sołectwa Kłęby 
zakupione w ramach Funduszu 
Sołeckiego na 2021,2 lampy na 
terenie Sołectwa Stary Przylep 
zakupione w ramach Funduszu 
Sołeckiego  na  2021,1  lampa 
na  terenie Sołectwa Warnice-
-Przysiółek zakupiona w ramach 

Funduszu Sołeckiego na 2021,  
1 lampa zlokalizowana pomiędzy 
miejscowościami Warnice-Barnim 
przy skrzyżowaniu drogi woje-
wódzkiej  106  i  drogi  gminnej 
w  kierunku  Warnic-Przysiółka 
zakupiona z środków własnych 
Budżetu Gminy Warnice. 
Dzięki zrealizowanemu zadaniu 

znacznie zostało poprawione bez-
pieczeństwo oraz komfort życia 
mieszkańców gminy. Dodatkowo 
część lamp została umieszczo-
na wzdłuż dróg gminnych,  co 
wpłynie  również  na  bezpie-
czeństwo pieszych i kierowców. 
Łączny koszt zakupionych 17 
szt. lamp to 100 368,00 zł brutto.

PP

Nowe lampy solarne 
w gminie Warnice

Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wy-
wieszeniu ogłoszenia wykazu nieruchomości nr 
14/2021, nr 15/2021, nr 16/2021, nr 17/2021,  
przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowa-
nie, najem, dzierżawę lub użyczenie, stosownie do 
art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospo-
darce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 
z późn. zm.) w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy 
ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach, www.bip.pyrzyce.um.gov.pl w zakładce 
informacje – obwieszczenia i ogłoszenia. 

ry rentgen wykonał setki tysięcy 
zdjęć. Nowoczesny sprzęt me-
dyczny RTG poprawi jakość ba-
dań diagnostycznych w Szpitalu 
Powiatowym w Pyrzycach oraz 
zwiększy bezpieczeństwo pacjen-
tów” -  powiedział  Stanisław  Stę-
pień, Starosta Pyrzycki. 
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PPRAWO  I  RAWO  I  GGOSPODARKAOSPODARKA§

W protokole podsumowującym kon-
sultacje czytamy:

Zgodnie z Zarządzeniem nr 703/2021 
Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lipca 2021 
r. w sprawie przeprowadzenia konsul-
tacji społecznych na terenie miasta 
i gminy Pyrzyce w przedmiocie „Bu-
dowy obejścia miasta Pyrzyce w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 119”, konsultacje 
społeczne odbyły się na wniosek Za-
rządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. 
Konsultacje społeczne przeprowadzono 
w formie elektronicznej w terminie od 
12 lipca 2021 r. do  6 sierpnia 2021 r.  
Przedmiotem konsultacji społecznych 
w formie elektronicznej było zebranie od 
uczestników opinii, uwag lub wskazanie 
rozwiązań preferowanych w zakresie „Bu-
dowy obejścia miasta Pyrzyce w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 119”.

Parametry projektowanej koncep-
cji „Budowy obejścia miasta Pyrzyce 
w ciągi drogi wojewódzkiej nr 119” 
(załącznik nr 1, 2, 3):
- klasa techniczna drogi - GP (główna 
ruchu przyspieszonego)
- prędkość projektowa - 70 km/h - pręd-
kość miarodajna - 100 km/h
- obciążenie na oś - 115 kN
- skrzyżowania główne - ronda śred-
nie (średnica zewnętrzna 44 m) ilość 
jezdni – 1
- szerokość jezdni – 7, 00 m
- szerokość pasa ruchu – 3, 50 m
- szerokość pobocza gruntowego - min. 
1, 5 m

W terminie od 12 lipca 2021 r. do 6 
sierpnia 2021 r. wpłynęło do Urzędu Miej-
skiego Pyrzycach 125 ankiet, w których 
głównie powtarzały się uwagi w zakresie:
- skrzyżowania z DW 122 (ul. Mickiewi-
cza) znajduje się zbyt blisko zabudowy 
mieszkalnej,
- ruch na obwodnicy niekorzystnie wpły-
nie na jakość powietrza mieszkańców 
zabudowy jednorodzinnej przy ul. Mic-
kiewicza i ulic sąsiednich (przeważające 
wiatry wschodnie),
- ruch na obwodnicy generować bę-
dzie hałas uciążliwy dla mieszkańców 
ul. Mickiewicza i ulic sąsiednich,

- utrudniony będzie wjazd z ul. Mickie-
wicza i ulic sąsiednich,
- spadek wartości nieruchomości są-
siadujących z obwodnicą,
- obwodnica powinna przebiegać śladem 
linii kolejowej przez centrum miasta,
- obwodnica powinna okalać całe miasto 
-przebiegać za ul. Rycerza Przybora,
- obwodnica powinna okalać miasto od 
strony wschodniej,
 - drgania drogi negatywnie wpłyną na 
konstrukcję budynków przy ul. Mickie-
wicza i ulic sąsiednich,
- obwodnica zakłóci bezpieczeń-
stwo dzieci przy ul. Mickiewicza i ulic 
sąsiednich,
- utrudnione będzie dostęp do zbiorników 
na Kanale Młyńskim, brak przewidzia-
nych w tym miejscu ścieżek rowerowych 
i chodników. Jest to teren rekreacyjny, 
często wybierany przez biegaczy i ro-
werzystów, a także droga dojazdowa 
mieszkańców miejscowości Nowelin 
do Pyrzyc,
- przejęcie pod budowę obwodnicy grun-
tów żyznych wysokich klas,
- zaburzenie systemów melioracyjnych 
gruntów uprawnych,
- obwodnica stanie się korzystną alterna-
tywą dla drogi krajowej S 3, szczególnie 
dla samochodów ciężarowych, dla któ-
rych droga krajowa jest płatna,
- brak skrzyżowania na ul. Wojciecha Gło-
wackiego. Droga tą odbywa się transport 
do firm w strefie przemysłowo-produk-
cyjno-usługowej, jest to także dojazd 
do pól uprawnych rolników, których sie-
dziby znajdują się przy ul. Wojciecha 
Głowackiego od strony miasta,

- zamknięcie możliwości rozwoju subur-
banizacji przy ul. Równej, ul. Przyszłości 
i ul. Mickiewicza.

Ankiety przekazywane były na bie-
żąco do Pracowni Projektowej Dróg 
i Mostów Ryszard Kowalski z siedzibą 
w Szczecinie, która opracowała koncep-
cję celem przeanalizowania. Odpowiedź 
na uwagi mieszkańców dostępna jest 
na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Pyrzycach. 

W odpowiedzi na powyższe uwagi 
wniesione w ankietach przez miesz-
kańców projektant złożył wyjaśnienia 
w których czytamy między innymi: 

Projektowana obwodnica ma za zada-
nie połączenie trzech dróg wojewódzkich 
nr 1 19, 122 i 106 i wyprowadzenie ru-
chu tranzytowego z obszaru miasta.

Stanowi również uzupełnienie układu 
komunikacyjnego o połączenie między 
osiedlami i ulicami wewnętrznymi, co 
pozwoli na dotarcie do różnych punktów 
bez konieczności wjazdu do centrum 
miasta. Nie może być tym samym zbyt 
oddalona od obszaru zurbanizowanego, 
ponieważ nie spełni swojej roli. Część 
ruchu ciężarowego poruszając się po 
drogach wojewódzkich jest zarówno ce-
lem jak i źródłem tego ruchu.

W wyniku przeprowadzonych analiz 
wybrano optymalny przebieg odsuwając 
obwodnicę w maksymalnie możliwym 
stopniu od istniejącej zabudowy przy 
ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej oraz 
nowo powstającego osiedla przy ul. 
Leśmiana.

Projekt obwodnicy Pyrzyc  po konsultacjach
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- zamknięcie możliwości rozwoju subur-
banizacji przy ul. Równej, ul. Przyszłości 
i ul. Mickiewicza.

Ankiety przekazywane były na bie-
żąco do Pracowni Projektowej Dróg 
i Mostów Ryszard Kowalski z siedzibą 
w Szczecinie, która opracowała koncep-
cję celem przeanalizowania. Odpowiedź 
na uwagi mieszkańców dostępna jest 
na stronie internetowej Urzędu Miej-
skiego w Pyrzycach. 

W odpowiedzi na powyższe uwagi 
wniesione w ankietach przez miesz-
kańców projektant złożył wyjaśnienia 
w których czytamy między innymi: 

Projektowana obwodnica ma za zada-
nie połączenie trzech dróg wojewódzkich 
nr 1 19, 122 i 106 i wyprowadzenie ru-
chu tranzytowego z obszaru miasta.

Stanowi również uzupełnienie układu 
komunikacyjnego o połączenie między 
osiedlami i ulicami wewnętrznymi, co 
pozwoli na dotarcie do różnych punktów 
bez konieczności wjazdu do centrum 
miasta. Nie może być tym samym zbyt 
oddalona od obszaru zurbanizowanego, 
ponieważ nie spełni swojej roli. Część 
ruchu ciężarowego poruszając się po 
drogach wojewódzkich jest zarówno ce-
lem jak i źródłem tego ruchu.

W wyniku przeprowadzonych analiz 
wybrano optymalny przebieg odsuwając 
obwodnicę w maksymalnie możliwym 
stopniu od istniejącej zabudowy przy 
ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej oraz 
nowo powstającego osiedla przy ul. 
Leśmiana.

 Na wniosek Urzędu Miasta wydłu-
żono przebieg obwodnicy od strony 
DW 106 w kierunku Stargardu, co po-
prawi bezpieczeństwo ruchu na drodze 
wojewódzkiej nr 106 i zlikwiduje niebez-
pieczne skrzyżowanie z drogą gminną 
w kierunku Brzezin

Osiedla zabudowy jednorodzinnej 
przy ul. Mickiewicza, ul. Konopnickiej 
oraz nowo powstające osiedle przy ul. 
Leśmiana znajdują się przy drodze wo-
jewódzkiej nr 122 stanowiącej dojazd 
z Pyrzyc do drogi krajowej S 3. Na tym 
odcinku prowadzący pojazdy rozwijają 
duże prędkości, wyjazd z osiedli jest 
utrudniony, a hałas znaczący. Budowa 
ronda w tej lokalizacji spowoduje uspo-
kojenie ruchu, co zmniejszy hałas, oraz 
ułatwi wyjazd z osiedli.

Należy zaznaczyć, że uwagi dotyczące 
słuszności przeniesienia obwodnicy za 
ul. Rycerza Przybora spływały głównie 
od mieszkańców ul. Mickiewicza. Sytu-
acja mieszkańców ul. Rycerza Przybora 
po wybudowaniu obwodnicy nie ulegnie 
dużej zmianie, dojazd do centrum miasta 
będzie odbywał się na niezmienionych 
zasadach, uspokoi się natomiast ruch 
w obrębie projektowanego skrzyżowa-
nia, co ułatwi mieszkańcom włączenie 
się do ruchu na DW 122.

Jest prawdą, że obwodnica wygeneruje 
hałas i spaliny, ale aby temu zaradzić 
Pracownia proponuje, by na tym eta-
pie rozszerzyć opracowanie koncepcji 
o analizę hałasu, która wykazałaby ewen-
tualną konieczność budowy ekranów 
akustycznych. Wykonanie takiej analizy 
zwiększy również dokładność wykony-
wanych przez Projektanta kosztorysów 
wskaźnikowych.

Pragniemy jednak zaznaczyć, że 
obecnie cały ruch tranzytowy i znaczna 
część ruchu lokalnego przemieszcza 
się przez centrum Pyrzyc ze wszyst-
kimi jego uciążliwościami dla większości 
mieszkańców miasta.

- Projektowana obwodnica przez swoją 
funkcję zaprojektowana została na pręd-
kość Vp-70 km/h, a 5 skrzyżowań typu 

rondo wymuszą spowolnienie ruchu 
i bezpieczne włączenie oraz wyłącze-
nie z ruchu w kierunku centrum Pyrzyc.

Sugerowany przebieg obwodnicy po 
stronie wschodniej nie spełni oczekiwań 
dotyczących wyprowadzenia części ruchu 
z centrum Pyrzyc. Budowa obwodnicy 
po stronie wschodniej miasta jawi się 
wysoką korzyścią wyłącznie dla miesz-
kańców osiedli najbliżej położonych 
przedmiotowej koncepcji. Rozwiąza-
nie to wyklucza możliwość powiązania 
dróg wojewódzkich nr 119, 122 i 106 
z kierunków o największym natężeniu 
ruchu, tj. Stargard, Szczecin, Gorzów 
Wielkopolski.

Dla obsługi ruchu lokalnego zaprojek-
towano drogi serwisowe, a projektowane 
ścieżki rowerowe wyprowadzą ruch 
bezpiecznie w kierunku obszarów 
rekreacyjnych.

Tereny wokół zbiornika na Kanale 
Młyńskim powszechnie nazywane 
przez mieszkańców Tamą, są cenione 
ze względu na walory turystyczne i kra-
jobrazowe. Mieszkańcy Pyrzyc wędkują 
na zbiornikach, jeżdżą na rowerach i spa-
cerują po drogach gruntowych w okolicy 
zbiorników. W opinii projektanta słusz-
nym byłoby zapewnienie bezpiecznej 
komunikacji pieszych i rowerzystów do 
Tamy i terenów przyległych. Staraniem 
gminy będzie rozbudowa ścieżek w tym 
obszarze.

Przeniesienie obwodnicy za zbiorniki 
wiązałoby się z włączeniem obwodnicy 
do drogi wojewódzkiej jeszcze za miej-
scowością Nowielin tj. ok. 3 km dalej 
w kierunku Lipian. Rozwiązanie to jest 
niekorzystne pod względem ekonomicz-
nym i komunikacyjnym dla samego 
dostępu do zbiorników jak i korzystania 
z obwodnicy, której długość znacznie 
by wzrosła.

Sugerowany przebieg drogi śladem 
linii kolejowej może być rozważany po 
rozstrzygnięciu spraw własnościowych 
z PKP. Obszar ten przejęty przez miasto 
stanowi potencjalnie bardzo atrakcyjne 
tereny urbanistyczne, ale w żadnym przy-
padku nie może przebiegać tamtędy 

droga o charakterze obwodnicy miasta. 
Linia PKP Stargard - Pyrzyce Myślibórz 
znajduje się w programie uzupełnie-
nia lokalnej i regionalnej infrastruktury 
kolejowej Kolej + zaplanowanej do re-
alizacji do 2028 r.

Tak duże przedsięwzięcie jak budowa 
obwodnicy miasta Pyrzyce nie może 
obejść się bez przejęcia gruntów rolnych 
wysokich klas pod budowę drogi, prze-
analizowano i wzięto pod uwagę możliwie 
najkorzystniejszą linię podziałową.

Należy przy tym zaznaczyć, że system 
melioracji jest szeroko rozpatrywany pod 
kątem budowy obwodnicy, a ciągłość 
rowów zostanie zachowana poprzez 
budowę przepustów pod drogą.

Przy prognozowanym ruchu na ul. 
Wojciecha Głowackiego nie ma uzasad-
nienia do budowy ronda. W przypadku 
budowy przez Gminę dalszego odcinka 
ul. Wojciecha Głowackiego zasadność 
włączenia jej do projektowanej obwodnicy 
zostanie ponownie przeanalizowana na 
etapie realizacji projektu budowlanego.

Za stosowne uważa się również doin-
formowanie mieszkańców, że planowana 
inwestycja jest zamierzeniem Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, nie Gminy Pyrzyce 
i wykonanie jej nie ma wpływu na bu-
dżet gminy, a co za tym idzie budowę/
remonty dróg gminnych.

W ankiecie wzięło udział i swoje 
uwagi do projektu złożyło 125 miesz-
kańców miasta i gminy Pyrzyce, można 
domniemywać, że są to przede wszyst-
kim mieszkańcy tej części miasta, 
obok której planowana jest trasa ob-
wodnicy Pyrzyc. Niedługo pewnie 
ujrzymy na mapach kolejną i chyba 
już ostatnią wersję planu obwod-
nicy, która miejmy nadzieję spełni 
oczekiwania większości biorących 
udział w ankiecie. Piszę większości, 
bo szanse na to, że wszyscy będą za-
dowoleni są zerowe. Kolejny etap to 
pozyskanie przez Urząd Marszałkowski 
województwa zachodniopomorskiego 
dotacji na planowaną dla Pyrzyc in-
westycję, a przypomnijmy, że jest to 
w przybliżeniu ponad 60 milionów 
złotych. 

RT 
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W miniony piątek w Pyrzyc-
kim  Domu  Kultury  odbyła  się 
Inauguracja Roku Kulturalnego 
2021/2022. Spotkanie twórców, 
uczestników kultury i samorzą-
dowców  odbyło  się  w  dwóch 
częściach.  Pierwsza  odsłona 
odbyła  się  Galerii  Więcej  dla 
Oczu, a było to otwarcie pierwszej 
wystawy fotografii pyrzyckiego 
fotoklubu PYRZYCE FOTOGRA-
FUJĄ. Już dziś do obejrzenia 
są na pięknych fotografiach Py-
rzyce i okolice w zupełnie innej 
odsłonie. „Zamknięte w kadrze 
przez pasjonatów fotografii, 
malowane światłem, zauwa-
żone bystrym okiem człowieka. 
Fotografie tworzone z wielkim 
zaangażowaniem” - czytamy na 
facebooku fotoklubu. Warsztaty 
i wystawa „Twoja okolica światłem 
malowana” są częścią projektu 
Pyrzyckiego Domu Kultury „DOM 
z KULTURY+”,  który  realizuje 
działania dofinansowane ze środ-
ków Ministra Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach 
programu Narodowego Centrum 
Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy 
lokalne  2021.  Pomysłodawcą 
fotograficznej grupy jest Aneta 
Chrzanowska, a fotograficznymi 
tajemnicami i umiejętnościami 
dzieli  się  z  grupą  Waldemar 
Żak (rozmowa na temat wysta-
wy z Anetą i Waldkiem w TVK 
AURA).  Drugą  część  inaugu-
racji już na sali widowiskowej, 
dyrektor PDK Rafał Roguszka 
rozpoczął od wyjaśnienia tytułu 
spotkania  -  „NIE DZIEJE SIĘ 
NIC”  -  „Zaczęliśmy dość pro-
wokującym hasłem, które jest 
bardzo często wypowiadanym 
w różnych miastach w Polsce. 

NIE DZIEJE SIĘ NIC

Ale czy to prawda? Proszę Pań-
stwa - zwyczajowo takie coroczne 
spotkanie to okazja do obalania 
takich mitów -i okazja do bar-
dzo krótkiego podsumowania 
poprzedniego artystyczno-wyko-
nawczego roku naszej instytucji. 
Od października 2020 do chwili 
obecnej”. 
Po  podsumowaniu  roku mi-

nionego, a także zapowiedzi na 
kolejny rok w pyrzyckiej kulturze 
przyszedł czas na wyróżnienia. 
„Nagrodę Artystyczną Gminy Py-
rzyce” otrzymała z rąk Marzeny 
Podzińskiej,  Burmistrz  Pyrzyc 

Justyna Robak. Jest ona tego-
roczną absolwentką Akademii 
Muzycznej im. Ignacego Jana 
Paderewskiego  w  Poznaniu 
w klasie altówki oraz studentką 
w Hochszchule fur Musik und Dar-
stellende Kunst w Stuttgardzie. 
Drugie wyróżnienie - Stypendium 
Artystyczne Gminy Pyrzyce, któ-
re przyznawane jest za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie sztuk 
pięknych uczniom zamieszkałym 
na terenie Gminy Pyrzyce 
i uczęszczającym do szkół 
artystycznych  podstawo-
wych i średnich burmistrz 
Pyrzyc Marzena Podzińska 
wręczyła Marii Czerniec ab-
solwentce Pyrzyckiej Szkoły 
Muzycznej I stopnia z Na-
grodą Najlepszy Absolwent. 
Swoimi występami inau-

guracje uświetnili   zespół 
GOSPEL  IN  LOVE,  trio 
smyczkowe pod kierownic-
twem Agnieszki Urbańskiej 
a  zakończył  uroczystość 
raper Jakub Borecki. 
Wystawa fotografii pyrzyc-

kiego fotoklubu PYRZYCE 
FOTOGRAFUJĄ pod tytu-

łem    „Twoja okolica światłem 
malowana”, czyli Pyrzyce i okoli-
ce w zupełnie innej odsłonie, do 
obejrzenia w dni od poniedziałku 
do piątku w godzinach od 10.00 
do 20.00.

PP
 
  

Waldemar Żak i fotoklub PYRZYCE FOTOGRAFUJĄ

 W poniedziałek 25 października przed pyrzyckim sądem 
odbyła się konferencja prasowa Dariusza Mateckiego, prze-
wodniczącego Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim. 
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NIE DZIEJE SIĘ NIC

Jedynym tematem spotkania 
z mediami i zaproszonymi gośćmi 
była sprawa zamiaru likwidacji 
przez Ministerstwo Sprawiedli-
wości z dniem 1 stycznia 2022 
roku VII Zamiejscowego Wydziału 
Karnego z siedzibą w Pyrzycach 
oraz VI Zamiejscowego Wydzia-
łu Ksiąg Wieczystych z siedzibą 
w Pyrzycach. Dariusz Matecki 
podczas konferencji poinformo-
wał, że Zbigniew Ziobro, Minister 
Sprawiedliwości wycofał decyzję 
o likwidacji pyrzyckiego sądu.

  WSZYSCY
 RATUJEMY SĄD!

Przypomnijmy, że informacja 
o zakończeniu działalności py-
rzyckiej filii stargardzkiego sądu 
pojawiała się nieoficjalnie przed 
południem 19 października 2021, 
następnie potwierdziła ją Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc - 
„W rozmowie telefonicznej SSO 
Maciej Strączyński, prezes Sądu 
Okręgowego w Szczecinie, prze-
kazał mi, że jest to już nie tylko 
zamiar, ale zapadła ostateczna 
decyzja o likwidacji pyrzyckiego 
sądu z dniem 1 stycznia 2022”. 
Tego  samego  dnia  burmistrz 
Pyrzyc  skierowała  pismo  do 
Wojewody  Zachodniopomor-
skiego Zbigniewa Boguckiego 
z prośbą o pomoc i interwencję 
w sprawie likwidacji sądu. Ko-
lejnego dnia Stanisław Stępień 
skierował pismo do  Katarzyny 
Frydrych, Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
która pozytywnie zaopiniowała 
wniosek SSO Macieja Strączyń-
skiego, prezesa Sądu Okręgowego 
w Szczecinie dotyczący likwidacji 
sądu w Pyrzycach. „Poprosiłem 
panią Katarzynę Frydrych o pilną 
rozmowę w sprawie likwidacji 
sądu. W mailu przesłanym na 
jej ręce podtrzymałem swoją 
propozycję przeniesienia sądu 
w inne dogodniejsze miejsce, po 
siedzibie Komendy Powiatowej 
Policji w Pyrzycach”-  wyjaśnił 
Stanisław  Stępień,  Starosta 
Pyrzycki.
Także w tym samym dniu, 20 

października swoje negatywne 
stanowisko w sprawie likwidacji 

Pyrzycki SĄD dwa razy uniewinniony!

sądu (także na łamach PULSU) 
opublikował  Paweł Kulok, wi-
ceprzewodniczący  Prezydium 
Krajowego  Zarządu Niezależ-
nego Samorządnego Związku 
Zawodowego  „Ad Rem” prze-
wodniczący Zarządu ZOZ Odział 
w Stargardzie. Związkowe pisma 
przekazane zostały do samorzą-
dowców i Ministra Sprawiedliwości.
Kluczowym okazało się spotkanie 

21 października 2021 rok w Urzę-
dzie Miejskim w Pyrzycach, gdzie 
odbyło się posiedzenie Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
zwołane w celu wypracowania 
wspólnego stanowiska w związku 
z pozytywnym zaopiniowaniem 
przez Ministra Sprawiedliwości  
wniosku Prezesa Sądu Okręgo-
wego w Szczecinie o likwidacji 
Zamiejscowego Wydziału Sądu 
Rejonowego w Stargardzie z sie-
dzibą w Pyrzycach z dniem 1 
stycznia 2022 roku.
W posiedzeniu uczestniczyli 

na zaproszenie Marzeny Podziń-
skiej, Burmistrz Pyrzyc:
-  Jarosław Rzepa, poseł na 

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej.
- Olgierd Kustosz Wicemarszałek 

Województwa Zachodniopomor-
skiego.
-  Mariusz  Majak  sekretarz 

Starostwa Powiatowego w Py-
rzycach, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Pyrzycach.
- Paweł Kulok, wiceprzewod-

niczący Prezydium Krajowego 
Zarządu Niezależnego Samorząd-
nego Związku Zawodowego „Ad 
Rem” przewodniczący Zarządu 
ZOZ Odział w Stargardzie.
- Anna Bartos, Prokurator Re-

jonowy w Pyrzycach.
- mł.  insp.  Krzysztof  Pawlik 

p.o  Komendanta  Powiatowe-
go Policji.
- Bartłomiej Królikowski, Bur-

mistrz Lipian.
- Iwona Kochel, Wójt Gminy 

Bielice.
- Piotr Rybkowski, Wójt Gminy 

Kozielice.
- Mieczysław Mularczyk, Wójt 

Gminy Przelewice.
- Alina Werstak, Wójt Gminy 

Warnice.
- Iwona Ksel, wiceprzewodniczą-

ca Rady Miejskiej w Pyrzycach.

- Hubert Łuszczyk, 
przewodniczący Komi-
sji  Polityki Społecznej 
i  Komunalnej  Rady 
Miejskiej w Pyrzycach.
-  Michał  Maduzia, 

komendant  Straży 
Miejskiej w Pyrzycach.
-  Kazimierz  Jabo-

rowski Obrona Cywilna 
i Zarządzanie Kryzy-
sowe 
Uczestnicy spotkania 

oraz Starosta Pyrzycki 
pan Stanisław Stępień 
wspólnie wypracowa-
li  stanowisko,  które 
przedstawione zostało 
w piśmie skierowanym 
do  Ministra  Sprawiedliwości 
Zbigniewa  Ziobro  wyrażając 
zdecydowany sprzeciw wobec 
decyzji o likwidacji Sądu w Py-
rzycach wskazując, iż będzie to 
miało bardzo negatywny wpływ 
dla mieszkańców naszego powia-
tu i które nie znajduje żadnego 
merytorycznego i społecznego 
uzasadnienia. Jarosław Rzepa, 
poseł na Sejm Rzeczpospolitej 
Polskiej wystosował w tej spra-
wie po spotkaniu w Pyrzycach 
interpelację do Ministra Spra-
wiedliwości Zbigniewa Ziobry. 
Było to ważne spotkanie sa-

morządowców,  służb,  ponad 
partyjnymi  podziałami  w  celu 
ratowania  sądu  przed  zapla-
nowaną likwidacją. Po sześciu 
dniach okazało się, że wymienione 
w skrócie działania przyniosły 
skutek, o którym poinformował 
na konferencji prasowej  Dariusz 
Matecki, przewodniczący Solidarnej 
Polski na Pomorzu Zachodnim. Na 
pytanie o przyszłość pyrzyckiego 
sądu, przenosiny do obiektów 
po byłej Powiatowej Komendzie 
Policji, utworzeniu wydziału ro-
dzinnego w  pyrzyckim  sądzie 
Dariusz Matecki odpowiedział 
- „Nie mogę się wypowiadać, że 
coś na pewno będzie. To co mogę 
zrobić, to mogę porozmawiać 
w Ministerstwie Sprawiedliwo-
ści. W najbliższą środę będę 
w Warszawie i będę rozmawiał 
z ministrem Ziobro i ministrem 
Wosiem, zobaczę, co w tej materii 
da się zrobić. Te dwie sprawy 
na pewno poruszę w rozmowie 
z ministrem Ziobro, ale na dzień 
dzisiejszym nie jestem w stanie 
udzielić panu jednoznacznej od-
powiedzi”. 

Dariusz Matecki  obiecał,  że 
poinformuje  PULS  POWIATU 
o efekcie rozmów z ministrem.

 
CO DALEJ?

Prezes  Sądu  Okręgowego 
w Szczecinie SSO Maciej Strą-
czyński wnioskując o likwidację, 
dwukrotnie „wydawał wyrok” na  
VII Zamiejscowy Wydział Karny 
z siedzibą w Pyrzycach oraz VI 
Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wie-
czystych z siedzibą w Pyrzycach, 
pierwszy raz na początku 2020 
roku i po raz kolejny w tygodniu 
ubiegłym, dwukrotnie likwidacja 
się nie udała. 

Czy będzie  trzecia próba  li-
kwidacji?  

Czy będzie nowa siedziba w bu-
dynku przy ulicy Kościuszki 24, 
jak proponuje Stanisław Stępień 
Starosta Pyrzycki? 

Czy w pyrzyckim sądzie po-
wstanie  wydział  rodzinny,  jak 
sugerowali samorządowcy i goście 
na spotkaniu  Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego zor-
ganizowanego przez Marzenę 
Podzińską burmistrz Pyrzyc?

RT

 W poniedziałek 25 października przed pyrzyckim sądem 
odbyła się konferencja prasowa Dariusza Mateckiego, prze-
wodniczącego Solidarnej Polski na Pomorzu Zachodnim. 



                                                                     Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                                           26.10.2021 14                                    Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                              

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

„Szanowni Państwo spotykamy 
się dzisiaj, aby w sposób pod-
niosły i szczególny uhonorować 
ludzi i organizacje, które wiele lat 
współtworzą środowisko sportu na 
ziemi pyrzyckiej, mowa o 75-leciu 
Ludowych Zespołów Sportowych, 
50-leciu Ludowego Klubu Sporto-
wego Spartakus Pyrzyce i 45-lecia 
funkcjonowania Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Pyrzycach” - powitał gości 
współprowadzący spotkanie Jakub 
Borecki. Podczas uroczystości, którą 
pod patronatem Marzeny Podzińskiej,  
Burmistrz  Pyrzyc  zorganizowały 
władze LZS, LZS Spartakus oraz 
Ośrodka Sportu i Rekreacji można 
było wysłuchać (oczywiście w wiel-
kim skrócie) sportowych życiorysów 
trzech organizacji. 
Historie pyrzyckiego LZS przed-

stawiła  Małgorzata  Piotrowska, 
sekretarz Rady Wojewódzkiej Za-
chodniopomorskiego  Zrzeszenia 
Ludowe Zespoły Sportowe. 50 - lecie 
LZS Spartakus przybliżyli gościom 

TRZY SPORTOWE JUBILEUSZE

Samorządowcy mogli składać 
wnioski na inwestycje, m.in. w in-
frastrukturę wodno-kanalizacyjną, 
modernizację źródeł ciepła na 
zeroemisyjne i w gospodarowa-
nie odpadami. Dotacje w ramach 
tego programu mogą stanowić 
do 95 proc. bezzwrotnego dofi-
nansowania kosztów inwestycji. 
Pieniądze z Rządowego Fun-
duszu  Polski  Ład  -  Program 
Inwestycji Strategicznych mają 
pomóc samorządom zrealizować 
inwestycje potrzebne lokalnym 
społecznościom  i  odbudować 
gospodarkę,  która  ucierpiała 
z powodu pandemii. 

Jakie  dotacje    i  na  jakie  in-
westycje  otrzymały  pyrzyckie 
samorządy: 

Gmina Warnice
  dotacja - 2 350 00,00 zł 
- Budowa sieci wraz z przyłą-

czami kanalizacji sanitarnej w m. 
Wierzbno, gm. Warnice
- Przebudowa drogi gminnej 

wewnętrznej zlokalizowanej na 

uroczystości: Bolesław Kowalski, 
prezes Ludowego Klubu Sportowego 
Spartakus, Eugeniusz Klimczak – tre-
ner koordynator Ludowego Zespołu 
Sportowego „Spartakus” oraz Janusz 
Michalski – wieloletni trener sekcji 
siatkarskiej Spartakusa. Ostatnią 
prezentację związaną z 45 - leciem 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Py-
rzycach zaprezentował Krzysztof 
Dębiński dyrektor OSiR. 
W związku z jubileuszem, zasłu-

żeni sportowcy, działacze sportowi, 
sponsorzy, samorządowcy otrzymali 
pamiątkowe medale i odznaczenia. 
Oprócz  jubileuszowych  życzeń 
i  odznaczeń  na  scenie  PDK, 
były  także życzenia online, które 
przesłał zebranym w sali widowi-
skowej Pyrzyckiego Domu Kultury 
Andrzej Supron,  prezes Polskiego 
Związku  Zapaśniczego.  Imprezę 
uświetnili swoimi występami ucznio-
wie Państwowej Szkoły Muzycznej 
I Stopnia w Pyrzycach.

PP  

44,6 miliona Polskiego Ładu

dz.  nr  ewid.  288/48,  288/60, 
288/47 wraz z budową chodni-
ka na dz. nr ewid. 288/39 obr. 
Warnice, gm. Warnice
- Przebudowa drogi gminnej 

zlokalizowanej na dz. nr ewiden-
cyjny 6/10 obręb Wójcin, gmina 
Warnice

Gmina Pyrzyce 
 dotacja – 10 770 000,00 zł 
„Modernizacja sieci dróg gmin-

nych na terenie Miasta Pyrzyce” 
- w ramach zadania zmodernizo-
wane zostaną drogi gminne na 
terenie miasta Pyrzyce takie jak: 
ul. Konopnickiej, ul Kochanow-
skiego, ul. Podgrodzie, ul. Nad 
Potokiem, plac Wolności (droga 
osiedlowa od ul Stargardzkiej do 
ul Narutowicza), ul. Akacjowa, 
ul  Wiosenna,  ul.  Górna  wraz 
z parkingiem przy kościele.

 
Gmina Przelewice 

dotacja – 5 225 000,00 zł 
Modernizacja  infrastruktury 

drogowej 

Gmina Kozielice
 4 997 000,00 zł 

- Przebudowa dróg gminnych 
w miejscowości Łozice oraz od-
cinka Tetyń-Maruszewo, gmina 
Kozielice. 

Gmina Lipiany 
 - 4 656 000,00 zł 

- Modernizacja  stacji  uzdat-
niania wody

Gmina Bielice
 dotacja – 2 796 250,00 zł 
- przebudowa dróg gminnych 

w miejscowości Swochowo i Będ-
goszcz
- wykonanie  instalacji gazo-

wej dla Urzędu Gminy, Szkoły 
Podstawowej i Ośrodka Zdrowia
- wykonanie instalacji fotowolta-

icznej na budynkach użyteczności 
publicznej na terenie gminy Bie-
lice 

Starostwo Powiatowe 
w Pyrzycach – dotacja 

– 13 300 000,00 zł 
Modernizacja sieci dróg, prze-

pustów/mostów i chodników na 
terenie powiatu pyrzyckiego. 
W ramach projektu  wykona-

ne zostaną inwestycje w takich 
miejscowościach jak: Dębiec – 
jezdnia, Lipiany – ulica Lipowa 
chodnik,  Krasne  –  chodnik, 
Płońsko – jezdnia, Przywodzie 
– jezdnia, Kozielice – chodnik, 
Łozice  –  Trzebórz  –  chodnik, 
Przydarłów – Trzebórz – chodnik, 
Warnice – Dębica – przepust, 
Bielice – Parsów – jezdnia, Py-
rzyce ulica Kościuszki chodnik 
i jezdnia od PPK, Pyrzyce ulica 
Niepodległości, Szkolna, Zabyt-
kowa – chodnik, Pyrzyce ulica 
Krótka – chodnik + miejsca par-
kingowe, Pyrzyce ulica Krótka, 
Kwiatowa, Żwirki i Wigury, Jana 
Pawła II, Wojska Polskiego, Si-
korskiego.

To oczywiście wykaz ogólny, 
w ramach w/w inwestycji wskaza-
ne są konkretne odcinki i długości 
dróg i ulic powiatowych  prze-
znaczonych do remontu. 

PP

25 października 2021 ogłoszono wyniki pierwszego naboru wniosków do  Programu Inwestycji 
Strategicznych Polski Ład.
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Antoni  Ignaś mieszkaniec Pyrzyc został mistrzem Pol-
ski Ligi Sportera, są to  jedne z najbardziej prestiżowych 
zawodów w dynamicznym trójboju. Zawody odbyły się 17 
października na strzelnicy w miejscowości Nieczajna koło 
Poznania.  

Ryszard Tański – Od kiedy kręci Cię strzelanie i jakiej 
broni używasz?

Antonii Ignaś - Strzelam hobbystycznie od 15 lat, prawie 
6 lat posiadam licencję Polskiego Związku Strzelectwa Spor-
towego i od tego czasu czynnie uczestniczę w zawodach 
w Polsce i Europie. Strzelam z pistoletu 9 mm, karabin 
w kalibrze 223 i strzelba gładkolufowa. Konkurencje, w któ-
rych biorę udział, to IPSC – International Practical Shooting 
Connfederation (pistolet Production Optics, Shotgun Open 
i karabin Semi Auto Open) oraz 3Gun-Liga Sportera.

R.T. - Skąd pomysł na takie hobby?
A.I. - Pomysł na hobby był zawsze, gorzej z czasem. 

Znalazł się czas więc mogłem rozwinąć swoje umiejętności, 
dołączyłem do Szczecińskiego Towarzystwa Strzeleckie-
go i oprócz strzelectwa rozwinąłem również pasję do sę-
dziowania, jestem w tej chwili sędzią klasy 1 państwowej 
strzelectwa dynamicznego i IPSC.

R.T. - Na czym dokładniej polegała konkurencja, w któ-
rej zdobyłeś Mistrzostwo Polski? 

A.I. - Zawody, w których brałem udział, odbywają się według 
regulaminu 3Gun Ligi Sportera, jest to odmiana strzelectwa 
dynamicznego oparta na wieloboju strzeleckim (pistolet, 
karabin i strzelba gładkolufowa). Specjalnie zaprojektowane 
7 torów trzybroniowych, które wymuszają różne pozycje 
i przemieszczanie się po torach, na których rozmieszczone są 
tarcze strzeleckie i cele metalowe. Trudność polega na tym, 
aby wykonać te zadania w jak najkrótszym czasie i oczywiście 
jak najcelniej strzelać. Końcowy wynik z toru przelicza się na 
procenty a wynik z zawodów to połączone punkty z 7 torów. 

R.T. Jaki arsenał obecnie posiadasz?
A.I. - Aktualnie mam 8 sztuk broni, 2 pistolety 9 mm CZ 

Shadow i i CZ Shadow 2 production Optisc, 4 karabiny 
w tym 2 w kalibrze 223 (5,56 nato) Mossberg i JP Patrol 
wygrany na zawodach, jeden PCC (Pistol Caliber Carbine) 
w kalibrze 9mm i CZ Jaguar w kalibrze 22LR oraz dwie 
strzelby gładkolufowe Typhoon – automat i Mossberg JM 
Pro – półautomat.

R.T. - Sporo tego!!! Wymień trzy twoje największe 
sukcesy strzeleckie.

Pyrzyczanin ustrzelił  Mistrzostwo  Polski

A.I. - Największy sukces to 1 miejsce na Mistrzostwach 
Polski LS, dwukrotnie 1 miejsce na zawodach 3Gun Liga 
Zachodnia i 2 miejsce w rankingu rocznym Ligi Zachodniej 
oraz 2 miejsce na zawodach IPSC L3 w Berlinie w klasie 
Production Optics.

R.T. - Gdzie będziesz strzelał w najbliższym czasie?
A.I. - Najbliższe zawody to organizowane przez Szczeciń-

skie Towarzystwo Strzeleckie „Borowiec Cup”, na których 
oprócz tego, że strzelam i walczę o drugie miejsce w ran-
kingu Borowiec Cup z Mistrzem Polski, to jestem również 
współorganizatorem i sędzią głównym. 

R.T. - Pozwodzenia i kolejnych sukcesów. 
A.I. - Dzięki.

RT
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Świat  obok nas Dzięcioł  duży  pstry  w  poszukiwaniu  pożywienia  skacze  spiralnie 
w górę pnia i przebywa zwykle wysoko nad ziemią. Niepokojony wy-
cofuje się na przeciwną stronę pnia i od czasu do czasu spogląda zza 
niego na intruza. 
Latem żyje samotnie, zimą czasami przebywa w towarzystwie krę-

cących się po lesie sikorek. Od przedwiośnia aż do maja samce bęb-
nią  na  suchych  gałęziach.  Bębnieniem  samiec  oznacza  swój  rewir 
i wabi samice.
Zazwyczaj  dzięcioły  wykonują  co  roku  nową  dziuple  poświęcając 

temu wiele tygodni pracy. Wybierają do tego celu pień ze spróchniałym 
rdzeniem i robią to zdecydowanie lepiej niż niejeden leśniczy.
Jesienią, przeważnie  jednak zimą odżywiają się   nasionami sosny 

i świerka, dostając się do nich w szczególny sposób, zrywa szyszkę 
z gałęzi  i  niesie  ją  do  szczeliny w pniu,  specjalnie  do  tego przysto-
sowanej  lub wręcz wykutej, zwanej  ,,kuźnią”  i wciska, odłupuje  łuski  
a następnie wybiera  nasiona.
Zdjęcie żerującego dzięcioła dużego zrobiłem w lesie koło Lipian.
 
                                                                                      Marian Białkowski

Składam serdeczne podziękowanie sponsorom, którzy przy-
czynili się swoją hojnością do bardzo dobrego zorganizowania  
IV Spotkania z Weteranami wojskowymi w Ogrodach Przelewice 
pt:”Patriotyzm nutą i słowem pisany” w dniu 23 września 2021 roku.
Pani Jolancie Ostrowskiej - Pracownia Urody Gabinet Kosmetyczny 

i Stylizacji Paznokci w Pyrzycach, Panu Piotrowi Sylwestrzakowi 
i Panu Pawłowi Klimkowi, którzy reprezentują FIRMĘ 4Coop Sp. 
z o. o. w Przelewicach Spółka NON- PROFIT- PRZEDSIĘBIOR-
STWO SPOŁECZNE, TV SAT F.& K. HOŁOWNIA Sp. j. PUNKT 
SPRZEDAŻY PLUS PYRZYCE.

                                                                  
                                 Prezes Stowarzyszenia „Otwarte okno”

                                           Krystyna Aleksandra Nawój

Podziękowanie
dla sponsorów

„Pomocna dłoń jest potrzebna
i serce proste, otwarte,
bo życie ludzkie jest bezcenne
i poświęcenia warte.”


