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Brud i ruiny pozostaną 

Pyrzycki cmentarz 
na starej widokówce

Na święta w Pyrzycach 
stroimy się na 91,1 MHz!

Opinia negatywna ZIR

Po odcisk palca 
dojadą z Pyrzyc

Mamy w powiecie  trzy 
sztaby WOŚP 

Czy szpital 
ma być zlikwidowany?
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O terenach pokolejowych 
od lat można pisać wiele, od 
kiedy odjechał ostatni pociąg 
jest tam brudno, budynki po-
padają w ruinę i rośnie las. 
Właściciele terenu Polskie Ko-
leje Państwowe upominane 
systematycznie przez Gminę 
Pyrzyce nie widzą problemu. 
O teren ten od kilku lat za-
biega gmina Pyrzyce – „To, 
co dzieje się na tym terenie nie 
przynosi miastu dobrej reklamy. 
Wjeżdżający do Pyrzyc ulicą 
Szczecińską widzą zarośla, 
zrujnowane budynki i rosnące 
na torowiskach drzewa. Mamy 
pomysł na zagospodarowanie 
tych terenów i chcemy je prze-
jąć, ale nie ma na przekazanie 
zgody PKP. Jeżeli chodzi o bu-
dynek magazynowy przy ulicy 
Dworcowej to zwracaliśmy się do 
PKP o jego zabezpieczenie. Ale, 
jak pan widzi, efekt jest można 

uznać żaden” -  powiedziała 
nam Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc. 

Po ostatniej interwencji 
burmistrz Pyrzyc, a także 
radnego Pawła Reteckiego 
PKP przystąpiło w  temacie 
walącego się budynku przy 
ulicy Dworcowej do „dzia-
łania”.

Specjalna, trzyosobowa ekipa 
PKP wyrwała własnoręcznie 
kilka chwastów obok budyn-
ku i przybiła do jego ściany 
dwie tabliczki ostrzegawcze.

Teren pokolejowy w centrum 
Pyrzyc jak straszył, tak bę-
dzie straszył ruinami, brudem 
i chwastami. 

PP

Brud i ruiny pozostaną 
Anna Hackiewicz-Gębska, zastępca burmistrza Lipian 

odchodzi na własną prośbę ze stanowiska.

„Moje odejście ma przyczyny osobiste, ale będę jeszcze pełnić 
swoje obowiązki do momentu objęcia stanowiska zastępcy burmi-
strza przez nową osobę” - przekazała nam krótko w rozmowie 
telefonicznej Anna Hackiewicz-Gębska.

Przypomnijmy, że na stanowisko zastępcy burmistrza 
Lipian Anna Hackiewicz - Gębska powołana został na 
początku obecnej kadencji samorządu 4 lutego 2019 roku, 
wcześniej od 2010 do 2018, czyli dwie pełne kadencje, była 
wójtem Warnic.  

PP

Zastępca burmistrza odchodzi

     Pomimo apeli, komuni-
katów, czy licznych działań 
policyjnych w dalszym ciągu 
wielu kierujących pojazda-
mi przekracza dozwoloną 
prędkość. Kolejnym tego 
typu przykładem jest 38-letni 
kierowca audi, który w ob-
szarze zabudowanym jechał 
z prędkością 123 km/h.

W minioną niedzielę, podczas 
pomiaru prędkości, w Py-
rzycach na ul. Szczecińskiej 
funkcjonariusze pyrzyckiej 
drogówki zatrzymali do kon-
troli osobówkę, której kierowca 
przekroczył dozwoloną pręd-
kość w terenie zabudowanym 
o 73 km/h. Mężczyzna stracił 
prawo jazdy, ponadto został 
ukarany mandatem w wyso-
kości 500 złotych i otrzymał 
10 punktów karnych.

Podczas kontroli okazało się 
również, że pojazd, którym 
poruszał się 38-letni miesz-
kaniec pow. myśliborskiego 
nie posiada aktualnych badań 

technicznych ani aktualnego 
ubezpieczenia OC. W związ-
ku z powyższym policjanci 
zatrzymali kierującemu do-
wód rejestracyjny pojazdu 
i sporządzili wniosek do 
Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego.

    Analizy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego jednoznacz-
nie wskazują, że nadmierna 
prędkość jest czynnikiem po-
wodującym największą liczbę 
zdarzeń na drodze. Niejed-
nokrotnie policjanci apelują 
do kierowców o zachowanie 
zdrowego rozsądku i stoso-
wanie się do obowiązujących 
przepisów.

Pamiętajmy!
Na drodze nie ma miejsca na 

brawurę i nieodpowiedzial-
ność, dlatego policjanci z całą 
stanowczością będą karać pi-
ratów drogowych.

 
asp. Marcelina Rusin

Stracił prawo jazdy  za prędkość 
i dowód rejestracjny
za brak aktualnych badań technicznych



                                                                     Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 15                                                           16.11.2021  3                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 15                                              

Brud i ruiny pozostaną 
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CORAZ ZIMNIEJ NA ZEWNĄTRZ 
– NIE ZAPOMINAJMY O BEZDOMNYCH

Dowody osobiste będą teraz 
bardziej bezpieczne i dadzą 
nam więcej możliwości. Roz-
wiązania dotyczące nowych 
dowodów osobistych wynikają 
z dostosowania prawa pol-
skiego do wymogów prawa 
unijnego. Nowe dowody będą 
wydawane na 10 lat dla osób 
powyżej 12. roku życia, ponie-
waż one będą składać odciski 
palców. Dla osób do 12. roku 
życia dowód będzie wyda-
wany na 5 lat, bez pobierania 
odcisków palców. W nowym 
dowodzie – poza odciskami 
palców (w warstwie elektro-
nicznej) i odręcznym podpisem 
właściciela dowodu (w war-
stwie graficznej) - będzie też 
kilka innych dostrzegalnych 
na pierwszy rzut oka zmian. 
Pojawi się m.in. oznaczenie 
państwa członkowskiego (na 

Po odcisk palca dojadą z Pyrzyc
Od 8 listopada 2021 roku są wydawane urzędach 

gmin nowe dowody osobiste z drugą cechą biome-
tryczną – odciskami palców.

tle flagi Unii Europejskiej). 
Skanery, za pomocą których 
pobierane będą odciski pal-
ców zainstalowane zostały do 
wszystkich 2479 gmin w Pol-
sce, będzie to łącznie 7450 
urządzeń. Ponadto wybrane 
urzędy wyposażone zostały 
w 335 stacji mobilnych, tj. 
urządzeń, umożliwiących 
oddanie odcisków palców 
przez osoby, które nie będą 
mogły osobiście udać się do 
urzędu gminy. W naszym 
powiecie taka stacja mobilna 
znajduje się w Urzędzie Stanu 
Cywilnego i Spraw Obywa-
telskich w Urzędzie Miejskim 
w Pyrzycach. „Złożenie odci-
sku wiązać się będzie wyłącznie 
z osobistym stawiennictwem pe-
tenta w urzędzie, w przypadku 
jednak, gdy wnioskodawca nie 
będzie w stanie fizycznie przybyć 

do urzędu, po uprawdopodob-
nieniu tej okoliczności, będziemy 
wyjeżdżać ze stacją mobilną do 
takiego mieszkańca. Nasz USC 
będzie w tej materii obsługiwał 
wszystkich mieszkańców powiatu 

pyrzyckiego” - przekazała nam 
Małgorzata Nowak z USC i SO 
w Pyrzycach

PP

W dniach od 1 sierpnia do 31 października 2021 Minister-
stwo Zdrowia zrealizowało konkurs pod nazwą „Rosnąca 
odporność”. 
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W czwartek 4 listopada 
dzielnicowi z Komendy Po-
wiatowej Policji w Pyrzycach 
rozpoczęli działania pod ką-
tem osób bezdomnych. Do 
prowadzonych działań przy-
łączyli się również Strażnicy 
Miejscy i pracownicy Ośrodka 
Pomocy Społecznej. W trakcie 
wspólnych patroli odwiedzają 
miejsca, w których zazwyczaj 
gromadzą się osoby bezdomne. 
Sprawdzają ogrody działko-
we, opuszczone altany oraz 
pustostany. Pomimo, że tem-
peratura jest jeszcze dodatnia 
to przedstawiciele rożnych 
służb wcześniej docierają do 
bezdomnych i oferują im po-
moc. Spadki temperatur nie 
tylko w okresie zimowym 
mogą powodować zagrożenia 
dla zdrowia i życia osób tam 
przebywających. Bardzo ważne 
jest, aby osoby takie wiedziały, 
że jest dla nich miejsce, gdzie 
bezpiecznie mogą przetrwać 
mrozy. Pyrzyccy policjanci 
w ramach wykonywanych 
zadań będą systematycznie 
kontrolować miejsca, gdzie 
osoby bezdomne przebywają 
już od dłuższego czasu, w celu 
udzielania im natychmiasto-

CORAZ ZIMNIEJ NA ZEWNĄTRZ 
– NIE ZAPOMINAJMY O BEZDOMNYCH

Policjanci zwracają się do mieszkańców powiatu pyrzyc-
kiego z prośbą, aby każdorazowy przypadek ujawnienia 
osoby, której należy udzielić wsparcia w trudnym okresie 
zimowym, zgłaszały taką sytuację do Komendy Powiatowej 
Policji w Pyrzycach pod nr tel. 47 782 85 11, na numery tele-
fonów alarmowych 997 i 112, właściwego w danej Gminie 
Ośrodka Pomocy Społecznej lub Straży Miejskich i Gminnych.
Gmina Pyrzyce
Ośrodek Pomocy Społecznej – 91 561 11 50,
Straż Miejska w Pyrzycach – 91 397 03 29 
Gmina Przelewice 
Ośrodek Pomocy Społecznej - 91 564 33 92 
Gmina Lipiany 
Ośrodek Pomocy Społecznej – 91 564 14 82 
Gmina Warnice 
Ośrodek pomocy Społecznej – 91 561 28 90
Straż Gminna w Warnicach – 91 578 19 67 
Gmina Bielice 
Ośrodek Pomocy Społecznej – 91 564 42 28

 
asp. Marcelina Rusin

wej pomocy. Stała współpraca 
z funkcjonariuszami Straży 
Miejskiej oraz pracownikami 
OPS służyć będzie skoordy-
nowaniu działań, które mają 
zapobiegać zamarznięciom 
osób bezdomnych.

Niestety, bezdomności bar-
dzo często towarzyszy alkohol, 
a pozostanie trzeźwym jest 
głównym warunkiem możli-
wości pobytu w schronisku, 
a w przypadku wielu osób 
bezdomnych jest to warunek 
nie do spełnienia.

Nie tylko jednak osoby 
bezdomne mogą w trakcie 
okresu zimowego potrzebo-
wać pomocy. Osoby starsze, 
nieporadne życiowo i przede 
wszystkim te zamieszkujące 
samotnie, często w niedo-
grzanych pomieszczeniach, 
również narażone są na nie-
bezpieczeństwo wychłodzenia 
organizmu a co za tym idzie, 
zagrożenie dla ich zdrowia 
i życia. Dlatego też pyrzyccy 
policjanci prowadzą rozpo-
znanie wśród mieszkańców 
powiatu w celu dotarcia do 
takich osób i sprawdzenia ich 
warunków bytowych.

pyrzyckiego” - przekazała nam 
Małgorzata Nowak z USC i SO 
w Pyrzycach

PP

Nagrody w konkursie nie byle 
jakie, bo dla trzech pierwszych 
gmin w każdym powiecie prze-
znaczono 1 milion złotych, 
500 tysięcy złotych i za trzecie 
miejsce 250 tysięcy złotych.

W powiecie pyrzyckim trzy 
gminy zostaną nagrodzone 
– Bielice, Kozielice i Lipia-
ny. Okazuje się, że sposób 
wyliczenia kolejności w kon-
kursie – algorytm nie ma nic 
wspólnego z ilością w pełni 
zaszczepionych w danej gminie. 
Według rankingu Ministerstwa 
Zdrowia próg 50% w pełni 
zaszczepionych w naszym 

Algorytm policzył
W dniach od 1 sierpnia do 31 października 2021 Minister-

stwo Zdrowia zrealizowało konkurs pod nazwą „Rosnąca 
odporność”. 

powiecie przekroczyły tylko 
dwie gminy Bielice i Pyrzyce, 
a według algorytmu Pyrzyce 
są w konkursie na końcu.

Kolejność w konkursie 
„Rosnąca odporność” jest 
następująca:
Bielice 
- wynik algorytmu 9,7 %   
-  procent w pełni zaszcze-
pionych  – 51,8 % 
Kozielice 
- wynik algorytmu 8,1 %  
-  procent w pełni zaszcze-
pionych – 46,8 %
Lipiany 
- wynik algorytmu 7,4 % 

-  procent w pełni zaszcze-
pionych – 46,9 %
Warnice
- wynik algorytmu 7,0 %  
-   procent w pełni zaszcze-
pionych – 46,7 %
Przelewice 
- wynik algorytmu 6,7 %  – 
procent w pełni zaszczepionych 
–  41,5 %

Pyrzyce 
- wynik algorytmu 6 %  –   pro-
cent w pełni zaszczepionych 
- 50,1 %

Wyróżnione gminy będą mo-
gły wykorzystać nagrody na  
przeciwdziałania COVID-19.
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Bardzo często po pracach 
w ogrodzie, sadzie pozosta-
ją nam spore ilości gałęzi, 
które nie można spalić i nie 
ma pomysłu jak je sensownie 
zagospodarować. 

PPK ma pomysł na Twoje 
gałęzie:

Zrębkowanie gałęzi to spo-
sób na ich zagospodarowanie 
a nawet nadanie im drugiego 
życia.

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo 
Komunalne posiada profe-
sjonalny, dużej mocy rębak 

Zrębkowanie gałęzi !!!
Palenie liści i gałęzi na działce było niegdyś powszechnie stosowaną praktyką. Wydawało się nawet być 

bardzo pożądane, szczególnie w odniesieniu do spalania odpadków roślinnych porażonych przez choroby 
i szkodniki. Jednak w świetle obecnych przepisów, zarówno palenie liści, jak i palenie gałęzi na działkach są 
zabronione i grozi za to mandat. Jeszcze kilka lat temu segregacja śmieci nie była powszechna i tylko niektóre 
gminy zakazywały spalania resztek roślinnych. Obecnie jednak obowiązek segregacji odpadów obowiązuje 
w całej Polsce, a co za tym idzie, w żadnej gminie nie wolno samemu spalać odpadów zielonych.

z obsługą, który zrobi porządek 
z gałęziami w twoim ogrodzie 
albo sadzie. 

Ażeby przekonać Was do 
naszej usługi, podamy kilka 
przykładów, do czego można 
wykorzystać ścinki z rębaka.

► Korzyści ze stosowania 
ściółki z gałęzi

► Pozwala utrzymać stałą 
wilgotność.

►  Utrzymuje stałą temperaturę 
podłoża – latem ochładzając, 
a zimą ogrzewając.

► Hamuje wzrost chwastów.
Po 2-3 latach zrębki drew-

niane ulegają rozkładowi, 
użyźniając ziemię.

Zapobiega brudzeniu roślin 
poprzez ograniczenie bezpo-
średniego kontaktu z glebą 
– ma to szczególne znaczenie 
w przypadku owoców takich 
jak truskawki, maliny czy po-
ziomki.

Rabaty podlewamy tylko do 
momentu, aż wzejdą rośliny, 
nawet jeśli jest susza – ściółka 
działa jak gąbka i utrzymuje 
wilgotność gleby bardzo długo.

Usuwanie chwastów jest łatwe 
– bez problemu je wyrywa-
my, ponieważ zakorzeniają 
się w ściółce, a nie glebie.

Poprawia również walory 
estetyczne, ponieważ dzięki 
niej ogród wygląda na bardziej 
zadbany.

Najlepiej rozsypać ją wczesną 
wiosną. Ziemia jest jeszcze wil-
gotna po zimowych roztopach 
i ściółka nie pozwoli jej utracić, 
stanie się także zbiornikiem 
wody opadowej. Ponadto o tej 
porze roku nie wzeszły jeszcze 
chwasty, a kilkucentymetrowa 
warstwa ściółki znacznie to 
utrudni. Pamiętajmy jednak, 

aby przed ściółkowaniem 
usunąć wszystkie gatunki 
wieloletnie. 

Świeże zrębki z drzewa li-
ściastego zawierają garbniki, 
które hamują wzrost roślin 
i pobierają z gleby azot, dlatego 
przed wyściółkowaniem warto 
przez co najmniej 3 miesiące 
przekompostować i dodać do 
nich koniecznie surowiec bo-
gaty w azot, jak obornik lub 
skoszona trawa. W przypadku 
zrębki z drzew iglastych jest 
to mniej konieczne, można 
ją wykorzystać świeżą. Pod 
bylinami i innymi roślinami 
sezonowymi rozsypujemy 
3-6 cm warstwę zrębków, 
natomiast pod drzewami 
i krzewami może być ona 
grubszą – 10-12 cm.   

W zakresie w/w  usługi jeste-
śmy do Państwa dyspozycji, 
pracownicy Pyrzyckiego Przed-
siębiorstwa Komunalnego 
udzielą niezbędnych informacji 
– tel  91 579 19 93, 91 579 19 77 
lub e-mail: zuk@ppkpyrzyce.pl
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Pozostając jeszcze w atmos-
ferze Wszystkich Świętych 
postanowiliśmy zapre-
zentować kartę pocztową 
z widokiem pyrzyckiego 
cmentarza. Pomimo że 
same w sobie cmentarze 
są urokliwe, to rzadko były 
one motywem widokówek.  

Do tych najbardziej uzna-
nych, pod względem ar-
chitektonicznym, zaliczany 
jest cmentarz szczeciński. 
Otwarty został w 1901 roku 
i wzorowany był na założe-
niach cmentarnych Ham-
burga i Wiednia. Stanowi 
również najpiękniejszy park 
miasta – znajdziemy tam 
obok zabytkowych (i nie 
tylko) nagrobków i wielu 
symbolicznych pomni-
ków,  żywopłoty, zieleńce, 
zbiorniki wodne, drewniane 

Pyrzycki cmentarz na starej widokówce

mostki. Na uwagę zasługuje 
również brama główna pro-
wadząca na cmentarz (ma 77 
metrów) i charakterystyczna 
kaplica cmentarna.

Również i Pyrzyce posiada-
ły swoje cmentarze. W XVIII 
wieku główny cmentarz zlo-
kalizowany był w zaułku opo-
dal zbiegu Wielkiej Tkackiej 
(ob. ul. Szkolnej) i św. Ducha 
(ob. Zabytkowej). Do 1810 r. 
cmentarz przeniesiono poza 
mury. Inny cmentarz kościoła 
św. Maurycego był do  1877 
r. na Winnej Górze (obecnie 
ul. Ogrodowa i Wojska Pol-
skiego). W 1852 r. wytyczono 
nowy cmentarz przed Bramą 
Bańską, w miejscu obecne-
go. Na jego obecnym terenie 
znajdował się również stary 
cmentarz żydowski w Pyrzy-
cach – kirkut. Został założo-

ny około 1735 roku. Nie są 
znane losy kirkutu w czasie 
II wojny światowej. Po 1969 
cmentarz został zlikwidowa-
ny. Obecnie na jego miejscu 
nic się nie znajduje oprócz 
rosnących krzewów i drzew. 
W zaroślach można jeszcze 
znaleźć fragmenty nagrobków. 
Obok byłego cmentarza żydow-
skiego mieści się najnowsza 
część polskiego cmentarza (na 
terenie byłego niemieckiego 
cmentarza).

Istniał jeszcze inny cmentarz 
na wzgórzu przy ul. Staro-
miejskiej w Pyrzycach. Cmen-
tarz założony na wyniesieniu 
(Wzgórze Chramowe), praw-
dopodobnie w 1. poł. XIX w. 
Posiadał nieregularny, owal-
ny kształt. Teren cmentarza 
ograniczony był skarpami 
wzgórza, jednoalejowy. Słabo 

czytelne ślady nagrobków 
z 2. poł. XIX w. i sprzed 
1945 r. Teren przecięty jest 
w osi długiej aleją, mocno 
porośnięty drzewami, za-
krzewiony, występują tam 
pojedyncze egzemplarze 
starodrzewu lipowego.

Prezentowana widokówka 
przedstawia główną aleję 
pyrzyckiego cmentarza. Wy-
dawcą był Fritz Mitreiter 
(Pyritz). Rok produkcji i data 
nadania są nieznane.  
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Z okazji Święta Niepodle-
głości 11 listopada odbyła się 
uroczysta Sesja Rady Powiatu 
Pyrzyckiego. W programie sesji 
pojawiły się: okolicznościowy 
referat, patriotyczne występy 
artystyczne i ogłoszenie laure-
atów wyróżnienia Ludzie Ziemi 
Pyrzyckiej. Statuetki „Ludzie Zie-
mi Pyrzyckiej” przyznawane są 
od 2001 roku, jednak nie miały 
swojego formalnego usankcjono-
wania, dopiero 17 września 2008 

W listopadowy piątek, 5 li-
stopada 2021 roku Pyrzycka 
Biblioteka Publiczna po raz 
kolejny miała przyjemność 
być organizatorem spotkania 
autorskiego z panią Stefanią 
Jendraszczyk, naszą pyrzycką 
poetką. 

Na spotkaniu gościliśmy 
też panią Burmistrz Pyrzyc 
Marzenę Podzińską, uczniów 
klasy II c Liceum nr. 1 im. 
Noblistów Polskich w Pyrzy-
cach wraz z opiekunką panią 
Aleksandrą Wudarczyk, a tak-
że czytelników i miłośników 
twórczości pani Steni. 

Pani Stefania, dzięki swoje-
mu unikalnemu spojrzeniu 
na świat wydała do tej pory 
aż 17 tomików poezji, w tym 
jeden arkusz poetycki. Poza 

Spotkanie poetką 
tworzeniem wierszy, zajmu-
je się także projektowaniem 
okładek i miniatur plastycz-
nych, które możemy znaleźć 
w jej tomikach. Jest laureatką 
Nagrody Literackiej „Fundacji 
Sztuki” na Rzecz „Integracji” 
oraz Nagrody Artystycznej 
Specjalnej „Pyrzyczanki”. 

Podczas spotkania mieliśmy 
okazję posłuchać napisanych 
przez panią Stenię wierszy 
z trzech ostatnio wydanych 
tomików: ”Siedem słowików”, 
”Naczynie myśli” oraz „Smak 
rosy” w wykonaniu uczniów 
liceum oraz samej autorki, by 
następnie wysłuchać wypo-
wiedzi o jej drodze literackiej 
i tomikach wierszy. Młodzież 
wraz z pozostałymi gośćmi 
ochoczo zadawała pani Stefanii 

pytania m.in. o tym, co inspiruje 
poetkę do pisania, kto jest jej 
autorytetem poetyckim. Pani 
Stefania z chęcią odpowiada-
ła na pytania, by zaspokoić 
ciekawość zebranych.

Serdecznie dziękujemy zapro-
szonym gościom za poświęcony 
czas w celebrowaniu poezji.

 Sezon grzewczy rozpoczęty
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głości 11 listopada odbyła się 
uroczysta Sesja Rady Powiatu 
Pyrzyckiego. W programie sesji 
pojawiły się: okolicznościowy 
referat, patriotyczne występy 
artystyczne i ogłoszenie laure-
atów wyróżnienia Ludzie Ziemi 
Pyrzyckiej. Statuetki „Ludzie Zie-
mi Pyrzyckiej” przyznawane są 
od 2001 roku, jednak nie miały 
swojego formalnego usankcjono-
wania, dopiero 17 września 2008 

Ludzie Ziemi Pyrzyckiej
roku Rada Powiatu Pyrzyckiego 
podjęła uchwałę w sprawie usta-
nowienia wyróżnienia „Ludzie 
Ziemi Pyrzyckiej”. 

W tym roku podczas uroczystej 
sesji wręczono także statuetki 
za 2020 rok, które nie trafiły do 
laureatów z powodu sytuacji 
epidemicznej w roku ubiegłym.  

Z rąk Stanisława Stępnia, 
Starosty Pyrzyckiego i Jacka 
Pawlusa, przewodniczącego Rady 
Powiatu statuetki za 2020 rok 

odebrali:Wojciech Piwowarczyk, 
Anna Prokop, Lucjan Berdzik, 
Edward Herezo, Mariusz Marek 
Przybylski, Kamil Kołobycz, Eu-
geniusz Orman. Teresa Suliga. 
Teresa Czesława Malec, Wiesław 
Stefaniak.

Wyróżnienia Ludzie Ziemi 
Pyrzyckiej za 2021 rok ode-
brała: Barbara Witek, Bartosz 
Łastowski. Anna Zasadzińska. 
Beata Marko, Marta Kraśniańska, 
Jan Rutkowski, Wiktor Ściślak, 

Rafał Roguszka, Stefania Jen-
draszczyk, Dawid Symela.

„Cieszę się, że mogliśmy uho-
norować po raz kolejny osoby 
działające w rożnych dziedzinach 
na rzecz innych na terenie powiatu 
pyrzyckiego. Serdecznie gratuluje 
wyróżnionym i życzę wielu dal-
szych sukcesów” - powiedział po 
sesji Stanisław Stępień, Starosta 
Pyrzycki.  

 

Serdecznie dziękujemy zapro-
szonym gościom za poświęcony 
czas w celebrowaniu poezji.

Rozpoczął się sezon grzew-
czy, a wraz z nim powrócił 
problem spalania odpadów 
w przydomowych piecach. 
Ciemny dym o intensywnym, 
nieprzyjemnym zapachu, 
wydobywający się z komi-
nów niektórych domów, to 
w sezonie jesienno-zimowym 
jeden z najpoważniejszych 
problemów, z którymi mają 
do czynienia funkcjonariusze 
straży miejskiej. Okazuje się, że 
mimo nieustannie powtarza-
nych apeli, wciąż nie brakuje 
osób, które skłonne są wrzucać 
do domowych pieców plasti-
kowe butelki, foliowe torby, 
opakowania po chemikaliach, 
papier pokryty farbą drukar-
ską, lakierowane drewno, stare 
ubrania i buty. Dym, który 
powstaje przy spalaniu takich 
przedmiotów, jest nie tylko 

 Sezon grzewczy rozpoczęty
uciążliwy dla otoczenia, ale 
przede wszystkim bardzo 
niebezpieczny. To, co wy-
dostaje się z komina, opada 
wokół i zanieczyszcza głównie 
najbliższe otoczenie. A zatem 
ktoś, kto pali śmieciami zatru-
wa przede wszystkim siebie, 
swoją rodzinę i sąsiadów. To, 
że naraża się na mandat lub 
karę to jedno, lecz poważ-
niejszym skutkiem tej lekko-
myślności są konsekwencje 
zdrowotne. Trwający latami 
kontakt z groźnymi związkami 
chemicznymi może skończyć 
się nowotworem, białaczką, 
chorobą układu oddechowego 
lub alergią. Także dla samego 
truciciela.

 Już pierwsze zimniejsze dni 
przyniosły zgłoszenia miesz-
kańców Pyrzyc o podejrze-
niu spalania niedozwolonych 

substancji. Niestety, kilka ze 
zgłoszeń się potwierdziło. W 
zdecydowanej większości 
przypadków dochodziło do 
spalania drobnych odpadów 
opakowaniowych lub płyt 
meblowych.

Straż Miejska apeluje:
 „Dbajmy o siebie

 i środowisko”.

Komendant  Straży  Miejskiej
  w Pyrzycach 
   

      Michał Maduzia
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W ostatnich miesiącach dużo 

mówi się o planach samorzą-
du powiatowego związanych 
z połączeniem Szpitala Powia-
towego w Pyrzycach z Samo-
dzielnym Publicznym Szpitalem 
Klinicznym nr 1  Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie. W kontekście 
rozmów prowadzonych na ten 
temat przez radnych powiatu 
z udziałem personelu medycz-
nego i związków zawodowych 
pyrzyckiego szpitala pojawiają 
się w przestrzeni publicznej 
informacje o zagrożeniu li-
kwidacją placówki. Dlatego 
postanowiliśmy sprawdzić, 
jaka jest przyszłość Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach, 
ale i przypomnieć historię 
negocjacji dotyczących połą-
czenia Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach z Samodzielnym 
Publicznym Szpitalem Kli-
nicznym nr 1  Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie.

Historia negocjacji: 
28.09.2020 roku Rada Spo-

łeczna działająca przy Szpitalu 
Powiatowym w Pyrzycach 
oraz 30.09.2020 roku Rada 
Powiatu Pyrzyckiego pod-
jęły uchwały w sprawie 
podjęcia działań zmierzają-
cych do połączenia Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach 
z Samodzielnym Publicznym 
Szpitalem Klinicznym nr 1 lub 
Samodzielnym Klinicznym 
Szpitalem nr 2 Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego 
w Szczecinie. Następstwem 
podjętych uchwał  10 czerwca 
2021 roku został podpisany 
list intencyjny pomiędzy 
Pomorskim Uniwersytetem 
Medycznym w Szczecinie 
i Samodzielnym Publicznym 
Szpitalem Klinicznym nr 1 
w Szczecinie, a Powiatem 

Pyrzyckim i Szpitalem Po-
wiatowym  w  Pyrzycach. 
Celem listu intencyjnego jest 
ustalenie zasad współpracy 
z uwzględnieniem zabezpie-
czenia przez Powiat Pyrzycki 
potrzeb zdrowotnych oraz re-
alizacji polityki zdrowotnej 
dla mieszkańców powiatu 
i gmin ościennych. 

Szpital Powiatowy w Pyrzy-
cach został poddany analizie 
ekonomiczno – finansowej, na 
mocy której dyrektor Szpitala 
Klinicznego Nr 1 w Szczeci-
nie Konrad Jarosz sporządził 
informację dotyczącą połącze-
nia Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach ze Szpitalem 
Klinicznym Nr 1 w Szczeci-
nie, którą przedstawił na sesji 
Rady Powiatu Pyrzyckiego 
29.09.2021r. 

 14.10.2021 r. w sprawie po-
łączenia szpitali obradowała 
Rada Społeczna działająca przy 
Szpitalu Powiatowym w Py-
rzycach odmawiając wydania 
opinii w sprawie połączenia 
do czasu uszczegółowienia 
założeń koncepcji połączenia. 

  18.10.2021r odbyła się Ko-
misja Spraw Społecznych, 
na której to radni omawiali 
warunki połączenia, które 
zostały przedstawione na 
sesji  29.09.2021 roku. 

Według aktualnych uzgodnień 
obecnie trwają prace związane 
z uszczegółowieniem koncepcji 
połączenia szpitali. W naj-
bliższym okresie ma zostać 
przedstawiona szczegółowa 
propozycja połączenia szpitali 
z określeniem zasad prawnych, 
organizacyjnych, finansowych 
wraz z opracowaniem modelu 
zapewnienia dostępności do 
świadczeń opieki zdrowotnej 
dla mieszkańców powiatu py-
rzyckiego przez Samodzielny 
Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 

PUM w Szczecinie. Całościowa 
ocena wszystkich aspektów 
związanych z koncepcją po-
łączenia umożliwi Zarządowi 
Powiatu Pyrzyckiego i Radzie 
Powiatu Pyrzyckiego podjęcie 
decyzji o dalszej formie dzia-
łalności Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach.

Jak sprawa wygląda dziś?

„Obecnie żadna decyzja w sprawie 
połączenia szpitali nie zapadła 
i trudno spekulować, jakie bę-
dzie ostateczne rozstrzygnięcie 
w przedmiotowej sprawie. Inten-
cją podjętych działań w sprawie 
połączenia szpitali było i jest za-
pewnienie mieszkańcom powiatu 
pyrzyckiego szerszego dostępu 
do usług medycznych oferowa-
nych na poziomie klinicznym, 
a tym samym rozwój Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach. 
W ostatnim czasie w Szpitalu 
Powiatowym w Pyrzycach zo-
stały przeprowadzone rekordowe 
inwestycje związane z zakupem 
nowoczesnego sprzętu medycz-

Czy szpital ma być zlikwidowany?

nego i modernizacją pomieszczeń 
szpitala, a aktualnie trwa inwe-
stycja uruchomienia w szpitalu 
jednej z najnowocześniejszych 
w naszym województwie pra-
cowni rentgenodiagnostyki. 
Ponadto w dniu 8 listopada nasz 
szpital przekształcony został w 
placówkę dedykowaną pacjentom 
hospitalizowanym z powodu po-
dejrzenia lub zakażenia chorobą 
SARS-CoV-2, mamy na dzień 
dzisiejszy już 40 pacjentów. 
Dlatego nieuprawnione są opinie 
niektórych środowisk politycznych 
o zamiarze likwidacji szpitala 
i rozbudzanie niepotrzebnych 
emocji w czasie, kiedy potrzeb-
na jest merytoryczna dyskusja. 

Samorząd powiatu pyrzyckiego 
stawia wyłącznie na rozwój szpi-
tala i zapewnienie mieszkańcom 
jak najwyższego standardu usług 
medycznych” - przekazał nam 
Stanisław Stępień, Starosta 
Pyrzycki. 

RT
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Listopadowe sesje gminnych 
rad, to czas uchwalania wy-
sokości podatków lokalnych 
na kolejny rok. 

Dokładnie, w jakiej wysokości 
będziemy płacić podatek od 
środków transportu, nieru-
chomości i rolny w gminach 
powiatu pyrzyckiego opubli-
kujemy w formie tabelarycznej 
w grudniowym  wydaniu 
Pulsu Powiatu, dziś o pew-
nym epizodzie związanym 
z uchwalaniem podatku rolnego 
w gminie Pyrzyce. Radni na 
sesji podjęli uchwałę w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta 
do celów wymiaru podatku 
rolnego na rok 2022. Radni na 
wniosek burmistrz postano-
wili obniżyć podatek rolny 
z kwoty 61,48 zł (podanej przez 
Główny Urząd Statystyczny) 
do kwoty 59,79 zł. Plan bur-
mistrz Marzeny Podzińskiej 
był taki, by podatek rolny, 
tak jak inne podatki wzrósł 
w porównaniu z rokiem 2020 
o 3,6 %. Przepisy dotyczące 
procedury uchwalania podat-
ku rolnego mówią o tym, że 
jeżeli samorząd chce obniżyć 
wysokość podatku rolnego 
zaproponowaną przez GUS, 
to musi zapytać o opinię na 
ten temat Zachodniopomorską 
Izbę Rolniczą. W przypadku 
kiedy samorząd zdecydował 
by się pozostawić podatek rol-

ny na tak zwanego maksa, 
czyli stawka zaproponowana 
przez GUS, to o nic nie musi 
pytać rolniczej izby, taka dość 
kuriozalna sytuacja. Wracając 
na grunt sesji Rady Miejskiej 
w Pyrzycach, skoro burmistrz 
Marzena Podzińska zapropo-
nowała obniżkę, to musiała 
też zapytać ZIR o to, co na 
ten temat sądzi. Opinia do 
ratusza przyszła, a w niej ZIR 
wypowiedział się na temat 
zaproponowanej uchwały 
o obniżce podatku rolnego 
NEGATYWNIE, na dodatek 

opinia nie zawierała żadnego 
uzasadnienia, co i dlaczego 
oceniane jest negatywnie. Czy 
wysokość obniżki? Czy może 
w ogóle sama obniżka? Radny 
Damian Błażejewski i radna 
Małgorzata Piotrowska w swo-
ich interpretacjach opinii ZIR 
poszli jeszcze dalej i uznali, że 
skoro ZIR utrzymywany jest 
z dwuprocentowego odpisu 
z podatku rolnego, to może 
ZIR jest w ogóle przeciwny 
obniżce ratując własne dochody. 
Radny Błażejewski zapropo-
nował, żeby w związku z tak 

niejednoznaczną odpowiedzią 
ZIR pozostawić podatek 
w wysokości maksymal-
nej zaproponowanej przez 
GUS, czyli 61,48 zł. „Ma pan 
rację, opinia powinna posiadać 
uzasadnienie, wtedy nie będzie 
budziła wątpliwości. Zwrócę na 
ten temat uwagę na zarządzie 
ZIR i myślę, że już nie powinno 
się to zdarzać” - odpowiedziała 
nam Danuta Lebioda, zastępca 
dyrektora Biura ZIR.

 „Od  09.11.2021 r. mamy 
profesjonalną stację do pomia-
ru zanieczyszczeń w powietrzu. 
Urządzenie informuje o tempe-
raturze powietrza, wilgotności, 
ciśnieniu, a także stężeniu pyłów 
zawieszonych PM 2.5 i PM 10 
(odpowiadających za tzw. smog). 
Informacje z czujnika wyświetlane 
są naprzemiennie na zewnętrznej 
tablicy LED, która została za-
montowana na budynku Urzędu 
Miejskiego od strony ul. 1-go 
Maja. Wyniki są podawane w 
czasie rzeczywistym. Możecie 
je Państwo odczytywać za po-
średnictwem strony internetowej 
naszepowietrze.pl oraz bezpłatnej 
aplikacji mobilnej SYNGEOS 

oraz KANAREK. W najbliższym 
czasie dane będą dostępne również 
na stronie internetowej urzędu 
miejskiego”  - poinformowała 
na stornie internetowej urzę-
du Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska

Przypomnijmy, że najbliższe 
nam stacje dokonujące po-
miarów jakości powietrza 
znajdują się w Myśliborzu, 
gminie Widuchowa i dwie 
w Szczecinie. 

Sprawdź jakość powietrza w Pyrzycach

Opinia negatywna ZIR

nego i modernizacją pomieszczeń 
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niektórych środowisk politycznych 
o zamiarze likwidacji szpitala 
i rozbudzanie niepotrzebnych 
emocji w czasie, kiedy potrzeb-
na jest merytoryczna dyskusja. 

Samorząd powiatu pyrzyckiego 
stawia wyłącznie na rozwój szpi-
tala i zapewnienie mieszkańcom 
jak najwyższego standardu usług 
medycznych” - przekazał nam 
Stanisław Stępień, Starosta 
Pyrzycki. 

RT
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Będzie to już czwarta edycja 
okazjonalnego Radia Pyrzyce, 
nadającego na częstotliwości 
91.1 MHz.  

Po raz pierwszy lokalna rozgło-
śnia gminy Pyrzyce rozpoczęła 
nadawanie w okresie świątecz-
no-noworocznym 2020 roku, 
kolejna dwutygodniowa emisja 
miała miejsce w okresie świąt 
wielkanocnych 2021. Następnie 
Radio Pyrzyce FOLK towarzy-
szyło Festiwalowi Pyrzyckiemu 
Spotkania z Folklorem w lipcu 
tego roku i już za kilka tygodniu, 
dokładnie 20 grudnia punktualnie 
o godzinie 8.00 rozpoczniemy 
ponownie nadawanie programu. 

Zawartość publicystyczna 
programu to dziesiątki rozmów 
w studio w Pyrzyckim Domu 

Na święta w Pyrzycach stroimy się na 91,1 MHz!

10 listopada 2021  roku w Starostwie Powiatowym odbyła 
się uroczysta zbiórka z okazji wprowadzenia na stanowisko 
Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach mł. insp. 
Krzysztofa Pawlika. Podczas zbiórki nowy Komendant 
Powiatowy Policji w Pyrzycach przywitał się ze sztanda-
rem naszej jednostki. 

Uroczystość, zgodnie z poli-
cyjnym ceremoniałem, popro-
wadził Naczelnik Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowego 
podkom. Krzysztof Jemielity. 

W uroczystości udział wziął 
pierwszy zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji 
w Szczecinie insp. Ryszard 
Gan, który przyjął meldunek 
objęcia stanowiska od nowe-
go Komendanta Powiatowego 
Policji w Pyrzycach. Mianowa-
nie komendanta i przywitanie 
sztandaru odbyło się w ka-

   Bielice, Kozielice i Warnice dostaną 
po 900 tysięcy złotych na  na inwestycje 
wodno-kanalizacyjne. Ministerstwo 
Finansów  poinformowało, że w tym 
roku 1714 gmin otrzyma 4 mld zł na 
inwestycje wodno-kanalizacyjne.

 1 mld zł trafi na przedsięwzięcia 
w zakresie wodociągów i zaopatrze-
nia w wodę, a 3 mld zł na projekty 
związane z kanalizacją. 

Podział środków i wybór gmin do 
obdarowania nastąpił automatycznie 
na postawie algorytmów opartych na 
danych wskazanych w ustawie, w tym 
dotyczących zamożności gmin oraz 
danych GUS na 31 października br.  
Samorządy mogą przeznaczyć te środ-
ki na inwestycje w latach 2021-2024. 

Gminy Lipiany, Pyrzyce i Przelewice 
nic nie dostały z tego podziału środ-
ków, bo okazały się według algorytmu 
za bardzo uzbrojone w sieć wod-kan 
i za bogate.

PP

Trzy gminy 
za bogate 
do algorytmu

„11 LISTOPADA - ZAWSZE 
to pewnego rodzaju spektakl 
pomost, klamra pokoleniowa, 
łącznik pomiędzy młodszą 
i starszą generacją. Klasyczne 
piosenki splotą się z przekazem 
multimedialnym. Na scenie 
wszyscy zostaną połączeni 
wspólną tradycją świętowania 
Dnia Niepodległości. Jedni za 
sprawą Gałczyńskiego zatęsknią 
do kraju pelargonii i malwy, inni 
ostentacyjnie wykrzyczą, że „to 
nie karnawał, ale tańczyć chcą...” 
Tak organizatorzy uroczystości 
z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości zapowiadali imprezę 
zaplanowaną na scenie Pyrzyc-

kiego Domu Kultury. 
I tak, jak zapowiadali, tak 

się stało, dzień przed listopa-
dowym świętem 10 listopada 
w środę o godz. 11:00 na scenie 
PDK było słonecznie, radośnie, 
optymistycznie i odświętnie. 
Wydarzenie rozpoczął polo-
nez w wykonaniu studentów 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
następnie w wyjątkowym spekta-
klu zaprezentowali się najmłodsi 
artyści z Przedszkola Publicz-
nego nr 3 z OI w Pyrzycach. Na 
scenie wystąpiła młoda nadzieja 
pyrzyckiej wokalistyki Roksana 
Piska oraz kompozytor i aranżer 
Leszk Fiącek, były także „Czyta-

Pokoleniowe Święto Niepodległości 

nia o Polsce” Astrid Czarneckiej. 
Uroczystość transmitowana 

była LIVE na kanale youtube: 
PDK OFFICIAL i jest nadal 

dostępna do obejrzenia. „Jak 
było można zauważyć po reakcji 
widowni, pokoleniowe świętowanie 
spodobało się pyrzyczanom. Pamięć 
o historii powinna być przekazywa-
na w różnorodnej formie kolejnym 
pokoleniom. Na scenie wystąpili 
pyrzyczanie w różnorodnym re-
pertuarze i wieku, podobnie było 
na widowni” - powiedziała po 
spektaklu Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc. 
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Będzie to już czwarta edycja 
okazjonalnego Radia Pyrzyce, 
nadającego na częstotliwości 
91.1 MHz.  

Po raz pierwszy lokalna rozgło-
śnia gminy Pyrzyce rozpoczęła 
nadawanie w okresie świątecz-
no-noworocznym 2020 roku, 
kolejna dwutygodniowa emisja 
miała miejsce w okresie świąt 
wielkanocnych 2021. Następnie 
Radio Pyrzyce FOLK towarzy-
szyło Festiwalowi Pyrzyckiemu 
Spotkania z Folklorem w lipcu 
tego roku i już za kilka tygodniu, 
dokładnie 20 grudnia punktualnie 
o godzinie 8.00 rozpoczniemy 
ponownie nadawanie programu. 

Zawartość publicystyczna 
programu to dziesiątki rozmów 
w studio w Pyrzyckim Domu 

Na święta w Pyrzycach stroimy się na 91,1 MHz!
Kultury i na telefon. Informacje, 
komunikaty pyrzyckiej policji 
i straży pożarnej, oferta kulinarna 
pyrzyckich kucharzy i restau-
ratorów. Strona muzyczna to 
muzyka lat 80, 90 i rytmiczne 
nowości. 

Radio Pyrzyce 91,1 MHz, tak jak 
poprzednio, nadawać będzie 24 
godziny na dobę, od poniedziałku 
do piątku program na „żywo” od 
8.00 do 18.00  a w soboty i nie-
dziele, powtórki najciekawszych 
programów, transmisje świątecz-
nych nabożeństw z kościoła pw 
NMP Bolesnej w Pyrzycach.

 Czwarta edycja programu Radio 
Pyrzyce 91,1 MHz rozpocznie się, 
jak piszemy powyżej, 20 grud-
nia 2021, a zakończy 2 stycznia 
2022 roku. 

Już dziś zapraszamy do słu-
chania nas, telefon do studia 
507 199 093, składania życzeń 
imieninowych, urodzinowych 

i świąteczno - noworocznych 
oczywiście za darmo, wystar-
czy tylko zadzwonić. 

Od 20 grudnia w Pyrzycach 
stroimy się na 91,1 MHz!

10 listopada 2021  roku w Starostwie Powiatowym odbyła 
się uroczysta zbiórka z okazji wprowadzenia na stanowisko 
Komendanta Powiatowego Policji w Pyrzycach mł. insp. 
Krzysztofa Pawlika. Podczas zbiórki nowy Komendant 
Powiatowy Policji w Pyrzycach przywitał się ze sztanda-
rem naszej jednostki. 

Uroczyste przywitanie ze sztandarem 

Uroczystość, zgodnie z poli-
cyjnym ceremoniałem, popro-
wadził Naczelnik Wydziału 
Prewencji i Ruchu Drogowego 
podkom. Krzysztof Jemielity. 

W uroczystości udział wziął 
pierwszy zastępca Komen-
danta Wojewódzkiego Policji 
w Szczecinie insp. Ryszard 
Gan, który przyjął meldunek 
objęcia stanowiska od nowe-
go Komendanta Powiatowego 
Policji w Pyrzycach. Mianowa-
nie komendanta i przywitanie 
sztandaru odbyło się w ka-

meralnym gronie z uwagi na 
trwającą w dalszym ciągu 
sytuację epidemiczną.

Młodszy inspektor Krzysztof 
Pawlik ma 45 lat. Służbę w po-
licji pełni od 1996 roku. Od 
początku kariery zawodowej 
związany był z Komendą Po-
wiatową Policji w Goleniowie, 
gdzie pracował w wydziale 
kryminalnym. W 2004 roku 
ukończył Wyższą Szkołę Policji 
w Szczytnie, a od 2012 roku 
zajmował stanowisko naczel-
nika Wydziału Kryminalnego. 

Trzy gminy 
za bogate 
do algorytmu

Następnie z dniem 19 stycznia 
2017 roku został powołany na 
zastępcę komendanta powia-
towego w Goleniowie. 
„Z panem komendantem współpra-
cujemy już od pewnego czasu, teraz 
będziemy mogli rozpoczęte dzia-
łania kontynuować i doskonalić. 
Życzę panu komendantowi wielu 
sukcesów na nowym stanowisku, 

a przed nami przecież oddanie do 
użytku nowej siedziby Komendy 
Powiatowej Policji budowanej 
przy ulicy Młodych Techników, 
co zdecydowanie poprawi warunki 
pracy policjantów” - powiedział 
podczas uroczystości Stanisław 
Stępień, Starosta Pyrzycki.  

PP
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 11 listopada 24-osobowa reprezentacja LMKS Żak Pyrzy-
ce - sekcja lekkiej atletyki uczciła Święto Niepodległości 
podczas Goleniowskiej Mili Niepodległości. 

Kolejne medale HusariiFinał, który odbędzie się 30 stycznia 2022 roku, to jedno-
dniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom 
WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia 
zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grud-
nia.  Podczas 30 finału WOŚP zbierać będziemy środki 
dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki 
i leczenia wzroku u dzieci.

Mamy w powiecie trzy sztaby WOŚP 

Wzrok to najważniejszy zmysł 
człowieka. Jakiekolwiek proble-
my z nim związane wpływają 
na ogólny rozwój i poznawanie 
świata, dlatego tak istotne jest 
szybkie stwierdzenie ewentualnych 
nieprawidłowości i podjęcie 
leczenia, a czynnikiem niezbęd-
nym do prawidłowej diagnozy 
i wdrożenia terapii jest nowo-
czesny sprzęt, którego polskim 
placówkom brakuje.

 Oddziały i pododdziały okuli-
styki dziecięcej oraz wydzielone 
łóżka dziecięce w oddziałach 
okulistyki dla dorosłych działają 
w 25 ośrodkach w 17 miastach 
Polski. W całym kraju są też 
poradnie okulistyki dziecięcej, 
które również wymagają wypo-
sażenia w nowoczesny sprzęt 
okulistyczny. Rokrocznie na 
oddziałach okulistyki dzie-
cięcej hospitalizowanych jest 
kilkanaście tysięcy pacjentów. 
Jednymi z najczęstszych powo-
dów, dla których dzieci trafiają do 
specjalistów z zakresu okulistyki, 
są - poza pogorszeniem ostrości 

wzroku - jaskra, zaćma, różnego 
rodzaju urazy, anomalie rozwo-
jowe i nowotwory. Wiele tych 
schorzeń wymaga wykonania 
zabiegów operacyjnych - w 2019 
roku przeprowadzono ich blisko 
650, z czego najwięcej, ponad 
25%, stanowiły operacje guzów. 
Specjaliści zwracają również uwa-
gę na krótkowzroczność wśród 
dzieci i młodzieży, która w coraz 
większej liczbie krajów przybiera 
charakter epidemiczny, co ma 
bezpośredni związek z nadmier-
nym korzystaniem z urządzeń 
elektronicznych.

W naszym powiecie mamy 
już zarejestrowane trzy sztaby 
WOŚP:  sztab nr: 5149 w Zespole 
Szkół nr 1 im. Noblistów Pol-
skich w Pyrzycach - szef sztabu  
Mariusz Cywiński, drugi sztab 
nr 578 w Zespole Szkół w Li-
pianach – szef sztabu Dariusz 
Chrobrowski i trzeci sztab nr 
6140 Biblioteka- Centrum Kultu-
ry w Przelewicach – szef sztabu 
Daniel Nowacki.

Około 300 platanów, kaszta-
nów i surmii oraz 5,5 tysiąca 
krzewów zostanie posadzo-
nych w 15 miejscowościach 
województwa. Akcję zainaugu-
rował w Goleniowie marszałek 
Olgierd Geblewicz. Sadzonki 
trafiły również do Szczecina, 
Polic, Stargardu, Pyrzyc, Dębna. 
Wielkie sadzenie drzewek to 
mocny jesienny akcent Roku 
Ekologicznego na Pomorzu 
Zachodnim. 

Wicemarszałek Olgierd Ku-
stosz i Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc posadzi-
li dziś w parku przy ulicy 
Mickiewicza pierwsze dwa 
z 16 przekazanych gminie 
kasztanów. 

To dopiero początek zadrze-
wiania zachodniopomorskich 
miast i miasteczek. Kolejna tura 
akcji z sadzonkami zaplano-
wana jest w połowie listopada. 
Drzewka pojadą jeszcze do 
Kołobrzegu, Choszczna, 
Szczecinka, Darłowa, Wałcza, 
Połczyna-Zdroju, Koszalina, 
Białogardu, Świnoujścia. 

Zakup sadzonek jest kon-
tynuacją projektu „Pomorze 
Zachodnie – Zielony Region”, 
realizowanego z funduszy 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego 
2014-2020.

W Pyrzycach sadzą kasztany 

Uroczystości rozpoczął apel przy pl. Wolności, w którym wzięli 
udział m.in. harcerze oraz uczniowie Zespołu Szkół w Lipianach, 
radni Rady Miejskiej, strażacy lipiańskiej jednostki OSP oraz 
mieszkańcy. Obecni byli także: wicemarszałek Olgierd Kustosz, 
poseł Jarosław Rzepa oraz wicestarosta Ewa Gąsiorowska-Nawój, 
Burmistrz Lipian Bartłomiej Królikowski wraz z przewodniczącą 
Rady Miejskiej Martą Ciszewską. W trakcie apelu złożone zostały 
wiązanki kwiatów pod obeliskiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Po zakończeniu apelu odprawiona została uroczysta msza św. 
w intencji ojczyzny, a następnie część artystyczna w wykonaniu 
przedszkolaków Przedszkola Miejskiego i uczniów Zespołu Szkół 
na scenie w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach.

Święto Niepodległości w Lipianach 
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 Zawody zaliczone do bar-
dzo udanych, a 8 zawodników 
ŻAK-a wywalczyło w bardzo 
licznych i mocno obsadzonych 
biegach miejsca w czołowej 
szóstce! 

Zwycięstwo w kategorii 
chłopców 2009-2010 w biegu 
na 600 m odniósł Piotr Madu-
zia, w tym samym biegu na 4 
i 5 pozycji zawody ukończyli 
odpowiednio Bartek i Szymon 
Tuszyńscy.

W kategorii chłopców 2007-
2008 w biegu na 1 milę 2 miejsce 
wywalczył Marcel Kowalski, 
a Nikodem Karpiński zakoń-

czył rywalizację na 5 pozycji. 
Kolejny sukces to 2 miejsce 
w kategorii dziewczynek 
2013-2014 wywalczyła Klara 
Maduzia. Kolejne 4 miejsce 
w biegu na 1 milę w kategorii 
chłopców 2005-2006 wywal-
czył Hubert Wiatrzyk, a na 5 
pozycji w kategorii dziewcząt 
2007-2008 w biegu na 1 milę 
zawody ukończyła Julia Bła-
żejewska. 

„Nasz klub podczas tych 
zawodów również reprezen-
towali: Łucja Rządkowska, 
Zuzanna Kostrzewa, Mate-
usz Pluta, Michał Stryjewski, 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI NA SPORTOWO 

 11 listopada 24-osobowa reprezentacja LMKS Żak Pyrzy-
ce - sekcja lekkiej atletyki uczciła Święto Niepodległości 
podczas Goleniowskiej Mili Niepodległości. 

Po raz kolejny zawodniczki Husaria Fight Team udowod-
niły, że stanowią mocną stronę klubu. Podczas turnieju 
młodzików i młodziczek oraz dzieci 2010-2012 w Osiel-
sku, który odbył się 13 listopada 2021 dziewczęta pokazały 
dużą moc choć w walkach finałowych brakowało trochę 
opanowania i choć bez złota, to z 3 miejscem drużynowym 
wśród dziewczyn.

Wyniki indywidualne: 
30 kg – srebro - Nikola Przybył (Gmina Warnice)
34 kg – srebro -  Maja Górecka (Gmina Warnice )
34 kg – miejsce 5 - Aleksandra Górecka (Gmina Warnice) 
42 kg – brąz -  Sylwia Stefaniak (Gmina Kozielice) 
50 kg – miejsce 5 - Julia Terebus (Gmina Kozielice) 
38 kg – miejsce 9 - Maciej Górecki (Gmina Warnice)
52 kg – miejsce 9 -  Natan Robotnikowski (Gmina Pyrzyce)
62 kg – miejsce 9 -  Krzysztof Kaźmierczak (Gmina Kozie-
lice/ Lipiany)

„Dziękujemy za wsparcie Gminom Kozielice Warnice i Pyrzyce 
oraz rodzicom i sponsorom,  Bóg zapłać, Trzeba trenować dalej” 
- skomentował zawody trener, nauczyciel, trener mentalny 
Wojciech Antczak.

Kolejne medale Husarii

13 listopada w sali Szkoły 
Podstawowej przy ulicy Po-
znańskiej odbyły się obchody 
Dnia Białej Laski i Jubileusz 
70-lecia Polskiego Związku 
Niewidomych. W uroczysto-
ści uczestniczyli członkowie 
związku z gmin powiatu py-
rzyckiego, Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska, wójt gminy 
Bielice Iwona Kochel, Piotr 
Rybkowski wójt gminy Kozie-
lice, Mieczysłąw Mularczyk 
wójt gminy Przelewice i  Mał-

Dzień Białej Laski 

gorzata Kuczyńska z Urzędu 
Miejskiego w Lipianach. Obecni 
byli także prezesi związku ze 
Stargardu i Myśliborza, poetka 
Krystyna Nawój i członkowie 
zespołu Wrzos. 

„Gratuluję członkom związku 
wspaniałego jubileuszu i życzę 
w kolejnych latach działalności 
samych sukcesów i wielu ciekawych 
inicjatyw na rzecz organizacji” 
- powiedziała Marzena Po-
dzińska, Burmistrz Pyrzyc. 

Lena Adamiak, Lena Madej, 
Karolina Machnio, Hanna Pa-
sikowska, Maja Rządkowska, 
Marcelina Johna, Laura Świercz, 
Olivier Allert, Hanna Łyjak, 
Hanna Obarzanek, Aleksandra 
Śluborska, Oliwia Siwek. Po 

zawodach mieliśmy okazję 
zrobić wspólne zdjęcie z Mi-
chałem Rozmysem - finalistą 
Igrzysk Olimpijskich w biegu 
na 1500m” - powiedział po 
zawodach Wojciech Piwo-
warczyk. 
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Świat  obok nas

   
Dawniej żniwa zaczynały się dużo wcześniej od koszenia 

żyta i trwały parę tygodni. Po skoszeniu wyznaczonego 
kawałka pola, wszyscy zestawiali zżęte i powiązane 
snopy zboża w charakterystyczne , "mendle",  lub stogi.
Współcześnie żniwa wykonuje się za pomocą ma-

szyn rolniczych i zwozi się do obejść czyste ziarno, 
a wszystko odbywa się w ciągu zaledwie paru dni.

Słoma jest maszynowo rolowana w bele. Pozostawione 
na ściernisku, to dla myszołowa idealne miejsce obser-
wacyjne do polowań z zasiadki na gryzonie i kuropatwy.
Miejsce zdjęcia: pole w okolicy Lipian
 

                                                             Marian Białkowski


