
 1                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 10                                              

Pyrzyczanki
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W dniach 1-3 lipca odbył się już 
41. Międzynarodowy Festiwal Py-
rzyckie Spotkania z Folklorem. Do 
Pyrzyc przyjechały zespoły z Polski 
ale też SHOQERIA KULTURORE 
ARTISTIKE AGIMI SHKA AGIMI 
z Macedonii, FOLK DANCE EN-
SEMBLE MOLODIST z Ukrainy, 
a także zespoły z regionu Po-

41. Pyrzyckie Spotkania z Folklorem 
z Radiem Pyrzyce Folk 91,10MHz

morza Zachodniego. Przez trzy 
dni w Pyrzycach gościł folklor, 
cygański śpiew z taborem, wiele 
warsztatów i przede wszystkim 
występy na scenie głównej. Na 
czas przygotowań do  folkloru 
i sam festiwal już po raz szósty 
Radio Pyrzyce 91,10MHz w okre-
sie od 27 czerwca do 10 lipca 

zagościło w radioodbiornikach 
mieszkańców  miasta  i  gminy 
Pyrzyce, a poprzez stronę www.
radiopyrzyce.pl w urządzeniach 
mobilnych na całym świecie. Przy-
pomnijmy, że Radio miało swoją 
premierę w okresie świąteczno 
– noworocznym 2020, ponownie 
nadawało w okresie świąt wielka-
nocnych 2021, 40 Jubileuszowego 
Międzynarodowego  Festiwalu 
Pyrzyckie Spotkania z Folklo-
rem, świąt Bożego Narodzenia 
i sylwestra 2021, Wielkanoc 2022 
i obecna zakończona już edycja. 
Przed festiwalem odwiedzaliśmy 
na antenie radia zespoły, które 
przygotowywały się do występów 
w Pyrzycach, a w czasie imprezy 
prowadzone były bezpośrednie 
transmisje z festiwalowego studia 
przy scenie głównej. Partnerami 
VI Edycji Radia Pyrzyce FOLK 
91.10 MHz byli: Gmina Pyrzyce 
- Burmistrz Marzena Podzińska, 
Pomorze Zachodnie - Marszałek 
Olgierd Geblewicz i Wicemarsza-
łek Olgierd Kustosz, Starostwo 

Powiatowe w Pyrzycach - Staro-
sta Stanisław Stępień, Pyrzyckie 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. 
z o.o. Firma DALKE - Małgorzata 
i Piotr Dalke, Backer OBR Sp. 
z o.o., Firma EMBUS, Pyrzycki 
Dom Kultury, gdzie mieści się na-
sze studio. Patronat medialny dla 
Radia Pyrzyce 91,10 MHz prze-
jęły, tak jak dotychczas, Telewizja 
Kablowa Aura i Dwutygodnik Puls 
Powiatu Pyrzyckiego. Wszystkim 
za partnerstwo i patronat serdecz-
nie dziękujemy.  
Podczas festiwalu naszą redak-

cyjną uwagę zwróciło bardzo duże 
zainteresowanie imprezą miłośni-
ków fotografii. Ich zdjęcia mogliśmy 
oglądać każdego festiwalowego 
dnia na facebooku Pyrzyce Foto-
grafują, Gminy Pyrzyce i innych. 
Do tekstu dołączone są zdjęcia 
wykonane podczas pyrzyckiego 
festiwalu przez członków grupy, 
która od niedawna pracuje pod 
wspólną nazwą ALTER EGO – 
Karolina Rutkiewicz, Anna Wilczek 
i Aneta Chrzanowska.

PP
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Teatr na żywo, taneczne akroba-
cje, przedstawienia nawiązujące 
do ognia, strefa zabaw dla dzieci 
oraz  muzyczne  przeboje  naj-
słynniejszych bajek… Wszystko 
w niezwykłej oprawie świetlnej 
- tym cieszyło się tysiące osób 
uczestniczących  w  ostatniej, 
czerwcowej Nocy Bajek. 
Ogrody  Przelewice  po  raz 

czwarty zorganizowały świetlne, 
kulturalno-rozrywkowe wydarzenie, 
tym razem „ogniem malowane”. Ci, 
którzy nie brali udziału w żadnej 
z edycji ogrodowych Nocy Bajek, 
muszą wyobrazić sobie rozgwież-
dżone niebo, wyjątkową scenerię 
ogrodu i występ aktorów Teatru 
Lalek Pleciuga przedstawiających 
bajki. Opowieści, które przeniosły 
młodych widzów w zupełnie inny, 
magiczny świat, a starszych w ten 
z czasów dzieciństwa. 
Plenerowe, pełne świetlnych 

atrakcji wydarzenie zostało zreali-
zowane przez LS Project - event 
engineering. To zespół kreatyw-
nych ludzi, którzy w każdej edycji 
zaskakują nowymi rozwiązaniami 
oświetlenia Ogrodu tworząc nie-
powtarzalne, wizualne atrakcje. 
Na scenie zlokalizowanej na 

dużej polanie odbył się występ 
wokalny wyjątkowo uzdolnionej 

wokalistki, który oczarował od-
wiedzających ogród. W pobliżu 
tej  sceny  rozpalono  najwięk-
sze  ognisko  w  województwie 
zachodniopomorskim! Nie za-
brakło konkursów z nagrodami  
i ciekawych animacji. 
Starannie wykreowana baśnio-

wa kraina sprawiła, że ogrodowe 
alejki zamieniły się w świat pełen 
kolorów i pozytywnych emocji. Na 
jednej ze scen piorunujące wra-
żenie na odwiedzających zrobiły 
występy taneczne artystów Varie-
te z Światłogień pokazy FIRE 
& LED SHOW ze Szczecina,  
a także pokazy znanych, bajko-
wych postaci w ogniowej oprawie! 
Noc Bajek Ogniem Malowana 

w Przelewicach wzbudziła wiele 
emocji... Pozytywne opinie uczest-
ników, tych małych i tych całkiem 
dorosłych,  motywują organizato-
rów do podnoszenia poprzeczki 
coraz wyżej. W tegorocznej edycji 
wzięło udział ponad 3 500 osób.   
Przed nami Noc Bajek i Grozy, 

część druga już 3 września!
Zanotujcie  termin  w  kalen-

darzach,  Ogrody  Przelewice 
szykują mega atrakcje. 

Noc Bajek Ogniem Malowana 
w Przelewicach podbiła serca uczestników 

29 czerwca 2022 w Klubie Abs-
tynenta KROKUS w Pyrzycach 
odbyło się spotkanie, w którym 
uczestniczyli mieszkańcy Pyrzyc 
i uchodźcy z Ukrainy obecnie 
przebywający na terenie gminy 
Pyrzyce.  Projekt zrealizowany 
został w Stowarzyszeniu KROKUS 
w ramach programu Społecznik 
z  Urzędu  Marszałkowskiego 
w Szczecinie. Były potrawy polskie 
i ukraiński barszcz, których można 
było spróbować przy muzyce akor-
deonowej i wspaniałej atmosferze. 
„Wielkie podziękowania dla pana 
prezesa Stowarzyszenia Krokus 

Spotkanie dwóch kultur

Sławka Olecha, członków stowa-
rzyszenia i dla naszych przyjaciół 
z Ukrainy za wspólne działania 
i dzisiejsze popołudnie spędzone 
z Wami” – podsumowała spotkanie 
Marzena Podzińska, Burmistrz 
Pyrzyc. Na temat projektu zre-
alizowane zostały także audycje 
radiowe w Radiu Pyrzyce FOLK 
91.10MHz. Uczestniczyły w nim 
i mówiły o projekcie  Sylwia Gabry-
elczyk, przewodnicząc→a Komisji 
ds Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Ewelina Rynkie-
wicz pełnomocnik ds Uzależnień 
i Zdrowia UM w Pyrzycach. 

W ubiegłym tygodniu w siedzi-
bie firmy "PORR" działającej na 
terenie dawnej Fabryki Armatur 
w Lipianach odbyły się ćwiczenia 
na obiekcie strażaków z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Pyrzycach. Założenie 
ćwiczeń obejmowało ewakuację 
osoby poszkodowanej oraz znale-
zienie i ugaszenie źródła pożaru. 

Następnie przeprowadzono szkole-
nie z używania gaśnic i zapoznano 
się z zasadami udzielania pierwszej 
pomocy. Na zakończenie strażacy 
zapoznali się z parkiem maszy-
nowym używanym przez firmę 
i mieli możliwość poćwiczyć ewaku-
ację operatorów z tych pojazdów.
W ćwiczeniach udział brali stra-

żacy z PSP Pyrzyce i OSP Lipiany.

Ćwiczenia PSP w Lipianach 
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Pierwszy lipcowy weekend okazał się 
bardzo łaskawy dla wędkarzy z PZW Koło 
nr 41 „Wędkarz” w Pyrzycach.  Kamil 
Pilipczuk  02.07.2022r. o godzinie 00:00 
walczył i zwyciężył z ogromnym sumem, 
który ważył 32.5 kg i mierzył 171 cm, 
a Przemysław Samulak 02.07.2022r. 
o godzinie 11:30 złowił pięknego karpia 
o wadze 9.5 kg. Obie rybki zostały zło-
wione na akwenach zarządzanych przez 
PZW Koło nr.41 „Wędkarz” w Pyrzycach.

Obu panom gratulujemy, a jak czytamy 
na facebooku PZW Koło nr.41 „Węd-
karz” w Pyrzycach obie ryby i wędkarze 
zostali umieszczeni w Księdze Okazów 
na www.pzwpyrzyce.org

PP

Pyrzycka 
taaaka ryba 

 W lutym tego roku Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc 
zaprosiła samorządowców gmin 
powiatu  pyrzyckiego do kon-
sultacji na temat koordynacji 
planów dotyczących budowy 
ścieżek rowerowych. 
Efektem dyskusji i połączenia 

analiz z każdej gminy jest spójny 
dla całego powiatu plan rowero-
wych tras. „Cieszę się, że dość 
szybko udało się nam ustalić 
potrzeby w tej kwestii w każdej 
gminie i sensownie je połączyć. 
Dokonane uzgodnienia posłużą 
pyrzyckim samorządom do pla-
nowania inwestycji związanych 
z rozwojem turystyki na swoim 
terenie i do pozyskiwania w przy-
szłości na ich realizację środków 
zewnętrznych. Dla mnie jest to 
także dodatkowy argument służący 
do pozyskania na rzecz gminy 
terenów torowisk od Polskich Kolei 
Państwowych, o co zabiegam od 
kilku lat. Dziękuję panu Bartłomie-
jowi Królikowskiemu, Burmistrzowi 
Lipian, pani Iwonie Kochel, Wójt 
Gminy Bielice, pani Alinie Wer-
stak, Wójt Gminy Warnice, panu 
Mieczysławowi Mularczykowi, 
Wójtowi Gminy Przelewice i panu 
Piotrowi Rybkowskiemu, Wójtowi 
Gminy Kozielice za  współpracę” 
– przekazała Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc. 

Opis do planu przebiegu ście-
żek i tras rowerowych na terenie 
powiatu pyrzyckiego
► Ścieżka rowerowa gm. Pyrzy-

ce – gm. Kozielice (dł. ok. 15 km)
Trasa ścieżki od istniejącej ścież-

Ścieżki rowerowe połączą pyrzyckie gminy
ki rowerowej w mieście Pyrzyce 
ul. Cmentarnej (dł. ok. 800 m) po 
trasie dawnej linii kolejowej do 
miejscowości Tetyń przez Kozielice, 
Siemczyn, Trzebórz.
►Trasy rowerowe w gminie 

Kozielice
-  od miejscowości Tetyń do 

Załęża 
- od miejscowości Kozielice do 

Nowielina (gm. Pyrzyce)
- od miejscowości Kozielice przez 

Łozice do Czarnowa
- od miejscowości Czarnowo 

w kierunku Nowego Chrapowa 
(gm. Bielice)
► Ścieżka rowerowa gm. Py-

rzyce – gm. Bielice (dł. ok. 15 km)
Trasa ścieżki od ul. Dworcowej 

w Pyrzycach, po trasie dawnej linii 
kolejowej przez Stare Chrapowo, 
Linie, Bielice do granicy z gminą 
Gryfino.
►Trasy rowerowe w gminie 

Bielice
- od miejscowości Linie do miej-

scowości Nowe Linie
► Ścieżka rowerowa gm. Pyrzy-

ce –  gm. Warnice (dł. ok. 15 km)
Trasa ścieżki od ul. Dworcowej 

w Pyrzycach do granicy gminy 
Warnice i gminy Stargard po tra-
sie linii kolejowej przez Okunicę, 
Czernice, Reńsko, Warnice.
►Trasa rowerowa w gminie 

Warnice
- od miejscowości Kłęby do 

miejscowości Kolin
► Ścieżka  rowerowa gm. Py-

rzyce – gm. Lipiany (dł. ok. 22 km)
Trasa ścieżki od ul. Dworcowej 

w Pyrzycach do granicy gminy 

Lipiany z gminą Myślibórz po tra-
sie linii kolejowej przez Nowielin, 
Mielęcin, Dębiec, Lipiany.
►Trasy rowerowe w gminie 

Lipiany
- od miejscowości Dębiec w kie-

runku miejscowości Derczewo 
(gm. Myślibórz)
-  od  miejscowości  Lipiany 

w  kierunku Przywodzia  przez 
Świerszczyki
►Ścieżka rowerowa gm. Py-

rzyce – gm. Przelewice (dł. ok. 
20 km)
Trasa ścieżki od istniejącej ścież-

ki rowerowej w gminie Pyrzyce 
(ok. 10 km) po trasie dawnej linii 
kolejowej przez Kosin, Przelewice, 
Kłodzino do Płońska.
► Ścieżka rowerowa w gminie 

Pyrzyce (dł. ok. 5 km)

Trasa ścieżki w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 119 od ul. Szczecińskiej 
w Pyrzycach do miejscowości 
Żabów.
Spora cześć ścieżek rowero-

wych planowana jest po trasie 
nieczynnej już linii kolejowej od 
Myśliborza przez Lipiany, Pyrzyce, 
Warnice do Stargardu. Mimo dzia-
łań podejmowanych od kilku lat 
przez burmistrz Pyrzyc, PKP nie 
przekazała terenów pokolejowych 
gminie. Może wspólny plan dla po-
wiatu zmusi obecnego właściciela 
torowisk do zmiany stanowiska 
i budowę ścieżek rowerowych 
na terenie powiatu pyrzyckiego 
i uporządkowanie zaniedbanego  
terenu w centrum Pyrzyc.

PP 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 

LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE, 
NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu 
ogłoszenia wykazu nieruchomości nr 25/2022, nr 26/2022, 
nr 27/2022, nr 28/2022, przeznaczonych do zbycia lub 
oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użycze-
nie, stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 
r. poz. 1899 z późn. zm.) w sposób zwyczajowo przyję-
ty na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach, www.bip.pyrzyce.um.gov.pl 
w zakładce informacje – obwieszczenia i ogłoszenia. 
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WÓJT  GMINY
  KOZIELICE

informuje, 
że w Urzędzie Gminy Kozielice, 

Kozielice 73
wywieszony został WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI 

przeznaczonych  do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Szczegółowe informacje można uzyskać
 pod nr tel. 91 561 11 41

Wykaz obejmuje nieruchomości:
Obręb Czarnowo działka  nr 82  pow. 50 m²,

Obręb Mielno część działki 427/1 pow. 1400 m²,
Obręb Mielno część działki 395 pow. 900 m²,

Obręb Siemczyn część działki 42/5 pow. 12 m²,
Obręb Siemczyn część działki 84/5 pow. 24 m².

Obręb Siemczyn część działki  84/5 pow. 176 m².

Wójt Gminy Przelewice ogłasza konkurs na najładniejszą pose-
sję. Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy 
w Przelewicach do 31 lipca 2022 roku.
Konkurs przeprowadzi i oceniać będzie komisja powołana przez 

wójta Gminy Przelewice.

Komisja dokona przeglądu zgłoszonych posesji w terminie do 
25.08.2022r. W oparciu o dokonane oględziny komisja przyznaje 
kolejność miejsc w konkursie oraz wyróżnienia. Dla laureatów kon-
kursu przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Konkurs na najładniejszą posesję 
gminy Przelewice

Okres wakacji to nie tylko czas wypoczynku, to również czas 
szkolnych remontów. W Zespole Szkół w Lipianach rozpoczął się 
remont elewacji budynku nr 1. W roku 2021 także podczas ferii let-
nich wyremontowano front budynku od ulicy Kościuszki. W ramach 
obecnie trwającego remontu budynek zostanie ocieplony i wykonana 
zostanie nowa elewacja. Planowany termin zakończenia prac to 
koniec sierpnia 2022. 

Czas szkolnych remontów
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 „Dama z łasiczką” - tak Da Vinci nazwał swój bardzo znany 
obraz, na którym przedstawił Cecy lię Gal lerani (kochankę księ cia 
Ludo vica Sfo rzy „il Moro” i istotną posta ć na dwo rze Sforzów) 
z łasiczką w jej ramionach. Po latach uczeni stwierdzili, że to nie 
była łasiczka, a raczej gronostaj. W sza cie let niej gro no staj ma 
bowiem cze ko la do wo -brą zowy wierzch ciała i łatwo go wtedy 
pomy lić z łasicą, jed nak jesie nią zmie nia ubar wie nie na białe. 
Ostatecznie trudno jed no znacz nie ziden ty fi ko wać zwie rzątko 
przed sta wione na obra zie. Dzisiaj poprawne są obie nazwy. 
Warto również przypomnieć że „Dama z gronostajem” to 

jedyne dzieło Leonarda da Vinci znajdujące w polskich zbio-
rach (Leonardo da Vinci Dama z gro no sta jem, ok. 1490 - olej 
i tem pera na desce orze cho wej, 53,4 cm × 39,3 cm - Muzeum 
Ksią żąt Czar to ry skich w Kra ko wie).
Jakie miasto … takie zwierzątko?
Podobną zagadką pozostaje, jakie zwierzątko (ptaka) trzyma 

na kolanach Frau (Pani) Galles na fotografii wykonanej w za-
kładzie fotograficznym Max-a Drache w Pyrzycach (Pyritz i. P.) 
w 1903 roku. Kura, perliczka, a może udomowiona kuropatwa? 
Sam nie podejmę się rozstrzygnięcia i pozostawiam to do 
rozważenia samym czytelnikom. 
Frau Galles pochodząca zapewne z samych Pyrzyc 

bądź najbliższych okolic, żyła bowiem w typowo 
rolniczym regionie, stąd motyw ptactwa domowego 
na fotografii dziwić nie powinien. A być może był 
to motyw… wielkanocny?  
Pyrzyckie Atelier.
Przedwojenne fotografie wykonywane w py-

rzyckich rodzinnych zakładach fotograficznych 
były wykonywane ze szczególną starannością. 
By zapobiec zniszczeniu, zdjęcia nanoszone były 
na tekturę, w dole której zawsze widniała nazwa 
firmy (tutaj zakładu Max-a Drache). Na odwrocie 
najczęściej zamieszczano bogato zdobioną reklamę 
firmy, z logiem, danymi tele-adresowymi, mottem 
zakładu. Oczywiście Drache nie był jedynym przed-
siębiorcą tego fachu. Inne znane zakłady to:  Fridel 
Bingel (Bahner-Str.), H. Proeger (Stettiner-Str.) 
oraz Walter Breymann (Bahner-Str.).  

Pyrzycka 
dama 
z „łasiczką”?
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Byliśmy uczestnikami  aż 14 
turniejów w tym Mistrzostw 
Polski Juniorów i U15 oraz na 
turniejach rangi ogólnopolskiej 
i międzynarodowej. 

Łącznie zdobyte medale: złote 
- 25, srebrne - 16, brązowe - 15 
Najważniejsza  dla  naszego 

klubu impreza sportowa to Mi-
strzostwa Polski Juniorów  Siedlce 
29-30.04.22
- V miejsce Bartosza Ochrońskie-
go 71 kg 
U 15 Mistrzostwa Polski Kielce- 
eliminacja do Mistrzostw Europy 
27-29.05.22
- srebro Anastazja Kabzińska 46 kg 
- Brąz Amelia Laskowska 39 kg, 
Anita Przybył 46 kg , Hanna Sarba 
58 kg i Wiktoria Pacyna 66 kg
- V miejsce Maciej Górecki 41 kg

Mistrzostwa Polski Krajowego 
Zrzeszenia LZS 10-11.06.22 - sre-
bro Łukasz Serwatkiewicz 52 kg 
Międzynarodowy Turniej w Es-

tonii (Tallin Open ) 25-28.03.22
- Złoto Nikoli Przybyły 28 kg 
Miejsca Drużynowe: 

Podsumowanie pierwszego półrocza zapaśniczego w Husaria Fight Team
- I Miejsce na Mistrzostwach Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
Luty 2022 Świdwin 
- II miejsce na Mistrzostwach Polski 
U 15 Kielce. 
- I miejsce na międzynarodowym 
Turnieju w Pelplinie
- III miejsce na międzynarodowym 
turnieju w Pieszycach  
Przed nami najważniejsze starty 
w drugim półroczu:
- Mistrzostwa Zrzeszenia LZS - 
zapasy kobiet 
- VIII Mistrzostwa Polski Szkół 
- XI Mistrzostwa Polski w zapasach 
kobiet i zapasy styl wolny 
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików (w Pyrzycach Turniej 
organizator HFT) oraz wiele innych 
turniejów, na które będzie nam 
dane się wybrać    

„Wakacje to okres ciężkiej pracy, 
aby drugie półrocze było pełno 
sukcesów,  muszę dodać, że dzieci 
trenujące w HFT pochodzą z całego 
powiatu pyrzyckiego. Dziękujemy 
za wsparcie Gminom: Kozielice, 
Warnice i Pyrzyce, sponsorom - 
partnerom, rodzicom i samym 
zawodnikom. Ze sportowym po-

zdrowieniem” - prezes Husaria 
Fight Team mgr Wojciech Antczak
tel. +48 668452059 

email: video.husariafightteam@
gmail.com 
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Wyjątkowe wydarzenie umożliwi aktywne zwiedzanie przelewic-
kiego Ogrodu.
Do wzięcia udziału w rywalizacji zapraszamy dorosłych, dla których 

przygotowaliśmy trasę o długości 5 km oraz dzieci, które będą rywa-
lizowały na czterech krótszych dystansach od 150 do 1000 metrów.
Letnia edycja wydarzenia to pierwsza w historii odsłona Botanicznej 

Piątki w Arboretum w Przelewicach.
Każdy z uczestników otrzyma na mecie pamiątkowy medal z mo-

tywem roślinnym oraz słodki poczęstunek!
Informacje oraz zapisy na stronie organizatora: www.botaniczna5.pl
Zapraszamy do obserwowania strony na Facebooku Ogród Den-

drologiczny w Przelewicach.  

Spotkajmy się w Przelewicach
na letniej edycji biegów w Ogrodzie

 W środę 29 czerwca delegacja 
złożona z przedstawicieli Urzędu 
Gminy Krzęcin oraz społeczności 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku gości-
ła w Pyrzycach. W skład krzęcińskiej 
delegacji, oprócz wójta Bogdana 
Wojciecha Brzustowicza, Macieja Ra-
domiaka, Martyny Konieczki i Izabeli 
Cichowskiej wchodzili: Barbara Tuka 

Z wizytą u Przyjaciół z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach 
- pełnomocnik wójta ds. seniorów, 
Barbara Matwiejko - prezes powia-
towego koła Związku Niewidomych 
w Choszcznie, Elżbieta Matwiejko 
- reprezentująca Powiatową Radę 
do spraw Seniorów w Choszcz-
nie oraz Mirosława Jęsko z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Krzęcinie. 
Spotkanie odbyło się w związku 

z uroczystością zakończenia Roku 
Akademickiego UTW 2021/2022 na 
stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Pyrzycach. Podczas części oficjal-
nej pani Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska wraz z wójtem Krzęcina 
wręczyli członkom pyrzyckiego UTW 
dyplomy ukończenia kolejnego roku 
akademickiego, jak zawsze niezwy-
kle bogatego w różnorodne działania 
i wydarzenia. Z tej okazji wójt Bogdan 
Wojciech Brzustowicz pogratulował 
sukcesów i aktywnej działalności 
pyrzyckiemu UTW oraz wręczył pani 

burmistrz Marzenie Podzińskiej, 
pani prezes UTW Zenobii Walczak, 
wiceprezesowi UTW - Krzysztofowi 
Sikorze i prof. dr. hab. Edwardowi 
Rymarowi najnowszą publikację 
regionalną Gminy Krzęcin - książkę 
dr. Grzegorza Jacka Brzustowicza 
o bitwie pod Granowem. W dalszej 
części wizyty gospodarze zaprosili 
gości z Krzęcina do integracji oraz 
wspólnej biesiady, która przebiegała 
w niezwykle serdecznej i przyjaciel-
skiej atmosferze.

UTW

24 czerwca 2022 r. dostarczony 
został nowy dziewięcioosobowy 
samochód marki Ford Transit w peł-
ni przystosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych z terenu 
Gminy Warnice. Długo wyczeki-
wany nowy pojazd będzie o wiele 
bardziej funkcjonalny od obecnie 
używanego. Wśród udogodnień 
posiada m.in. szyny do mocowa-
nia wózka w podłodze, czy  też 
najazdy aluminiowe umożliwiające 
wprowadzenie wózka do pojazdu. 
Zakup samochodu dofinansowany 

Nowy samochód - już dostarczony!

został ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych w ramach programu 
„Wyrównywanie różnic między re-
gionami III” na podstawie umowy 
zawartej pomiędzy Powiatem Py-
rzyckim, a Państwowym Funduszem 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych  (PFRON).  Powiat  udzielił 
Gminie dofinansowanie ze środków 
PFRON w wysokości 80 000,00 zł. 
Całkowity koszt zakupu pojazdu 
wyniósł 153 135,00 zł.
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Inwestycje w ramach programu Polski Ład na drogach powiatu

Podczas ostatniej sesji radni 
Rady Miejskiej w Pyrzycach przyjęli 
przedłożoną przez Marzenę Po-
dzińską, Burmistrz Pyrzyc uchwałę 
zmieniającą wysokość ekwiwalentu 
pieniężnego za każdą rozpoczętą 
godzinę od zgłoszenia wyjazdu 
z  jednostki ochotniczej  straży 
pożarnej dla strażaka ratownika 
ochotniczej straży pożarnej, który:
1. uczestniczył w akcji ratowni-

czej, w wysokości 25,00 zł 
2. uczestniczył w działaniu ra-

towniczym, w wysokości 15,00 zł
3. uczestniczył w szkoleniu lub 

ćwiczeniu, w wysokości 10,00 zł
W/w uchwała ma bezpośredni 

związek ustawą z dnia 17.12.2021 
r. o ochotniczych strażach po-

Podwyżki dla strażaków z OSP
żarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
2490), na mocy której art. 28 
ustawy o ochronie przeciwpoża-
rowej został uchylony. W związku 
z tym zaszła konieczność pod-
jęcia przez Radę Gminy nowej 
uchwały regulującej wysokość 
ekwiwalentu pieniężnego strażak 
ratownik OSP, który uczestniczył 
w działaniu ratowniczym, akcji 
ratowniczej, szkoleniu lub ćwi-
czeniu, otrzymuje, niezależnie od 
otrzymywanego  wynagrodzenia,  
ekwiwalent  pieniężny.  W myśl  art.  
15  ust.  2  ustawy o ochotniczych 
strażach pożarnych wysokość 
ekwiwalentu pieniężnego usta-
la, nie rzadziej niż raz na 2 lata, 
właściwa rada gminy w drodze 

uchwały. Wysokość ekwiwalentu 
pieniężnego nie może przekraczać 
1/175 przeciętnego wynagrodzenia 
miesięcznego brutto, ogłoszonego 
przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego w Dzienniku Urzę-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej 
„Monitor Polski” na podstawie art. 
20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Spo-
łecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 
291, z późn. zm.) przed dniem 
ustalenia ekwiwalentu pieniężnego, 
naliczanego za każdą rozpoczętą 
godzinę od zgłoszenia wyjazdu  
z  jednostki  ochotniczej  straży  
pożarnej.  Ostatnie  ogłoszenie  
Prezesa  GUS w przedmiotowym 

zakresie stanowi komunikat z dnia 
11 maja 2022 r. w sprawie przecięt-
nego wynagrodzenia w pierwszym 
kwartale 2022 r., które wyniosło 
6.235,22 zł. Tym samym ekwiwa-
lent ustalony w niniejszej uchwale 
nie może przekroczyć 35,63 zł.

Przewiduje się, że zapewnie-
nie w budżecie Gminy Pyrzyce 
na 2022 rok kwoty 22.000.00 zł 
pokryje koszty udziału strażaków 
ratowników OSP w działaniach ra-
towniczych, akcjach ratowniczych, 
szkoleniach lub ćwiczeniach, nie-
mniej jednak będzie zależało to od 
liczby zdarzeń na terenie gminy 
i czasu trwania tych zdarzeń.

PP

W ramach zadania „Moder-
nizacja sieci dróg, przepustów/
mostów i chodników na terenie 
powiatu pyrzyckiego” zrealizo-
wanych zostanie 18 inwestycji  
za kwotę 14 130 630,11 zł na 
terenie wszystkich gmin powiatu 
pyrzyckiego. Aktualnie wykonaw-
ca inwestycji firma Malbrobud 
prowadzi następujące inwestycje:
1. Gmina Kozielice - droga po-

wiatowa 1555Z Pyrzyce - Załęże 
odcinek miedzy Przydarłowem, 
a Trzeborzem. Długość odcin-
ka to 2,5 km położna została 
warstwa wyrównawcza, trwa 
przebudowa zjazdów, a już w tym 
tygodniu pojawi się warstwa 
ścieralna (ostatnia).
2.  Gmina  Bielice  -  droga 

powiatowa  1351Z Gardno  - 
Pyrzyce, odcinek od Bielic do 
Parsowa. Długość odcinka 1,9 
km, położona została warstwa 
wyrównawcza, a już niedługo 
pojawią się kolejne warstwy.
3. Gmina Warnice - droga 

powiatowa  1713Z  Dębica  - 
Warnice, odcinek od Warnic  do 
przejazdu kolejowego w kierunku 
Dębicy. Długość odcinka 1,1 
km, położona została warstwa 
wyrównawcza.   

4. Gmina Przelewice - droga 
powiatowa  1578Z  Ukiernica 
- Płońsko, odcinek między Przy-
wodziem, a Płońskiem. Długość 
odcinka 663m, położona została 
warstwa wyrównawcza.
5. Gmina Pyrzyce - droga po-

wiatowa 1613Z ul. Kościuszki, 
odcinek od budynku PPK do ul. 
Cmentarnej. Długość odcinka 
800 m, położona została warstwa 
wyrównawcza.

6. Gmina Lipiany - droga powia-
towa 1557Z Derczewo - Lipiany, 
odcinek od drogi woj. 119 do 
skrzyżowania do m. Mironów. 
Długość odcinka 700 m, położona 
została warstwa wyrównawcza.

„Wykonawca ma czas na za-
kończenie inwestycji do czerwca 
2023, jak na razie inwestycja 
realizowana jest nawet z pew-
nym wyprzedzeniem, z czego 
się bardzo cieszę. Rozpoczęte 

inwestycje w poszczególnych 
lokalizacjach nie są jeszcze za-
kończone, w drugiej połowie lipca 
będą układane kolejne warstwy, 
a w niektórych miejscach siatki 
wzmacniające nawierzchnię. 
Będą także porządkowane po-
bocza remontowanych dróg” 
– Stanisław Stępień, Starosta 
Pyrzycki. 
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Od kilku  lat Gmina Pyrzyce 
przygotowuje się do remontu, 
termomodernizacji Ratusza. Do-
raźne działania już nie wystarczają, 
a potrzeby w tym zakresie z roku 
na rok są coraz większe. Za pil-
nym zajęciem się tym tematem 
przemawiają nie tylko względy 
estetyczne budynku urzędu na 
zewnątrz i wewnątrz, ale i wyko-
nane już ekspertyzy i zalecenia. 
Ponadto w dobie wysokich kosztów 
energii cieplnej nie bez znaczenia 
jest fakt, że budynek nie jest w ogó-
le ocieplony, a stolarka okienna, 
drzwiowa pamięta czasy z minionej 
epoki, co ma znaczny wpływ na 
wysokie koszty utrzymania bu-
dynku. Niestety, przeprowadzenie 
jakiejkolwiek inwestycji, czy też 
remontu na budynku pyrzyckie-
go Ratusza wymaga uzgodnień 
z prywatnym właścicielem parteru 
obiektu. Jest to dość rzadko spo-
tykana w Polsce sytuacja, kiedy to 
Ratusz jest trochę samorządowy, 
a trochę prywatny. Dziś ktokolwiek 
przychodzi ze sprawą do Ratusza 
widzi to, co widzi i nie ma zielonego 
pojęcia, że budynek w ponad 23% 
jest własnością prywatną, a nie 
Gminy. Sytuacja własnościowa opi-
sywanej nieruchomości nie ułatwia 
ani bieżącego zarządzania obiek-
tem, ani planowania większych 
inwestycji na nim. Cała historia 
prywatyzacji parteru Ratusza ma 
swój początek 28 maja 2003 roku, 

kiedy to ówcześni radni Powia-
tu Pyrzyckiego przyjęli uchwałę 
o sprzedaży parteru  pyrzyckiego 
Ratusza, którego Starostwo Py-
rzyckie było właścicielem. Uchwała 
rozpoczęła cykl rozmów, negocjacji, 
korespondencji na temat odkupie-
nia lub nieodpłatnego przejęcia 
przez Gminę Pyrzyce parteru 
Ratusza. Rozmowy ówczesnego 
burmistrza Kazimierza Lipińskiego 
i  ówczesnego starosty Wiktora 
Tołoczki zakończyły się fiaskiem 
i w 2007 roku dół Ratusza został 
sprzedany osobie prywatnej. Opi-
sanie, a tym bardziej odpowiedź 
na pytanie, kto jest winny temu, że 
kolejni włodarze Gminy Pyrzyce 
mają problem z obiektem Ratusza, 
jest w jednym artykule niemożli-
we. Ponadto, jak udało się nam 
ustalić, kilkuletnia korespondencja 
burmistrz – starosta, starosta – 
burmistrz jest obszerna i zamiast 
cytować fragmenty  postanowili-
śmy w redakcji, że udostępnimy ją  
w  całości na stronie gazety www.
pulspowiat.pl. 
Obecnie  zwróciliśmy  się  do 

Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 
i do Starostwa Powiatowego w Py-
rzycach z prośbą o przekazanie 
nam uchwał, protokołów,  kore-
spondencji starosta – burmistrz 
i innych dokumentów w sprawie.

RT

Prywatny parter 
Ratusza

Przypominamy,  że  zgodnie 
z uchwałą Rady Miejskiej w Py-
rzycach NR XLVII/363/22 z dnia 31 
marca 2022 r. w sprawie uchwa-
lenia  Regulaminu  utrzymania 
czystości i porządku na terenie 
gminy Pyrzyce właściciele nie-
ruchomości zobowiązani są do 
indywidualnego, trwałego i widocz-
nego oznakowania pojemnika na 
odpady adresem nieruchomości, 
do której przynależy. Oznakowanie 
pojemnika winno być wykonane li-
terami drukowanymi o wysokości co 
najmniej 10 cm oraz być umieszczo-

Pojemniki na śmieci 
muszą być oznakowane 

ne na przedniej części pojemnika 
i  obowiązuje  od  21.04.2022r. 
Oznakowanie pojemników w zde-
cydowany  sposób  usprawni 
indywidualne rozliczenie każdego 
właściciela nieruchomości, pomoże 
także w zidentyfikowanie takich  
nieruchomości, które nie posia-
dają umów na wywóz odpadów 
komunalnych. 
Brak oznakowania pojemników 

może skutkować nieodebraniem 
odpadów komunalnych przez na-
szych pracowników. 
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AB.6740.I.1.2.2022.MK                             Pyrzyce, 2022.06.30

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 735 
z późn. zm.)  w związku z art. 11c, oraz art. 11d ust. 5 i 6 ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 
z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.06.2022 r. 
– wpłynął dnia 17.06.2022 r. Gminy Przelewice, zostało wszczęte 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na reali-
zację inwestycji drogowej:

Budowa drogi dojazdowej do budynku świetlicy w Topolinku 
działka    nr ewid. 88 w obrębie ewid. Topolinek, gm. Przelewice.

Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej będzie 
równocześnie decyzją zatwierdzającą podział nieruchomości na 
potrzeby w/w inwestycji.

Całość inwestycji będzie zlokalizowana na terenie powiatu 
pyrzyckiego, gmina Przelewice, obręb: Topolinek i obejmuje na-
stępujące działki ewidencyjne: dz. nr ewid. 10, 81 (81/1 i 81/2), 
6/3, 39/6 (39/18 i 39/19), 88, 39/11 (39/20 
i 39/21), 39/13 (39/16 i 39/17), 86 (86/1 i 86/2).

W wykazie działek zastosowano następujące oznaczenia:
- przed nawiasem  podano numer działki  ulegającej podziałowi,
- w nawiasie podano numery działek  powstałych po podziale,
- tłustym  drukiem zaznaczono numery działek przeznaczone 

pod inwestycję.

 W związku z powyższym zgodnie z art. 11d ust. 6 ww. ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych akta sprawy dostępne są do wglądu 
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, ul. Lipiańska 
4, w terminie od 30 czerwca 2022 r. do dnia 14 lipca 2022 r., pok. 
217 w godzinach 7:00-15:00 po wcześniejszym umówieniu wizyty 
drogą telefoniczną (91 881 13 56; 91 881 13 57;  91 881 13 58).
Wyjaśniam, że stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu 

dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia 
uznaje się, że nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia 
o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.
 Jednocześnie  informuję, że:
- zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy, starosta wysyła zawiado-

mienia  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji 
o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej wnioskodaw-
cy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości 
objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany 
w katastrze nieruchomości oraz zawiadamia pozostałe strony 
w drodze  obwieszczeń, w urzędzie  Starostwa  Powiatowego, 
a także w urzędach gmin właściwych  ze względu  na przebieg 
drogi, na stronach internetowych tych gmin i w prasie lokalnej,
- doręczenie  niniejszego zawiadomienia na adres wskazany 

w katastrze nieruchomości jest skuteczny. W toku postępowania 
strony oraz ich  przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić Starostę Pyrzyckiego o każdej zmianie  swojego adresu.

W czerwcu w Ogrodach przyszło 
na świat pięć młodych pawi. Pa-
wie indyjskie są dużymi ptakami 
z rodziny kurowatych, zamiesz-

kujący pierwotnie Indie, Pakistan 
i Cejlon. To fascynujące ptaki,  
a ich niezwykła uroda, dostojność, 
elegancja i powaga dodają uro-
ku każdemu miejscu, w którym 
przebywają. Samiec posiada dłu-
gi wspaniały tren, który rozkłada 
w czasie godów robiąc wrażenie 
nie tylko na samicach, ale i na 
odwiedzających Ogrody. Ogro-
dy ogłosiły konkurs na imiona 
dla młodych pawików. W wyniku 
głosowania w Social Mediach prze-

lewickie ptaki otrzymały imiona 
Cześnik, Papkin, Wacław, Klara 
i Rejent.

Obecnie  w  przelewickim 
Ogrodzie  można  spotkać  aż 
siedemnaście dumnych pawi, 
które spacerują wśród pięknie 
utrzymanych, kwitnących rabat. 
Zwierzęta swobodnie czują się na 
zamieszkałym terenie i chętnie 
podchodzą do odwiedzających 
Ogród turystów. 

Pamiętajmy! 
Karmimy pawie tylko karmą prze-

znaczoną dla nich, a dostępną 
w kasie Ogrodów. 

5 młodych pawi w Ogrodach Przelewice 
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   PYRZYCZANKI W  BIEGU IRENY
Irena Szewińska, przed laty 

jedna z najlepszych lekkoatletek 
świata, w 2010  roku podjęła ini-
cjatywę organizacji w Warszawie 
biegu dla kobiet, które nie upra-
wiają wyczynowego sportu, lecz 
są aktywne zawodowo w swoich 
lokalnych środowiskach. Uznała, 
że przebiegnięcie pięciu kilometrów 
to dobry sposób kształtowania 
charakteru i doskonalenia samej 
siebie.

Pani Irena zmarła 29 czerwca 
2018 roku w wieku 72 lat. Kontynu-
owania tego pomysłu i organizacji 
kolejnych biegów podjął się Bo-
gusław Mamiński, jej przyjaciel 
z olimpijskiej reprezentacji, od wielu 
lat zaprzyjaźniony z Pyrzyckim 
Klubem Olimpijczyka. Gdy pod-
czas jednego ze spotkań z nami 
dzielił się refleksjami z kolejnego 
biegu, Izabela Goclik uznała, że 
gdy tylko miną covidowe obostrze-
nia, pyrzycka ekipa wraz z panią 
burmistrz powinna wziąć udział 
w tej imprezie i podjęła się orga-
nizacji wyjazdu. Pani burmistrz 
pomysł ten uznała za wart reali-
zacji i w czasie Wigilii Olimpijskiej 
w Szczecinie potwierdziła swój 
i koleżanek udział w IRENA WO-
MENS RUN. Uznaliśmy, że będzie 
to podziękowanie pani Irenie za 
jej kilkakrotny przyjazd do Pyrzyc 
na nasze olimpijskie imprezy i jej 
spotkania z młodzieżą na pyrzyc-
kim stadionie.

Mimo różnych perturbacji, wyjazd 
doszedł do skutku i ekipa Pyrzyc-
kiego Klubu Olimpijczyka dotarła 25 
czerwca na warszawską Agrykolę. 
Stanowiły ją - Marzena Podzińska 
/burmistrz Pyrzyc/, Małgorzata 
Piotrowska i Sylwia Borkowska /
radne Rady Miejskiej/, Marta Ro-
róg /dyrektorka Przedszkola nr 3/, 
Danuta Kuźnicka /nauczycielka SP 
im. J. Korczaka/, Anna Olszew-
ska i Anna Wieliczko /nauczycielki 
SP Kozielice/, Beata Białek /jako 
Beata Bandzmer absolwentka py-
rzyckiego Lic. Rolniczego z 1995 
r./ i jej koleżanka z górskich tras 
Renata Kowalska /aspirantka KW 
Policji w Gorzowie/, Izabela Goclik 
/kierownik ekipy/ oraz Jerzy Goclik 
/zaproszony przez organizatora 
jako jeden z sędziów trasy/.

Janusz Szewiński, mąż Ireny, 
osobiście podziękował Marze-
nie Podzińskiej za przyjazd wraz 

z ekipą dla uczczenia pamięci jego 
żony i zaprosił do udziału w na-
stępnych latach.
 387 uczestniczek o godz. 21.00 

stanęło na starcie. Trasa wiodła 
malowniczymi alejkami Łazienek 
Królewskich. W myśl olimpijskiej 
idei Pierra de Cobertina - jeśli 
stanąłeś na starcie i dobiegłeś 
do mety, jesteś zwycięzcą-metę 
osiągnęło 311 kobiet, ostatnie koń-
czyły pięciokilometrowy dystans 
już o zmroku. Nasze panie zamel-
dowały się na mecie w komplecie 
i otrzymały piękne, pamiątkowe me-
dale. Każda z nich ukończyła bieg 
na różnych miejscach i w różnym 
czasie, na miarę swoich aktualnych 
możliwości, ale wszystkie były 

szczęśliwe z pokonania własnych 
słabości w różnych miejscach tej 
niezwykłej trasy.
I choć nie miejsce i czas były 

w tym biegu najważniejsze, lecz 
sam udział, odnotujmy, że sportowo 
też nasza ekipa się liczyła - Beata 
Białek przybiegła na metę druga, 
a Renata Kowalska dwunasta, ale 
one - mimo zawodowych obo-
wiązków - na co dzień uprawiają 
biegi długodystansowe i mają za 
sobą udział w licznych maratonach 
górskich.

Po przespanej nocy w Hotelu 
Łazienkowskim nie widać było 
już u wszystkich naszych pań śla-
dów  zmęczenia. Przy śniadaniu 

uśmiechnięte tryskały humorem 
i dzieliły się wrażeniami. Po sze-
ściogodzinnej podróży powrotnej 
busem firmy Łukasza Mularczyka, 
stałego partnera Pyrzyckiego Klubu 
Olimpijczyka, wróciły w wesołych 
nastrojach i w pełni zadowolone 
z udziału w najpiękniejszym biegu 
w Warszawie, jak twierdzi orga-
nizator Biegu Ireny. 
Czy zechcą wziąć w nim udział 

za rok lub namówić swoje kole-
żanki?

                                                                                                                                                      
       JOG
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            Bielice, dnia 12.07.2022 r.

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Bielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 

  Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 i art. 40 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 
r. poz. 2373 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Bielice uchwały Nr XXVII/142/18 z dnia 31 stycznia 2018 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bielice dla terenu położonego 
w obrębie ewidencyjnym Będgoszcz, zmienionej uchwałą Nr XIII/101/20 z dnia 15 września 2020 r.

 Przedmiotem sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest obszar położony w obrębie 
Będgoszcz.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany planu miejscowego i do prognozy od-
działywania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu 
Gminy Bielice, ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice, w terminie do dnia 02.08.2022 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zmianami) wnioski mogą być składa-
ne w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta 
Gminy Bielice.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1) Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia

    sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Bielice jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2) Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Bielice, z siedzibą: ul. Niepokalanej 34, 74-202 Bielice.

3) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4) Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do

    przenoszenia danych.

5) Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)  Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

7) Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją 

     składającego wniosek.

8) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Bielice: e-mail:  inspektor@cbi24.pl

Pyrzyccy  policjanci,  dbając 
o bezpieczeństwo na naszych 
drogach, kolejny już raz udowodnili, 
że nie ma taryfy ulgowej dla pira-
tów drogowych. Policjant Ogniwa 
Ruchu Drogowego zatrzymał do 
kontroli drogowej mężczyznę, który 
w terenie zabudowanym, gdzie 
obowiązuje ograniczenie do 50 
km/h jechał z prędkością 112 km/h. 
Kontroli drogowej poddana została 
również kobieta, która kierowała 
pojazdem mechanicznym w stanie 
nietrzeźwości.
W  czwartkowe    popołudnie 

podczas kontroli drogowej w miej-
scowości Mielęcinek na drodze 

Kolejny złapany pirat drogowy
W-119, 35- letni mężczyzna kie-
rujący samochodem m-ki BMW 
poruszał się z prędkością 112 
km/h przy obowiązującym ogra-
niczeniu prędkości do 50 km/h 
w terenie zabudowanym. Podczas 
kontroli drogowej okazało się, że 
mężczyzna w ogóle nie posiada 
uprawnień do kierowania pojazda-
mi mechanicznymi, a jego pojazd 
nie ma aktualnego ubezpieczenia 
OC. Policjant odstąpił od ukarania 
kierującego mandatem karnym na 
rzecz sporządzenia wniosku do 
sądu o ukaranie wraz z orzecze-
niem środka karnego w postaci 
zakazu prowadzenia pojazdami 

w ruchu lądowym. Została rów-
nież sporządzona informacja do 
Ubezpieczeniowego Funduszu 
Gwarancyjnego w związku z bra-
kiem OC pojazdu.
Policjanci Zespołu Patrolowo 

– Interwencyjnego oraz Rewiru 
Dzielnicowych w godzinach wie-
czornych wracając z interwencji 
zleconej w jednej z miejscowości 
w gminie Warnice dokonali kon-
troli drogowej pojazdu marki Opel. 
Badaniu na zawartość alkoholu 
w wydychanym powietrzu została 
poddana 30-letnia kobieta, z wy-
nikiem 0,67 mg/l.

Pomimo wielu apeli policjantów 
o rozsądek i rozwagę na drodze, 
w dalszym ciągu kierujący nie 
stosują się do obowiązujących 
przepisów ruchu drogowego.
Policjanci apelują o zdjęcie nogi 

z gazu. Dostosowanie prędkości 
do panujących warunków atmos-
ferycznych, a także do natężenia 
ruchu szczególnie w okresie letnim. 
Każdy jadąc na letni wypoczynek 
chce dojechać bezpiecznie. Jadąc 
za szybko ryzykujemy życie i zdro-
wie swoje oraz innych uczestników 
ruchu drogowego.

 
sierż. Agata Gamułkiewicz
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Doskonale zaprezentowali się 
podopieczni Grzegorza Jaska 
i Eugeniusz Klimczaka na Mistrzo-
stwach Polski Kadetek i Kadetów 
w Sumo, które odbyły się w Kwi-
dzynie w dniach 28-29.05.2022r. 
Mistrzami Polski indywidualnie 

zostali:
Oliwia Sitarska - po raz trzeci 

z rzędu w kat wag. 55 kg - uczenni-
ca Zespołu Szkół nr 2 w Pyrzycach

Paweł Polberk w kat. wag. 
95  - uczeń Szkoły Podstawowej 
w Okunicy.
Wicemistrzostwo Polski zdobyła 

Paulina Dyszkiewicz w kat. wag. 
60 kg - uczennica Zespołu Szkól 
nr. 2 w Pyrzycach
Brązowy medal w kat. wag. +70 

kg. wywalczyła Sylwia Korab – 
uczennica Szkoły Podstawowej 
w Mielęcinie
Ponadto wysokie V miejsca zdo-

byli: Jakub Strózik w kat. wag. 75 
kg - uczeń Szkoły Podstawowej 
w Mielęcinie oraz Paweł Polberk 
w kat open. 

Sumici Spartakusa Pyrzyce 
w blasku złota

Sukcesy indywidualne w zawo-
dach pozwoliły sklasyfikować LKS 
Spartakus Pyrzyce w punktacji 
drużynowej na II miejscu w Polsce 
ustępując tylko Juweni Wrocław, 
a pozostawiając za sobą w kolej-
ności takie kluby jak: Sokół Lublin, 
PTC Pabianice, KS Akademia Judo 
Poznań. 
Należy również zaznaczyć, że 

Mistrzostwa Polski były ostatnią 
kwalifikacją do Mistrzostw Europy, 
które odbędą się na początku paź-
dziernika w Estonii, gdzie swoje 
prawo startu wywalczyła czwórka 
naszych zawodników: Jakub Żół-
tański oraz Aleksander Goracy 
wśród juniorów oraz Oliwia Si-
tarska i Paweł Polberk w grupie 
wiekowej kadetów.

Wszystkim zawodniczkom 
i zawodnikom serdecznie gra-
tulujemy wspaniałych wyników, 
a kadrze trenerskiej dziękujemy 
za bardzo dobre przygotowanie 
naszych sumitów.

Za Zarząd LKS Spartakus
prezes Bolesław Kowalski

Powiatowy  Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Pyrzycach, 
odpowiedzialny za sport szkol-
ny w powiecie pyrzyckim, nie 
odnotował od początku swojego 
funkcjonowania, czyli od 2000 roku 
tak spektakularnych sukcesów. 
Odnosząc się do tytułu, rok szkolny 
2021/2022 był urodzajny w medale 
jak nigdy dotąd. I chociaż zbiory 
są mocno uzależnione od pogody, 
to ta nie zawsze była sprzyjająca 
dla sportowców. Pandemia, nauka 
zdalna, niemożność korzystania 
z pełni obiektów sportowych nie 
zapowiadały urodzaju. Pomimo 
tych „pogodowych anomalii” ziarno 
przetrwało i dało obfity plon. 
26  medali  w  finałach  woje-

wódzkich Igrzysk Dzieci (rocznik 
2009 i młodsi), Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej (2007-2008) i Licealia-
dy (2022-2006) organizowanych 
przez Wojewódzki Szkolny Zwią-
zek  Sportowy w Szczecinie robi 
wrażenie. Teraz trochę statystyki. 
Uczniowie szkół powiatu pyrzyc-
kiego zdobyli 9 złotych medali, 
8 srebrnych i 9 brązowych. We-

dług dyscyplin sportowych stan 
posiadania jest następujący: lek-
koatletyka  - 19 medali (8 złotych, 
6 srebrnych, 5 brązowych), piłka 
ręczna – 2 medale (1 złoty, 1 brą-
zowy), piłka nożna – 1 srebrny, 
badminton – 2 medale ( 1 srebr-
ny, 1 brązowy), tenis stołowy – 1 
brązowy, siatkówka – 1 brązowy. 
Medale zdobywali uczniowie 7 
szkół powiatu pyrzyckiego. SP 
z OI w Pyrzycach – 18 medali, ZS 
nr 1 w Pyrzycach – 2 medale, ZS 
Lipiany – 2 medale, SP Pyrzyce, 
SP Kłodzino, SP Bielice, ZS nr 2 
w Pyrzycach –  po1 medalu. 
Dominacja uczniów SP z OI jest 

niepodważalna, a to za sprawą 
świetnych występów lekkoatletów 
prowadzonych przez Wojciecha 
Piwowarczyka, którzy zdobyli aż 17 
medali. Brąz dorzucili siatkarze Ra-
fała Krzentowskiego. Historyczny 
sukces zanotowali piłkarze ręczni 
z ZS nr 2 CKU w Pyrzycach. Po 
niemal pół  wieku znowu na szczy-
cie są podopieczni Małgorzaty 
Ziobrowskiej, którzy zdobyli złote 
medale wojewódzkiej Licealiady.   

Uczennice drugiej pyrzyckiej 
szkoły ponadpodstawowej, ZS nr 
1 dołożyli 2 medale w piłce nożnej 
(srebro) i piłce ręcznej (brąz). To 
również niebywały sukces sportu 
szkolnego. Za sprawą systema-
tycznej pracy pod okiem Krzysztofa 
Trojanowskiego badmintoniści 
ZS w Lipianach zdobyli srebrny 
i brązowy medal w finałach roze-
granych w lipiańskiej hali sportowej, 
która jest wzorcowym miejscem 
do rozgrywania imprez rangi mi-
strzowskiej. Niekwestionowanym 
multimedalistą w tym roku szkol-
nym jest Piotr Maduzia, zdobywca 
6 złotych i 1 srebrnego medalu. 
Podczas 46. Powiatowych Dni 
Olimpijczyka  otrzymał statuetkę 
„Nadzieja olimpijska”. Będziemy 
uważnie śledzić jego rozwój. 
Efektem wzmożonej aktywności 

PMOS były kolejne zawody woje-
wódzkie przyznane przez WSZS 
w Szczecinie naszym szkołom. 
Obniżyło to znacznie koszty prze-
jazdu na zawody, które w ostatnich 
czasach wzrosły nawet dwukrot-
nie. W sumie w Pyrzycach (15), 

Lipianach (6) Przelewicach (4) 
i rozegrano aż 23 imprezy rangi 
ponadpowiatowej, w tym 15 zawo-
dów regionalnych, 3 półfinały i 5 
finałów wojewódzkich. To również 
historyczny rekord dotyczący prawa 
organizacji szkolnych zawodów pod 
egidą Wojewódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego w Szczecinie. 
Świadomość nauczycieli w-f, 

dyrektorów szkół, uczniów i ich 
rodziców sprawiła, że po ciężkich 
czasach pandemii sport szkolny 
w powiecie pyrzyckim odbudował 
się i powstał jak feniks z popiołów. 
Teraz czas na zasłużony wakacyjny 
odpoczynek. Chociaż lekkoatleci 
i zapaśnicy wykorzystają ten okres 
na treningi i obozy sportowe. Miej-
my nadzieję, że nowy rok szkolny 
2022/2023 będzie równie udany 
dla szkolnych sportowców powiatu 
pyrzyckiego i nie będziemy zaska-
kiwani kolejnymi falami pandemii. 
Powiatowy Międzyszkolny Ośro-
dek Sportowy w Pyrzycach życzy 
wszystkim uczniom i nauczycielom 
dobrego i aktywnego odpoczynku. 

Piotr Olech 

MEDALOWE ŻNIWA W SPORCIE SZKOLNYM
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Świat  obok nas

   W poprzednich latach moż-
na było zaobserwować powroty 
żurawi z zimowisk, bądź jesienią 
grupy tych ptaków szykujących 
się do odlotu. Trudno jednak było 
zauważyć, aby zakładały lęgi.  
Wynikać to może z tego, że gniaz-
do żurawia jest naprawdę dość 
trudne do zlokalizowania, mimo 
iż znajduje się na ziemi,a żuraw 
to duży ptak. Trudność polega 
na tym, że najczęściej jest usy-
tuowane blisko wody, gdzie nie 
da się dojść suchą stopą. Ponad-
to z reguły otacza go mnóstwo 
krzaków i zarośli. 
  Żurawie wyprowadzają je-

den lęg w roku. Samica składa 
zazwyczaj dwa jaja. Pisklęta 
wykluwają się po miesiącu. Są 
zagniazdownikami, więc dość 
szybko opuszczają gniazdo i pró-
bują samodzielnie zdobywać 

pokarm. Oboje rodziców opiekuje 
się młodymi. Po około dwóch 
miesiącach osiągają lotność.
  Pod koniec maja br. wraca-

jąc z obchodu terenu, miałem 
szczęście spotkać dwa dumne 
ptaki idące jeden za drugim, a za 
nimi młode pisklę. Przystanąłem 
przy drodze, żeby sfotografo-
wać, poobserwować i nacieszyć 
się pięknym widokiem ptasiej 
rodziny.
  Jeszcze do niedawna mogłem 

powiedzieć, że przylot żurawi 
na nasz teren był zwiastunem 
wiosny. Od tej pory jest to rów-
nież obszar jego lęgu.

                                                                        
                              M. Białkowski

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach 
zaprasza wszystkie dziewczynki urodzone w latach 2009, 2010, 2011 
na bezpłatne szczepienie przeciw HPV (wirus brodawczaka ludzkie-
go). Zapisy na tego typu szczepienie możliwe do końca września.
Zapraszamy także  na szczepienie przeciw Covid -19 każdą dawką 

szczepionki COMIRNATY firmy Pfizer. 
Zapisy pod numerem telefonu 91 564 10 19

W Lipianach można zaszczepić się 
przeciw HPV


