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Stowarzyszenie Cooltu-
ralni  dzięki  otrzymanemu 
dofinansowaniu  na  rozwój 
ogólnodostępnej infrastruktury 
rekreacyjno-sportowej realizuje 
operację pn. „Budowa placu zabaw 
w Pyrzycach przy ul. G. Naruto-
wicza 5 ”. Element zabawowy 
w kształcie statku stanął przy ul. 
G. Narutowicza w Pyrzycach na 
terenie Przedszkola Publicznego nr 
3 z Odziałem Integracyjnym. Teren 
jest ogrodzony i monitorowany.
Z atrakcji mogą korzystać dzieci 

w wieku od 3 do 12 lat (te naj-
młodsze oczywiście pod opieką 
dorosłych). Jeden statek, a w nim: 
zjeżdżalnia, ścianka wspinacz-
kowa, wejście linowe, drabinka, 
rurka strażacka, pomosty ruro-
we, balkonik,  kółko  i  krzyżyk. 
- Całkowite koszty operacji: 
43 500,00 zł
- Kwalifikowalne koszty operacji: 
43 500,00 zł

Budowa placu zabaw w Pyrzycach  
przy ul. Narutowicza 5

 Operacja grantowa pt. „Budowa 
placu zabaw w Pyrzycach przy 
ul. G. Narutowicza 5”, mająca na 
celu budowę ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury 
rekreacyjnej poprzez wybudo-
wanie placu zabaw dla dzieci, 
współfinansowana jest ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w  ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego przez społeczność” 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

Operacja realizowana w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kie-
rowanego  przez  społeczność 
wdrażanej przez Stowarzyszenie 
„WIR”- Wiejska Inicjatywa Rozwoju.

27 kwietnia 2022 r. odbyła się  
I inauguracyjna Sesja Młodzieżo-
wej Rady Miejskiej w Pyrzycach 
VIII kadencji, wybranej na lata 
2022-2024.

Jedyna taka w powiecie pyrzyckim

Pyrzycka Spółdzielnia Mieszka-
niowa oddała do użytku nowy bu-
dynek na osiedlu Pod Lipami. Jest 
to obiekt o pięciu kondygnacjach, 
w którym  jest 30 mieszkań o po-
wierzchni  od  25  –  52  m2.  Jako 
jeden  z  nielicznych w Pyrzycach 
obiekt posiada przestronną windę. 
Dla  każdego  z mieszkań  przewi-
dziana została także piwnica, ale 
w  dość  niecodziennym  miejscu, 
bo  na  ostatniej  piątej  kondygna-
cji, czyli  tam, gdzie powinien być 
strych.  „Zdaje sobie sprawę, że 
pomieszczenia gospodarcze na 
strychu mogą kogoś zdziwić, ale 
dla tego budynku musiałem szu-
kać jakiegoś rozwiązania, jeżeli 
chodzi o pomieszczenia gospo-
darcze. Teren, na którym stoi bu-
dynek, jest bardzo trudny do bu-
dowy, występują wody podskórne 
i budowanie piwnic poniżej pozio-
mu terenu byłoby zbyt ryzykowne 
z wielu względów. Dodam, że ze 
względu na problemy z gruntem, 
nowy budynek postawiony zo-
stał na fundamencie wykonanym 
z ponad 110 pali betonowych. 
W budynku staraliśmy się wyko-
rzystywać każdy m2 powierzchni 

na dodatkowe pomieszczenia, bo 
nic się nie może marnować, a jak 
widzę, to te dodatkowe pomiesz-
czenia budzą wśród nabywców 
bardzo duże zainteresowanie, 
podobnie jak „piwnice” na stry-
chu. Na chwilę obecną wszystkie 
mieszkania mamy sprzedane i to 
jeszcze po starej cenie, bo po 
około 5 tysięcy zł. brutto za m2, 
a takich cen na rynku dziś już 
nie ma” – przekazał Bogumił An-
dersz, prezes zarządu Pyrzyckiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

„Piękny budynek, już obecnie 
urządzany przez lokatorów, jak 
widać ludzie chcą mieszkać w Py-
rzycach, bo skoro nowe mieszka-
nia sprzedawane są na tak zwa-
nym pniu, to jest to dobry znak dla 
władz miasta w planowaniu jego 
rozwoju. Ja gratuluje panu preze-
sowi i spółdzielcom udanej inwe-
stycji. Gmina także przygotowuje 
się do budowy budynku komunal-
nego w ramach Społecznej Inicja-
tywy Mieszkaniowej. Planujemy 
budowę budynku na 50 mieszkań 
przy ulicy Młodych Techników”  – 
powiedziała  Marzena  Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc.

Piwnice na strychu

Pani burmistrz Marzena Po-
dzińska wraz z przewodniczącym 
Rady  Miejskiej  w  Pyrzycach 
panem  Mariuszem  Majakiem 
wręczyli nowo wybranym radnym 

zaświadczenia o wyborze na rad-
nych. Wszyscy radni obecni na 

sesji złożyli uroczy-
ste  ślubowanie, 
potwierdzając tym 
samym  objęcie 
mandatu radnego 
Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Pyrzy-
cach.
Podczas  sesji 

zostały  przepro-
wadzone wybory 
do Prezydium Mło-
dzieżowej  Rady 
Miejskiej w Pyrzy-
cach,  w  których 
wybrano:

- przewodniczącą Młodzieżowej 
Rady Miejskiej – MAJKĘ PAJĄK,
- wiceprzewodniczącą Młodzie-
żowej Rady Miejskiej – NATALIĘ 
KIDA,
- sekretarza Młodzieżowej Rady 
Miejskiej – ZUZANNĘ KOWAL-
SKĄ.

„Gratulujemy całemu prezydium 
oraz wszystkim nowo wybranym 
radnym Młodzieżowej Rady Miej-
skiej w Pyrzycach, życząc owocnej 
współpracy i skutecznego repre-
zentowania interesów młodzieży 
naszej gminy” - Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska.
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29 kwietnia w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach odbyło się spotkanie 
dotyczące zagadnień związanych 
z Polskim Ładem. Na zaproszenie 
Starosty Pyrzyckiego Stanisława 
Stępnia w spotkaniu uczestniczyli 
włodarze pyrzyckich gmin:  Mie-
czysław Mularczyk, Wójt gminy 
Przelewice, Iwona Kochel, Wójt 
gminy Bielice, Bartłomiej Króli-
kowski, Burmistrz Gminy Lipiany, 
Danuta Bartków, skarbnik Gmi-
ny Pyrzyce oraz przedstawiciele 
pozostałych pyrzyckich gmin. Spo-
tkanie prowadzili przedstawiciele 
Banku Gospodarstwa Krajowego 
pani Anna Pawlak oraz pani Anna 

Krzeszewska. Na pytania związane 
z Polskim Ładem i możliwościami 
pozyskania środków na samo-
rządowe inwestycje odpowiadali 
także obecni na spotkaniu posłowie 
Leszek Dobrzyński i Michał Jach.

„Było to bardzo dobre spotkanie, 
konkretne rozmowy przedstawicieli 
Banku Gospodarstwa Krajowego 
z samorządowcami. Myślę, że 
wiele spraw, problemów dzięki ta-
kim spotkaniom udaje się szybciej 
rozwiązać. I tak jak mówiliśmy pod-
czas spotkania, pracownicy BGK 
i my posłowie jesteśmy cały czas 
do dyspozycji wójtów, burmistrzów. 
Polski Ład to wielka szansa dla 
rozwoju naszego kraju, urucho-

mienia kolejnych oczekiwanych 
przez mieszkańców inwestycji” 
– powiedział po spotkaniu poseł 
Leszek Dobrzyński. 

 „Bardzo profesjonalnie przy-
gotowane spotkanie przez panią  
Annę Pawlak i panią Annę Krze-
szewską z Banku Gospodarstwa 
Krajowego. Jest to kolejne spo-
tkanie w starostwie dotyczące 
Polskiego Ładu. Uważam, że obec-
ność  podczas spotkania posłów 
Leszka Dobrzyńskiego i Michała 
Jacha to kolejna możliwość na 
bezpośrednie rozmowy, pytania 
i konkretne odpowiedzi, za co obu 
Panom serdecznie dziękuję. Spo-
tkanie miało formę warsztatową, 

gdzie na konkretnych przykładach 
omawiano sposób prawidłowego 
składania wniosków i ich rozlicza-
nia” – Stanisław Stępień, Starosta 
Pyrzycki.

„Zwróciłem się po raz kolejny 
do samorządowców z propozycją, 
by w sytuacjach sprawiających im 
większe problemy, nie zwlekali 
i kontaktowali się bezpośrednio ze 
mną. Będę podejmował działania 
na rzecz konkretnych inwestycji” 
– poseł Michał Jach.  

Spotkanie warsztatowe Programu Inwestycji Strategicznych 
Polski Ład
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 W 2021 roku jednostki ochrony 
przeciwpożarowej na terenie po-
wiatu pyrzyckiego interweniowały 
podczas 588 zdarzeń, co w po-
równaniu z rokiem 2020 stanowi 
wzrost około 10,1 %. W ogólnej 
liczbie  zdarzeń,  pożary  (205) 
stanowiły 34,8 %, a ich liczba 
w porównaniu z 2020 r. zmalała. 
Największą ilość pożarów zano-
towano w marcu, kwietniu, lipcu 
oraz sierpniu . Pożary te związane 
są głównie z wypalaniem niele-
śnych powierzchni trawiastych 
oraz ściernisk. Zjawisko to sta-
tystycznie nie odbiega od normy 
z wielolecia. Pożary odnotowane 
tylko w tych czterech miesiącach 
stanowiły ponad 45% wszystkich 
pożarów w 2021 r.
Liczba miejscowych zagrożeń 

(371), w porównaniu z rokiem 2020 
r. znacznie wzrosła.
Wyjazdy do miejscowych za-

grożeń  stanowiły  63 % ogółu 
interwencji  jednostek ochrony 
przeciwpożarowej w roku 2021. 

Największą ilość miejscowych 
zagrożeń zanotowano w lipcu, 
październiku i grudniu. Tylko w tych 
trzech miesiącach odnotowano 135 
interwencji, co stanowiło 36,38 % 
wszystkich zdarzeń (MZ). Więk-
szość z odnotowanych w tym 
okresie zdarzeń spowodowana była 
usuwaniem skutków silnych wia-
trów (głównie strażacy jeździli do 
połamanych drzew lub zwisających 
konarów, które stwarzały realne 
zagrożenie) oraz gwałtownych 
opadów deszczu. 21 października 
2021 r. odnotowano jednej doby 54 
zdarzenia związane ze skutkami 
silnych wiatrów.
Liczba fałszywych alarmów w ro-

ku 2021 wyniosła 12 i odnotowano 
spadek o dwa punkty w porów-
naniu do roku poprzedniego. 10 
alarmów fałszywych odnotowano  
jako alarmy ,,w dobrej wierze", 1 
alarm „z instalacji wykrywania" 
oraz 1 alarm jako „złośliwe".
W 2021 roku liczba osób rannych 

oraz ofiar śmiertelnych wyniosła 

Działania operacyjne pyrzyckich strażaków w 2021 roku

 Po ostatnich, burzliwych dyskusjach na temat historii i przyszłości 
Pomnika Pamięci w Pyrzycach mogłoby się wydawać, że to już koniec 
uroczystości, obchodów i składania wiązanek kwiatów przed tym 
pomnikiem. Okazuje się, że nie. W dzień robotniczego święta przed 
pomnikiem, z wiązanką kwiatów stawili się członkowie ugrupowania 
Nowa Lewica Pyrzycka. 

ZESTAWIENIE ZDARZEŃ WG WIELKOŚCI 
ROZBICIU NA GMINY

Materiał przygotowany na podstawie informacji KPSP w Pyrzycach 

odpowiednio 50 osób rannych i 8 
ofiar śmiertelnych. W porównaniu 
z rokiem 2020 liczba poszkodo-
wanych wzrosła o 1 osobę, liczba 
ofiar śmiertelnych wzrosła o 3.
W działaniach ratowniczych brało 

udział: 552 zastępów Państwowej 
Straży Pożarnej (1787 osób), 449 
zastępów Ochotniczych Straży 
Pożarnych (2100 osób).
Oprócz  przytoczonej  powyżej  

statystyki  zastępy  ratownicze  
PSP  uczestniczyły w  akcjach 
poza terenem powiatu. Podczas 
ww. wyjazdów realizowane by-
ły zadania związane z ochroną 
powiększonego obszaru chronio-

nego JRG Pyrzyce, pomocą dla 
komend ościennych. Do zdarzeń 
realizowanych poza granicami 
powiatu dysponowano łącznie 5 
razy JRG, 5 razy jednostki OSP 
w KSRG oraz 2 razy jednostki 
OSP spoza KSRG.
Zarówno w przypadku poża-

rów, jak i miejscowych zagrożeń 
większość działań prowadzona 
była przez strażaków Państwowej 
Straży Pożarnej. Niemniej jednak 
duży wkład w  zabezpieczenie 
operacyjne naszego powiatu wnio-
sły Ochotnicze Straże Pożarne.

Niech się święci 1 Maja

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 

LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE, 
NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywiesze-
niu ogłoszenia wykazu nieruchomości nr  8/2022, nr 
9/2022, nr 10/2022, nr 11/2022, nr 12/2022, nr 13/2022, nr 
14/2022, nr 15/2022, nr 16/2022, nr 17/2022, nr 18/2022  
przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, 
najem, dzierżawę lub użyczenie, stosownie do art. 35 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) 
w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń oraz 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, 
www.bip.pyrzyce.um.gov.pl w zakładce informacje – 
obwieszczenia i ogłoszenia. 



                                                                     Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 7                                                          13.05.2022 6

 30.04.2022 o godzinie 08:00,  po dwóch latach przerwy, odbyła się 22 
piesza pielgrzymka z Warnic do Brzeska. O bezpieczeństwo pielgrzymów 
na trasie zadbała jednostka OSP Warnice. 

Pielgrzymka z Warnic do Brzeska

29 kwietnia br.  w Pyrzycach 
Polski Związek Emerytów, Ren-
cistów i Inwalidów  zorganizował 

Spotkanie z okazji Dnia Inwalidy

uroczyste spotkanie z okazji Mię-
dzynarodowego Dnia Inwalidy.
Podczas uroczystości przewodni-

czący zarządu Janusz Przepiórka 
złożył jubilatom, którzy ukończy-
li 80 i 90 lat najserdeczniejsze 
życzenia. Natomiast obecnym 
na spotkaniu przedstawicielom 
władz samorządowych z terenu 
powiatu pyrzyckiego podziękował 
za wspieranie i przychylność na 
rzecz rozwoju działalności Związ-
ku. Obecni na spotkaniu goście 
przyłączyli się do życzeń i zapew-
niali o swym wsparciu wszelkich 
inicjatyw związanych z likwidacją 
barier dla osób ze szczególnymi 
potrzebami.

W imieniu wójta Gminy Przele-
wice najserdeczniejsze życzenia 
jubilatom i wszystkim członkom 
koła złożyła Anna Garzyńska. Prze-
kazała również jubilatom z terenu 
naszej gminy ufundowane przez 
wójta Gminy upominki. Uhonoro-
wani zostali:  Jadwiga Pukalska, 
Kazimiera Lesiczka, Bogdan Pi-
lipczuk i Jan Rusin.
Uroczystość przebiegała w miłej 

i serdecznej atmosferze, a  swym 
występem uświetnił ją zespół śpie-
waczy „Biesiada” z Warnic.

UG Przelewice - Anna Garzyńska
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Prawie blisko 400 lat po śmierci 
naszego dzisiejszego bohatera 
wspomnień, tj. Johannn-a Knipstro, 
wyprodukowano prezentowaną 
widokówkę ku jego pamięci. Na 
zdjęciu  widoczny  jest  obelisk 
z  tablicą  słynnego  religijnego 
reformatora, mocno związane-
go z ziemią pyrzycką.  Tablica 
niestety  nie  przetrwała  trudu 
współczesnych czasów. Obelisk 
co prawda pozostaje niezmien-
nie na swoim miejscu nawet do 
dziś, a zlokalizowany jest przy 
zbiegu ulicy Wojska Polskiego 
i ulicy Ogrodowej w Pyrzycach 
(być może tylko z racji swojej ku-
batury i wagi) ale „nowa” i bardzo 
podmiotowa tablica symbolizuje… 
już nie wiadomo co. … Bowiem 
na początku przemian ustrojowych 
władze popularnego wówczas 
Stronnictwa Demokratycznego, 
z poparciem Cechu Rzemiosł 
Różnych i Solidarności, posta-
nowiły wykorzystać czas i miejsce 

Pyrzyckie „pomniki ”

i przemianować ten głaz ku czci 
rocznicy uchwalenia  Konstytucji 
3 Maja. Dwusetna okoliczność 
święta Konstytucji była „dobrym” 
pretekstem zasłonięcia jednej ta-
blicy i zastąpienia jej drugą. Wg. 
relacji „huczna impreza, wielkie 
odsłonięcie, hymny pochwalne 
i słowa wiecznej pamięci” przy-
ćmiły chyba na zawsze pamięć 
działalności tego słynnego refor-
matora. Obecnie o funkcjonowaniu 
SD mało kto pamięta, sam Cech 
Rzemiosł przeistoczył się nawet 
w miejscową pizzerię, a tylko głaz, 
pomimo stosunkowego krótkiego 
okresu przemian, pozostaje w tym 
samym miejscu. 
Sam Knipstro był  teologiem 

i  reformatorem  religijnym,  był 
zwolennikiem Martina  Luthra. 
Co interesujące, za swoje poglą-
dy w 1518 roku został zesłany 
do… Pyrzyc. Osadzony został 
w  klasztorze  franciszkanów.  
Rozpowszechniał poglądy reforma-

torskie wśród mieszkańców miasta. 
Uznano jednak jego myślenie za 
heretyckie i po 5 latach pobytu 
w mieście kazano mu go opuścić. 
Był jednak na tyle zasłużonym dla 
lokalnej społeczności, że posta-
wiono mu omawiany kamienny 
obelisk, o który troszczono się 
mocno – na co wskazuje zdjęcie, 
prawdopodobnie do końca jego 
przedwojennego istnienia. 
Johann Knipstro urodził się 1 

maja 1497 roku w miejscowości 
Sandau koło Havelbergu. Jego 
pochodzenie oraz wczesne lata 
życia nie są bliżej znane. W roku 
1516 jego nazwisko odnotowano 
wśród studentów teologii uniwersy-
tetu we Frankfurcie nad Odrą. Na 
studia skierował go opat, położo-
nego gdzieś na Śląsku, klasztoru 
franciszkanów. Podczas studiów 
Knipstro przyłączył się do grupy 
zwolenników Martina Luthra. Po-
tem osadzony w wspomnianym 
klasztorze franciszkanów w Py-

rzycach rozpowszechniał poglądy 
reformatorskie wśród współbraci 
i mieszkańców Pyrzyc. Niestety 
dla jego losów tym kaznodzieją 
pyrzyckim zainteresował się opat 
klasztoru cystersów w Kołbaczu - 
Valentin Ludovici. Uznał on poglądy 
Knipstro za heretyckie i bardzo 
niebezpieczne. Za jego sprawą 
Knipstro musiał jesienią 1523 roku 
opuścić Pyrzyce.
Knipstro zmarł 4 października 

1556 roku. Pochowany został w ko-
ściele św. Piotra w Wolgast. Na 
płycie nagrobnej znajdował się 
napis: Sepulcrum clarissimi viri, 
Dn. D. Joh. Knipstrovii, resititutae 
purioris doctrinae praecoris et pri-
mi Superinteddentis ecclesiarum 
Pomeraniae citerioris, qui obiit 
MDLVI d. 4.October.
Prezentowana widokówka bez 

obiegu pocztowego. Wydawca: 
Wilhelm Schwarz z Pyrzyc, 
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W tym roku obchodziliśmy 231 
rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja. Z tej okazji w kościele 
parafialnym pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Marii Panny 
w Pyrzycach odprawione zostało 
nabożeństwo w intencji Ojczyzny, 
które celebrował ksiądz Piotr 
Kurzaj Schr. We  mszy świętej 
uczestniczyli m.in.: Starosta Py-
rzycki Stanisław Stępień, radni 

Święto Konstytucji 3 Maja
Powiatu Pyrzyckiego, Burmistrz 
Pyrzyc Marzena Podzińska, radni 
Gminy Pyrzyce, przedstawiciele 
organizacji społecznych i poli-
tycznych. 
Po uroczystym nabożeństwie, 

uczestniczące w nabożeństwie 
delegacje złożyły wiązanki kwia-
tów pod  tablicą pamiątkową 
w kruchcie kościoła. 
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5 maja 2022  r.   Stanisław 

Stępień  – Starosta Pyrzycki 
i Łukasz Malinowicz – prezes 
firmy Maldrobud, w obecności 
pani Anny Pawlak – dyrektor 
ds. rozwoju relacji społecznych 
Banku Gospodarstwa Krajowego, 
podpisali umowę na realizację 
inwestycji drogowych w ramach 
zadania „Modernizacja sieci dróg, 
przepustów/mostów i chodników 
na terenie powiatu pyrzyckiego”. 
Zadanie obejmuje szesnaście 
inwestycji na terenie wszystkich 
gmin powiatu pyrzyckiego, a cał-
kowity koszt zadania po przetargu 
to kwota 14 130 630,11 zł. Umo-
wę podpisali: Ewa Gąsiorowska 
Nawój – wicestarosta, Andrzej 
Wabiński - skarbnik powiatu, 
przy zawarciu umowy obecni 
byli także: Krzysztof Olejnik – 

Umowa na inwestycje 
w ramach programu Polski Ład 
podpisana 

dyrektor Wydziału Dróg i Piotr 
Kowalski – pełnomocnik starosty 
ds. Funduszy Pomocowych. 

„Kolejny krok w realizacji zadania 
mogę uznać za wykonany, mamy 
już umowę z wykonawcą, który 
zadeklarował, że już za miesiąc 
będzie sukcesywnie wchodził 
na poszczególne place budowy. 
Jestem spokojny o jakość, solid-
ność i terminowość wykonawcy. 
Znamy dobrze firmę Maldrobud 
z realizacji wcześniejszych zleceń 
i wiem, że jest to rzetelna firma. 
Po podpisaniu umowy pozwoliłem 
sobie skorzystać z obecności 
pani Anny Pawlak i w sposób 
szczególny podziękować jej za 
pomoc i wspieranie pyrzyckich 
samorządów. Dziękuję jej za 
zaangażowanie i profesjona-
lizm” - Stanisław Stępień, Starosta 
Pyrzycki.

Gdy w 1979 roku uczniowie Ze-
społu Szkół Mechanizacji Rolnictwa 
w Pyrzycach odnieśli spektakularny 
sukces zostając mistrzami woje-
wództwa szczecińskiego  juniorów 
w piłce ręcznej, nikt nie, że muszą 
upłynąć 43 lata, aby historia zato-
czyła koło. I chociaż szczypiorniści 
Stanisława Hawryszki mistrzow-
ski tytuł zdobyli w rozgrywkach 
klubowych jako zawodnicy LKS 
Spartakus, to wszyscy bez wyjątku, 
byli uczniami pyrzyckiego techni-
kum. 10 maja 2022 roku uczniowie 
tej samej szkoły, chociaż o zmie-
nionej nazwie, ponownie sięgnęli 
po prymat w województwie już nie 

szczecińskim ale zachodniopomor-
skim. Tego dnia w Stargardzie (już 
nie Szczecińskim) odbył się finał 
wojewódzki piłki ręcznej chłop-
ców w ramach Licealiady (czyli 
szkół ponadpodstawowych). 43 
lata temu piłkarze ręczni prowa-
dzeni przez charyzmatycznego 
trenera Stanisława Hawryszkę 
pokonali drużyny ze Szczecina:  
Stal Stocznię i Kusego, a 10 maja 
b.r. chłopcy z ZS nr 2  CKU w Py-
rzycach rozprawili się z ekipami 
z Koszalina i Kołobrzegu. Taka 
zmiana geografii szkolnej piłki ręcz-
nej. Ojcem sukcesu, a właściwie 
matką jest Małgorzata Ziobrow-

ska, nauczycielka w-f w pyrzyckim 
CKU, a w przeszłości czołowa 
zawodniczka szczecińskich klu-
bów ekstraklasy: Łącznościowa 
i Pogoni Handball, grająca na le-
wym rozegraniu. Od 6 lat pracuje 
w Pyrzycach i robi  świetną robotę. 
Swoją wiedzę i doświadczenie 
z boiska przekazała swoim za-
wodnikom w taki sposób, że lepiej 
nie można, bo przecież zostali oni 
najlepsi w województwie. 
Decydujący był pierwszy mecz 

z teoretycznie lepszymi piłkarzami 
z Koszalina, którzy wygrali swój 
region. Nasi nie przestraszyli się 
rywali, pokonali koszalinian 19:15. 

W tym momencie jasne już było, 
że srebrny medal już jest zapew-
niony. Jednak nie zamierzali na 
tym poprzestać . Finałowy mecz 
o złoto podopieczni Małgorzaty 
Ziobrowskiej zagrali wręcz kon-
certowo, przekonująco wygrali 
różnicą 7 bramek z reprezentan-
tami  Kołobrzegu 22:15. Królem 
strzelców finału został Kacper 
Nowacki zdobywając 20 bramek, 
reprezentacja CKU straciła naj-
mniej bramek w turnieju dzięki 
doskonałym interwencjom Miło-
sza Urbanowicza. Cała drużyna 
zasługuje na ogromne brawa za 
twardą grę w obronie, doskonałą 
taktykę gry, a co najważniejsze 
przestrzegania  zasad fair play.   

Sport szkolny zanotował duży 
sukces i niech to będzie kolejny 
krok do odbudowy normalności po 
pandemii. Oto aktualni mistrzowie 
województwa zachodniopomor-
skiego w piłce ręcznej chłopców: 
Miłosz Urbanowicz, Kacper Nowac-
ki, Dominik Kuczyński, Aleksander 
Gowin,  Jakub  Białek,  Kacper 
Krawczak, Eryk Rzezewski, Kevin 
Assmann, Marcin Klejna, Stanisław 
Domański. 

Gratulujemy zawodnikom, tre-
nerce i dyrektorowi ZS nr 2 CKU 
w Pyrzycach Pawłowi Palczyń-
skiemu.  

Piotr Olech 

ZIOBROWSKA  DOGONIŁA  HAWRYSZKĘ!
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Według wstępnych informacji 

z powiatowych urzędów pracy 
liczba bezrobotnych w woje-
wództwie zachodniopomorskim 
w kwietniu 2022 roku wyniosła 
43 077 osób. Liczba zarejestro-
wanych w stosunku do danych 
z poprzedniego miesiąca zmniej-
szyła się o 1 064 osoby (2,4%), 
a w porównaniu z kwietniem 2021 
roku jest niższa o 9 570 osób 
(18,2%).
Według danych opublikowa-

nych przez Powiatowy Urząd 
Pracy w Pyrzycach w marcu 2022 
w powiecie pyrzyckim odnoto-
wano 1304 zarejestrowanych 
bezrobotnych,  jest  to wzrost 
o 22 osoby w porównaniu ze 
styczniem 2022. Na stronie PUP 
Pyrzyce znajdujemy także infor-
mację -”Barometr zawodów 2022” 
z którego możemy zapoznać się 
z prognozami zapotrzebowania 
na poszczególne zawody na 
pyrzyckim rynku pracy. W do-
kumencie czytamy, że na 2022 
rok prognozuje się dla naszego 
powiatu duży deficyt poszukują-
cych pracy w takich zawodach 
jak – lekarze, magazynierzy, 

monterzy maszyn i urządzeń, 
nauczyciele języków obcych i lek-
torzy, nauczyciele przedmiotów 
ogólnokształcących, pielęgniarki 
i położne. W mniejszym stopniu, 
ale także będą poszukiwani pra-
cownicy w zawodach takich jak 
-  elektrycy, elektromechanicy 
i elektromonterzy, kierowcy au-
tobusów, kierowcy samochodów 
ciężarowych i ciągników siodło-
wych, kierownicy sprzedaży, 
mechanicy maszyn i urządzeń 
mechanicy pojazdów samocho-
dowych, monterzy elektronicy, 
monterzy  instalacji  budow-
lanych,  murarze  i  tynkarze, 
nauczyciele praktycznej nauki 
zawodu, nauczyciele przedmio-
tów zawodowych, operatorzy 
i mechanicy sprzętu do robót 
ziemnych, operatorzy maszyn 
rolniczych i ogrodniczych, opera-
torzy obrabiarek skrawających, 
opiekunowie osób starszych lub 
niepełnosprawnych, pracownicy 
służb mundurowych, pracow-
nicy socjalni przedstawiciele 
handlowi, ratownicy medycz-
ni, robotnicy obróbki drewna,  
stolarze i spawacze. 

W „Barometrze zawodów 2022” 
widzimy także informację, że 
powiat pyrzycki ma nadwyżkę 
poszukujących pracy w zawodzie 
specjalista technologii żywności 
i żywienia. 
Według wstępnych danych 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Szczecinie do 4 maja 2022 
roku w urzędach pracy woje-
wództwa zachodniopomorskiego 

Dla technologów żywności nie ma pracy 

od 24 lutego zarejestrowano  
1 447 obywateli Ukrainy, w tym 
w ramach udzielonej pomocy 
związanej z konfliktem zbrojnym, 
951 osób.
W  województwie  zachod-

niopomorskim do 4 maja 2022 
roku 4 680 obywateli Ukrainy 
podjęło zatrudnienie na mocy 
specustawy. 

PP

Tuż  za naszą granicą trwa woj-
na,  bomby  spadają  kilkadziesiąt 
kilometrów  od  granicy  z  Polską, 
a  niektóre  wypowiedzi  polityków 
rosyjskich  mogą  budzić  w  nas 
uzasadniony niepokój kogo  i kie-
dy Rosja może  jeszcze  zaatako-
wać.
Jak ważną rolę, szczególnie dla 

ludności  cywilnej  pełnią  schrony 
słyszymy  i  widzimy  w  relacja  te-
lewizyjnych  z  Ukrainy.  Czy  nasz 
kraj, nasz powiat ma swoim tere-
nie takie budowle, w których w ra-
zie potrzeby będą mogli schronić 
się mieszkańcy?
Pytanie  o  schrony  zadaliśmy 

Monice  Wróbel  z  Powiatowego 
Centrum  Zarządzania  Kryzyso-
wego. 
1.  Czy  na  terenie  powiatu  py-

rzyckiego znajdują się schrony?

Czy w powiecie mamy schrony? 
W  polskim  systemie  prawnym 

od 1 lipca 2004 r. nie ma zdefinio-
wanego  pojęcia  budowli  ochron-
nej  (schronu  i  ukrycia),  a  zatem 
żaden podmiot nie  jest  zobowią-
zany do prowadzenia ich ewiden-
cji, konserwacji, czy też planowa-
nia użycia ww. obiektów.
Ostatnim powszechnie obowią-

zującym  aktem  prawnym,  regu-
lującym  problematykę  schronów 
było  rozporządzenie  Rady  Mini-
strów z dnia 28 września 1993 r. 
w sprawie obrony cywilnej, wyda-
ne na podstawie art. 140 ustawy 
z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym  obowiązku  obrony 
Rzeczpospolitej  Polskiej.  Artykuł 
ten,  został  uchylony  artykułem 
1 ustawy z dnia 29 października 
2003  r.  o  zmianie  ustawy  o  po-
wszechnym  obowiązku  obrony 

Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz 
o zmianie niektórych innych ustaw 
i utracił moc z dniem 1 lipca 2004 
r.  Ponadto,  z  dniem  23  kwietnia 
2022  r.  weszła  w  życie  Ustawa 
o  obronie  ojczyzny  (Dz.U.  2022 

poz.  655)  uchylająca  dotychcza-
sowe  podstawy  prawne  regulu-
jące  kwestie  dotyczące  budowli 
ochronnych. 

dokończenie na str.11
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Podczas  ostatniej  sesji  Ra-

dy Powiatu Pyrzyckiego, radni 
wysłuchali informacji o stanie śro-
dowiska w powiecie pyrzyckim. 
Jednym z zagadnień poruszonych 
w przygotowanym dokumencie była 
informacja o klimacie akustycz-
nym – czyli o hałasie. Zgodnie ze 
Strategicznym Programem Pań-
stwowego Monitoringu Środowiska 
na lata 2020- 2025 i Wykonawczym 
Programem Państwowego Moni-
toringu Środowiska na 2021 rok. 
Regionalny Wydział Monitoringu 
Środowisko w Szczecinie w 2021 
roku wykonał monitoringowe po-
miary hałasu drogowego no terenie 
miasta Pyrzyce w 3 punktach po-
miarowych: ul. Stargardzkiej, ul. 
Warszawskiej i ul. Szczecińskiej. 
Badania poziomu emisji hałasu 
wykonywane były przy pomocy 
automatycznych stacji monitoro-
wania hałasu, przy równoczesnym 
pomiarze warunków meteorolo-
gicznych oraz struktury i natężenia 
ruchu komunikacyjnego. Jako da-
ne pomocnicze wykorzystywany 
jest także obraz wideo z kamery 
przemysłowej.
W Pyrzycach analiza wyników 

równoważnego poziomu hałasu dla 
pory dnia (przedział czasu od godz. 
6.00 do godz. 18.00) -  wskazuje 
na przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu dźwięku:

Hałas w Pyrzycach przekroczony przy ul. Warszawskiej - 0,3 do 2 dB,
przy ul. Szczecińskiej - od 0,3 do 
3,1 dB.
Poziom hałasu dla pory nocy 

(przedział czasu od godz. 22°0 
do godz. 6.00), przekroczenia do-
puszczalnego poziomu dźwięku 
wynoszą:
przy ul. Warszawskiej - 0,6 do 
2,3 dB,
przy ul. Szczecińskiej - od 4 do 
6,8 dB.

Opierając się na wynikach po-
miarów równoważnych poziomów 
hałasu drogowego mierzonych 
w  określonych  porach  roku, 
w punkcie pomiarowym na ul. 
Stargardzkiej  stwierdzono,  że 
przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu dźwięku wynoszą: 6,8 
dB w odniesieniu do wskaźnika 
w porze dzienno-wieczorno-nocnej 
oraz 3,2 dB w porze nocnej.
Nie wgłębiając się w dokładne 

analizy zaprezentowanego pod-
czas sesji powiatu dokumentu, 
można na podstawie tylko po-
wyższych danych jednoznacznie 
stwierdzić, że na pyrzyckich uli-
cach jest głośno, bez względu na 
porę dnia i tylko wyprowadzenie 
ruchu samochodów ciężarowych 
obwodnicą  poza miasto może 
hałas zmniejszyć.

PP

Po  utracie  mocy  prawnej  wy-
mienionych  przepisów  nie  wpro-
wadzono  żadnych  innych,  okre-
ślających  tryb,  zasady  budowy 
oraz  utrzymania  budowli  ochron-
nych.
Zgodnie  z  prowadzoną  do-

tychczas  dokumentacją  (stan  na 
2021 rok), na terenie Powiatu Py-
rzyckiego  znajduje  się  7  budowli 
ochronnych.
2.  Jeżeli  tak  to  gdzie  i  o  jakim 

standardzie (wyposażenie, media 
itd.) i na ile osób?
Istniejące  ukrycia  zapewniają 

miejsce  dla  części  ludności  i  są 
zbliżone do liczby z lat ubiegłych. 
Wspomniane  budowle  ochronne 
to najczęściej piwnice o konstruk-
cji  żelbetonowej,  które  w  razie 
niebezpieczeństwa  mają  pełnić 
funkcję schronów. 
3.  Jeżeli  schrony  są,  to  kiedy 

były ostatni raz kontrolowane?

Zgodnie  z  art.  5  ust.  2  ww. 
Ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2351  z późn. zm.) 
właściciele obiektów zobowiązani 
są  do  przestrzegania  ogólnych 
wymagań w  zakresie  utrzymania 
obiektów  budowlanych  w  nale-
żytym  stanie  technicznym  i  es-
tetycznym,  nie  dopuszczając  do 
nadmiernego  pogorszenia  jego 
właściwości  użytkowych  i  spraw-
ności  technicznej.  Ponadto, 
obiekty budowlane, w  tym  istnie-
jące budowle spełniające  funkcje 
ochronne,  powinny  być w  czasie 
ich użytkowania poddawane kon-
troli przez właściciela lub zarząd-
cę (art. 62 ust. 1 ww. ustawy).
4. Czy informacja o ich lokaliza-

cji jest ogólnie dostępna?
W sytuacji zagrożenia miejsco-

we władze powinny zorganizować 
ludności  doraźne  ukrycia,  czyli 
obiekty  zapewniające  podstawo-

wą ochronę  (głównie przed poci-
skami,  odłamkami  i  spadającym 
gruzem).   W przypadku zagroże-
nia działania podejmowane będą 
przez  odpowiednie  organy  admi-
nistracji  publicznej  oraz  służby, 
inspekcje i straże.
W  razie  potrzeby  nadające  się 

do  tego  budynki  mogą  zostać 
przystosowane do pełnienia funk-
cji  ochronnej.  Rządowe Centrum 
Bezpieczeństwa w kwietniu 2022 
r.  przygotowało  wskazówki    jak 
można chronić siebie i bliskich pt. 
„Bądź gotowy – poradnik na czas 
kryzysu  i  wojny”.  W  poradniku 
w  prosty  sposób wyjaśniono,  jak 
odpowiednio  przygotować  się  do 
funkcjonowania w  sytuacji  kryzy-
sowej,  w  przypadku  bezpośred-
niego zagrożenia.
Podobne pytania skierowaliśmy 

do burmistrzów i wójtów w powie-
cie pyrzyckim:dokończenie na str.11

1.  Gmina  Bielice  –  nie  ma 
schronów
2.  Gmina  Warnice  –  nie  ma 

schronów
3.  Gmina  Lipiany  –  wskazała 

żelbetowo  –  prefabrykowane  po-
mieszczenia  –  komory  ochronne 
dla  184  osób  w  budynku  Spół-
dzielni  Mieszkaniowej  przy  uli-
cy  Bema  11  A-B  w  Lipianach. 
O  przeznaczeniach  mieszkańcy 
spółdzielni wiedzą, a na dostoso-
wanie  ich  do  celów  ochrony  wy-
starczy jeden dzień 
4.  Gmina  Kozielice  –  nie  ma 

schronów
5. Gmina Przelewice – nie ma 

schronów
6. Gmina Pyrzyce – Na terenie 

gminy Pyrzyce ogółem występuje 
48  budowli  ochronnych,  które  są 
w  stanie  pomieścić  10005  osób  
(6 schronów oraz 42 ukrycia). 

PP

dokończenie ze str.10
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Festiwal Tradycji Pomorza Zachodniego 
w Ogrodach Przelewice 14-15.05

   Marszałek Olgierd Geblewicz 
zaprasza na pierwszą edycję 
Festiwalu Tradycji Pomorza Za-
chodniego! W programie stoiska 
z tradycyjnymi smakami, występy 
kapel ludowych, koncert zespołu 
Piotr Kupicha – Feel, warsztaty 
i animacje, nagrody w Konkursie 
Tradycji Kulinarnych Pomorza 
Zachodniego. Podczas festiwalu 
będzie można kupić smakołyki 
i produkty regionalne oraz lo-
kalne rzemiosło i rękodzieło. 
Nie zabraknie dobrej zabawy 
w parku zabaw i animacji dla 
dzieci. Zobacz, jakie bogactwo 
kulturowe skrywa nasz region!

Gwiazdą sobotniego wieczoru 
będzie zespół Feel. Na zakoń-
czenie Festiwalu, w niedzielny 
wieczór zapraszamy na koncert 
Kapeli Karpatii.
Koncerty, warsztaty, pokazy, 

oraz zwiedzanie ogrodu dendrolo-
gicznego i oranżerii są bezpłatne. 
Organizatorem jest Marszałek 

Program wydarzenia:
►Sobota, 14 maja 2022 r.

■ 12:00 -12:30 Otwarcie Festiwalu (Duża Scena)
■ 12:00 -14:00 Warsztaty z ceramiki oraz toczenia na kole (Fol-
wark - aleja)
■ 12:00 -16:00 Wykłady: "Program LEADER - nowa perspektywa" 
oraz "Młody rolnik w Unii Europejskiej" (Pałac)
■ 12:00 -19:00 Aleja "Zachodniopomorskie Smaki" (Folwark - aleja)
■ 12:00 -19:00 Rodzinne konkursy i ekowarsztaty
■ 12:00 -19:00 Festyn Obszarów Wiejskich - stoiska z rękodziełem 
i gastronomią
■ 12:00 -19:00 Wystawa fotograficzna "Zabytki Mielęcina" /Sołectwo 
Mielęcin/ (Pałac)
■ 12:00 -19:00 Wystawa "Mannerheim - cykl obrazów rodziny 
Borsigów" /Muzeum Narodowe w Szczecinie/
■ 12:00 -19:00 Zwiedzanie Oranżerii (Oranżeria)
■ 12:00 -19:00 Zwiedzanie Ogrodu Dendrologicznego Przelewice 
(Ogród)
■ 12:00 -19:00 Miasteczko Dobrych Praktyk - prezentacje Lokalnych 
Grup Działania (Polana za Pałacem)
■ 12:00 -19:00 Warsztaty i pokaz historii kolejarstwa /Stowarzy-
szenie Semafor/
■ 12:00 -19:00 Zielony zakątek - kiermasz roślin ozdobnych (Boczne 
wejście do Ogrodu)
■ 12:00 -20:00 Park zabaw i animacji (Folwark - plac za Oranżerią)
■ 12:00 - 00:00 Wesołe karuzele (wstęp płatny) (Folwark - przy 
bramie wjazdowej)
■ 12:00 -1:00 Ogródek gastronomiczny (Folwark - aleja)
■ 12:30 -17:45 Występy regionalnych zespołów (Duża Scena)
■ 17:45 -18:15 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w Konkursie 
Tradycji Kulinarnych Pomorza Zachodniego 2022
■ 20:00 -21:00 Koncert zespołu Feel
■ 21:00 -1:00 Dyskoteka "Pod Gwiazdami"

 ►Niedziela, 15 maja 2022 r.
■ 10:00 -16:00 Ekozabawy z Zespołem Parków Krajobrazowych 
Województwa Zachodniopomorskiego (Polana za Pałacem)
■10:00 -18:00 Gry terenowe i konkurencje rodzinne (Ogród Den-
drologiczny)
■10:00 -18:00 Park zabaw i animacji (Folwark - plac za Oranżerią)
■ 10:00 -18:00 Wesołe karuzele (wstęp płatny) (Folwark - przy 
bramie wjazdowej)
■ 12:00 -19:00 Zwiedzanie Ogrodu Dendrologicznego Przelewice 
(Ogród)
■ 10:00 -18:00 Wystawa fotograficzna "Zabytki Mielęcina" /Sołectwo 
Mielęcin/ (Pałac)
■ 10:00 -18:00 Wystawa "Mannerheim - cykl obrazów rodziny 
Borsigów" /Muzeum Narodowe w Szczecinie/
■ 10:00 -18:00 Aleja "Zachodniopomorskie Smaki" (Folwark - aleja)
■ 10:00 -18:00 Festyn Obszarów Wiejskich - stoiska z rękodziełem 
i gastronomią
■ 10:00 -18:00 Rodzinne konkursy i ekowarsztaty
■ 10:00 -18:00 Ogródek gastronomiczny
■ 12:00 -12:45 Spektakl "Trzy kwadranse" /Teatr Polski w Szcze-
cinie/ (Mała Scena)
■ 12:00 -16:00 Warsztaty i pokaz historii kolejarstwa /Stowarzy-
szenie Semafor/ (Polana za Pałacem)
■ 12:00 -16:00 I Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych, warsztaty 
wokalne i konkursy (Duża Scena)
■ 12:00 -18:00 Zwiedzanie Oranżerii (Oranżeria)
■ 12:00 -18:00 Zielony zakątek - kiermasz roślin ozdobnych (Boczne 
wejście do Ogrodu)
■ 13:00 -18:00 Pokaz kulinarny szefa kuchni Roberta Bochenko 
(w roli głównej: paprykarz szczeciński, ogórek kołobrzeski i chleb 
szczeciński) (Folwark - aleja)
■ 15:30 -16:10 Interaktywny spektakl muzyczny pt. ALE NUMER! 
Czyli Pleciuga śpiewająco /Teatr Lalek Pleciuga/ (Mała Scena)
■ 16:00 -16:30 Ogłoszenie wyników I Przeglądu Zespołów i Kapel 
Ludowych. Występ laureatów konkursu (Duża Scena)
■ 16:30 - 17:30 Koncert zespołu Kapela Karpati

Województwa Zachodniopomor-
skiego Olgierd Geblewicz oraz 
Zachodniopomorskie Centrum 
Kultury Obszarów Wiejskich i Edu-
kacji Ekologicznej w Przelewicach.



 13                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 7                                              

Czołg i dwie armaty dotychczas 
zielone, o poranku 30 kwietnia 
2022 roku zmieniły kolor. 
Czołg zyskał barwy ukraińskie, 

a obie armaty narodowe barwy 
polskie. Tego dnia już kilkanaście 
minut po godzinie 8.00 na kilku 
portalach rozpoczęła się dysku-
sja (często nieparlamentarna) na 
temat tego, czy przemalowanie 
pyrzyckich obiektów militarnych 
to akt najwyższego patriotyzmu, 
czy zwykły wandalizm. Na uwa-
gę zasługuje fakt olbrzymiego 
zaangażowania w tej wirtualnej 
dyskusji osób spoza gminy Pyrzyce 
wypowiadających w większości 
się o  „malarzach” pochlebnie, 
jak o patriotach. Mieszkańcy Py-
rzyc w większości nie byli już tak 
z „malarzy” zadowoleni i nazywali 
przemalowanie czołgów i armat 
zwykłym wandalizmem, domagając 
się ścigania sprawców i ich uka-
rania. Sprawa została zgłoszona 
przez Straż Miejską do Komendy 
Powiatowej Policji w Pyrzycach 
i policję pytamy o stan sprawy.

„Do pomalowania czołgu i ar-
mat barwami narodowymi Ukrainy 
i Polski doszło w terminie od 29 
kwietnia do 2 maja. Przyjęto 
zawiadomienie o umieszczeniu 
w miejscu publicznym napisu oraz 

Czołgowa prowokacja?
barw Polski i Ukrainy. Na chwilę 
obecną prowadzone są czynności 
prowadzące do ustalenia spraw-
cy przedmiotowego zdarzenia. 
Policja prowadzi czynności wy-
jaśniające pod kątem art. 63a§1 
Kodeksu Wykroczeń. Sprawcy 
popełnionego wykroczenia gro-
zi kara ograniczenia wolności 
w postaci nieodpłatnej, kontro-
lowanej pracy na cele społeczne 
od 20 do 40 godzin, albo kara 
grzywny w wysokości od 20 do 
5000 złotych” – przekazała nam 
sierż. Agata Gamułkiewicz z KPP 
w Pyrzycach. 
 Jeżeli chodzi o czołg i armaty 

stojące w parku przy ulicy Mickie-
wicza w Pyrzycach, to zapewne 
takie same lub podobnego pocho-
dzenia armaty i czołgi znajdziemy 
w Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie, Poznaniu, czy Ko-
łobrzegu, gdzie zwiedzający po 
opłaceniu biletu 20 zł normalny, 
10 zł ulgowy i 8 zł szkolny mogą 
legalnie i bez zarzutu o czczenie 
kogokolwiek, takie rosyjskie mili-
taria oglądać. W związku z tym, 
według mnie, zwolennicy usunięcia 
czołgu i armat z Pyrzyc powinni 
chyba najpierw zadbać o usu-
nięcie czołgów, armat, pojazdów 
wojskowych, broni rosyjskiego 

pochodzenia z wszystkich muzeów 
w Polsce, a później ewentualnie 
pomyśleć o zezłomowaniu py-
rzyckiego czołgu i armat.
Akcja „malarzy” w Pyrzycach 

miała według mnie w zamiarze 
pozyskanie wśród pyrzyczan zwo-
lenników likwidacji czołgu i armat, 
a okazała się nieudaną prowokacją 
i próbą skłócenia mieszkańców. 
Organizatorzy „Akcji pod pyrzyckim 
czołgiem” uznali najprawdopodob-
niej, że czołg IS-2 - konstrukcji 
radzieckiej, produkowany w la-
tach 1943 – 1945 można oglądać 
w jakimś muzeum po opłaceniu 

biletu wstępu, ale w Pyrzycach 
za darmo w parku, to już oglądać 
nie można. 
2 maja  na  zlecenie Urzędu 

Miejskiego czołg i armaty zostały 
ponownie przemalowane na kolor 
zielony, a koszt tego malowania UM 
wycenił na 5000,00 zł pochodzące 
oczywiście z budżetu gminy, czyli 
na koszt pyrzyckiego podatnika. 

RT

6 marca 2022 roku w sali kinowej 
Pyrzyckiego Domu Kultury odbyła się 
uroczystość z okazji jubileuszu 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. 50-lecie małżeń-
stwa nazywane „Złotymi Godami” jest 
szczególną okazją do świętowania.
Uroczystość poprowadziła Karolina 

Rutkiewicz – kierownik Urzędu Stanu 
Cywilnego w Pyrzycach. Podczas ob-
chodów Dostojnym Jubilatom zostały 
wręczone medale za długoletnie po-
życie małżeńskie, przyznawane przez 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

Przeżyli 
razem 
50 lat!

Dekoracji medalami, w imieniu pre-
zydenta, dokonały władze Pyrzyc 
wraz z przewodniczącym Rady 
Miejskiej Mariuszem Majakiem. 
Zostały złożone gratulacje i życze-
nia. Nie zabrakło wzruszeń wśród 
jubilatów. Uroczystość uświetniły 
występy artystyczne młodzieży 
z Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej 
I stopnia oraz Chóru „Consonans”. 
Jubileusz obchodziły następu-

jące pary: Państwo Danuta i Lech 
Antczakowie, Państwo Teresa 
i  Czesław  Bąkowie,  Państwo 
Marianna  i Zenon Bińkowscy, 
Państwo Henryka i Józef Cary-
kowie, Państwo Eugenia i Józef 
Czaboćkowie, Państwo Danuta 
i Andrzej Cząstkowie, Państwo 
Danuta i Kazimierz Czółnowscy, 
Państwo Zofia i Andrzej Doma-
gałowie,  Państwo Zofia  i  Jan 
Drewiczowie, Państwo Zofia i Józef 
Frątczakowie, Państwo Barbara 
i Andrzej Gołębiowscy, Państwo 
Rozalia i Stanisław Janiccy, Pań-
stwo Barbara i Stefan Kieliszkowie, 
Państwo Maria i Stanisław Koni-
kowscy, Państwo Halina i Ryszard 
Krzakowie,  Państwo Bogusława 

i Marian Lewandowscy, Państwo 
Danuta i Bogdan Makowieccy, 
Państwo Gertruda i Jerzy Michal-
scy,  Państwo Danuta i Mirosław 
Młotkowscy, Państwo Gertruda 
i Edwin Nickelowie  (60-lecie), 
Państwo Krystyna i Marian Nie-
wiadomscy, Państwo Genowefa 
i Edward Papliccy, Państwo Alina 
i Jan Przybylscy, Państwo Ewa 
i Zygmunt Pszczołowie,  Państwo 
Teresa i Zbigniew Romanowscy, 
Państwo Irena i Edward Rybac-
cy, Państwo Halina  i Wiesław 
Salaniukowie, Państwo Barbara 
i Tomasz Słabowscy, Państwo Ha-
lina i Feliks Słodkowscy, Państwo 
Irena i Czesław Strońscy, Państwo 
Jadwiga i Zbigniew Szajewscy, 
Państwo Stanisława i Marek Świe-
cowie, Państwo Teresa i Leon 
Woźniakowie, Państwo Teresa 
i Henryk Wójcikowie, Państwo 
Weronika i Tadeusz Zubkowie, 
Państwo Halina i Henryk Żabiccy

„Jubilatom serdecznie gratu-
luję i życzę kolejnych jubileuszy 
w szczęściu i zdrowiu” - Burmistrz 
Pyrzyc Marzena Podzińska.
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26  kwietnia  2022  r.  grupa 
110-osobowa  uczniów  Szko-
ły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi  w  Pyrzycach, 
Szkoły Podstawowej im. Janusza 
Korczaka w Pyrzycach, Szkoły 
Podstawowej w Brzesku, Szkoły 
Podstawowej w Żabowie, Szkoły 
Podstawowej w Mielęcinie, Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej Nr 
1 w Pyrzycach, kibicowała oraz 
głośno dopingowała zawodników 
Stali Gorzów na stadionie im. 
Edwarda Jancarza w Gorzowie 
Wlkp. podczas meczu U-24 Eks-
traliga z Motorem Lublin. Wyjazd 
uczniów na mecz był bezpłatny 
i odbył się w ramach współpra-
cy Gminy Pyrzyce z Klubem Stal 
Gorzów i wspólnej organizacji 

akcji pn. „Pokaż dziecku żużel”, 
której celem jest propagowanie 
sportu żużlowego wśród uczniów. 
Uczniowie byli bardzo zadowolenie 
z możliwości zobaczenia stadio-
nu żużlowego oraz rozgrywek na 
torze.
Dziękuje firmie PKS w Gorzo-

wie Wlkp, Jackowi Pakuła firma 
EMBUS, Łukaszowi Mularczyk 
firma „Gracja” za zapewnienie 
bezpłatnego dowozu uczniów na 
mecz. Dziękuje nauczycielom za 
zapewnienie uczniom opieki pod-
czas wyjazdu.

„Dziękuję prezesowi Klubu Stal 
Gorzów za współpracę i możliwość 
udziału uczniów w projekcie „Pokaż 
dziecku żużel” - Burmistrz Pyrzyc  
Marzena Podzińska.

"Pokaż dziecku żużel"

WÓJT GMINY BIELICE
OGŁASZA

ŻE W DNIU 22 CZERWCA 2022 r. OD GODZ. 900

ODBĘDĄ SIĘ PRZETARGI NA SPRZEDAŻ 
NIERUCHOMOŚCI GMINY BIELICE 

POŁOŻONYCH  W OBRĘBIE PARSÓW I LINIE:
Godz. 900 - Nieruchomość niezabudowana nr 446/6 o pow. 0,3000 ha, ob-
ręb Parsów. Cena wywoławcza 86 990,00 zł  wadium: 9 000 zł. 
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Bielice uchwalonego Uchwałą nr XXI/98/12 Rady Gminy Bielice 
z dnia 20 grudnia 2012r. działki oznaczone są symbolem RP – użytki rolne. 

Godz. 1000 - Nieruchomość niezabudowana nr 2/23 o pow. 0,0872 ha, 
obręb Linie. Cena wywoławcza 38 412,00 zł + należny podatek VAT,  wa-
dium: 4 000 zł.

Godz. 1030 -Nieruchomość niezabudowana nr 2/24 o pow. 0,0872 ha, ob-
ręb Line. Cena wywoławcza 48 455,00 zł + należny podatek VAT, wadium: 
5 000 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Bielice przyjętym Uchwa-
łą nr XVII/87/12 Rady Gminy Bielice z dnia 26 września 2012r. działki 2/23 
I 2/24 oznaczone są jako tereny zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej

Wadium należy wpłacać do dnia 13.06.2022r. na rachunek bankowy: Py-
rzycko Stargardzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielicach Nr 52 9387 1013 
5500 0286 2000 0070. Działka nr 446/6 jest zwolniona z podatku VAT. 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Bielice pokój nr 
14 lub telefonicznie 91- 564-44 220 wew. 23 lub www.bip.bielice.com.pl

Pyrzyce solidarne z Ukrainą 

10 maja w  Pyrzyckim Domu 
Kultury się koncert – spotkanie 
zatytułowane "Pyrzyce solidar-
ne z Ukrainą". Na zaproszenie 
Marzeny Podzinskiej, Burmistrz 
Pyrzyc do PDK przybyli samo-
rządowcy powiatu pyrzyckiego, 
wolontariusze, przedsiębiorcy, 
nauczyciele  pyrzyckich  szkół, 
uczniowie, strażacy PSP i OSP, 
policjanci, sołtysi, przedstawiciele 
organizacji społecznych, organi-
zujący i wspierający od początku 
konfliktu w Ukrainie pomoc dla 

uchodźców przybywających do 
powiatu pyrzyckiego i gminy Pyrzy-
ce. Podczas spotkania burmistrz 
Pyrzyc podziękowała obecnym za 
dotychczasową, bezinteresowną 
pomoc uchodźcom, uczestnicy mo-
gli także podpisać się pod apelem 
o zakończenie wojny w Ukrainie, 
który będzie wysłany do rosyjskiej 
ambasady w Warszawie. Oso-
by chcące podpisać się pod tym 
apelem mają czas do końca maja, 
będzie on wyłożony na parterze 
pyrzyckiego ratusza. 
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30.04 2022 w Legnicy odbył się 
XXXI Puchar Dolnego Śląska 
w Karate Sportowym - Silesia 
Cup 2022 pod patronatem Pre-
zesa Polskiego Związku Karate 
Macieja Sokołowskiego. W za-
wodach startowało blisko 300 
zawodników z 19 klubów karate 
z Polski, Czech i Ukrainy. Rywa-
lizacja Pucharu obejmowała 424 
osobokonkurencji i 31 drużyn,  
Bardzo duża część kosztów wy-
jazdu pokryta była ze środków, 
które klub pozyskał ze Staro-
stwa Powiatowego w Pyrzycach, 
za co serdecznie dziękujemy. 
Zawodnicy  Klubu  Kara-
te  LZS  ANTAI,  jak  zawsze 
godnie  reprezentowali  Klub, 
Powiat oraz Gminy. Startowa-
liśmy w konkurencjach: KATA 
drużynowe,  KATA  indywidu-
alne,  KUMITE  indywidualne 
zdobywając łącznie  21 medali.

  
1 Złoty:
- Franciszek Przybylski KUMITE 
 
10 Srebrnych:
- Mateusz Socha KATA
- Mateusz Socha KUMITE
- Ignacy Kiełpiński KATA 

Wyniki naszych zawodników:
100 m K:
- Amelia Kacprzak (2010r): 13.42s, IV klasa sportowa 
- Weronika Rybińska ( 2008r): 13.62s debiut, IV klasa sportowa 
100 m M:
- Olivier Allert (2010r): 14.12s = rekord życiowy 
Skok w dal K:
- Weronika Rybińska (2008r): 4.99m rekord życiowy, IV klasa sportowa 
- Amelia Kacprzak (2010r): 4.67m, V klasa sportowa 
600 m M:
- Nikodem Karpiński (2008r): 1:32.90min rekord życiowy, 
IV klasa sportowa 
- Marcel Kowalski (2008r): 1:33.14min rekord życiowy,
 IV klasa sportowa 
- Piotr Maduzia (2009r): 1:34.34min rekord życiowy, IV klasa sportowa 
- Hubert Wiatrzyk (2006r): 1:35.92min
- Szymon Tuszyński (2009r): 1:49.93min rekord życiowy 
- Olaf Urban (2010r): 1:58.08min debiut 
- Bartosz Tuszyński (2009r): 2:00.17min, rekord życiowy 
600 m K:
- Aleksandra Śluborska (2008r): 2:04.62min
- Hanna Obarzanek (2008r): 2:09.67min
1000 m K:
- Julia Błażejewska (2008r): 3:23.65min rekord życiowy, 
V klasa sportowa 
300 m M:
 Olivier Allert (2010r): 49.33s rekord życiowy 

Gratulujemy! 

Sukces ANTAI na Silesia Cup 2022

-  Ignacy  Kiełpiński  KUMITE 
- Jakub Ogonowski KATA 
  drużynowe
- Jakub Ogonowski KATA
- Jędrek Skrzypczak KATA 
  drużynowe
- Nikodem Wolny KATA
- Paweł Rabenda KUMITE
- Michał Bartczak KUMITE

10  Brązowych:
- Mateusz Socha KATA drużynowe 
- Mateusz Piersciński KATA
  drużynowe
- Mateusz Piersciński KUMITE 
-  Leon Nowaczek KATA drużynowe 
- Leon Nowaczek KUMITE
- Wiktoria Baraniak KATA
- Nikodem Wolny KATA

- Aleksander Kościuczyk 
  KUMITE
- Jędrek Skrzypczak KUMITE
- Wiktoria Baraniak KATA
Dziękujemy firmie Mewa Bus za 
bezpieczny transport naszych za-
wodników.A ja osobiście dziękuję 
wszystkim zawodnikom za od-
wagę i sportowe zachowanie. 

Trener Tomasz OSS
http://karate-antai.pl/ 

MITYNG W BIAŁOGARDZIE
7 maja 2022 roku 13 zawodników LMKS Żak Pyrzyce  wzięło udział 

w mityngu lekkoatletycznym w Białogardzie. Był to udany start dla 
naszych zawodników, którzy poprawili 8 rekordów życiowych.
Część naszych zawodników uzyskało bardzo wartościowe wyniki: 

Piotr Maduzia 2009r (600m - 1:34:34 min), Nikodem Karpiński 2008 r 
(600m - 1:32:90 min), Marcel Kowalski 2008 r. (600m - 1:33.11 min), 
Weronika Rybińska 2008 r (skok w dal 4.99m), Amelia Kacprzak 
2010 r (100m - 13.42s, skok w dal 4.67m).



                                                                     Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 7                                                          13.05.2022 16

Świat  obok nasPyrzyckie pszczoły  
   Na terenie powiatu pyrzyckiego 

działa w chwili obecne pięć kół 
pszczelarskich.Według danych 
zamieszczonych na stronie Woje-
wódzkiego Związku Pszczelarzy 
w Szczecinie:
- Koło Pszczelarskie Pyrzyce li-
czące 39 członków i 1484 rodzin
- Koło Pszczelarskie Bielice liczące 
17 członków i 681 rodzin
- Koło Pszczelarskie Lipiany liczące 
25 członków i 984 rodzin
- Koło Pszczelarskie Przelewice 
liczące 12 członków i 593 rodziny
- Koło Pszczelarzy Gmina Prze-
lewice liczące 6 członków i 236
W pracy pszczelarza jest coraz 

więcej problemów z brakiem ma-
teriału do produkcji przez pszczoły 
miodu. Na taki stan rzeczy ogromny 
wpływ ma intensywnie prowadzona 
produkcja rolnicza poprzez sto-
sowanie coraz skuteczniejszych 
środków ochrony roślin, co ma 
niekorzystny wpływ na kondycję 

  Był zwykły dzień na początku 
marca br, jeden z tych słonecz-
nych i nie wczesny ranek lecz 
około drugiej po południu. Wę-
drowałem drogą polną obok lasu, 
graniczącą z nieużytkami.
Będąc na wysokości pryzm 

z urobku pod drogę do jeziora 
Chłop, zauważyłem na jednej 
z nich siedzącego skowronka 
borowego, inaczej nazywanego 
lerką.
 Moja radość była przeogrom-

na, gdyż to pierwszy osobnik 
jakiego udało mi się spotkać na 
naszym terenie i jeszcze zrobić 
mu zdjęcie. Szczególnie, że jest 
gatunkiem płochliwym, łatwiej go 
usłyszeć niż zobaczyć.
  Jest najmniejszym polskim 

skowronkiem. Samica i samiec 
wyglądają identycznie. 

Pojawia się na lęgowiskach  
już w marcu. Preferuje miejsca 
suche, piaszczyste i żwirowe, 
gdzie krótka trawa ułatwia  że-
rowanie, a rosnące drzewa są 
dobrymi punktami do obserwacji 
i śpiewu. Unika terenów inten-
sywnie zagospodarowanych. 
Samce co roku zajmują to samo 
terytorium, przystępując do lęgów 
z różnymi samicami. Mam więc 
nadzieję, że kiedyś jeszcze raz 
uda mi się go spotkać w okolicy 
Lipian.
  W kraju jest średnio licznym 

wędrownym gatunkiem lęgowym. 
Odlatuje we wrześniu.
Na  terenie Polski  gatunek 

ten jest objęty ścisłą ochroną 
gatunkową.

 
                        M.Białkowski

Według danych Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach na terenie 
powiatu pyrzyckiego w 2021 roku wszczęto dochodzenie w sprawach 
85 przestępstw gospodarczych,  stwierdzono 82 czyny i wykryto 72 

przestępstwa gospodarcze. Jeżeli 
chodzi o przestępstwa o charak-
terze korupcyjnym, to w 2021 roku 
wszczęto dochodzenia w sprawie 5 
przestępstw, natomiast stwierdzono 
i wykryto 49 tego typu przestępstw.
W efekcie powyższych działań 

na terenie powiatu pyrzyckiego 
w  2021  roku  funkcjonariusze 
KPP w Pyrzycach zabezpieczyli 
od podejrzanych mienie na kwotę  
114 800 zł, natomiast odzyskali 
mienie na kwotę 69 900 zł. 

Przestępstwa  korupcyjne i gospodarcze 
w powiecie pyrzyckim

pszczelich  rodzin.  Skuteczna 
ochrona chemiczna powoduje 
zanik w uprawach szaty roślin-
nej, która dostarczały pszczołom 
materiału potrzebnego do produkcji 
miodu. Odrębny temat stanowi 
wycinanie drzew miododajnych, 
a w ich miejsce sadzenie drzew 
i krzewów ozdobnych często mody-
fikowanych genetycznie, co powoli 
prowadzi do zaniku niektórych 
gatunków miodu. Poprawiając stan 
szaty roślinnej należałoby zwrócić 
szczególną uwagę na zwiększe-
nie liczebności drzew i krzewów 
miododajnych. Nieużytkowane 
rolniczo łąki i pastwiska stają się 
nieużytkami porośniętymi roślin-
nością bagienną – szuwarową 
(np. łąki położone na gruntach 
wsi Giżyn i Kluki).
Materiał pochodzi z rocznego 

sprawozdania wydziału OŚLiR 
Starostwa Powiatowego w Py-
rzycach.  


