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Tereny pokolejowe
przejmie 
nadleśnictwo?

Pyrzyckie
bractwo strzeleckie

Dodatek węglowy 
- kto pierwszy
 ten lepszy? 

Będzie więcej lasów 
w powiecie pyrzyckim?

Pyrzycki
Ład 
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1 września 1939 r. wojska 
niemieckie bez wypowiedzenia 
wojny przekroczyły o świcie na 
całej niemal długości granice Rze-
czypospolitej, rozpoczynając tym 
samym pierwszą kampanię II wojny 
światowej.  Napaść na Polskę była 
wynikiem tajnego porozumienia 
między III Rzeszą Adolfa Hitlera, 
a ZSSR Józefa Stalina. „Zniszcze-
nie Polski jest naszym pierwszym 
zadaniem. (...) Bądźcie bez lito-
ści, bądźcie brutalni” - powiedział 
Adolf Hitler. Słowa te dotyczyły 
również ludności cywilnej. Wojna 
totalna zakładała użycie lotnictwa, 
czołgów i artylerii w niespotykanej 
wcześniej skali.

Niemcy 1 września 1939 roku 
o 4.35 zbombardowali bestial-
sko Wieluń, 10 minut później 

83. rocznica 
II wojny światowej

pancernik „Schleswig-Holstein” 
zaatakował strażnicę polską 
na Westerplatte. 

1 września 2022 o godzinie 
5.00, w 83. rocznicę rozpoczęcia 
II wojny światowej w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Pyrzycach 
odprawione zostało w intencji ofiar 
wojny nabożeństwo, które celebro-
wał ksiądz Maksymilian Ślusarczyk. 
Kwadrans przed nabożeństwem 
delegacje złożyły wiązanki kwia-
tów pod Pomnikiem Katyńskim. 
W uroczystościach rocznicowych 
uczestniczyli: Stanisław Stępień, 
Starosta Pyrzycki, Jacek Pawlus, 
przewodniczący Rady Powiatu, 
radni powiatu pyrzyckiego, Ma-
riusz Szymkowicz przewodniczący 
Komitetu Terenowego  Prawa 
i Sprawiedliwości w Powiecie 

Pyrzyckim, Justyna Łyjak,  za-
stępca dyrektora Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej w Urzędzie 
Wojewódzkim w Szczecinie. 
„W sytuacji, w jakiej obecnie się 

znajdujemy, wojny w Ukrainie, je-
steśmy jeszcze bardziej wyczuleni 
na fakty z historii, dlatego co roku 
spotykamy się, by przypominać 
o tym tragicznym dla naszego 
kraju czasie. Dziękuję księdzu 
Maksymilianowi Ślusarczykowi 
za odprawienie uroczystego na-
bożeństwa, dziękuję obecnym 
podczas uroczystości harcerzom 
i mieszkańcom” – Stanisław Stę-
pień, Starosta Pyrzycki.

Tegoroczne Wojewódzkie Dni Pszczelarza ponownie 
odbędą się w Ogrodach Przelewice. Znamy program or-
gaznizowanego wydarzenia, szczegóły znajdują się na 
plakacie. Jeśli chcielibyście Państwo zakupić polskie wy-
roby pszczelarskie, nabyć niebanalną wiedzę na ich temat 
i spędzić czas w gronie doświadczonych pszczelarzy oraz 
miłośników miodów – musicie odwiedzić Ogrody Przelewice 
18-go września. 

XIII Wojewódzkie Dni Pszczelarza

Ruszyły prace zmierzające do utworzenia dodatkowego 
boiska do piłki nożnej na stadionie. Boisko będzie przezna-
czone w głównej mierze dla najmłodszych dzieci trenujących 
w Sokole, ale oczywiście nie tylko. 

„Dziękujemy wszystkim osobom, które wspólnie z nami 
troszczą się o sportową infrastrukturę. Tym razem pomogli 
nam: bardzo zaangażowany w sprawy klubu prezes Mar-
cin Mazurkiewicz, pan Leszek Nawój, pan Eric Van Der  
Heyden (Firma ABC ROL), pan Mieczysław Świędrych” – 
Ewa Hancz, dyrektor OSIR. 

OSiR w Pyrzycach i Sokół Pyrzyce 
grają do jednej bramki 
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3 września 2022 roku na pla-
cu Ratuszowym w Pyrzycach, 
w przepiękne słoneczne przed-
południe miała miejsce 11. już 
odsłona Narodowego Czytania 
pod patronatem Pary Prezydenc-
kiej, którego przesłanie odczytała 
Burmistrz Pyrzyc Marzena Podziń-
ska - „Dwieście lat temu w Wilnie 
zostały wydane Ballady i romanse 
Adama Mickiewicza – zbiór po-
ezji, który zapoczątkował w Polsce 
romantyzm. Młodzieńcze, a jedno-
cześnie bardzo dojrzałe wiersze 
okazały się przełomowe i dzisiaj 
trudno wyobrazić sobie bez nich 
dalsze dzieje naszej literatury. 
Romantyczność, Świtezianka, 
Powrót taty, Pani Twardowska 
i inne niezapomniane utwory te-
go cyklu od dziesiątków lat łączą 
pokolenia Polaków. Zachwycają 
wyjątkową aurą, niezrównanymi 
opisami natury i mądrą prawdą, 
że świat musi być sprawiedliwy, 
dobro nagrodzone, a zło ukarane. 
Niezwykła wrażliwość, wspaniałe 
wyczucie języka i wyobraźnia ge-
nialnego poety sprawiły, że Ballady 
i romanse są esencją polskiego 
romantyzmu”.

Pyrzyckie Narodowe Czytanie
Utwory Adama Mickiewicza 

przedstawili publiczności Marzena 
Podzińska – Burmistrz Pyrzyc, 
Zenobia Walczak - prezes UTW 
w Pyrzycach Astrid Czarnecka, 
Maria Halina Kozłowska, Alicja 
Przepiórka, Irena Wojciechowska, 
Lilla Boczkowska, Edwin Nickel, 
Janusz Przepiórka, Wojciech 
Siatczyński, słowem wstępnym 
okrasiła Lider Sekcji Literatury, 
Kultury i Sztuki Wiktoria Wisz-
niowska – Kijana.

Na wielkie uznanie zasługuje 
młodzież ze Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyjnymi 
w Pyrzycach pod opieką pani 
Magdaleny Wróblewskiej, Han-
na Piepióra, Gabriela Wojtczak, 
Aleksandra Śluborska, Szymon 
Fornalczyk, Michał Ziobrowski, 
Wojciech Wudarczyk, których in-
terpretacja i inscenizacja utworów 
wywołała aplauz publiczności.

Podczas Narodowego Czytania 
prowadzona była kwesta na rzecz 
poszkodowanych w pożarze przy 
ulicy Szkolnej w Pyrzycach. Zbiórkę 
prowadziły zuchy i harcerze Bursz-
tynki i Cztery Żywioły pod komendą 
druhny Jutyny Pawłowskiej.

Pyrzycka odsłona akcji Naro-
dowe Czytanie odbyła się pod 
egidą Burmistrz Pyrzyc Marzeny 
Podzińskiej, a przygotowana zo-
stała przez Pyrzycką Bibliotekę 
Publiczną z dyrektor Magdaleną 
Brzozowską – Wróblewską na 
czele, przy współudziale UTW 

w Pyrzycach – Sekcji Literatury, 
Kultury i Sztuki oraz Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Leonida Teligi w Pyrzycach.

                                    Dyrektor 
Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej

 Magdalena 
Brzozowska-Wróblewska

OSiR w Pyrzycach i Sokół Pyrzyce 
grają do jednej bramki 



                                                                     Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 13                                                        13.09.2022 4

Będą nowe
świetlice

Świetlice wiejskie są ważnym 
miejscem najmniejszej, bo sołeckiej 
aktywności samorządowej, każda 
rada sołecka, każdy sołtys zabiega 
o to, by w jego miejscowości taki, 
choć nieduży obiekt stanął. Z reguły 
większość sołectw gmin powiatu 
pyrzyckiego ma już świetlice, ale 
powstają też nowe, długo oczekiwa-
ne obiekty. W tym roku rozpoczęła 
się i zakończy w listopadzie 2022 
budowa świetlicy w miejscowości 
Młyny. Na powyższe zadanie Gmina 
Pyrzyce otrzymała dofinansowa-
nie z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Zachodniopomor-
skiego w wysokości 453 401,00 zł,  
koszt całej inwestycji po przetargu  
712 559,90 zł 

W gminie Lipiany od wielu lat, 
potrzebę wybudowania świetlicy 
postuluje sołtys Józef Golinowski, 
Rada Sołecka i mieszkańcy Skrzynki. 
Szansa na sołecki lokal pojawiła 
się w momencie odkupienia przez 
gminę Lipiany dawnego budynku 
sklepu w Skrzynce za kwotę  35 
tysięcy złotych. Na remont, ada-
ptację tego budynku Gmina Lipiany 
otrzymała z Urzędu Marszałkowskie-
go dotację na projekt pod tytułem   
„Zmiana sposobu użytkowania wraz 
z przebudową poprzez docieplenie 
istniejącego budynku usługowo - 
handlowego na potrzeby stworzenia 
świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Skrzynka”, wedle którego inwestycja 
powinna kosztować 72 479,34 zł, 
koszty kwalifikowane 58 926,30 zł, 
a dotacja 37 495,00 zł. 

Dodatkowe  rzeczywiste potrze-
by, jak przekazała nam Małgorzata 
Kuczyńska, kierownik Referatu Inwe-
stycji Budownictwa i Nieruchomości  
(prace niezbędne od użytkowania 
obiektu, które nie stanowiły kosz-
tu kwalifikowanego), szacuje się 
na kwotę 84 368,06 zł. Z naszych 
nieoficjalnych informacji wynikało, 
że burmistrz Lipian zrezygnował 
z podpisania umowy na w/w do-
tację, w związku z tym 31 sierpnia 
2022 poprosiliśmy Bartłomieja 
Królikowskiego, Burmistrza Lipian 
o informację na ten temat i odpo-

wiedź na kilka pytań, na które  6 
września 2022 otrzymaliśmy wy-
jaśnienia.

Ryszard Tański - Jaki jest stan 
prawny byłego sklepu w miejsco-
wości Skrzynka?

Justyna Jakubowicz Dziduch, za-
stępca burmistrza Lipian - Budynek 
po byłym sklepie w miejscowości 
Skrzynka stanowi własność Gminy 
Lipiany. Gmina nabyła obiekt za 
bardzo przystępną cenę ok. 35 tys zł.

R.T. - Czy jest to obiekt plano-
wany przez Gminę Lipiany do 
adaptacji na świetlicę wiejską?
J.J.D. - Zgodnie z decyzją o warun-

kach zabudowy na zmianę sposobu 
użytkowania z przebudową bu-
dynku usługowo - handlowego na 
cele administracyjno - kulturalne 
-  świetlica wiejska, wraz  z  nie-
zbędną infrastrukturą techniczną 
i zagospodarowaniem na działce nr 
71/3 obręb Skrzynka, gmina Lipiany, 
obiekt jest planowany do adaptacji 
na świetlicę wiejską.

R.T. - Jaki jest planowany koszt 
adaptacji i zakres prac?
J.J.D. - Przewiduje się szacunko-

wy koszt adaptacji na poziomie ok.  
92 000,00 zł, zakres prac niezbęd-
nych dla funkcjonowania obiektu 
obejmuje: wykonanie robót rozbiór-
kowych, elementy konstrukcyjne, 
stolarka drzwiowa, roboty malarskie 
i okładziny ścian, posadzki, mo-
dernizacja instalacji elektrycznej, 
wykonanie instalacji wentylacyjnych, 
wykonanie tynków wewnętrznych, 
wykonanie instalacji sanitarnych 
wodno - kanalizacyjnych, wykonanie 
instalacji centralnego ogrzewania.

R.T. - Z jakich środków plano-
wana jest inwestycja?
J.J.D. -  Obecnie inwestycja reali-

zowana jest ze środków własnych 
gminy oraz pochodzących z fun-
duszu sołeckiego. Prace w dużej 
części realizowane są sposobem 
gospodarczym - jest to rozwiązanie 
atrakcyjne finansowo. Służby gmin-
ne analizują rynek dotacji w celu 
pozyskania możliwe korzystnego 
wsparcia zewnętrznego dla realizacji 
pozostałych prac.

R.T. - Jaki jest ewentualny termin 
realizacji inwestycji?
J.J.D.- Już na początku przyszłego 

roku świetlica osiągnie odpowied-
ni standard właściwy dla obiektów 
użyteczności publicznej. Standard 
ów jednak będzie w dalszym ciągu 
podwyższany.

R.T. - Czy na adaptacje obiektu 
Gmina Lipiany otrzymała dotację, 
jeżeli tak, to z jakich źródeł i czy 
z niej skorzysta?
J.J.D.- Gmina Lipiany brała udział 

w konkursie ogłoszonym przez Urząd 
Marszałkowski na operacje typu 
„Inwestycje w obiekty pełniące funk-
cje kulturalne” w ramach działania.
Podstawowe usługi i odnowa wsi 
na obszarach wiejskich” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Gmi-
na jednak nie otrzymała dotacji, 
gdyż nie przyjęła niekorzystnego 
dla gminy, finalnego kształtu tejże 
dotacji, ów finalny kształt zakładał 
kilkakrotnie mniejsze, procentowe 
dofinansowanie niż to, o którym 
mowa była w pierwotnych założe-
niach. Z drugiej zaś strony warunkiem 
otrzymania dotacji było sfinansowa-
nie wydatków. które byłyby dalece 
ponadstandardowe i kosztowne. 
Znacznie korzystniejszym finansowo 
rozwiązaniem jest więc realizowanie 
inwestycji sposobem gospodarczym. 
Gmina aktywnie jednak szuka do-
finansowań  o  korzystniejszych 

warunkach realizacji. które byłyby 
dalece ponadstandardowe i kosz-
towne. Znacznie korzystniejszym 
finansowo rozwiązaniem jest więc 
realizowanie inwestycji sposobem 
gospodarczym. Gmina aktywnie 
jednak szuka dofinansowań o ko-
rzystniejszych warunkach realizacji.

Trzymamy kciuki za szybką reali-
zację inwestycji i przekazanie długo 
oczekiwanej świetlicy mieszkańcom 
Skrzynki.

Na koniec materiału krótka dy-
gresja.

Jeszcze przed przesłaniem przez 
Urząd Miejski w Lipianach do naszej 
redakcji odpowiedzi na powyższe 
pytania, na facebooku Bartłomieja 
Królikowskiego, Burmistrza Lipian 
opublikowany został post, w którym 
pan burmistrz prawie (może nie punkt 
po punkcie) odpowiada na nasze 
pytania do niego skierowane, pisze 
także o tym, dlaczego nie przyjął 
dotacji. Może to zbieg okoliczności, 
ale skoro rezygnacja z  podpisa-
nia umowy na dotację przez pana 
burmistrza nastąpiła w maju 2022, 
to czemu pan burmistrz tłumaczy 
powody rezygnacji na fecebooku 
dopiero teraz 6 września 2022 i to 
akurat po zapytaniach z naszej re-
dakcji w sprawie świetlicy i dotacji?

RT



 5                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 13                                              



                                                                     Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 13                                                        13.09.2022 6

Dożynki gminne to czas zwień-
czenia całorocznej trudnej pracy 
rolników. W naszej gminie odbyły się 
3 września br.  na boisku sportowym 
w Jesionowie. Mieszkańcy  przystroili 
swoją wieś w piękne dożynkowe 
dekoracje i aktywnie włączyli się we 
współorganizację Święta Plonów.

Gospodarzami tegorocznych do-
żynek byli: wójt gminy Mieczysław 
Mularczyk, przewodniczący Rady 
Gminy Marian Świderski, sołtys 
Władysława Cenarska i Rada So-
łecka w Jesionowie oraz starostowie 
dożynek z Sołectwa Jesionowo 
Marta Kołodziejczak i Waldemar 
Paliwoda. Do współpracy aktyw-
nie włączyli się także: proboszcz 
parafii  i KGW Jesionowo, a także 
rolnicy, OSP i PSP Jesionowo wraz 
ze Stowarzyszeniem „Wspólnie Ła-
twiej”. Uroczystość  rozpoczęła się 
mszą świętą dziękczynną konce-
lebrowaną przez ks. proboszcza 
Adama Polanowskiego z parafii Je-
sionowo wraz z ks. proboszczem 
Przemysławem Kryszczyńskim 
z parafii Rosiny i ks. proboszczem 
Mariuszem Koluczkiem z parafii 
Batowo. Muzyczną oprawę mszy 
św. zapewnił Waldemar Klemenski. 
Po mszy  barwny korowód z przed-
stawicielami władz samorządowych, 

sołectw oraz uczestników święta 
plonów wyruszył spod kościoła na 
boisko sportowe przy świetlicy wiej-
skiej, gdzie odbywała się dalsza 
część uroczystości dożynkowej. 
Korowód prowadzili starostowie te-
gorocznych dożynek wraz z Kapelą 
Ludową „Borzymianka” z Borzymia 
przy akompaniamencie Waldemara 
Klemenskiego.  Dodatkową atrak-
cją korowodu był paradny przejazd  
ciągników rolniczych z dawnych lat.

W wydarzeniu, oprócz rolników, 
wzięli udział przedstawiciele władz 
samorządowych i urzędu: wójt 
Mieczysław Mularczyk, skarbnik 
Agnieszka Kozanka-Lipka, prze-
wodniczący Rady Gminy Marian 
Świderski a także radni, sołtysi, 
proboszczowie, dyrektorzy i kie-
rownicy poszczególnych jednostek 
organizacyjnych oraz licznie zgro-
madzeni mieszkańcy. W Święcie 
Plonów uczestniczył również 
Wicemarszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd 
Kustosz, który jednocześnie ob-
jął swym patronatem uroczystość 
dożynkową, a także wicestarosta 
Ewa Gąsiorowska-Nawój oraz wie-
le innych zaproszonych gości.Aby 
tradycji stało się zadość, wybrano 
najpiękniejszy wieniec dożynkowy. 

W tym roku pierwsze miejsce zajął 
wieniec wykonany przez Sołectwo 
Żuków. Drugie miejsce zajęło So-
łectwo Lubiatowo, a trzecie Kluki. 
Dla laureatów nagrody ufundowali : 
wójt gminy i wicemarszałek, a bony 
otrzymały wszystkie pozostałe so-
łectwa biorące udział w konkursie, 
w tym: Lubiatowo, Laskowo, Ukier-
nica i Lucin. Gratulujemy wszystkim 
sołectwom przygotowania pięknych 
wieńców!

Podczas Święta Plonów roz-
strzygnięto także konkurs „Na 
Najładniejszą Posesję”. Laureaci, 
którzy otrzymali nagrody z rąk wójta 
gminy i wicemarszałka to: za I miej-
sce – Lucja Głowacka, za drugie 
Mirosława Nieroda, a za trzecie 
Krystyna Lasota. Z kolei w turnieju 
sołectw rywalizację na wesoło zwy-
ciężyło Sołectwo Przywodzie, drugie 
miejsce zajęły Przelewice, a trzecie  
Płońsko. Laureaci otrzymali nagrody 
rzeczowe. Otrzymały je także wszyst-
kie drużyny uczestniczące w turnieju. 
Gratulujemy laureatom oraz wszyst-
kim uczestnikom. W trakcie dożynek 
podziękowania ze strony wójta za 
zaangażowanie w życie społecz-
ne, kulturalne i sportowe, a także 
w działania związane z zapewnie-
niem bezpieczeństwa mieszkańcom 
gminy otrzymały: KGW, stowarzy-
szenia, OSP i kluby sportowe  oraz 
wspierający podmioty w obszarze 
ekonomii społecznej na terenie 
naszej gminy Wojciech  Spychała 
z OWES. Z kolei podziękowanie za 
zaangażowanie od wielu lat w pra-
ce społeczne otrzymali państwo 
Barbara i Józef Swatowie. Wyróż-
niony został także najstarszy rolnik 
Jesionowa pan Adam Kostrzewski. 

Nad bezpieczeństwem uczestników 
imprezy czuwali nasi strażacy z OSP: 
Przelewice, Lubiatowo,  Płońsko i Je-
sionowo. Tegoroczne dziękczynienie 
za plony zakończyło się wspólną 
zabawą z zespołem Silver. Orga-
nizacja tegorocznych dożynek była 
możliwa dzięki pomocy i wsparciu 
wielu sponsorów oraz darczyńców, 
którzy byli prezentowani podczas 
imprezy dożynkowej, a dzięki którym 
impreza zyskała na atrakcyjności.

Zespół  organizacyjny stanowili 
pracownicy Urzędu Gminy, Ośrodka 
Pomocy Społecznej i GCK-u w Kon-
feransjerami imprezy byli Dariusz 
Jałoszyński i Anna Garzyńska. 
Patronat medialny nad dożynkami 
objęli: Radio Szczecin, Puls Powiatu 
i Alfa TV.

Tegoroczne dożynki gminne cie-
szyły się dużym zainteresowaniem. 
Wszystko dzięki ludziom, którzy 
wspólnym wysiłkiem, zaangażowa-
niem i swoją obecnością stworzyli 
dobrą atmosferę podczas tegorocz-
nego gminnego Święta Plonów. 

Wójt gminy, doceniając radosną 
i przyjazną atmosferę, składa ser-
deczne podziękowania gospodarzom 
tegorocznych dożynek oraz sołty-
som, radom sołeckim, kgw, osp oraz 
wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do zorganizowania tegorocznego 
Święta Plonów gminy Przelewice, 
a także wszystkim sponsorom, 
dzięki którym impreza zyskała na 
atrakcyjności.

Dziękujemy wszystkim za pracę, 
obecność, zaangażowanie i kulty-
wowanie pięknej tradycji.

Koordynator Anna Garzyńska

Relacja z dożynek gminnych w Jesionowie
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 Bractwa strzeleckie i ich historia 
ściśle powiązana była z historią 
miast i mieszczaństwa. Już w VII 
wieku  zaczęły tworzyć się orga-
nizacje miejskie, zrzeszające 
rzemieślników, którzy ćwiczyli 
umiejętności strzelania do celu, 
a w sytuacji zagrożenia stano-
wili straż cywilną biorącą udział 
w obronie miasta przed wrogiem. 
Kiedyś ćwiczono strzelania z łuków 
i kusz, a po wynalezieniu prochu 
strzelniczego do miotania poci-
sków, zastąpiono je bronią palną. 
Bractwa strzeleckie powstawały 
ze względów ekonomicznych 
i politycznych, uczestniczyły w de-
cydowaniu o sprawach miejskich, 
prowadzeniu handlu i rzemiosła. 
Ich niezależność wiązała się 
z udziałem w odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo i obronę miast. 
Miały swoich świętych patronów, 

Pyrzyckie bractwo strzeleckie

swoje odznaki i symbole, spe-
cjalne ubiory, sztandary, statuty 
zawierające instrukcję i obowiązki 
członków oraz reguły postępowania 
dotyczące organizacji wszelkich 
wydarzeń. Członkami bractw strze-
leckich mogły zostać osoby bez 
skazy. Byli to przede wszystkim 
członkowie władz miejskich, sza-
nowani powszechnie rzemieślnicy 
i kupcy. Wnosili opłatę wpisową 
i roczną składkę. Z czasem bractwa 
strzeleckie stały się organizacjami 
dbającymi o wyszkolenie wojskowe 
mieszczan. Organizowano (naj-
częściej w niedzielę) turnieje 
strzeleckie. Strzelano do celu, który 
wyglądem  przypominał ptaka, 
zazwyczaj koguta, czyli po staro-
polsku kura. Stąd też wywodzi się 
nazwa bractw  w Polsce – bractwa 
kurkowe. Bractwa strzeleckie za 
swój udział w obronności miast 

otrzymywały wiele przywilejów 
i praw. Stawały się bogate i eli-
tarne. Liczne nagrody i przywileje 
otrzymywali zwycięzcy turniejów 
strzeleckich. Najlepszy strzelec, 
który strącił kura z żerdzi otrzymy-
wał srebrny łańcuch z wizerunkiem 
kura i tytuł króla kurkowego na 
okres jednego roku. Przez ten 
czas nie płacił podatków do kasy 
miejskiej i mógł bez cła sprowa-
dzać piwo, wino i inne towary. Na 
tych samych zasadach zakładano 
bractwa strzeleckie w Polsce.

W Pyrzycach dom strzelecki 
funkcjonował na podwalu mię-
dzy ulicą Młyńską i wałem opodal 
Młyna Fortecznego. Znajdowała 
się tam również sama strzelnica 
(widoczna na fotografii). Ślady po 
torze strzeleckim zachowały się 
do czasów współczesnych. Do 
lat 60. XX wieku teren był nawet 

wykorzystywany jako strzelnica. 
Pod koniec XIX wieku w skład 

bractwa wchodziło 78 osób: 7 
członków honorowych, 2 króli, 
głównodowodzący, plutonowy 
i 65 strzelców. Coroczne zebra-
nia odbywały się trzeciego dnia 
Wielkanocy, do 1832 roku – 11 
maja, w trzeci dzień Zielonych 
Świąt odbywały się zawody spor-
towe. Święto kurkowe w XX wieku 
połączone było z popisami kuglar-
skimi, „wesołym miasteczkiem”, 
ludowym festynem i jarmarkiem.1   

Prezentowana litografia (ze 
zbiorów własnych) przedstawia 
siedzibę bractwa wraz ze strzel-
nicą, powstała w 1870 roku i była 
autorstwa Alberta Pitta.   

1. Wykorzystano materiały: E.Rymar, 
„Pyrzyce i okolice poprzez wieki”, 2009
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Dla większości z nas lato to czas 
odpoczynku, ale dla rolników to 
okres ciężkiej, wytężonej pracy. 
Po żniwach, najgorętszym okre-
sie prac polowych, nadszedł czas 
radości i wdzięczności – Święto 
Plonów. 27 sierpnia 2022 odbyły 
się dożynki w gminie Kozielice. 
Uroczystości rozpoczęło na-
bożeństwo dziękczynne, które 
celebrowali ks. Jarosław Bilicki 
- parafia Kozielice oraz ks. Rafał 
Dyguła- parafia Tetyń. 

W uroczystościach uczestniczyli 
poseł RP Leszek Dobrzyński,  Sta-
rosta Pyrzycki Stanisław Stępień, 
Mieczysław Mularczyk, wójt gminy 
Przelewice, wójt gminy Kozielice 
Piotr Rybkowski, radni i miesz-
kańcy gminy Kozielice. Po mszy 
św. starostowie dożynek - Wiletta 
Różańska i Łukasz Posyniak wspól-
nie z wójtem oraz zaproszonymi 
gośćmi dzielili się chlebem wy-
pieczonym z tegorocznych zbóż. 
„Dziękuję wszystkim rolnikom 

za ich ciężką pracę, za trud i po-
święcenie związane z pracą na 

Dożynki w gminie Kozielice
roli. Dziś, dzięki ich wysiłkowi, mo-
żemy dzielić się chlebem i mamy 
pewność, że na polskich stołach 
chleba nie zabraknie” –  powiedział  
Leszek Dobrzyński, poseł RP.

Po części oficjalnej, tak jak co 
roku, na dożynkowych gości cze-
kało mnóstwo atrakcji, można było 
poszaleć na zamkach dmucha-
nych,  pobawić się z animatorką, 
zjeść watę cukrową, a na koniec 
upiększyć swoje ciało tatuażem. 
Sołectwa oraz KGW przygoto-
wały swoje stoiska, gdzie mogły 
pochwalić się swoimi wyrobami 
kulinarnymi. Były również cegieł-
ki z atrakcyjnymi nagrodami: tv 
50”, mikrofalówka, elektryczna 
lodówka turystyczna, grill elek-
tryczny i głośnik bezprzewodowy. 
Ponadto przygotowano konkurs 
sołectw, w którym rywalizowali 
przedstawiciele poszczególnych 
sołectw w szeregu konkurencji. 

W tym roku I miejsce zajęło so-
łectwo Kozielice  na czele z panią 
sołtys Barbarą Kochanowską, II 

miejsce zajęło sołectwo Czarnowo, 
III miejsce sołectwo Tetyń, IV nato-
miast sołectwo Załęże, V miejsce 
sołectwo Mielno Pyrzyckie, VI so-
łectwo  Maruszewo, VII sołectwo 
Łozice. Podczas dożynek odbyła 
się  również zbiórka publiczna 
dla mieszkańca gminy Kozielice, 
pana Krzysztofa, zebrano kwotę 
2 770,92.

„Wielokrotnie podczas tego-
rocznych  żniw  rozmawiałem 
z rolnikami, którzy mimo postępu 
technicznego zawsze muszą mar-

twić się tym, co podczas żniw jest 
najważniejsze – pogodą. W tym 
roku upały, wysokie temperatury 
zwiększały ryzyko pożarów zboża 
na pniu lub ścierniska. Dlatego 
wszystkim  rolnikom  powiatu 
pyrzyckiego chciałbym bardzo 
podziękować  za  rolniczy  trud 
i zebrane w tak ciężkich warun-
kach plony” – Stanisław Stępień, 
Starosta Pyrzycki.   
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Botaniczna Piątka to cykliczne biegi organizowane w Ogrodach Bota-
nicznych w całej Polsce. Celem inicjatywy jest popularyzacja biegania 
i rekreacji ruchowej jako najprostszej formy ruchu! Ogrody Przelewice 
zachęcają wszystkich do sprawdzenia swoich sił w zmaganiach spor-
towych, a także poznanie walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych 
przelewickiego Ogrodu Dendrologicznego. Nie ma ograniczeń wiekowych 
dla uczestników, organizowane będą zarówno biegi dziecięce, jak i dla 
osób powyżej 18 roku życia. 

Botaniczna Piątka po raz trzeci w Przelewicach!

W sobotę, 27 sierpnia 2022 roku, w czasie Gminnych Dożynek 
w Giżynie mieliśmy okazję podziękować wszystkim rolnikom oraz 
tym, których aktywność zawodowa związana jest z rolnictwem. 
Organizacja oraz przebieg tegorocznej uroczystości były możliwe 
dzięki Państwa zaangażowaniu i życzliwości. Za otrzymane wsparcie 
serdecznie dziękuję.

Burmistrz Pyrzyc 
(-) Marzena Podzińska

Dożynki w Giżynie

„Its Raining Men… Hallelujah!” 
Obiecywaliśmy i dotrzymujemy 
słowa. Kolejny koncert wybitnych 
muzyków w naszym mieście. Jej hit 
potrafią zaśpiewać chyba wszyscy 
na świecie, a o nim się mówi, że 
stworzył drogę na światowy rynek 
jazzu wiodącą przez Szczecin. 
Wspólnie z Dominikiem Molem 
z jazz jak nikotyna zapraszamy 
na wyjątkowy koncert.

Słowo o artystach:
Dorrey Lin Lyles - amerykańska 

wokalistka dobrze znana szer-
szej publiczność z przeboju „Its 
Raining Men”. Artystka już prze-
szło dwadzieścia lat współtworzy 
kultową grupę The Weather Girls. 
W swojej solowej karierze łączy 
gospel z bluesem, soulem i ja-

zzem. Jest laureatką prestiżowej 
nagrody McDonald’s Gospelfest 
Award. Współpracuje z muzykami 
z całego świata, a koncerty z jej 
udziałem porywają publiczność 
w każdym wieku. 

Sylwester Ostrowski jest szcze-
cińskim saksofonistą tenorowym 
i kompozytorem. Występował i na-
grywał z czołówką światowego 
jazzu, m.in. Wyntonem Marsalisem, 
Erykah Badu, Deborah Brown, 
Dariusem Brubeckiem, Keyonem 
Harroldem czy Freddie’m Hen-
driksem. Jest pomysłodawcą oraz 
szefem artystycznym festiwalu 
Szczecin Jazz. 

Wstęp wolny. Ilość miejsc ogra-
niczona. Wejściówki do odebrania 
w Pyrzyckim Domu Kultury.

Dorrey Lin Lyles wystąpi w Pyrzycach 
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Od 12 sierpnia 2022 r., czyli od 

dnia wejścia w życie ustawy można 
w gminnych Ośrodkach Pomocy 
Społecznej składać wnioski o doda-
tek węglowy w wysokości 3 000 zł, 
który przysługuje osobie w gospo-
darstwie domowym, w przypadku 
gdy głównym źródłem ogrzewa-
nia gospodarstwa domowego jest 
kocioł na paliwo stałe. Okazało 
się że, ustawa jest dziurawa, bo, 
jak się szybko okazało, w jednym 
domu przy jednym piecu może 
grzać się dwie, trzy ...rodziny, czyli 
gospodarstwa domowe i każda 
rodzina (gospodarstwo domowe) 
mogła złożyć wniosek o dodatek 
na węgiel do tego samego pieca. 
Dlatego rządzący postanowili usta-
wę szybko poprawić, a główne 
planowane zmiany to wypłata tylko 
jednego dodatku węglowego na 
jeden adres, nawet jak mieszka 
pod nim kilka gospodarstw (rodzin), 
wydłużenie czasu na wypłatę pie-
niędzy z 30 do 60 dni, dokładana 
weryfikacja złożonych wniosków 
przez Gminy oraz zakaz zmiany 
deklaracji CEEB. 

A co bardzo ważne, zapropono-
wane zmiany w ustawie o dodatku 
węglowym mają też dotyczyć 
osób, które już złożyły wnioski 
o dodatek węglowych i czekają 
na wypłatę pieniędzy. Noweliza-
cja jest już po dyskusji sejmowej, 

Dodatek węglowy 
- kto pierwszy ten lepszy? 

teraz senat, później znowu sejm 
i podpis prezydenta. Ale już dziś 
pojawiają się kolejne wątpliwości 
co do trybu składania wniosków. 
Jeżeli na przykład pod tym sa-
mym adresem mieszka kilka rodzin 
i wszyscy chcą złożyć wniosek, to 
kto dostanie dodatek węglowy? 
Według znowelizowanej ustawy 
wypłatę dodatku węglowego 3000 
zł otrzyma ta osoba, która złożyła 
wniosek jako pierwsza. Ponadto 
dostaniemy dodatek tylko raz i tylko 
na jeden rodzaj paliwa. Ośrodki 
Pomocy Społecznej w przypadku 
podejrzenia, że wniosek o wypłatę 
dodatku węglowego nie jest zgod-
ny z prawdą i zawiera fałszywe 
oświadczenie, mają obowiązek 
weryfikacji danych podanych 

w formularzu. Złożony wniosek 
o dodatek węglowy będzie (o ile 
ustawa zostanie uchwalona) po-
równywany z innymi dokumentami 
i świadczeniami, o które ubiega 
się dane gospodarstwo domowe. 
Na przykład z deklaracją śmiecio-
wą, z wnioskiem o świadczenie 
rodzinne 500 plus, czy o dodatek 
osłonowy.

Na dzień 7 września 2022 miesz-
kańcy złożyli:
Gmina Pyrzyce – 1408 wniosków 
Gmina Lipiany – 600 wniosków 
Gmina Przelewice –708 wniosków 
Gmina Kozielice – 488 wniosków 
Gmina Bielice – 690 wniosków 
Gmina Warnice – 661 wniosków     

 W gminie Pyrzyce złożono 1408 
wniosków o dodatek węglowy, 

natomiast deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków, 
w których mieszkańcy jako źródło 
ciepła wskazali  kocioł na paliwo 
stałe (węgiel) było 1361. Widzimy, 
że do palenia węglem przyznało 
się o 47 mieszkańców więcej. To 
oczywiście także związane jest 
z korektami deklaracji złożonymi 
wcześniej do  Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków. 

A jak już dostaniemy dodatek 
węglowy 3000 zł, to ile węgla ku-
pimy za te pieniądze?

PP

Pyrzycki Ład 
  Na fanpage pyrzyckiego Prawa 

i Sprawiedliwości 11 sierpnia 2022 
można było zobaczyć 8 plansz, 
na każdej z nich podana została 
kwota, jaka dotychczas wpłynęła do 
każdej z gmin powiatu pyrzyckiego 
i Starostwa Pyrzyckiego w ramach 
Rządowego Funduszu Polski Ład 
Program Inwestycji Strategicznych.

 
Oglądając plansze można przy-

znać, że kasa, jaka wpłynęła do 
pyrzyckich samorządów jest im-
ponująca, bo łącznie starostwo i 6 
gmin dostało na inwestycje 109 
191 900 zł. Ale jak zaczniemy 
analizować kwoty przekazane 
poszczególnym gminom i prze-
liczać je na ilość mieszkańców 

danej gminy, to już obywatelom 
niektórych gmin radość z milio-
nowych dotacji znika.  

Podzieliliśmy przyznane dotych-
czas dotacje dla poszczególnych 
samorządów w naszym powiecie 
przez ilość mieszkańców i wy-
chodzą nam kwoty dotacji na 
statystyczną głowę mieszkańca 
danej gminy.  

► Gmina Kozielice - 2465 miesz-
kańców  - dotacje 15 567 000 zł 
- 6315,21 zł na mieszkańca

► Gmina Lipiany – 5745  miesz-
kańców – dotacje 12 250 000 zł 
– 2132,28 zł na mieszkańca

► Gmina Pyrzyce – 19 140  miesz-
kańców – dotacje 16 553 000 zł 
- 864,83 zł na mieszkańca

► Gmina Bielice – 3130 miesz-
kańców – dotacje 11 266 900 zł 
– 3599,54 zł na mieszkańca

► Gmina Przelewice – 5075 miesz-
kańców – dotacje 13 170 000 zł  
- 2595,07 zł  na mieszkańca 

► Gmina Warnice – 3408 miesz-
kańców – dotacje 15 015 000 zł –  
4 405,80 zł na mieszkańca

► Starostwo Powiatowe w Py-
rzycach  - 38 963 mieszkańców 

– dotacje 25 390 000 zł -  651,64 zł 
na mieszkańca 

Łączenie dotacje starostwo i gmi-
ny – 109 191 900 zł – 2802,45 zł 
na mieszkańca powiatu

Myślę, że nawet najbardziej 
zagorzali zwolennicy obecnego 
rządu będą mieli problem, jak wy-
tłumaczyć mieszkańcom, dlaczego 
gmina Pyrzyce, która składała do 
każdego naboru wnioski  z przy-
gotowaną do większości z nich 
dokumentacją,  była tak skutecznie 
w programie Polski Ład wyauto-
wana i ukarana?

Dane o ilości mieszkańców po-
chodzą z portalu polskawliczbach.
pl za 2021 rok.

DOTACJE
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O terenach pokolejowych w cen-
trum Pyrzyc, biegnących także 
w stronę Lipian i Stargardu pisali-
śmy już dziesiątki razy. Pisaliśmy 
także o planach gminy Pyrzyce 
związanych z zagospodarowaniem 
tego terenu, uporządkowywaniem, 
a przede wszystkim posprzątaniem 
lasu, który stał się dzikim wysypi-
skiem śmieci i rośnie w centrum 
miasta. Także inne gminy naszego 
powiatu chcą przejąć torowiska 
po to, by budować po ich śladzie 
ścieżki rowerowe i rozwijać turysty-
kę. Prawie do każdego materiału 
prasowego załączamy kolejne 
pisma wysyłane przez Marzenę 
Podzińską, Burmistrz Pyrzyc, 
a także odpowiedzi na te pisma 
z Polskich Kolei Państwowych 
i Ministerstwa Infrastruktury. 

W tym materiale publikujemy 
kolejną odpowiedź spławiającą 
potrzeby mieszkańców Pyrzyc 
i powiatu przesłaną przez An-
drzeja Bittela, sekretarza stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury. 
Z ministerialnego pisma wynika, 
że zgodnie z dokumentem „Zamie-
rzenia inwestycyjne na lata 2021 
– 2030 z perspektywą do 2040” pod 
nazwą „Prace w ciągu Szczecin – 

Gorzów Wlkp. obejmującym linie 
415, 442, 411” NADAL TRWAJĄ 
ANALIZY dotyczące uruchomienia 
linii kolejowej na nieczynnej od lat 
trasie. Pan sekretarz w piśmie nie 
porusza kwestii wyłączenia kilka 
lat temu odcinka linii kolejowej 
na potrzeby budowy obwodnicy 
Myśliborza. Nie pisze, dlaczego 
ten odcinek został wyłączony i na 
jakiej podstawie nie jest NADAL 
ANALIZOWANY, a pozostałe od-
cinki tej samej linii będą czekać 
na analizę może do 2040 roku. 
W tym czasie samosiejki na torach 
dworca kolejowego w Pyrzycach 
i na całej trasie wyrosną na do-
rodne drzewa i rząd (jak zakończy 
analizę) będzie mógł przekazać 
tereny pokolejowe Nadleśnictwu 
Myślibórz, jako swój udział w za-
lesianiu powiatu.

Obecnie jeżeli komuś nie podoba 
się, że tereny pokolejowe w cen-
trum Pyrzyc, a także na terenie 
gminy Lipiany, Warnice są zanie-
dbane to pretensje należy mieć 
do rządzących w Warszawie i od 
nich egzekwować, by posprzątali 
swoje, kolejowe nieruchomości. 

RT     

Tereny pokolejowe
przejmie 
nadleśnictwo?

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 27/2022, nr 
28/2022, nr 29/2022, nr 30/2022, nr 31/2022, nr 32/2022, 
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. 
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3 września 2022r. w Starym 
Chrapowie licznie zgromadzili się 
mieszkańcy naszej gminy oraz 
zaproszeni goście, aby uczcić 
tegoroczne Święto Plonów. Go-
spodarzami uroczystości byli: wójt 
Gminy Bielice, Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy Bielice oraz 
Sołectwo Stare Chrapowo. Dożynki 
to jedno z najpiękniejszych świąt 
polskiej wsi. Tradycyjne obchody 
rozpoczęto mszą świętą polową 
koncelebrowaną. Po zakończeniu 
nabożeństwa wójt Gminy Bielice, 
Iwona Kochel powitała przybyłych 

gości oraz skierowała do wszyst-
kich rolników słowa podziękowania 
i uznania za ich całoroczny trud. 
Obrzęd dożynkowy rozpoczęło 
przekazanie chleba wypieczone-
go z tegorocznego ziarna przez 
starostów dożynek państwa Syl-
wię  i Zbigniewa Ociepów. To oni 
wręczyli bochen chleba na ręce 
gospodarza - wójta Gminy Bielice 
Iwony Kochel. Chleb tradycyjnie 
podzielono i obdarowano nim 
uczestników uroczystości. Wszyscy 
zgromadzeni mogli skosztować 
pyszności ufundowanych przez 

Podziękowanie za plony gminy Bielice
Gminę Bielice, a przygotowanych 
przez KGW „Parsowianki” oraz 
przez pana W. Bińkowskiego. 
Zakupić można było przepyszne 
ciasta od wszystkich sołectw Gmi-
ny Bielice, mieszkańców Starego 
Chrapowa oraz pracowników urzę-
du. Całkowity dochód ze sprzedaży 
(4173,50 zł i 10€), oraz ze stoiska 
z fantami sołectwa Linie (525,11 zł) 
przeznaczony został dla Anto-
sia Świercza z Chabowa. Miłe 
chwile można było spędzić przy 
programach artystycznych uczniów  
i przedszkolaków ze SP w Bielicach 

oraz przedszkola „Ziarenko”. Na 
scenie zaprezentowały się rów-
nież zespoły folklorystyczne. Na 
dzieci i dorosłych czekało wiele 
atrakcji, przeprowadzone zostały 
również konkursy z nagrodami.  
Oczekiwanym akcentem obcho-
dów Święta Plonów była zabawa 
z zespołem „DUO”. 

Wszystkim sponsorom oraz oso-
bom związanym z pracą podczas 
tegorocznych dożynek serdecznie 
dziękujemy za ich trud i poświęco-
ny czas.  Partnerem imprezy była 
„ENEA OŚWIETLENIE”.

W sobotę 3 września 2022r. 
odbył się „ I Piknik Profilak-
tyczny – Mam wybór”. Program 
zainicjowany przez Marszałka Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
w ramach zadania publicznego 
pn. „Program Społecznik na lata 
2022-2024”. Pyrzyckie Stowarzy-
szenie Klub Abstynenta KROKUS 
oraz członkowie Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych w Pyrzycach wraz 
z Burmistrzem Pyrzyc Marzeną 

logo

Podzińską w ramach projektu 
zorganizowali piknik dla dzieci i 
młodzieży gminy Pyrzyce, wycho-
wanków świetlic środowiskowych 
oraz Klubu Młodzieżowego. 

Podczas pikniku zaprezento-
wano szereg działań, które miały 
za zadanie pokazanie aktywnych 
form spędzania wolnego czasu. 
Przeprowadzony został quiz pro-
filaktyczny, rożnego rodzaju gry, 
zabawy, konkursy. Zaprezento-
wane zostały skutki spożywania 

napojów alkoholowych min. tor 
przeszkód oraz rzut piłką do kosza 
w alkogoglach. Dla wszystkich 
uczestników pikniku przygoto-
wany został poczęstunek m.in. 
napoje, owoce, wata cukrowa, 
popcorn a także ciepłe kiełbaski. 
Każdy młody uczestnik otrzymał 
pamiątkowy medal. Na końcu im-
prezy i najbardziej oczekiwany 
moment przez dzieci to kąpiel w 
pianie strażackiej zorganizowanej 
przez OSP Żabów.

Pyrzyckie Stowarzyszenie Klub 
Abstynenta KROKUS oraz Gminna 
Komisja Związywania Problemów 
Alkoholowych w Pyrzycach ser-
decznie dziękuje sponsorowi panu 
Jackowi Pakule prowadzącemu 
firmę EMBUS za bezpłatny trans-
port na ww piknik.

Zadanie sfinansowane ze 
środków Województwa Zachod-
niopomorskiego w ramach zadania 
publicznego pn. „Program Spo-
łecznik na lata 2022-2024”.

„I Piknik Profilaktyczny – Mam wybór”
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Mieszkańcy sołectwa Mielno 
Pyrzyckie oraz młodzież z sołectwa 
Kozielice realizują projekt gran-
towy „Dom Kultury + mieszkańcy 
z Inicjatywa na Ty!” pn Bo tutaj 
jest pięknie.

Projekt składa się z dwóch czę-
ści: pierwsza część polegająca na 
organizacji trzydniowego warsz-
tatu plenerowego fotograficznego 
z tematyki fotografii plenerowej 
wraz z sesją plenerową oraz wy-
darzenia kulturalnego – wystawa 
zdjęć warsztatowych pn. ,,Bo tu jest 
pięknie”. Druga część: to warsztaty 
rzemiosła artystycznego – wyko-
nanie przez młodzież karmników 
dla ptaków, ławek wokół ogniska 
i tablicy „Napisz wiadomość”, na 
której będą mogli wyrazić swoje 
uczucia w związku z działaniem 
przeciw hejtowi wśród młodzie-
ży. Skierowany do wszystkich 

Bo tutaj jest pięknie 
mieszkańców, zarówno dzieci, 
młodzież jak i dorośli znajdą coś 
dla siebie. Gminny Ośrodek Kul-
tury w Kozielicach Ministerstwo 
Kultury I Dziedzictwa Narodowego 
Narodowe Centrum Kultury DOM 
Kultury+ ,,W Kozielicach z DOMEM 
Kultury na PLUS”

Gminny Ośrodek Kultury 
w Kozielicach realizuje zadanie 
dofinansowane ze środków Ministra 
Kultury I Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu Narodowe 
Centrum Kultury + Inicjatywy lo-
kalne. Edycja 2022. 

Celem programu jest wzmoc-
nienie zaangażowania domów 
kultury w życie społeczności 
lokalnych poprzez odkrywanie 
i rozwijanie potencjału i kapitału 
kulturowego oraz wspieranie od-
dolnych inicjatyw kulturotwórczych 
realizowanych przez mieszkańców.

W dniach 03.09 - 05.09 w Brnie 
(Czechy) odbyły się Europejskie 
Igrzyska Dzieci w lekkiej atletyce. 
W zawodach wzięło udział 1700 
sportowców z 15 krajów Euro-
py. Jest to największa impreza 
w Europie w lekkoatletyce dla 
zawodników do lat 15. W zawo-
dach po raz pierwszy w historii 
wzięli udział zawodnicy z Żaka 
Pyrzyce, którzy zaprezentowali się 
z doskonałej strony zdobywając 
5 medali! Złoty medal w biegu na 
1500m wywalczył Marcel Kowal-
ski. Srebrny medal w skoku w dal 
wywalczyła Amelia Kacprzak oraz 
brązowy w biegu na 60 m. Srebrny 
medal w biegu na 300 m zdobył 
Nikodem Karpiński, a Piotr Ma-
duzia wywalczyła brązowy medal 
w biegu na 800 m. Również inni 

EUROPEAN KIDS ATHLETICS 
GAMES 2022 

nasi zawodnicy zaprezentowali się 
z rewelacyjnej strony, zdobywa-
jąc bardzo wysokie miejsca: Julia 
Błażejewska w biegu na 1500 m  
zajęła 8 miejsce, Olivier Allert w fi-
nale w skoku w dal wywalczył 8 
miejsce oraz 12 miejsce a biegu 
na 60m. Nasz klub oraz Polskę 
reprezentowali również: Weroni-
ka Rybińska, Michał Stryjewski, 
Mateusz Pluta, Iga Kaniewska, 
Julia Szymańska, Natalia Mikuła, 
Karolina Machnio oraz Julia Piwoni. 
Jest to niewątpliwie największy 
sukces w historii klubu. Repre-
zentanci Pyrzyc godnie i z wielkimi 
sukcesami reprezentowali Gminę 
Pyrzyce, klub oraz kraj na mię-
dzynarodowej imprezie. 

Wielkie brawa dla zawodników 
i trenera Wojciecha Piwowarczyka. 

logo
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Nadleśnictwo Myślibórz jest 
nadleśnictwem jednoobrębo-
wym o powierzchni ogólnej 13 
021,41 ha, w tym powierzchnia 
leśna 12 076,38 ha. Zasięg te-
rytorialny nadleśnictwa wynosi 
675,96 km2. Grunty nadleśnictwa 
położone są w całości na obszarze 
województwa zachodniopomor-
skiego, na terenie trzech starostw 
powiatowych: Myślibórz, Gryfino, 
Pyrzyce. Jak dowiadujemy  się 

z komunikatów, Nadleśnictwo My-
ślibórz przystąpiło do powiększania 
zasobów leśnych własności Skarbu 
Państwa i w związku z tym jest 
zainteresowane zakupem lasów 
lub gruntów przeznaczonych do 
zalesienia na podstawie art. 37 
ustawy z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach (Dz.U. 2022 poz. 672). 
Jakie są zasady skupu gruntów, 
czytamy w kolportowanej przez 
Nadleśnictwo Myślibórz ulotce.

Będzie więcej lasów
w powiecie pyrzyckim?

1 września 2022 roku, przy Po-
mniku Katyńskim w Pyrzycach  
odbyły się obchody 83. rocznicy 
wybuchu II  wojny światowej. 

W uroczystości wzięły udział wła-
dze samorządowe, przedstawiciele 
gminnych jednostek organizacyj-
nych i rady miejskiej, delegacje 
szkół, przedszkoli, Komendy 
Powiatowej Policji w Pyrzycach, 
Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej w Pyrzycach, Związku 
Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych oraz harcerze 
i zuchy. Uroczystość przygotowały 
zuchy i harcerze z drużyn ZHP 

Obchody 83. rocznicy 
wybuchu II wojny światowej

„Bursztynki” i „Cztery Żywioły”, 
prowadzonych przez druhny 
Małgorzatę Olejniczak i Justynę 
Pawłowską.

 
Dziękuję wszystkim uczestnikom 

za obecność na uroczystościach. 
Pyrzyce pamiętają o bohaterach 
i ofiarach II wojny światowej. Pa-
mięć o Nich jest szczególnie ważna 
teraz, w obliczu wojny blisko naszej 
granicy.

 
CZEŚĆ 

PAMIĘCI BOHATERÓW!

Muzyczny rok szkolny 2022 /2023
 rozpoczęty!

 W miniony piątek 2 września 
odbyła się Inauguracja Nowego Ro-
ku Szkolnego w Pyrzyckiej Szkole 
Muzycznej I Stopnia, podczas któ-
rej pani dyrektor Ewa Loba Diakite 
z radością przywitała wszystkich 
uczniów, rodziców, opiekunów.

Szczególnie serdecznie witani 
byli nowi uczniowie, którzy rozpo-
czynają swoją przygodę z muzyką, 
wybranymi instrumentami. Obec-

na na inauguracji pani burmistrz 
Marzena Podzińska wręczyła 
pierwszakom pamiątkowe dyplomy. 
Była też pamiątkowa wspólna fotka. 

„Kochani uczniowie! Wierzymy, 
że będziecie przychodzić do szkoły 
z uśmiechem na twarzy i będzie 
to dla WAS fajowe miejsce spę-
dzania popołudniowego czasu 
wypełnionego muzyką” – Ewa 
Loba Diakite, dyrektor PSM I St.  
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Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS 
 w Pelplinie  2-3.09.22

„Na zawody wystawiłem do walki tylko zdrowe 4 dziewczyny więc 
okrojony skład, jak wiadomo w Husaria Fight Team Kozielice/Warnice/
Pyrzyce  nie ilość, a jakość się liczy. Każda z nich toczy od 2 po 5 
walk, każda walka inna i w każdej  co innego się dzieje. Po całym 
dniu wracamy z medalami i 3 miejscem  drużynowo. 
Indywidualne wyniki to: 39 kg złoto Amelia Laskowska  toczy 3 

walki wszystkie zwyciężając i zostaje najlepsza w swojej katego-
rii. Kolejny medal 46 kg złoto Anita Przybył  toczy 4 walki również 
wszystkie zwyciężając i zostaje najlepsza w swojej kategorii i 46 
kg brąz Anastazja Kabzińska toczy 5 walk w tym jedną przegraną 
i ostatecznie zajmuje najniższe miejsce na podium.
 58 kg Martyna Włochyńska walczy dwie mocne walki, ale niestety 

musiała uznać wyższość przeciwniczek. Po raz kolejny zaznaczamy 
swoje miejsce na zapaśniczej macie, że jesteśmy i chcemy więcej. 
Przed nami zaczyna się ciężka praca, aby na kolejnych turniejach 
prezentować jeszcze lepszy poziom. Widać również spokój i coraz 
mniej tak zwanego stresu przedstartowego dzięki obozom mobil-
nym Antczak & Kret wrestling system oraz  praca  mentalna powoli 
przynosi zamierzone efekty. Pierwszy turniej za nami, lecimy dalej” 
– Wojciech Antczak  Husaria Fight Team

Reprezentowaliśmy: 
- Zachodniopomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły 
  Sportowe Tomasz Paciejewski 
- gmina Pyrzyce Marzena Podzińska 
- gmina Kozielice Piotr Rybkowski 
- gmina Warnice Alina Werstak  

Dziękujmy za wsparcie: Zachodniopomorskiemu Zrzeszeniu LZS, 
rodzicom oraz Partnerom na rok 2022, Gminie Pyrzyce, Gminie 
Warnice, Gminie Kozielice.

 Partnerzy: Bricomarche Pyrzyce, Korniki - produkcja mebli, Fizjo-
-pomoc Medical Center, WojciechAntczak Mental TrenerMistrzów, 
Auto Pol-Kap Lipiany, Krea-tor, ANTON Czyszczenie Malowanie 
Dachów, Signum Yacht Service,  Auto Części - Mikołaj Sroczyński, 
Agencja reklamowa promo X, Extreme Hobby - partner techniczny, 
OSiR w Pyrzycach, Dwutygodnik Puls Powiatu, SP Kozielice, Fun-
dacja Radan. 

 
Chcesz Być Najlepszy, Trenuj z Najlepszymi 

 

Dwa złota i brąz Husarii!

PYRZYCKIE PRZEŁAJE
   Corocznie Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Pyrzycach organizuje 
wiele lokalnych przedsięwzięć, 
które cieszą się dużą popular-
nością i zainteresowaniem nie 
tylko mieszkańców naszej gminy, 
powiatu, województwa zachod-
niopomorskiego, ale również 
mieszkańców województw są-
siednich. Wśród takich wydarzeń 
są BIEGI GRYFITÓW, które od 
ponad pięćdziesięciu lat organi-
zowane są w regionie pyrzyckim. 

Organizatorem jest Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 
wsparty przez Pyrzycką Grupę 
Miłośników Sportu, Powiatowy 
Międzyszkolny Ośrodek Sporto-
wy w Pyrzycach oraz Pyrzyckie 
Klub Olimpijczyka. Patronat 
honorowy nad uroczystościami 
objął Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz oraz Burmistrz Pyryzc 
Marzena Podzińska.

Pyrzyckie biegi rozgrywane są 
od początku lat siedemdziesiątych 
ubiegłego stulecia i należą do 
najstarszych tego typu zmagań 
sportowych na Pomorzu Zachod-
nim. W zawodach, w których 
w przeszłości startowali: Barbara 
Sobańska, Bogusław Mamiński, 
czy też Paweł Januszewski rok-
rocznie około tysięczna rzesza 
biegaczy – dzieci, młodzieży i do-
rosłych staje na starcie zawodów, 
aby  w swoich kategoriach wieko-
wych pokonać dystans od 500 m 
do 3000 m (12 biegów)  i stanąć 
na najwyższym podium ze złotym 
medalem na piersi. W tym dniu 
gościmy również szerokie grono 
olimpijczyków, trenerów, działaczy 

i pasjonatów sportowych. 51. edy-
cja Biegów Gryfitów odbędzie się 
16 września br. o godzinie 10.00 
na Stadionie Miejskim im. Lesz-
ka Słoninki przy ul. Sportowej 5 
w Pyrzycach. Zbiórka wszystkich 
uczestników przewidziana jest 
na godz. 9.45, natomiast pierw-
szy bieg odbędzie się ok. godz. 
10.25. 

Z pomocą sponsorów pragnie-
my każdego uczestnika na mecie 
uhonorować pamiątkowym złotym 
medalem. Za miejsca I – III wy-
cięzcy otrzymają puchary oraz 
nagrody rzeczowe. Natomiast za 
miejsce IV - VI – statuetki i nagrody 
rzeczowe. 

Zwycięzcy w każdej katego-
rii wiekowej i biegowej wezmą 
udział w losowaniu voucherów. 
Dodatkowo spośród wszystkich 
uczestników, jak również spośród 
szkół i klubów rozlosowane będą 
vouchery. Podsumowaniem uro-
czystości będzie rozlosowanie 
spośród wszystkich uczestników 
nagrody rzeczowej – niespodzianki. 

W ubiegłorocznej jubileuszo-
wej edycji po puchary i medale, 
a przede wszystkim po zdrowie 
i zasmakowanie prawdziwej ry-
walizacji sportowej, wystartowało 
940 osób. Mobilizuje to organi-
zatorów do coraz sprawniejszej 
organizacji zawodów oraz świadczy 
o potrzebie organizacji tej formy 
współzawodnictwa sportowego.

Już dzisiaj zapraszamy 
do Pyrzyc.

red. Justyna Gredka
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Świat  obok nas
W ramach tej akcji zapraszają 

wszystkich zainteresowanych na 
Koncert pt.: Najpiękniejsze prze-
boje muzyki rozrywkowej. 

W programie przeboje: Hanny 
Banaszak, Czesława Niemena, 
Bogusława Meca, Przemysława 
Kazaneckiego, Sławy Przybyl-
skiej, Stevie Wonder`a, Whitney 
Houston, Frediego Mercurego  
i wielu innych w wykonaniu Marii 
Radoszewskiej  (wokal, skrzypce) 

Ogrody Przelewice współorganizują
kolejną edycję Programu 

,,Weekend Seniora z Kulturą”
i Waldemara Zielińskiego (gitara) 
przy moderacji Dariusza Koron-
czewskiego.   

Koncert odbędzie się w nie-
dzielę 2 października o godz. 
16:00 w pawilonie na polanie  
za XIX wiecznym Pałacem Ogrodu 
Dendrologicznego. Do udziału 
w koncercie upoważnia bilet wstę-
pu do Ogrodów Przelewice. Tego 
dnia wszyscy seniorzy będą mogli 
cieszyć się wspaniałymi koncertami 
za jedyną złotówkę!

Od kilku lat para żurawi przy-
latuje w okolice Lipian. Często 
można było ją spotkać na pobli-
skich polach podczas żerowania. 
Żurawie tworzą pary na całe swoje 
życie. Mają jedno, dwa, bardzo 
rzadko trzy młode. W ubiegłym 
roku miałem nawet okazję widzieć 
moją parę, jak spaceruje po polu 
w towarzystwie młodego. Jednak 
kolejne spotkania były już bez mło-
dego, co mogłoby wskazywać, że 

padł ofiarą jakiegoś drapieżnika 
lub choroby. Wiosną tego roku, 
gdy ponownie zauważyłem, że 
para żurawi znów wyprowadziła 
jednego młodego, byłem niezmier-
nie szczęśliwy. Od tej chwili, co 
jakiś czas udawałemsię w ich rewir 
i dyskretnie sprawdzałem, jak ma 
się młody, a przy okazji robiłem 
zdjęcia dokumentacyjne i napa-
wałem się widokiem jak dorasta 
i dziarsko maszeruje za rodzicami.

 Zbliża się jesień, a zatem czas 
odlotów żurawi na zimowiska. 
Na niebie będzie można zaob-
serwować  ich przelot w kluczu 
oraz usłyszeć charakterystycz-
ny odgłos zwany klangorem.

Wrzesień to ostatnia okazja, 
żeby pożegnać mojego cichego 
tegorocznego bohatera.

Podczas ostatniego spotka-
nia zrobiłem mu portret. Teraz 
przed nim pierwszy przelot na 
zimowisko. Mam tylko nadzieję, 
że mu się uda i wiosną wróci 
w nasze okolice.

                                                                                             
M.Białkowski 


