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Wycieczka do Teatru „Pleciuga”
   W niedzielę 23 stycznia 

2022 r. grupa dzieci ze świetlic 
środowiskowych oraz Klubu 
Młodzieżowego Gminy Pyrzyce 
uczestniczyła w wycieczce do 
Teatru Lalek „Pleciuga” w Szcze-
cinie na spektakl „Księżniczki 
i ziarnko grochu”. Wycieczka zor-
ganizowana w ramach realizacji 

Gminnego Programu Profilakty-
ki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Przeciwdziałaniu 
Narkomanii i Uzależnieniom Be-
hawioralnym dla Gminy Pyrzyce 
na lata 2022-2026. Grupa liczyła 
87 osób. Dla wielu dzieci był to 
pierwszy wyjazd do teatru, prze-
jazd autokarem, cały dzień bez 

komórki czy tabletu. Wyciecz-
ka na spektakl do teatru to nie 
tylko wartość edukacyjna, ale 
przede wszystkim wartość spo-
łeczna i emocjonalna. Dzieciom 
towarzyszył dobry nastrój pod-
czas pełnej uroku baśni Hansa 
Christiana Andersena.

„Za wsparcie mojej inicjaty-
wy serdecznie dziękuje panu 
Tomaszowi Lewandowskiemu, 
dyrektorowi teatru „Pleciuga” 
oraz państwu Monice i Jackowi 
Pakułom prowadzącym firmę EM-
BUS za zapewnienie bezpłatnego 
transportu” - Burmistrz Pyrzyc  
Marzena Podzińska.

W wyniku pożaru rodzina z Jesionowa została pozbawiona 
dachu nad głową, podstawowych sprzętów gospodarstwa do-
mowego, a także przedmiotów codziennego użytku. 

Rodzinie tej wójt Gminy Przelewice przydzielił mieszkanie 
interwencyjne, ale to nie zastąpi im domu, który był ich ostoją. 

Gorąco apelujemy więc i prosimy wszystkich ludzi dobrej 
woli, którzy chcą i mają możliwość przyjścia z pomocą po-
szkodowanym w pożarze, aby nie pozostali obojętni na los 
ludzi dotkniętych nieszczęściem. 

Potrzebna jest wszelka pomoc. 

Jeśli chcecie pomóc, a nie wiecie, co potrzebują pogorzelcy 
prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prze-
lewicach, tel. 91 391 38 26;   91 391 38 27;  91 391 38 36.

                                                                           
                                                              Beata Kowalewska

                                      Kierownik OPS w Przelewicach

KOMUNIKAT
W SPRAWIE POMOCY

DLA POSZKODOWANYCH W POŻARZE
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XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warnicach
   08.01.2022 r. w Zaborsku odbył 
się XII Zjazd Oddziału Gminnego 
Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych RP w Warnicach, 
na którym zatwierdzony został 
następujący skład nowego Zarzą-
du Oddziału na lata 2021 - 2026:
prezes Zarządu
- dh Patryk Piasecki
wiceprezes Zarządu
- dh Roman Piwoni
komendant gminny
- dh Grzegorz Nizio
sekretarz
- dh Sławomir Śpiewak
skarbnik 
- dh Maciej Banicki    
członek Zarządu 
- dh Mieczysław Hackiewicz
członek Zarządu
 - dh Damian Pacak
członek Zarządu 

- dh Michał Gieroń
członek Zarządu 
- dh Adam Sikorski
członek Zarządu
 - dh Piotr Tarka

Delegaci na zjazd Oddziału 
Powiatowego Związku OSP 
RP w Pyrzycach:
- dh Przemysław Soja
- dh Zofia Bartosiewicz
- dh Paweł Piwoni
- dh Norbert Urban
- dr Tomasz Witkowski

Przedstawiciele do Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Pyrzycach:
- dh Patryk Piasecki
- dh Grzegorz Nizio

Gratulacje należą się ustępujące-
mu Zarządowi, a nowym władzom 
życzymy powodzenia. Podczas 
zjazdu obecni byli również: st. 
bryg. mgr inż. Jacek Marchle-
wicz - Komendant Powiatowy 

PSP w Pyrzycach  oraz dh Ja-
nusz Świercz - prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego Związku 
OSP RP w Pyrzycach, którym 
serdecznie dziękujemy za udział 
w uroczystości.

Hotel dla 6 pyrzyczan
Tradycyjnie temat izby wytrzeźwień, „noclegu” dla nadużywających trunków pyrzyczan w szcze-

cińskiej izbie wytrzeźwień powrócił w styczniu pod obrady Rady Miejskiej.

W ubiegłym tygodniu Za-
chodniopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Koszalinie 
ogłosił przetarg na wykonanie 
dokumentacji dla zadania pod 
nazwą „Budowa obejścia miasta 
Pyrzyce w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 119”. 

Oferty zainteresowanych biur 
projektowych przyjmowane będą 
do 8 lutego 2022 roku. 

 Jak widać, deklaracja Marszał-
ka Olgierda Geblewicza złożona 
Burmistrz Pyrzyc Marzenie Po-
dzińskiej wchodzi w kolejny, już 
projektowy etap.

„Cieszę się, że przetarg został 
ogłoszony, czyli inwestycja reali-
zowana jest jak na razie zgodnie 
z wcześniejszymi ustaleniami, za 
co bardzo dziękuję Panu Olgier-
dowi Geblewiczowi Marszałkowi 
Województwa Zachodniopomor-
skiego” – Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc.  

Kolejny krok
do obwodnicy 
Pyrzyc Od wielu lat pyrzycki samo-

rząd, jako jedyny w naszym 
powiecie, przyjmuje uchwałę, 
na mocy której finansowany jest 
pobyt w szczecińskiej Izbie Wy-
trzeźwień dla osób nietrzeźwych 
zatrzymanych i dowiezionych do 
szczecińskiej instytucji z terenu 
Gminy Pyrzyce. W tym roku radni 
przeznaczyli z budżetu gminy 
na ten cel 1920 zł, przewidując 
po obecnych cenach nocleg dla 
6 osób. W okresie od stycznia 
2021 do końca października do 
Izby Wytrzeźwień w Szczecinie 
służby odwiozły 19 pyrzyczan, ale 
gmina zapłaciła tylko za 4 osoby, 
pozostali pokryli koszt pobytu  
z własnej kieszeni. Szczecińskie 
Centrum Profilaktyki Uzależ-
nień - Dział Pomocy Osobom 
Nietrzeźwym Izba Wytrzeźwień 
zapewnia przywiezionym pen-
sjonariuszom opiekę medyczną, 
nocleg, a po wytrzeźwieniu roz-
mowę z psychoterapeutą, co dla 
skacowanych jest chyba najgor-
szą częścią takiego pobytu. Na 
nocleg do izby wytrzeźwień mogą 
odwieźć mieszkańca Pyrzyc po-
licjanci, albo strażnicy miejscy, 
do domu po wytrzeźwieniu dany 
klient musi wrócić już na własny 
rachunek.

Z analizy statystyk w po-
ruszanej materii wynika, że 
odwożonych przez policję, czy 
straż miejską na wytrzećwiałkę 
z roku na rok jest coraz mniej, 
bo na 11 rezerwacji, opłaconych 
noclegów przez gminę Pyrzyce 
w 2021 roku wykorzystanych zo-
stało tylko 4. Wiąże się to z tym, 
że bardzo często policja, czy straż 
miejska odwozi „zawianych” do 
domu.  

Pieniędzy za niewykorzysta-
ne rezerwacje izba wytrzeźwień 
nie zwraca, bo umowa zawarta 
z Gminą Pyrzyce mówi o go-
towości miejsc, więc gdyby 
nawet jednego dnia trzeba 
było przenocować 6 nietrzeź-
wych mieszkańców Pyrzyce, to 
miejsce musiałoby się dla nich 
w izbie wytrzeźwień znaleźć. 
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 O surowości zmian w ustawie 
Prawo o ruchu drogowym prze-
konał się 47-letni kierowca fiata, 
który za przekroczenie prędkości 
w terenie zabudowanym stracił 
swoje prawo jazdy, a funkcjona-
riusze nałożyli na niego mandat 
w wysokości 1500 złotych. No-
welizacja przepisów dotycząca 
ruchu drogowego obowiązująca 
od 1 stycznia br. zdecydowanie 
zwiększyła stawki mandatów za 
popełnione wykroczenia drogo-
we.

W poniedziałek w godzinach 
popołudniowych w miejscowo-
ści Mielęcinek, wzdłuż drogi W-119 
pyrzyccy policjanci Ogniwa Ru-
chu Drogowego zatrzymali do 
kontroli drogowej kierującego 
samochodem marki Fiat w związ-
ku z przekroczeniem prędkości 
w terenie zabudowanym. 47- letni 
mieszkaniec pow. stargardzkiego 
przekroczył dozwoloną prędkość 
o 59 km/h.

Mężczyzna za nierespekto-
wanie przepisów został ukarany 
zgodnie z nowym taryfikatorem 
mandatem karnym w wysokości 
1500 zł oraz 10 punktami karnymi 
i oczywiście stracił także prawo 
jazdy na 3 miesiące.

Mandat 1500 zł i utrata prawa jazdy 
Wejście w życie nowego ta-

ryfikatora mandatów i punktów 
karnych to efekt zapowiada-
nych od lat zmian przepisów 
drogowych. Po upływie 26 lat 
z dniem 1 stycznia 2022 roku 
wzrosły kwoty mandatów kar-
nych. Celem radykalnych zmian 
jest zwiększenie bezpieczeństwa 
na naszych drogach ponieważ 
statystki drogowe nie kłamią, 
wciąż na naszych drogach ginie 
zbyt dużo osób, a każdego dnia 
przybywa rannych. Brawurowa 
jazda kierowców, którzy nie sto-
sują się do przepisów drogowych 
doprowadza niejednokrotnie do 
niebezpiecznych sytuacji na dro-
dze, których finał jest tragiczny.

Pamiętajmy, że za bezpieczeń-
stwo na drogach odpowiadamy 
wszyscy. To, jakie zachowania 
przejawiamy, przekłada się na 
to, czy na drogach będzie bez-
piecznie. Miejmy nadzieję, że 
nowe przepisy ruchu drogowe-
go ostudzą zapędy niejednego 
kierowcy.

 
           asp. Marcelina Rusin

Czy popływamy 
w Jeziorze Pyrzyckim? 

    12.01.2022 roku odbyło się 
spotkanie z dyrektorem Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie panem 
Markiem Duklanowskim w spra-
wie zagospodarowania Jeziora 
Miejskiego, którego RZGW jest 
zarządcą. Podczas spotkania 
w urzędzie oraz wizyty w te-
renie, omówiono możliwości 
rekultywacji jeziora oraz tere-
nów przyległych w kierunku 
ich zagospodarowania na cele 
rekreacyjne i usługowe.

Dyrektor uznał za zasadne 
opracowanie koncepcji, która 
wskaże możliwości poprawy 
stanu ekosystemów i zminima-
lizowania przyczyn degradacji 
jeziora z uwzględnieniem czyn-
ników środowiskowych dla tego 
terenu.

Ponadto omówiono stan 
konserwacji kanałów i cieków 
wodnych będących w utrzymaniu 
RZGW w Szczecinie na terenie 
Gminy Pyrzyce.

     „Jezioro znajduje się w za-
sobach Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie 
i to ta instytucja musi podjąć de-
cyzję, co z tym miejscem zrobić. 
Ja oczywiście chciałabym, żeby 
ten zaniedbany i zarośnięty dziś 
akwen został zrekultywowany 
i jezioro służyło mieszkańcom 
Pyrzyc do rekreacji, dlatego 
zaprosiłam Pana dyrektora do 
Pyrzyc”  - Burmistrz Pyrzyc Ma-
rzena Podzińska.

25 stycznia br. Stanisław Stę-
pie, Starosta Pyrzycki podpisał 
z firmą PROTECH umowę na 
realizację zadania związanego 
z dostosowaniem budynku in-
ternatu w Zespole Szkół Nr 2. 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
do wymogów przeciwpożarowych. 

Kolejna umowa podpisana 

Po podpisaniu umowy odbyło się 
przekazanie wykonawcy inwe-
stycji placu budowy. Wykonanie 
tego zadania zgodnie z zawartą 
umową powinny zakończyć się 
w ciągu 6 miesięcy od podpisania 
umowy. Podpisana umowa reali-
zowana jest w ramach projektu  

„Kompleksowa termomoderni-
zacja budynku szkoły, internatu 
oraz sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach”, 
na który starostwo pozyskało 
środki z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w wysokości 
5 176 680,28 zł. W ramach tego 
projektu trwają obecnie prace 
termomodernizacyjne na obiek-
tach szkoły, sali gimnastycznej 
i budynku warsztatów szkolnych, 
zgodnie z umową powinny za-
kończyć się 21 lutego br.

 „W najbliższych dniach po-
winniśmy rozstrzygnąć kolejny 
przetarg w ramach tego projektu. 
Otwarto oferty na termomoderni-
zację budynku internatu, będzie 

to typowe ocieplenie ścian 
i dachu, obecnie czekamy na 
uzupełnienie ofert. Jeśli wszystkie 
dokumenty zostaną uzupełnione 
i nikt nie złoży protestu, to podpi-
szemy umowę. Termin realizacji 
tego zadania to 8 miesięcy od 
podpisania umowy. W ramach  
projektu  „Kompleksowa termo-
modernizacja budynku szkoły, 
internatu oraz sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół nr 2 CKU w Py-
rzycach”  pozostało nam jeszcze 
ogłoszenie postępowania na wy-
mianę centralnego ogrzewania 
w internacie” – Stanisław Stępień 
Starosta Pyrzycki. 
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Jesteśmy w trakcie olimpiady 
zimowej, która odbywa się w Pe-
kinie. Zapewne wielu z nas będzie 
śledzić jej przebieg, a szczegól-
nie te konkurencje, w których 
wystartują reprezentanci Polski. 
Niestety, w tej olimpiadzie nie 
będzie rywalizował nikt z naszego 
powiatu, na taki zaszczyt bę-
dziemy musieli poczekać jeszcze 
kilka miesięcy. 

W 2022  roku pod koniec 
sierpnia w Rumunii odbędzie 
się olimpiada gołębi poczto-
wych, w której weźmie udział 
gołąb wyhodowany i wytreno-
wany przez mieszkańca Pyrzyc 
Artura Zambrzyckiego.

 
Ryszard Tański – Od kiedy 

zajmuję się Pan hodowlą gołębi 
pocztowych?

Artur Zambrzycki – W domu 
rodzinnym nikt nie hodował go-
łębi, mój kontakt z tymi ptakami 
rozpoczął się od podglądania 
hodowli u sąsiada. Z tych obser-
wacji powoli rodziła się fascynacja 
gołębiami, a po jakimś czasie 
chęć posiadania własnej ho-
dowli. Niestety, mojej dziecięcej 
fascynacji nie podzielał mój tata 
i z tego powodu marzenia o wła-
snych gołębiach i ich hodowli 
musiały  trochę poczekać. Ale 
kontakt z gołębiami i hodowcami 
w wiosce, w której mieszkaliśmy 
cały czas utrzymywałem, przy-
glądałem się i uczyłem. Pierwszy 
swój gołębnik zbudowałem z kilku 
palet mając piętnaście lat, długo 
się nim nie cieszyłem, bo jak już 
mówiłem, tato nie był miłośnikiem 
gołębi i kazał mi gołębnik roze-
brać, a ja swoją skromną hodowlę 
przeniosłem do gołębnika wujka. 
Takie dość zakręcone to były 
początki mojej pasji.

R.T. - Jak dzisiaj wygląda 
pana hodowla?

A.Z. - Na chwilę obecną posia-
dam około 140 gołębi, które będą 
brały udział w lotach w sezonie 
2022 i około 70 par rozpłodo-
wych, które zostały nabyte 
z trzech hodowli mistrzowskich 
Fusch&Wolf, Dierer Meyer, Mar-
cin Bochynek oraz pojedyncze 
sztuki od kolegów hodowców, 
takich jak Andrzej Kurma, Spółka 
Hodowlana Ulczok & Brańczak, 
Ryszard Czuba, Zenon Marek.

Olimpijczyk z Pyrzyc
R.T. - Ponad 280 sztuk, to 

duży obowiązek?
A.Z. - O gołębie dbam co-

dziennie, codziennie je karmię, 
sprzątam, dbam o ich higienę, 
stan zdrowia, to podstawa 
w moim gołębniku. Jeżeli chodzi 
o treningi, to tak przed rozpo-
częciem sezonu, od kwietnia 
rozpoczynam trenować swoje 
gołębie. Codziennie rano od 
5.00 do 7.30 puszczam je na 
obloty przydomowe. A dwa razy 
w tygodniu po południu, tak po 
18.00 wywożę je na odległość 
około 50 km od gołębnika na 
dłuższy lot. 

R.T. - To dużo poświęconego 
czasu, co na to rodzina?

A.Z. - Rodzina mnie wspiera 
i mi kibicuje, syn Aleksander po-
maga mi podczas treningów, jak 
tylko jest w domu to on wywozi 
gołębie na długie loty.

R.T. - Jak rozpoznaje pan 
poszczególne gołębie?

A.Z. - Generalnie każdy gołąb 
od młodego ma swoją indywidu-
alną obrączkę z numerem. Ja 
w swojej hodowli nadaję swo-
im gołębiom imiona słynnych 
sportowców. Na przykład mój 
wybitny lotnik, który weźmie 
udział w olimpiadzie na cześć 
kenijskiego czterokrotnego me-
dalisty olimpijskiego w biegach 
długodystansowych ma na imię 
Eliud. Gołębie to moja pasja od 
dziecka, każdego gołębia w swo-
jej hodowli znam, rozpoznaję 
i wiem, od jakich jest rodziców 
bez zaglądania w rodowód.

R.T. - Pan rozpoznaje gołębie, 
a one rozpoznają pana?

A.Z. - Gołębie, jak wszystkie 
inne zwierzęta, przywiązują się 
do swojego właściciela. Są sy-
tuacje, że kiedy wracam z pracy 
i podjeżdżam pod dom, to gołębie 
potrafią przelecieć nad samocho-
dem i mnie przywitać, zataczają 
kilka kółek nad autem. Dla mnie 
jest to swoiste przywitanie.

R.T. - Jak rozpoznaje się 
gołębi, sportowy talent?

A.Z. - Rozpoznanie, czy z da-
nego głębia jest dobry materiał 
na sportowca, następuję pod-
czas lotów. Jeżeli gołąb słabo 
lata, przylatuje jako ostatni kilka 
razy z rzędu, to wiadomo, że 
sportowiec z niego nie będzie. 

Ale gdy gołąb przylatuje z lotu 
w ścisłej czołówce to już jest 
to pierwszy znak, że może on 
osiągać dalsze sukcesy. Do-
dam, że czołówka to pierwsze 
20% gołębi, które przyleciały 
ze wszystkich wypuszczonych 
w danym locie gołębi. Na przykład 
z 1000 wypuszczonych gołębi 
tylko pierwszych 200 bierze udział 
w konkursie i zdobywa punkty. 

R.T. - Ma pan w swojej hodow-
li gołębia, który jest mistrzem 
świata?

A.Z. - Na takiego gołębia ho-
dowcy czekają całe życie… i to 
tylko nieliczni. Zdecydowanej 
większości z nas niestety nie 
jest dane wychować lotnika, któ-
rego osiągnięcia podziwia cały 
gołębiarski świat. Za sprawą fe-
nomenalnego PL-DE-19-925189 
o imieniu Eliud mogę zaliczyć 
się do grona tych szczęśliwców, 
których gołębie brylują na arenie 
międzynarodowej. W rozstrzy-
gniętym niedawno konkursie  FCI 
World Best Pigeon (Najlepszy 
Gołąb Świata), w edycji 2021, 
super lotnik z mojej hodowli trium-
fował w kategorii długi dystans! 
Z wynikiem coef. 1,220 okazał 
się najlepszym spośród gołę-
bi zgłoszonych przez krajowe 
federacje z całego świata. To 
wielka duma dla hodowcy, jak 
i naszego rodzimego związku, 
a myślę, że też jest to powód do 
dumy dla mieszkańców miasta 
i gminy Pyrzyce. Teraz mógłbym  
godzinami opowiadać o rodowo-
dzie MISTRZA, o jego sportowej 
karierze.

R.T. - Eliud, dzięki takim 
wynikom, zakwalifikował się 
na gołębią olimpiadę, co ile 
lat odbywa się taka impreza?

A.Z. - Olimpiada odbywa się raz 
na dwa lata, najbliższa, w której 
weźmie udział Eliud, odbędzie się 
w tym roku pod koniec sierpnia. 
Udział w olimpiadzie to najwyższe 
uwieńczenie wyników gołębi, nie 
ma już nic powyżej. Ale, żeby móc 
uczestniczyć w olimpiadzie, to 
najpierw gołąb musi być najlepszy 
w oddziale macierzystym, w na-
szym przypadku Pyrzyce. Potem 
jego wynik porównuje się w skali 
okręgu – Szczecin. Z kolei po-
równywane są wyniki z każdego 
okręgu, których w Polsce jest 11. 
Najlepszy wynik – gołąb z tego 
porównania jest weryfikowany 
na wystawie krajowej, jeżeli oka-
że się, że dany gołąb uzyskał 
najlepszy wynik ze wszystkich 
okręgów, to kwalifikuje się on na 
olimpiadę, gdzie konkuruje on 
z wynikami gołębi innych państw 
biorących udział w olimpiadzie.   

R.T, - No to czekamy na po-
danie dokładnego już terminu 
olimpiady, będziemy trzymać 
kciuki i kibicować panu i gołę-
biowi o imieniu Eliud. Dziękuję 
za rozmowę.

A.Z. - Jak będą znane 
szczegóły olimpiady na pewno 
poinformuję, także dziękuję za 
rozmowę.

Monika i Artur Zambrzycy



                                                                     Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 2                                                           4.02.2022 6

5 stycznia 2022 r. w Wojewódz-
kim Sądzie Administracyjnym 
w Szczecinie miała miejsce 
rozprawa niejawna. Na tym 
właśnie posiedzeniu odrzucono 
skargę napisaną przez przed-
stawiciela sieci Orange Polska 
S.A. Utrzymano tym samym 
w mocy decyzję Wojewody 
Zachodniopomorskiego z dnia 
29 lipca 2021 r. w przedmiocie 
stwierdzenia wygaśnięcia decyzji 
zatwierdzającej projekt budow-
lany i udzielającej pozwolenia 
na budowę!

Cała nasza batalia wspólnie 
z mieszkańcami Lipian ciągnie 
się już blisko 4 lata i 4 miesią-

Dentobus w Gminie Pyrzyce
    Już od 27 stycznia 2022 roku 

do wszystkich szkół podstawo-
wych i przedszkoli prowadzonych 
przez gminę Pyrzyce zawita 
dentobus, czyli mobilny gabinet 
stomatologiczny. Serdecznie za-
chęcam do skorzystania z jego 
usług, ponieważ dzięki niemu 
każdy przedszkolak i każdy uczeń 
będzie miał zapewnioną opiekę 
stomatologiczną.

Wizyta w dentobusie jest bez-
płatna, bezpieczna i atrakcyjnie 
przeprowadzana dla dzieci. Pro-
szę jednak pamiętać, że rodzice 
lub opiekunowie prawni muszą 
wyrazić na nią zgodę (formu-
larz zgody udostępnia szkoła/
przedszkole). W przypadku braku 
złożenia formularza zgody wizyta 
nie będzie możliwa.

Dzieci zostaną przyjęte przez 
wykwalifikowany personel, czyli 
lekarza i higienistkę stomatolo-
giczną. Dentobus jest w pełni 
wyposażonym stomatologicznym 

gabinetem zabiegowym, dyspo-
nującym m.in. specjalistycznym, 
sterowanym elektronicznie fotelem 
dentystycznym, zestawem punk-
towego RTG oraz niezbędnymi 
narzędziami stomatologicznymi. 
Będą w nim udzielane świadcze-
nia ogólnostomatologiczne oraz 
profilaktyczne zawarte w koszy-
ku świadczeń gwarantowanych 
dla dzieci i młodzieży do lat 18, 
w tym wizyty adaptacyjne, nauka 
prawidłowego szczotkowania 
zębów, lakierowanie, badania 
okresowe i kontrolne oraz le-
czenie próchnicy.

Program mobilnego gabine-
tu stomatologicznego został 
uruchomiony przez Gminę Py-
rzyce – organ prowadzący szkoły 
i przedszkola, w ramach realizacji 
ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. 
o opiece zdrowotnej nad dziećmi.

Dentobus obsługuje firma Michał Sobstyl Stomatologia Dla Cie-
bie, w ramach podpisanej umowy z Oddziałem Wojewódzkim 
Narodowego Funduszu Zdrowia.

ce! To szmat czasu, energii oraz 
zaangażowania w tak istotną 
z punktu widzenia ochrony 
zdrowia i życia mieszkańców 
naszego miasteczka.

Pozostaje nam cieszyć się 
z tego przebiegu sprawy. :) To 
ogromny sukces naszej grupy.

Życzymy wszystkim dużo 
zdrowia!

Zdjęcie poniżej przestawia 
Ireneusza Dykierta oraz Rafika 
Ennaoui. W tle działka, na której 
miała powstać stacja bazowa 
telefonii komórkowej. 

                Autor: Rafik Ennaoui

Lipiany górą! 
Spółka Orange Polska S.A. 
bez pozwolenia na budowę 

w naszej gminie! 
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W swojej historii pocztówki 
często stawały się przed-
miotem cenzury. Miało to 
już miej sce m.in. w Polsce 
pod zaborem rosyjskim po 
powstaniu listopa dowym. 
Co prawda nie znano wte-
dy pocztówek z obecnych jej 
form, ale istniała już kore-
spondencja.  Doszło wtedy 
do utworzenia specjalnej ku 
temu instytucji - Ko mitetu 
Cenzury. Cenzura obejmowa-
ła swym zasięgiem wszystkie 
dzieła literackie i na ukowe, 
a także dzieła sztuki, jakie 
miały się ukazywać. Wkrótce 
dołączyła do nich również wi-
dokówka. Do ich wy dawania 
nie zbędna była koncesja, 
którą udzielało – za pośred-
nictwem Zarządu Głównego 
do spraw druku – Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych. 
O taką koncesję starało się 
m.in. polskie wydawnictwo 
Listek.. 

Nieocenzurowane pocztówki

19 października 1894 roku 
wydano rozporządzenie Mini-
sterstwa Spraw We wnętrznych 
Cesarstwa Rosyjskiego w spra-
wie poczty. Zgodnie z nią, na 
pocztówkach nie mógł znajdo-
wać się herb państwa, natomiast 
zezwalało na umieszczanie na 
nich reklam i winiet. Organy 
cenzury wydawały zakazy, 
obejmujące swym za sięgiem 
także pocztówki. Najstarszy 
zakaz, pochodzący z 18 lu-
tego 1899 roku odnosił się do 
aforyzmów na pocztówkach 
prze stawiających polskich pi-
sarzy. 6 września 1867 roku 
wy dany został przez komisa-
rza policji ogólnik. Adresatami 
byli wła ściciele domów. Był to 
spis zakazanych przed miotów, 
obejmujący: obrazy historycz-
ne; pamiętniki, widoki i plany; 
portrety. 

Znajdowały się wśród nich 
obrazy znanych Polaków, 
pre zentujące wydarzenia hi-

storyczne. Aparaty państwowe, 
takie jak policja, miały za zada-
nie pilnować, aby przestrzegano 
zakazów. Dążono do tego, aby 
wszystkie zakazane przedmioty 
były odda wane do odpowied-
nich organów. Policja szukała 
i konfiskowała to, czego nie 
oddano. W 1905 roku do obiegu 
nie dopuszczono pocztówek 
o cha rakterze religijnym, a tak-
że przestawiających znanych 
Polaków. Kilka miesięcy póź-
niej zakaz złagodzono i jedynie 
odnosił się do wizerunków Ko-
ściuszki. 

Zdarzały się przypadki kon-
fiskat. Informacje na ten temat 
znajdowano w miejskich gaze-
tach. Można wymienić wiele 
przy padków, takie jak: 

- w 1906 roku skonfiskowano 
100 pocztówek wydanych  przez 
W. Wierzbickiego. Prze stawiały 
one powstanie z 1867 roku. 4 
sierpnia tego roku wszczęto 
postępowanie sądowe wobec 

Wierzbickiego, a same pocz-
tówki zostały zniszczone, 

- w 1908 roku w wielu 
księgarniach w Wilnie zna-
leziono  pocztówki o tematyce 
patrio tycznej, a ich właścicieli 
karano,

- z powodu wystawienia 
pocztówek o charakterze  
politycz nym, zamknięto sklep 
Bolesława Paszkowskiego 
w Krako wie,

Prezentowana widoków-
ka dotyczy Pyrzyc z okresu 
sprzed II wojny światowej. 
Tymczasowa kaplica katolicka 
w Pyricach na Pomorzu” – taki 
zapis istniał na jej awersie 
przedstawiającym plebanię 
i świątynię katolicką. Wi-
dokówka była  nietypową, 
bowiem rozpowszechnianą 
w Pyrzycach wśród samych 
Polaków (w państwie niemiec-
kim). Przedwojenna nazwa 
ówczesnych Pyritz, została 
przetłumaczona jako - Pyrice. 
Napis istniał, bowiem widać 
u dołu widokówki, że został 
dość skutecznie ukryty - należy 
domniemywać, że wysłanie 
takiej korespondencji, z polską 
transkrypcją było niegodne 
dla nadawcy lub jej odbiorcy.    

Wykorzystano materiały 
National Geographic Polska.
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Policjanci zachodniopomor-
skiej drogówki pełniąc służbę 
na drogach województwa ko-
rzystają z terminali płatniczych. 
Umożliwiają one uregulowa-
nie należności za popełnione 
wykroczenie bezpośrednio na 
miejscu kontroli drogowej, 
bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów i nie tracąc czasu.

W terminale są wyposażone pa-
trole dbające o bezpieczeństwo 
na drodze naszego wojewódz-
twa. Dzięki tym urządzeniom, 
kierowca który za popełnione 
wykroczenie został ukarany 
mandatem, może od razu opła-
cić grzywnę używając swojej 
karty płatniczej. Nie ponosi on  
wówczas żadnych dodatkowych 
kosztów związanych z opłatą za 
przelew.

Jeżeli w trakcie prowadzonej 
kontroli w sytuacji, gdy osoba 
kontrolowana nie skorzysta 
z prawa do odmowy przyjęcia 
mandatu gotówkowego lub kredy-

Z Pyrzyc do Gorzowa Wielkopolskiego 
na żużel 

    20 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 
odbyło się spotkanie z panem Tomaszem Michalskim, dyrektorem 
zarządzającym KS Stal Gorzów. Podczas spotkania omówiono 
współpracę Klubu z Gminą Pyrzyce, którego głównym tematem 
była wspólna organizacja akcji pn. „Pokaż Dziecku Żużel”, mająca 
na celu propagowanie sportu żużlowego wśród uczniów. 

 „Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie projektu złożonego przez 
Klub Stal Gorzów do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego i po jego rozstrzygnięciu  będziemy decydować 
o szczegółach. Cieszę się bardzo, że już sam pomysł cieszy 
się wśród naszym mieszkańców tak dużym zainteresowaniem. 
Okazuje się, że ta dyscyplina sportu ma w gminie Pyrzyce wielu 
sympatyków” - Burmistrz Pyrzyc Marzena Podzińska.

Mandat 
zapłacisz kartą

towanego, policjant posiadający 
na wyposażeniu terminal, zgodnie 
z art. 98 par 3 ustawy Kodeks 
Postępowania w Sprawach o Wy-
kroczenia, poinformuje ukaranego 
o możliwości uiszczenia grzywny 
w formie bezgotówkowej (tj. kartą 
płatniczą lub innym instrumentem 
płatniczym np.: BLIK).

Pamiętajmy, że grzywnę moż-
na uiścić używając tylko swojej 
karty; płatność z tytułu nałożonej 
grzywny nie może być dzielo-
na tzn.: niedopuszczalne jest 
przyjęcie należności za jeden 
mandat w dwóch transakcjach, 
jak również łączenie płatności 
gotówką z formą bezgotówkową, 
jak również jeżeli osoba wyra-
zi taką wolę, policjant zawsze 
wyda potwierdzenie dokonania 
płatności.

 
Wydział Ruchu Drogowego 

KWP w Szczecinie
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21 stycznia na deskach Pyrzyc-
kiego Domu Kultury zagościły 
dzieci z Niepublicznego Przed-
szkola „Puchatek”. Z okazji Dnia 
Babci i Dziadka przedszkolaki pod 
kierownictwem pań przygotowały 
magiczne jasełka, które przenio-

sły widzów w odległą przeszłość.  
Spektakl zaczął się od krótkiej 
przemowy jednej z nauczycie-
lek, która wprowadziła widzów 
w tematykę widowiska. W trakcie 
wydarzenia dzieci umilały czas 
publiczności wspólnym kolędowa-

niem. Nie obyło się również bez 
części artystycznej skierowanej 
do najstarszej części publiczno-
ści – babć i dziadków. Na koniec 
uczestnicy wspólnie z gronem 
pedagogicznym złożyli życze-
nia zaproszonym gościom oraz 

wręczyli starannie przygotowane 
upominki. Dla części występu-
jących dzieci przedstawienie to 
było aktorskim debiutem, który 
został nagrodzony gromkimi 
brawami. 

                   Patrycja Snacka

Jasełka od "Puchatka"

27 stycznia 2022 roku 
odbył się konkurs na sta-
nowisko dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Py-
rzycach. O to stanowisko 
ubiegało się trzech kan-
dydatów, jedna osoba 
z Myśliborza i dwie osoby 
z Pyrzyc.

 Podczas odbywającej 
się w tym samym dniu sesji 
Rady Miejskiej Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc 
poinformowała radnych, że 
nowym dyrektorem OSiR 
od 1 marca 2022 będzie 
Ewa Hancz. 

Pani Ewa jest aktualnie 
pracownikiem Pyrzyckiego 
Domu Kultury i prezesem 
pyrzyckiego Stowarzysze-

nia Coolturalni, przez ostatnich kilka lat autorka i realizator wielu 
projektów unijnych. „Myślę, że wielu mieszkańców gminy Pyrzyce 
zna panią Ewę Hancz prywatnie, ale zna ją także w związku z re-
alizacją wielu projektów związanych z pozyskiwaniem środków 
na różnego rodzaju inicjatywy. Uważam, że jest to dobry wybór 
i życzę pani Ewie samych sukcesów na nowym stanowisku i dobrej 
współpracy” - Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc.

Jest nowy dyrektor OSIR

24 stycznia o godzinie 23:39 
do Stanowiska Kierowania Ko-
mendanta Powiatowego wpłynęła 
informacja o awarii w jednym 
z zakładów w Lipianach. Na hali 

produkcyjnej doszło do wycieku 
substancji żrącej. Pracownicy 
ewakuowali się przed przyby-
ciem służb ratowniczych, którym 
do czasu przybycia ZRM udzie-

lono wsparcia. Na 
miejscu pozyskano 
karty charakterystyk 
substancji i określo-
no pomieszczenie, 
w którym doszło do 
wycieku. Z powodu 
bliżej nieokreślonej 
substancji, podjęto 
decyzję o zadys-
ponowaniu SGR 
CHEM-EKO. Rota 
w ubraniach ochro-
ny chemicznej oraz 
aparatach ochrony 
układu oddechowe-
go pracowała przy 
wycieku, a po za-
kończeniu działań 
wykonano dekon-
taminację roty. 

Zagrożenie chemiczne 
w Lipianach
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Radni Miasta i Gminy Pyrzyce, 
na wniosek burmistrz Marzeny 
Podzińskiej, podczas ostatniej sesji 
zakończyli dziś kilkunastoletnią 
epokę ściemniania mieszkańców 
Pyrzyc na temat wizji wielkie-
go olimpijskiego basenu przy 
ulicy Basenowej w Pyrzycach. 
Temat poniemieckiego basenu 
wywoływany był od lat przy okazji 
wyborów samorządowych i służył 
do snucia wielu wizji o basenowej 
potędze. Kandydaci na wszelki 
rodzaju stanowiska opowiadali 
w kampanii, co oni by na tym 
terenie zrobili. Mimo iż część 
tych kandydatów zakończyła 
wybory sukcesem, to nigdy po 
wyborze nikt swojego wyborczego 
pomysłu na na ulicy Basenowej 
nie zrealizował.  

Koniec 
basenowej ściemy 

Dziś, zgodnie z pomysłem przed-
łożonym przez burmistrz, działka nr 
50 o powierzchni 2,37 ha położonej  
w  obrębie geodezyjnym 007 mia-
sta Pyrzyce, na którym znajduje 
się poniemiecki basen, będzie 
przeznaczona pod budownictwo 
mieszkaniowe. 

„Mamy w gminie Pyrzyce 
mnóstwo potrzeb związanych 
z infrastrukturą drogową, wod-
no – kanalizacyjną, nie stać nas 
na budowę wielkiego kompleksu 
wodnego, czy aquaparku. Je-
żeli nawet zatrzymując inne 
inwestycje zgromadzilibyśmy 
środki na wybudowanie takie-
go kompleksu, to utrzymanie 
go byłoby dla budżetu gminy 
katastrofą. Dlatego uznałam, 
a radni się z tym zgodzili, że 

W roku ubiegłym do py-
rzyckiego ratusza zgłosili się 
przedstawiciele firmy TP Biogas 
Sp. z o.o. zainteresowani budową 
biogazowni na odpady rolnicze na 
terenie przeznaczonym w planie 
przestrzennym gminy pod inwe-
stycje przemysłowe. W związku 
z tym, że tego typy inwestycje 
budzą często emocje i sprzeci-
wy, Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska zwróciła się do in-
westora z propozycją spotkania 
z mieszkańcami, szczególnie 
tego terenu, okolice Ryszew-
ka. Mimo że inwestor nie był 
żadnymi przepisami prawa 
zobligowany do tego typu kon-
sultacji, do spotkania i dyskusji 
doszło 19 listopada 2021 roku 
w sali widowiskowej Pyrzyckiego 
Domu Kultury. Podczas spotkania 
górował głos przeciwników inwe-
stycji, zwolennicy chyba woleli 

Inwestycji w biogaz
nie będzie?

się nie odzywać. Po spotkaniu 
mieszkańcy rejonu Ryszewko 
wystosowali do burmistrz pety-
cję, sprzeciwiając się planowanej 
przez inwestora inwestycji, na 
którą burmistrz tydzień temu 
odpowiedziała w sposób na-
stępujący.  
Zawiadomienie w sprawie za-
łatwienia petycji 

„Działając na podstawie art. 13 
ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 roku o petycjach (tj. Dz. 
U. z 2018r. poz. 870) w związ-
ku z art. 238 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeks po-
stępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 
1491) zawiadamiam o załatwieniu 
wniesionej w dniu 23 listopada 
2021 r. petycji w sprawie budowy 
przez firmę TP Biogas Sp. z o.o. 
Biogazowni rolniczej w obrębie 
Ryszewko.

trzeba w tym przypadku skończyć 
ze snuciem wizji, których nikt 
nigdy nie zrealizuje i przezna-
czyć ten atrakcyjny, uzbrojony 
teren na potrzeby mieszkanio-
we. Jeżeli chodzi o rekreację 
wodną, to pracujemy obecnie 
nad montażem finansowym dla 
remontu, modernizacji pływalni 
na ulicy Rejtana, gdzie będzie 

miejsce do nauki pływania dla 
dzieci a także rekreacji dla do-
rosłych”  - powiedziała Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc. 

19 listopada 2021 r. odbyło się 
spotkanie z mieszkańcami gminy 
Pyrzyce z przedstawicielami firmy 
TP Biogaz Sp. z o. o. w sprawie 
budowy w/w BIOGZOWNI na 
odpady rolnicze. W związku ze 
złożoną 23 listopada 2021 r. przez 
panią Małgorzatę Wybranowską 
Sołtys Sołectwa Ryszewko (zwa-
na dalej Podmiotem wnoszącym 
petycję), wnoszącą sprzeciw 
wspólnie z mieszkańcami Sołec-
twa Ryszewko petycja w sprawie 
budowy przez firmę TP Biogas 
Sp. z o.o. Biogazowni informuję, 
że wykonano czynności zmie-
rzających do ustalenia stanu 
faktycznego m.in. wystosowa-
no pismo do firmy TP BIOGAS 
RENEWABLE INDUSTRY z sie-
dzibą w Warszawie w sprawie 
udzielenia informacji w zakresie 
stanowiska firmy w sprawie re-
alizacji w/w inwestycji na działce 
nr 280 obręb Ryszewko. Pismem 
z dnia 07.12.2021 r. (data wpły-
wu 09.12.2021 r.) otrzymaliśmy 
informacje zwrotną, że dalsze 

zaangażowanie firmy w reali-
zacje projektu jest uzależnione 
od szeregu postępowań admi-
nistracyjnych, które nie zostały 
jeszcze rozpoczęte. Mając na 
uwadze powyższe, na chwilę 
obecną nie jest prowadzone 
żadne postępowanie admini-
stracyjne, związane z planowaną 
realizacją inwestycji w zakresie 
budowy biogazowni. Wobec po-
wyższego, zawiadamiam Podmiot 
wnoszący petycję, że postępo-
wanie w sprawie złożonej petycji 
zostało zakończone." 

Nieprawdopodobnej do in-
westycji w/w na terenie „strefy 
przemysłowej” w okolicy Ryszew-
ka nie dojdzie. Bardzo możliwe 
są nowe lokalizacje tej inwestycji 
na terenie powiatu pyrzyckiego 
ale już chyba nie na terenie gminy 
Pyrzyce. 

PP
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PPRAWO  I  RAWO  I  GGOSPODARKAOSPODARKA§

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 

LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE, 
NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wy-
wieszeniu ogłoszenia wykazu nieruchomości nr 
1/2021, nr 2/2022, nr 3/2022, nr 4/2022, nr 5/2022,   
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. 

W tytułowym tempie parlamen-
tarzyści zakładają w Pyrzycach 
swoje biura poselskie. Jako 
pierwszy swoje biuro w stolicy 
powiatu otworzył 28 września 
2020 r.  poseł RP Leszek Do-
brzyński z PiS, 19 lipca 2021 r. 
w budynku przy placu Wolności 
w Pyrzycach biuro otworzył po-
seł Lewicy Dariusz Wieczorek. 
3 lutego 2022 r. na parterze py-
rzyckiego ratusza otworzył swoje 
biuro poseł PSL Jarosław Rzepa. 
Było to otwarcie dość szczególne, 
bo uczestniczył w nim  Wła-
dysław Kosiniak – Kamysz, 
prezes Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, Piotr Zgorzelski, 
wicemarszałek Sejmu RP, Ol-
gierd Kustosz wicemarszałek 

Jedno biuro poselskie na rok

Województwa Zachodniopo-
morskiego, samorządowcy 
powiatu pyrzyckiego oraz 
członkowie i sympatycy ludow-
ców. Wizyta szefa PSL i posłów 
w Pyrzycach rozpoczęła się od 
złożenia kwiatów pod tablicą 
pamiątkową upamiętniającą 
Wincentego Witosa, później 
otwarcie biura poselskiego i na 
koniec spotkanie w restauracji 
Park. Mieszkańcy Pyrzyc i po-
wiatu mogą obecnie skarżyć się 
w trzech biurach  poselskich, 
a rozochoceni takim trendem 
zapewne czekają na otwarcie 
kolejnego biura poselskiego 
w Pyrzycach. 

 4 lutego 2022 roku, po 4 miesią-
cach prac związanych z adaptacją 
pomieszczeń w Szpitalu Powia-
towym w Pyrzycach, montażem 
nowoczesnej aparatury RTG, 
jedna z najnowocześniejszych 
w naszym województwie pra-
cowni rentgenowskich została 
oddana do użytku.  

Na tę inwestycję Starostwo 
Powiatowe w Pyrzycach pozy-
skało środki w ramach projektu 
pt. „Zakup aparatury RTG oraz 
przystosowanie pomieszczeń 
do obowiązujących przepisów 
budowlanych i sanitarno-epi-
demiologicznych w Szpitalu 

Nowoczesna pracownia RTG w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach już czynna 
Powiatowym w Pyrzycach”. Dzięki  
działaniom starosty Stanisława 
Stępnia szpital otrzymał dofinan-
sowanie w kwocie 1 700 000, 
00 zł ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

„Gratuluje panu Stanisławowi 
Stępniowi, Staroście Pyrzyckiemu, 
dyrekcji Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach takiej sprawności 
w pozyskiwaniu środków, no-
wego wyposażenia dla szpitala. 
Dzisiejsze symboliczne otwarcie 
pracowni RTG, stanowi kolejny 
dowód na to, że w trudnym epide-
micznym okresie można patrzeć 
na służbę zdrowia szerzej, mo- dernizując diagnostykę, kupując  

nowoczesny sprzęt, który służy 
pacjentom z różnego rodzaju 
schorzeniami” - powiedział pod-
czas uroczystości poseł Leszek 
Dobrzyński. 

Wykonawcą wyłonionym 
w drodze przetargu jest firma AL-
TERIS Spółka Akcyjna z siedzibą                          
w Katowicach. Aktualnie trwają 
ostatnie czynności związane 
z odbiorem przeprowadzonej 
inwestycji. Nowoczesny sprzęt 
medyczny RTG poprawi jakość 
badań diagnostycznych w Szpi-
talu Powiatowym w Pyrzycach 
oraz zwiększy bezpieczeństwo 
pacjentów. 

„Jest to największa inwesty-
cja w naszym szpitalu w ostatni 
czasie, nie byłaby ona możliwa 

bez wsparcia pana posła Leszka 
Dobrzyńskiego, pana Zbigniewa 
Boguckiego, Wojewody Zachod-
niopomorskiego a także byłego 
wojewody Tomasza Hinca. Dzięki 
pomocy obu panów, do naszego 
szpitala w okresie ostatnich dwóch 
lat przekazane zostały bardzo 
duże ilości sprzętu medycznego, 
wyposażenia i środków ochro-
ny na kwotę ponad 6 milionów 
złotych. Serdecznie dziękuję 
panu posłowi i obu panom wo-
jewodom i oczywiście liczę na 
dalsze wsparcie działań na rzecz 
naszego szpitala i powiatu ” - 
powiedział Stanisław Stępień, 
Starosta Pyrzycki. 
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WOŚP 2022
W tym roku w powiecie pyrzyckim oficjalnie, z nadanym numerem, podjęły 

działalność trzy sztaby Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: w Lipianach, 
w Przelewicach i Pyrzycach. 
W trakcie niedzielnych zbiórek, licytacji i występów zbierano pieniądze na  
diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci.

Przelewice

Lipiany
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W tym roku, mimo niekorzystnej 
aury, którą sprowadził do nas orkan 
Nadia, wolontariusze zebrali w Przele-
wicach 17500 zł plus 100 Euro i złoty 
łańcuszek, w Lipianach z licytacji, 
do puszek i z częstowania dzikiem 
zebrano 26 000 zł i 39 Euro. I w Py-
rzycach ze sprzedaży smakołyków, 
książek od Fabryki Dobrego Czasu, 
loterii fantowej oraz podczas licytacji, 
które poprowadziła także Burmistrz 
Pyrzyc Marzena Podzińska, zebrano 
45 629 zł i  72 EURO. 

Łącznie w powiecie pyrzyckim 
zebrano kwotę 

ponad 89 129,00 zł i 203 EURO. 

GRATULACJE 
i PODZIĘKOWANIA!Pyrzyce
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Gmina Pyrzyce uzyskała do-
finansowanie w formie dotacji 
w wysokości 20.618,00 zł na 
realizację zadania pod nazwą 
„Usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Pyrzyce”,  
która pochodzi w 50% z Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie oraz 50% ze środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu 

Azbestowa dotacja 

 25 stycznia 2022 r. Komendant 
Powiatowy PSP w Pyrzycach 
złożył na ręce starosty, burmi-
strzów i wójtów gmin z terenu 
powiatu pyrzyckiego serdeczne 
podziękowania za wsparcie fi-
nansowe przy zakupie nowych 
samochodów i łodzi ratowniczej. 

Isuzu D-Max, specjalny lek-
ki samochód rozpoznawczo 
- ratowniczy o mocy 163 KM, 
napędzie terenowym 4x4, pakie-
tem systemów bezpieczeństwa 
wspomagającym jazdę kierowcy 
oraz łódź ratownicza GOMAR 
z silnikiem Mercury 80 KM i przy-

Na wodzie bezpieczniej

czepą zostały sfinansowane przy 
udziale gmin z powiatu pyrzyc-
kiego: UM Pyrzyce, UM Lipiany, 
UG Kozielice, UG Warnice, UG 
Przelewice oraz UG Bielice.

Fiat Doblo Maxi- specjalny lek-
ki samochód kwatermistrzowski 
został zakupiony przy wsparciu 
Starostwa Powiatowego w Pyrzy-
cach. Ponadto na wyposażenie 
łodzi ratowniczej pozyskano środ-
ki w kwocie 5 tys. zł. z Fundacji 
„Orlen dla Strażaków”.

Serdecznie dziękujemy za 
pomoc i wsparcie w realizacji 
powyższego zadania.

W miniony weekend, w związku 
z usuwaniem skutków wichury, 
którą przyniósł orkan Nadia stra-
żacy Państwowej Straży Pożarnej 
i Ochotniczej Straży Pożarnej 
na terenie powiatu pyrzyckiego 
interweniowali 47 razy. Działa-
nia ratownicze były prowadzone 
przy powalonych lub pochylonych 

Orkan Nadia w powiecie pyrzyckim 

drzewach oraz uszkodzonych 
fragmentach dachów. W powyż-
szych działaniach brały udział 
zastępy z JRG Pyrzyce oraz OSP 
z Bielic, Babina, Lubiatowa, Prze-
lewic, Tetynia, Mielęcina, Obrytej, 
Warnic, Wierzbna, Jesionowa, 
Lipian, Mielna Pyrzyckiego, 
Obromina, Żabowa i Ryszewka.

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie. Koszt cał-
kowity zdania wyniósł 23 284,80 
zł . W tym środki własne gminy  
2 666,80 zł. Dotacja na powyższy 
cel obejmuje demontaż, odbiór, 
transport i utylizację wyrobów 
zawierających azbest. Z programu 
skorzystało 25 osób osiągając 
efekt ekologiczny w postaci likwi-
dacji azbestu w ilości 44,48 Mg.
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Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE 
to wydarzenie wyjątkowe pod wie-
loma względami. Data 20 marca 
wpisuje się idealnie w kalendarz 
biegowy inaugurując sezon star-
towy. To właśnie w Pyrzycach 
można sprawdzić swoją formę 
po zimie, bądź sprawdzić swoje 
możliwości przed wiosennymi 
półmaratonami w Warszawie, 
Poznaniu czy Berlinie. 

Po kolejnym pandemicznym 
roku zapewne dużo osób ma 
problem z decyzją, jaki dystans 
wybrać, 10 czy może 5 km? Or-
ganizator wprowadził zmianę 
rozwiązującą ten problem. Stając 
na starcie, a nawet już w trakcie 
biegu, można zdecydować jaką 
kilometrówkę wybieramy. Pomoc-
ne w tym temacie będą plany 
treningowe przygotowujące do 
startu na 10 km https://bit.ly/pla-
ny_treningowe_szybka_dycha, 
przygotowane przez specjalistę, 
trenera lekkiej atletyki ogólno-
polskiej akcji BiegamBoLubię 
w Gorzowie Wielkopolskim 
i założyciela Wierzbicki Running 
Project – Sebastiana Wierzbic-

Pyrzycka Szybka Dycha Fiege 2022 r.
kiego. Skierowane są do osób 
zaczynających swoją przygodę 
z bieganiem, jak i dla wytrawnych 
biegaczy chcących złamać swój 
dotychczasowy wynik na tym dy-
stansie. Trasa jest szybka, płaska 
i z małą ilością zakrętów, idealna 
do bicia rekordów. A wszyscy, 
którzy wybiegają swoje życiówki, 
będą mieli możliwość powiadomić 
o tym całe miasteczko biegowe, 
dzwoniąc specjalnym „dzwonem 
życiówki” usytuowanym tuż za 
metą. Oby brzmiał jak najczęściej.

Z planów treningowych mogą 
również skorzystać uczestnicy 
edycji wirtualnej Pyrzyckiej Szyb-
kiej Dychy FIEGE, która będzie 
trwała od 21 marca do 3 kwiet-
nia 2022 roku. Oczywiście tutaj 
również jest możliwość wybrania 
dystansu 10 lub 5 km, z jedną 
różnicą, dokonać tego należy 
na etapie rejestracji.

Wszystkie szczegóły dostępne 
są na stronie www.szybkadycha.
pl oraz na FB https://www.face-
book.com/szybkadycha.

26 stycznia 2022 r. w Szkole 
Podstawowej im. Mikołaja Ko-
pernika w Żabowie odbyło się 
szkolenie kadry pedagogicznej 
oraz prezentacja nowego sprzę-
tu - Wirtualnego Laboratorium 
Chemicznego Empiriusz. Sprzęt 
zakupiony w ramach projektu La-
boratoria Przyszłości - inicjatywa 
edukacyjna realizowana przez 
Ministerstwo Edukacji i Nauki we 
współpracy z Centrum GovTech 
w Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów. Wirtualna rzeczywistość, 
która angażuje ucznia, pobudza 
jego wyobraźnię i zwiększa mo-
tywacje, pomaga zrozumieć 
skomplikowane zagadnienia, 
ale także poprawia zdolność 
zapamiętywania nabytej wiedzy. 
Wirtualne Laboratorium Empi-

riusz jest doskonałym, cyfrowym 
odwzorowaniem laboratorium 
chemicznego. W pełni wyposażo-
ne w odczynniki chemiczne, szkło 
laboratoryjne i sprzęt potrzebny 
do wykonywania doświadczeń 
chemicznych, zawsze przygo-
towane do przeprowadzania 
doświadczeń i bezpieczne dla 
uczniów.

Uczeń, korzystając z googli 
oraz kontrolerów, przeprowadza 
zgodnie z instrukcją wybrane 
doświadczenie. Pozostali ucznio-
wie obserwują jego przebieg na 
ekranie lub tablicy interaktywnej. 
Urządzenie jest intuicyjne i łatwe 
w obsłudze, a wysoka jakość 
grafiki pozwala poczuć się jak 
w prawdziwym laboratorium. 

Laboratorium przyszłości w Żabowie 
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Świat  obok nasGągoł krzykliwy jest ptakiem 
wodnym, wędrownym, z rodziny 
kaczkowatych, którego bardzo 
łatwo można rozpoznać po bia-
łej plamie na policzku u samca. 
Samica jest mniej kontrastowo 
ubarwiona, ma brązową głowę 
bez białej plamki i jest szaro - 
brązowa.

  Na miejsce gniazdowania 
wybiera jeziora o czystej wodzie 
i wolno płynące rzeki z zale-
sionymi brzegami. Gągoły są 
dziuplakami. Na gniazda wy-
bierają spróchniałe dziuplaste 
drzewa możliwie blisko wody. 
Po wykluciu samica wabi pisklę-
ta z powierzchni wody tuż pod 

drzewem gniazdowym, a one po-
jedynczo skaczą. Nie wszystkie 
gniazda gągołów są umieszczone 
tak, że pisklęta mogą skakać 
wprost do wody, co jest dla nich 
najbezpieczniejsze. Jeśli gniazdo 
jest nad lądem, to młode muszą 
wyskakiwać z dziupli na ziemię. 
Z reguły nic złego się im przy tym 
nie przytrafia, gdyż są bardzo 
lekkie, chronione przez puch 
i worki powietrzne.

  W Polsce jest nielicznym pta-
kiem lęgowym, stroniącym od 
towarzystwa człowieka. Wytrwale 

nurkują i potrafią przebywać pod 
wodą dłużej niż inne kaczki - 
około 40- 50 sekund i nie głębiej 
jak 5 metrów. To dość milczące 
ptaki, które w locie można roz-
poznać po charakterystycznym 
świście wydawanym przez lotki.

W Polsce jest objęty całkowitą 
ochroną.

W styczniu br. zaobserwowa-
łem jego obecność na jeziorem 
Chłop, co może potwierdzać 
obiegową opinię, że jest to naj-
bardziej czyste jezioro w naszym 
rejonie.

 
   M. Białkowski


