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Wyć, 
czy nie wyć?

Mieszkańcy Krasnego 
przeciwko budowie 
stacji bazowej 
telefonii komórkowej!

Sygnały alarmowe

Zakaz używania Wi-Fi... 

Szwajcarska
demokracja  

Gospodynie wiejskie
w powiecie pyrzyckim
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11 kwietnia 2022 r. doszło do 
spotkania mieszkańców Krasnego 
z zaproszonymi gośćmi tj. Bur-
mistrzem Lipian - Bartłomiejem 
Królikowskim, radnym Powiatu 
Pyrzyckiego Ireneuszem Dykier-
tem oraz społecznikiem Rafikiem 
Ennaoui. Na spotkaniu był obecny 
również radny Michał Wieczór, 
będący jednym z mieszkańców 
Krasnego.

Sprawa dotyczy planowanej in-
westycji na terenie wsi Krasne, tj. 
budowy stacji bazowej telefonii 
komórkowej. Mieszkańcy w obawie 

Mieszkańcy Krasnego przeciwko budowie 
stacji bazowej telefonii komórkowej!

o utratę wartości swoich nierucho-
mości jak również o swoje zdrowie 
i życie postanowili zasięgnąć 
zdania i poprosili nas o pomoc. 
Na blisko godzinnym spotkaniu 
wymieniliśmy się z mieszkańcami 
informacjami zapewniając ich, że 
zrobimy wszystko co w naszej 
mocy, by im pomóc.

Obecnie, decyzją burmistrza 
Lipian, planowana inwestycja 
została wstrzymana.

Ciąg dalszy nastąpi.

Autor: Rafik Ennaoui

30 marca została oddana do 
użytku, od dawna oczekiwana przez 
uczniów kierunków elektrycznych, 
pracownia montażu i obsługi 
instalacji, maszyn i urządzeń 

elektrycznych. Dzięki dofinan-
sowaniu w wysokości 40 000zł 
przez Zarząd Powiatu Pyrzyckie-
go oraz zaangażowaniu uczniów 
i nauczycieli, przygotowano pięć 

w pełni wyposażonych stanowisk. 
Pracownia została między innymi 
wyposażona w stoły montażowe 
i warsztatowe, ścienne panele 
instalacyjne, torby narzędziowe, 
mierniki wielkości elektrycznych 
oraz urządzenia pomiarowe sto-
sowane w odbiorach instalacji 
elektrycznych, silniki jedno- i trójfa-
zowe oraz podzespoły niezbędne 
do zabezpieczenia i budowy na-
tynkowych instalacji elektrycznych. 

Nowa klasopracownia wykorzysty-
wana będzie do przeprowadzania 
zajęć praktycznych oraz egzami-
nu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe w kwalifikacji ELE.02 
- montaż, uruchamianie i konser-
wacja instalacji, maszyn i urządzeń 
elektrycznych dla zawodu technik 
elektryk.

Łukasz Fornalczyk

Po ostatnim zamieszaniu z uru-
chomieniem syren alarmowych, 
postanowiliśmy zrobić szybką 
ankietę wśród zaprzyjaźnionych 
z redakcją osób, czy są im znane 
sygnały alarmowe uprzedzający 
o niebezpieczeństwie, czy też sy-
gnały syren Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Dziesięciolecia pokoju 
sprawiły, że ta wiedza nie wydawała 
się szczególnie istotna. Dziś w kon-
tekście wojny w Ukrainie okazuje 
się, że trzeba odrobić zaległości, 
dlatego postanowiliśmy przypomnieć 
sposoby dotyczące ostrzegania 
przed niebezpieczeństwem i mieć 
pewność, że wyjąca syrena alarmo-
wa to nie kolejne obchody jakiejś 
rocznicy, tylko realne zagrożenie.  
   Sygnały alarmowe i komunikaty 
ostrzegawcze wydano są na podsta-
wie art. 6 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 
z późn. zm. Dz. U. z 2012 r. poz. 
1101, 1407 i 1445, oraz Rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 07 
stycznia 2013 r. Poz. 96) jako po-
wszechnie obowiązujące w sytuacji 
rzeczywistego zagrożenia. 

Zgodnie z załącznikiem do roz-
porządzenia Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 
r. w sprawie systemów wykrywa-
nia skażeń i powiadamiania o ich 

Sygnały alarmowe

Nowa pracownia elektrczna 
w ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach

wystąpieniu oraz właściwości or-
ganów w tych sprawach. Jednym 
ze sposobów ogłaszania alarmów 
jest akustyczny system alarmowania 
(syreny) za pomocą których:

Ogłasza się alarm - za pomocą 
syreny akustycznej, która wytwarza 
modułowy dźwięk w okresie trzech 
minut. 

Odwołuje się alarm - za pomocą 
syreny akustycznej, która wytwarza 
stały dźwięk w okresie trzech minut. 

Syreny znajdujące się na remizach 
strażackich wchodzą w skład syste-
mu ostrzegania i alarmowania lecz 
uruchamiane są przez PSP, OSP, 
są także uruchamiane po wydaniu 
polecenia przez Gminne Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. W przy-
padku używania syren na remizach 
przez OSP polega to na tym, że 
rodzaje sygnałów dźwiękowych 
zależą od ustaleń jednostki OSP. 
Najczęściej 3 kilkunastosekundo-
we dźwięki syreny w odpowiednich 
odstępach zwiastują alarm bojowy. 
Oznacza to, że w pobliżu wydarzyło 
się coś niepokojącego i strażacy 
będą musieli pozostać w gotowości 
do działania lub wyruszyć na ak-
cję. Natomiast jeden sygnał około 
trwający 1 minutę oznacza zbiórkę 
strażaków ochotników w remizie.

PP
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W Pyrzyckim Domu Kultury od-
bywa się dziś konferencja pn. „Jak 
skutecznie wspierać dzieci, mło-
dzież i dorosłych w radzeniu sobie 
z doświadczeniem uchodźstwa. 
Psychoprofilaktyka uzależnień 
i psychoedukacja osób narażonych 
na stres pourazowy”. Uczestni-
czą w niej przedstawiciele służ 
mundurowych, służby zdrowia, 
pracownicy oświaty, prezesi sto-
warzyszeń z powiatu pyrzyckiego 
i gminy Pyrzyce. 

Jak wspierać

Organizatorem konferencji jest 
Burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska.

Na temat konferencji został 
zrealizowany materiał w Radio 
Pyrzyce 91.10MHz w studio, o pro-
blematyce konferencji opowiadały  
Sylwia Gabryelczyk, kierownik 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu 
i Zdrowia oraz Olena Muzychuk, 
psychoterapeutka. 

Materiał dostępny jest na stronie 
www.radiopyrzyce.pl

23 kwietnia 2022 r. odbył się 
pierwszy z trzech zaplanowanych 
turniejów szachowych projektu 
pn. „Szacholandia”, który reali-
zowany jest w  ramach zadania 
publicznego Gminy Przelewice 
„Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu wśród 
mieszkańców gminy poprzez 
organizację lub uczestniczenie 
w imprezach, zawodach i zajęciach 
sportowych”, realizowanego przez 
Stowarzyszenie „Przelewice dla 
Przyszłości”.

W tym dniu Przelewice były 
rzeczywiście miejscem zwanym 
„Szacholandia”, który nawiedziło 
wielu pasjonatów szachów. Re-
kordowa frekwencja. W turnieju 
wzięło udział 44 zawodników i za-
wodniczek szkół podstawowych 
i klubów sportowych województwa 
zachodniopomorskiego: Niepu-
bliczna Szkoła Podstawowa 
w Przelewicach, Szkoła Podsta-
wowa w Nr 3 w Choszcznie, Klub 
Sportowy „Skoczek Choszczno”, 
Klub Sportowy „Lasker Barlinek”. 
Rozgrywki prowadzone były sys-
temem szwajcarskim na dystansie 
7 rund, tempo gry P-10.

I Międzyszkolny Turniej Szachowy w Szachach Szybkich 
w Przelewicach – „Szachowy Potop”

W kategorii OPEN najlepszymi 
okazali się:
1. Wojciech Kowalik 6,5 pkt                 
    Skoczek Choszczno
2. Miłosz Włodarczyk 6,0 pkt              
   NSP Przelewice
3. Oliwia Domańska 6,0 pkt                 
    SP 3 Choszczno
 
W kategorii juniorów młodszych 
najlepszymi okazali się:
1. Franciszek Młynik  5,5 pkt                 
    Lasker Barlinek
2. Michał Landziński 5,0 pkt                 
    Lasker Barlinek
3. Mateusz Kukwa 4,5 pkt
    Lasker Barlinek

W kategorii juniorów starszych 
najlepszymi okazali się:
1. Wojciech Kowalik 6,5 pkt                 
    Skoczek Choszczno
2. Miłosz Włodarczyk  6,0 pkt                 
    NSP Przelewice
3. Oliwia Domańska 6,0 pkt                 
    SP 3 Choszczno

Bardzo dobrze spisał się uczeń 
klasy VI Miłosz Włodarczyk, ja-
ko reprezentant naszej szkoły. 
Wyprzedził zawodników klubów 

sportowych ”Lasker Barlinek” 
i „Skoczek Choszczno”, SP3 
Choszczno i naszej szkoły. Wy-
jątkiem był Wojciech Kowalik 
z Choszczna, który zajął I miejsce, 
a jest renomowanym zawodnikiem 
posiadającym ranking  w sza-
chach 1600. Miłosz bez rankingu. 
BRAWO! Trzech najlepszych 
zawodników turnieju otrzymało 
okolicznościowe medale, a najlepsi 
w swoich kategoriach wiekowych 
dyplomy.

Wszystkim zaangażowanym 
w realizację projektu szachowego 
składam serdeczne podziękowa-
nia, a zainteresowanych udziałem 
zapraszam na zajęcia.

             Koordynator projektu 
             Bogusław Pecuch
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Uczniowie Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Przedszkolnymi im. 
Kornela Makuszyńskiego w Lipia-

12 kwietnia 2022 roku w Py-
rzyckim Domu Kultury odbyło 
się spotkanie integracyjno-infor-
macyjne dla obywateli Ukrainy 
przebywających na terenie 
gminy Pyrzyce. Z obywatelami 
Ukrainy spotkali się pracowni-
cy Wydziału Edukacji, Kultury, 
Sportu i Zdrowia UM Pyrzyce, 
pracownica Punktu Wsparcia 
Obywateli Ukrainy, pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej, 
pracownicy Powiatowego Urzędu 
Pracy, funkcjonariusze Straży 
Miejskiej, tłumacze oraz psycho-

Projekt lipiańskiej szkoły 
nach w tym roku szkolnym biorą 
udział w projekcie grantowym pn. 
Pomorze Zachodnie – Wsparcie 

Psychologiczno – Pedagogiczne. 
Projekt realizowany w ramach 
– „Działanie 7.7 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
2014-2020”, a dofinansowany ze 
środków Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, będący częścią 
szerokiego pakietu działań an-
tycovidowych, realizowanych 
z inicjatywy Województwa Za-
chodniopomorskiego.

Celem projektu jest wsparcie 
psychologiczno – pedagogiczne 
o charakterze doraźnej odpowiedzi 
na sytuację zdrowotną spowodo-
waną COVID-19. 

W II półroczu roku szkolnego 
2021/2022 uczniowie szkoły zo-
stali objęci następującymi formami 
wsparcia: 
1. Zajęcia – trening umiejętności 
społecznych 
2. Zajęcia logopedyczne
3. Warsztaty radzenia sobie 
z emocjami i budowanie relacji 
rówieśniczych
4. Zajęcia rozwijające uzdolnienia 
matematyczne
5. Zajęcia rozwijające uzdolnienia 
geograficzne
6. Zajęcia rozwijające umiejętności 
uczenia się dla uczniów klas III
7. Zajęcia rozwijające umiejętności 
uczenia się dla klas IV. 

Spotkanie integracyjno-informacyjne
log. Podczas spotkania pyrzyccy 
urzędnicy odpowiadali na nur-
tujące naszych gości pytania 
związane z życiem w naszej 
gminie oraz udzielali informacji 
o możliwych formach wspar-
cia. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się tematy związane 
z aktywizacją zawodową i eduka-
cją ukraińskich dzieci w naszych 
szkołach. Nasi goście z dużym 
entuzjazmem przyjęli wiadomość 
o planowanej cykliczności ta-
kich integracyjno-informacyjnych 
spotkań.

Zakaz używania Wi-Fi 
w placówkach publicznych na terenie powiatu?
    11 lutego 2022 r. do Rady 

Powiatu Pyrzyckiego wpłynęła 
petycja w sprawie ochrony dzie-
ci oraz ludzi osłabionych przed 
szkodliwym wpływem na ich zdro-
wie sztucznego promieniowania 
mikrofalowego. 

Petycja, zgodnie z ustawą o sa-
morządzie powiatowym została 
przekazana do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji. W petycji 
wskazano, że motywacją dla 
jej złożenia jest „ochrona dzie-
ci oraz ludzi osłabionych przed 
szkodliwym wpływem na ich 
zdrowie sztucznego promienio-
wania mikrofalowego” i proponuje 
się wprowadzenie całkowitego 
zakazu funkcjonowania na ob-
szarach domów dziecka, żłobków, 
przedszkoli, szkół podstawowych, 

szkół średnich, szpitali, hospicjów, 
domów pomocy społecznej sieci 
Wi-Fi, co może być realizowane 
poprzez np. kompletne wyłącze-
nie w routerach znajdujących się 
na terenach placówek opcji Wi-Fi 
i przejście w palcówkach w ca-
łości na połączenia internetowe 
drogą kablową (Ethernet). Zapro-
ponowano również, aby zakaz 
obowiązywał pod groźbą kary „np. 
w wysokości 100 zł za każdy dzień 
stosowania przez placówkę Wi-Fi” 

Projekt uchwały przygotowany 
przez Komisje Skarg, Wniosków 
i Petycji dotyczący petycji przygo-
towanej na najbliższą sesję Rady 
Powiatu nie przewiduje zakazu 
używania wifi, ani kar za jego nie-
przestrzeganie, proponuję jednak:

1. W zakresie wprowadzenia 
całkowitego zakazu używania 
w jednostkach organizacyjnych 
Powiatu Pyrzyckiego sieci Wifi, 
uznaje się za organ niewłaściwy do 
rozpatrzenia petycji z powodu bra-
ku podstaw prawnych i kompetencji 
rady w tym zakresie i przekazuje 
ją, zgodnie z właściwością, do 
Ministra Zdrowia.

2. W zakresie ustanowienia cał-
kowitego zakazu korzystania przez 
uczniów z telefonów komórkowych, 
uznaje się za organ niewłaściwy do 
rozpatrzenia petycji i przekazuje 
ją, zgodnie z właściwością, do 
Ministra Edukacji i Nauki.

3. W zakresie zainicjowania 
przez Radę Powiatu Pyrzyckiego 
kampanii informacyjnych na temat 
zagrożeń związanych z ekspozy-

cją na mikrofale w jednostkach 
oświatowych, uznaje petycję za 
zasadną i zobowiązuje Komisję 
ds. Społecznych Rady Powiatu 
Pyrzyckiego do zorganizowania 
posiedzenia w sprawie ustalenia 
sposobu edukacji dzieci i młodzieży 
z Powiatu Pyrzyckiego z zakresu 
bezpiecznego korzystania z tech-
nologii bezprzewodowych. Zwraca 
się do Zarządu Powiatu o podjęcie 
działań zmierzających do pozy-
skania środków na rzecz rozwoju 
technologii światłowodowych na 
terenie Powiatu Pyrzyckiego.

Decyzja, czy zakazać używania 
wi-fi i karać, czy nie, zapadnie 27 
kwietnia 2022 podczas sesji Rady 
Powiatu Pyrzyckiego.
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6 kwietnia br. w Przelewicach 
odbyła się uroczystość nadania im. 
Wojciecha Matusiaka komplekso-
wi sportowemu w Przelewicach. 
Kolarza szosowego i torowego 
z Lucina, biorącego udział w Igrzy-
skach Olimpijskich 1968 i 1976, 
mistrzostwach  świata  i wielo-
krotnie Wyścigu Pokoju.  W skład 
kompleksu wchodzą: hala i boisko 
sportowe wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą.  Uroczystość 
rozpoczęła się rajdem kolarskim 
szlakiem Wojciecha Matusiaka 
z udziałem kolarzy amatorów. 
Rajd zabezpieczali strażacy z OSP 
Przelewice i OSP Jesionowo oraz 
policjanci z Komisariatu Policji 
w Lipianach. 

W imprezie wśród  zaproszo-
nych gości byli: olimpijczycy  
Róża Data-Ptak,   Dorota Brzo-
zowska, Wojciech Matusiak, 
Krzysztof Pierwieniecki, Janusz 
Brzozowski,  Ryszard Chybiński 
i Andrzej Sikorski, prof. Jerzy Eider, 
wicemarszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego Olgierd 
Kustosz wraz z  członkiem Zarządu 
Stanisławem Wziątkiem, wice-
prezes PKO1 Ryszard Stadniuk, 
prezes Zachodniopomorskiej Rady 
Olimpijskiej Stanisław Kopeć, Jerzy 
Goclik, członek Zarządu ZROl  oraz 
przedstawiciele władz powiatowych 
i samorządowych oraz dyrektorzy 
szkół, a także radni Rady Gminy 
Przelewice z przewodniczącym 
Marianem Świderskim  na czele 
oraz sołtysi i ks. proboszcz kan. 
Roman Dutko oraz  mieszkańcy 

naszej gminy. Wśród gości nie 
zabrakło również kolarskich braci 
z czasów startu naszego patrona: 
Czesława Polewiaka, Stanisława 
Weryka i Franciszka Harbacewicza.

Podczas uroczystości dokonano 
odsłonięcia napisu na zewnętrznej 
ścianie hali sportowej. Doniosłym 
momentem było wręczenie p. Woj-
ciechowi Matusiakowi uchwały 
Rady Gminy w Przelewicach 
w sprawie nadania nazwy komplek-
sowi sportowemu jego imieniem 
oraz medali PKOl-u „Za Zasługi dla 
Polskiego Ruchu Olimpijskiego”, 
złotego Wojciechowi Matusiakowi 
i srebrnego Gminie Przelewice. 
Dokonano również odsłonięcia 
tablic pamiątkowych Wojciecha 
Matusiaka i Wojciecha Zabłockie-
go, a także przygotowano o nich 
wystawę. Warto dodać, że czte-
rokrotny olimpijczyk i medalista 
Wojciech Zabłocki był również 
znanym projektantem, w tym 
naszej  hali sportowej otwartej 
w 2005r., z jego udziałem.

W dalszej części uroczystości 
olimpijczycy wręczyli statuetki 
uczniom 4 szkół podstawowych 
z terenu naszej gminy, zwycięz-
com Konkursu Wiedzy Olimpijskiej 
organizowanego przez Pyrzycki 
Klub Olimpijczyka.

W programie artystycznym 
uczniowie Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej w Przelewicach  
(NSP) zaprezentowali pokaz 
rowerowy, gimnastyczny i wokal-
no-poetycki. Odbył się również 
pokaz szermierczy w wykonaniu 

zawodników Klubu  MKS „Kusy” 
Szczecin, a całość poprowadził 
redaktor Radia Szczecin Artur 
Dyczewski, dziennikarz sportowy 
na igrzyskach 2008, 2016 i 2021.

Fundatorami nagród byli: Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Zachod-
niopomorska Rada Olimpijska, 
Wojciech Matusiak oraz Wójt Gmi-
ny Przelewice i Stowarzyszenie 
Inkubator Pomysłów.

Głównymi organizatorami 
uroczystości byli  wójt gminy 
Mieczysław Mularczyk, NSP Prze-
lewice, Stowarzyszenie „Przelewice 
dla Przyszłości” i Stowarzyszenie 
Inkubator Pomysłów. Współorgani-
zatorzy: Zachodniopomorska Rada 
Olimpijska – inicjator nadania im. 
Wojciecha Matusiaka komplekso-
wi sportowemu w Przelewicach, 
Pyrzycki Klub Olimpijczyka, Sto-
warzyszenie „Pyrzyce Rowerowe” 
i Zachodniopomorskie Zrzeszenie 
LZS.

 
Po zakończeniu części oficjalnej 
dzieci poczęstowano pyszną gro-
chówką, a  gości zaproszono do 
GCK-u Przelewice, dla których 
poczęstunek przygotowały panie 
ze Stowarzyszenia „Bo Jak Nie My 
To Kto” i KGW Przywodzie. Na-
szym gościom czas umilił występ 
artystyczny zespołu „Jutrzenka” 
Przelewice, przeplatany wiersza-
mi naszej poetki Krystyny Nawój 
i skeczem Grażyny Niedzieli.

Dziękujemy serdecznie panu 
Wojciechowi Matusiakowi i wszyst-

kim gościom, którzy zaszczycili 
nas swoją obecnością podczas 
uroczystości, dyrektorom, uczestni-
czącym w imprezie dzieciom  i ich 
opiekunom ze wszystkich szkół 
z terenu naszej gminy, a także 
mieszkańcom gminy. Dziękujemy 
także zaangażowanym w orga-
nizację imprezy osobom, w tym: 
pracownikom UG Przelewice, 
NSP  Przelewice, Stowarzysze-
niu „Przelewice dla Przyszłości” 
i Stowarzyszeniu Inkubator Pomy-
słów,  Zachodniopomorskiej Radzie 
Olimpijskiej, Pyrzyckiemu Klubowi 
Olimpijczyka, inicjatorom przedsię-
wzięcia, Stowarzyszeniu „Pyrzyce 
Rowerowe”, Zachodniopomor-
skiemu Zrzeszeniu LZS, PMOS 
Pyrzyce i Biblioteka - Gminne 
Centrum Kultury w Przelewicach,  
OSP Przelewice i OSP Jesionowo, 
KP Lipiany, a także paniom ze 
Stowarzyszenia „Bo Jak Nie My 
To Kto” i KGW Przywodzie.

Jako organizatorów cieszy 
nas fakt, iż główny bohater tej 
uroczystości Wojciech Matusiak 
w wywiadzie dla Radia Szczecin 
wyraził  następujące słowa po-
dziękowania: „… Nie wiem, jak 
dziękować. Władze gminy zrobiły 
mi największy prezent życia. Tu 
się wychowałem, tu się wszystko 
zaczęło (…)”.

Anna Garzyńska 
– UG Przelewice

foto. Anna Garzyńska

Uroczystość Nadania Kompleksowi Sportowemu w Przelewicach
imienia Wojciecha Matusiaka
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WÓJT  GMINY
  KOZIELICE

informuje, 
że w Urzędzie Gminy Kozielice, 

Kozielice 73
wywieszony został WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI 

przeznaczonych  do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

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

Obręb Załęże działka 267/9  pow. 1,6900 ha.
Obręb Załęże działka 138/1 pow. 1,68 ha.

Obręb Przydarłów część działki 8/3 pow. 0,1125 ha.
Obręb Tetyń część działki 682/3 pow. 106 m².

ObrębTrzebórz część działki 118 pow. 0,1364 ha.
Obręb Siemczyn część działki 84/5  pow. 250 m².

Obręb Siemczyn część działki 84/5   179 m².

Mieszkańcy tego kraju są pytani 
przez rządzących o to, czy chcą, 
by reklamować tytoń, albo czy 
z budżetu państwa dać 2,5 tysiąca 
franków na jedno dziecko. Ten 
ostatni pomysł jednak przepadł, 
bo szwajcarzy zdają sobie sprawę, 
kto by za to wszystko zapłacił, aż 
76,9 proc. Szwajcarów odrzuciło 
projekt ustawy, w wyniku której 
państwo miałoby obowiązek wy-
płacania każdemu dorosłemu 2,5 
tysiąca franków (9,9 tys. zł), a na 
każdego nieletniego 625 franków 
(2,5 tys. zł) miesięcznie. W Pol-
sce taka sytuacja jest po prostu 
niemożliwa, wynik referendum – 
konsultacji byłby odwrotny. 

Należy przyjąć, że model demo-
kracji szwajcarskiej jest najdalej 
idącym jeżeli chodzi o rządzenie 
krajem. W Polsce referenda kojarzą 
się nam z sytuacjami negatywny-
mi, nie z bieżącym zarządzaniem 
krajem. Referenda szczególnie 
te samorządowe ogłaszane są, 
gdy obywatele chcą odwołać radę 

gminy, wójta, burmistrz, prezydenta 
miasta lub wszystkich na raz.

Inną formą zapytania miesz-
kańców miast i gmin o ich opinie 
dotyczącą jakiś spraw, problemów 
są konsultacje społeczne. Ich wynik 
nie jest dla władzy zobowiązujący, 
ale daje jej do dalszych decyzji 
dość silny argument w postaci 
wypełnionych ankiet, na których 
mieszkańcy wypowiadają się w tej 
czy innej sprawie. 

W gminie Pyrzyce mamy 
w kwietniu 2022 roku, aż dwie 
ogłoszone przez Burmistrz Pyrzyc 
Marzenę Podzińską konsultacje. 
Pierwsza ogłoszona 7 kwietnia 
dotyczących postawienia masz-
tu i flagi w ramach projektu „Pod 
Biało – Czerwoną”. Konsultacje 
prowadzone będą w okresie od 
11 kwietnia 2022 r. do 25 kwietnia 
2022r. Celem konsultacji jest po-
znanie Państwa opinii w sprawie 
wyboru lokalizacji postawienia 
masztu i flagi w ramach projektu 
„ Pod Biało – Czerwoną”. Konsul-

tacje przeprowadzone zostaną za 
pomocą „Formularza konsultacyj-
nego” stanowiącego załącznik nr 
1 do Zarządzenia NR 888/2022 
Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 kwiet-
nia 2022 r.

Drugie konsultacje, ogłoszone 
20 kwietnia,  dotyczące likwidacji 
(rozbiórki) pomnika zwanego „Po-
mnikiem Pamięci” w Pyrzycach 
zlokalizowanego na działce nr 38/4 
obręb 8 miasta Pyrzyce. Konsul-
tacje prowadzone będą w okresie 
od 21 kwietnia 2022 r. do 19 ma-
ja 2022r. Celem konsultacji jest 
poznanie opinii  mieszkańców 
w sprawie likwidacji (rozbiórki) 
pomnika zwanego „Pomnikiem 
Pamięci” w Pyrzycach zlokalizo-
wanego na działce nr 38/4 obręb 8 
miasta Pyrzyce. Konsultacje prze-
prowadzone zostaną za pomocą 
anonimowej „Ankiety” stanowiącej 
załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 
895/2022 Burmistrza Pyrzyc z  14 
kwietnia 2022 r.

 Ankiety dotyczące obu kon-
sultacji dostępne są do pobrania 
w Punkcie Informacyjnym Urzędu 
Miejskiego, oraz elektronicznie 
pod adresem : https://bip.pyrzyce.
um.gov.pl w zakładce „konsultacje 
społeczne”.

Wypełnioną ankietę należy 
umieścić w urnie wystawionej 
w siedzibie Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach (parter budynku 
– Punkt Informacyjny) od po-
niedziałku do piątku w godz. od 
7.30. do 14.30, lub przesłać drogą 
e - mailową na adres: konsulta-
cje@pyrzyce.um.gov.pl w terminie 
określonym w każdej konsultacji.

Zachęcamy do wzięcia udziału 
w obu konsultacjach, bo z nimi jest 
tak jak z wyborami, na które po 
prostu należy pójść, między innymi 
po to, żeby później nie narzekać, 
że ktoś za nas podejmuje te czy 
inne decyzje.

PP

Szwajcarska demokracja  
W Szwajcarii, ojczyźnie demokracji bezpośredniej, 

obywatele rozstrzygają w referendach nawet 20-30 
spraw rocznie. 

21 kwietnia 2022 r. Wójt Gminy 
Warnice Alina Werstak podpisała 
umowę z prezesem TRANS-MASZ 
Przedsiębiorstwo Transportu i Ma-
szyn Drogowych Spółka Akcyjna 
Piotrem Dębowskim. 

Umowa została podpisana przy 
udziale przedstawicielki Banku 
Gospodarstwa Krajowego pani 
Anny Pawlak, dyrektora ds. Roz-
woju Relacji Społecznych Zespołu 
Północ BGK.

Umowa na przebudowę drogi gminnej 
podpisana
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Widokówki są źródłem 
wielu rodzajów wartości. 
Można mówić o ich ocenie 
sentymentalnej lub inaczej 
o wartości uczuciowej, zwią-
zanej z przywiązaniem do 
prezentowanych treści 
kartki (nie tylko zdjęć - ale 
np. z zapisów korespon-
dencji). Można oceniać je 
również z punktu widzenia 
ich wartości artystycznej, np. 
techniki wykonania. Nie bez 
znaczenia jest ich wartość 
handlowa. Dziś funkcjonu-
je już niemal prawdziwy 
„przemysł” wymiany kart 
pocztowych w postaci: giełd 
kolekcjonerskich, tematycz-
nych portali handlowych, 
czy sklepów internetowych. 
Bezsprzecznie, to jednak 

Dokumentalna wartość widokówek
wartość dokumentalna pocz-
tówki pozostaje chyba jedynym 
kryterium, które można oceniać 
w sposób obiektywny, gdyż co 
do uczuć czy ocen artyzmu wy-
konania można mieć już zdania 
różne.

Fotografowie tworzący pocz-
tówki (nie zawsze tożsami 
z wydawcami) mogą do dziś 
dawać nam rozmaite świadectwo, 
w dodatku bardzo precyzyjne 
i niemożliwe do zastąpienia, o lu-
dziach, wydarzeniach, miejscach. 
Mając na uwadze to, że na po-
czątku XX wieku prasa codzienna 
publikowała rzadko lub prawie 
wcale, zdjęcia znane dziś ze 
starych widokówek, poświęcone 
wówczas bieżącym wydarzeniom, 
to z pewnych faktów, oraz zajść, 
stanowią często jedyne wizualne 

ślady historycznych wydarzeń. 
Historyk, archiwista, socjolog 
lub po prostu każdy dociekliwy 
może znaleźć w pocztówkach 
prawdziwą kopalnię informa-
cji. Ten fakt przyczynił się do 
odrodzenia zainteresowania sta-
rymi kartami pocztowymi już na 
początku lat 70-tych ubiegłego 
wieku. Nie tylko kolekcjonerzy 
zaczęli odkrywać je na nowo i po-
szukiwać ważnych dokumentów, 
ale równocześnie, także foto-
grafowie przedsięwzięli edycję 
klisz dokumentujących wydarze-
nia lub archiwizację świadectw 
współczesnego, odchodzącego 
w zapomnienie świata.

Przykładem takiego postrze-
gania kart pocztowych jest 
widokówka prezentująca, ze 
znanej już i opisanej uroczy-

stości, odwiedzin Pyrzyc 
przez „rycerzy” Pankengra-
fów (Grafen vor der Panke). 
To oczywiście nie był żaden 
najazd na Pyrzyce, a przy-
najmniej nie agresywny, 
tylko coroczna impreza 
związana z okolicznością 
odbijania co ciekawszych 
miast przez rycerzy Pan-
kengrafów. W 1937 roku na 
taką nominację zasłużyły 
właśnie Pyrzyce.

Prezentowana widokówka 
przedstawia zdjęcie z tej 
uroczystości. Karta została 
nadana 19.06.1937 roku 
na poczcie w Pyrzycach 
i została opatrzona oko-
licznościową pieczęcią. 
Wydawca W.Sikorski, Pyritz.  
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Przedmiotem umowy jest 
pełnienie funkcji Inżyniera Kon-
traktu wraz z kompleksowym 
nadzorem inwestorskim przy re-
alizacji inwestycji pn. Pełnienie 
funkcji Inżyniera Kontraktu wraz  
z kompleksowym nadzorem inwe-
storskim przy realizacji inwestycji 
pn. „Ogrody Przelewice – moder-
nizacja i rozbudowa historycznego 
folwarku w Przelewicach wraz 
z niezbędną infrastrukturą”. 

Zaczęło się więc!
W ramach inwestycji zostanie 

przeprowadzony komplek-
sowy remont konserwatorski  
XIX-wiecznego pałacu, który stanie 
się obiektem hotelowo-konferen-
cyjnym. Zabytkowy dwór, obecnie 
nieużytkowany, po odrestauro-
waniu będzie siedzibą instytucji 
i punktem informacji turystycz-
nej.  Oranżeria, w której dzisiaj 
podziwiamy ciekawe gatunki 
roślin klimatu śródziemnomor-
skiego,  zostanie wzbogacona 

Pierwszy krok w inwestycję.  
Ogrody Przelewice podpisały umowę z inżynierem kontraktu.

o motylarnię i zmodernizowana 
na potrzeby edukacyjne, kultural-
ne i wystawiennicze. Inwestycja 
obejmuje również remont budynku 
spichlerza, który stanie się obiek-
tem działalności  lokalnych grup 
działania z wydzieloną częścią 
magazynowo-archiwalną, wysta-
wienniczo-socjalną, edukacyjną 
oraz konferencyjną. Rozlewnia 
będzie przystosowana do pełnienia 
funkcji „laboratorium kuchennego”. 

Duże zmiany nastąpią również 
w Ogrodzie Dendrologicznym. Na 
ogrodowych polanach urządzone 
zostaną strefy rekreacyjne dla go-
ści ogrodu. Znajdować się tu będą 
place zabaw dla dzieci z podzia-
łem na dzieci najmłodsze, starsze 
i młodzież, miejsca na ogniska – 
paleniska, dwie wiaty-  w tym jedna 
dla około 100 uczestników oraz 
elementy małej architektury, ławki, 
siedziska oraz hamaki. W ramach 
inwestycji usytuowane zostaną 
w ogrodzie toalety ogólnodostęp-

ne przystosowane dla potrzeb 
osób z niepełnosprawnością oraz 
z przewijakiem dla dzieci. Nowe 
oblicze otrzyma ogród japoński, 
który zostanie zrewitalizowany 
poprzez odrestaurowanie pawi-
lonu japońskiego, przywróceniu 
charakteru wody płynącej w stawie 
z karpiami koi. 

W ramach zadania inwesty-
cyjnego zostanie zaaranżowane 
nowoczesne podświetlenie odre-
montowanych budynków. Światło 

podkreślać będzie bryłę obiektu, 
ale i  ważniejsze detale architekto-
niczne. W ogrodzie zostaną także 
wykonane delikatne iluminacje 
niektórych ścieżek oraz remont 
szałasu pasterskiego.  

Przed nami krok kolejny. Wy-
łonienie wykonawcy, który spełni 
określone warunki, aby móc zre-
alizować ambitny plan ogrodów 
Przelewice. Inwestycja szacowana 
jest na kwotę ponad 32 miliony. 

4 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa pomiędzy Ogrodami 
Przelewice – Zachodniopomorskim Centrum Kultury Obszarów Wiej-
skich i Edukacji Ekologicznej, a Zachodnim Centrum Konsultingowym 
EURO INVEST Sp. z o. o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
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11 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach, po raz ko-
lejny zawodnicy z gminy Pyrzyce, którzy odnieśli sukcesy w swoich 
dyscyplinach sportu w 2021 roku otrzymali nagrody i stypendia 
sportowe. Wszystkim nagrodzonym, trenerom oraz rodzicom jeszcze 
raz życzę dalszego rozwoju sportowego, osiągania jak najwyższych 
wyników sportowych oraz dziękuję za wkład w promocję naszej gminy.

Nagrody przyznano następującym zawodnikom:
Rafał Kowalczyk – zawodnik LKS „Spartakus” (sumo), trener: 

Grzegorz Jasek
Aleksander Gorący – zawodnik LKS „Spartakus” (sumo), trener: 

Grzegorz Jasek
Mateusz Socha – zawodnik Stowarzyszenia Klub Karate LZS 

„Antai” (karate), trener: Tomasz Socha
Wiktoria Staszak – zawodniczka LKS „Spartakus” (sumo), trener: 

Grzegorz Jasek
Stypendia przyznano następującym zawodnikom:
Anastazja Kabzińska - zawodniczka Husaria Fight Team (zapa-

sy), trener: Wojciech Antczak
Amelia Laskowska – zawodniczka Husaria Fight Team (zapasy), 

trener: Wojciech Antczak
Rafał Kowalczyk – zawodnik LKS „Spartakus” (sumo), trener: 

Grzegorz Jasek
Paweł Polberk – zawodnik LKS „Spartakus” (sumo), trener: Grze-

gorz Jasek
Aleksander Gorący – zawodnik LKS „Spartakus” (sumo), trener: 

Grzegorz Jasek
Jakub Żółtański – zawodnik LKS „Spartakus” (sumo), trener: 

Grzegorz Jasek
Filip Fidler – zawodnik LKS „Spartakus” (sumo), trener: Grzegorz 

Jasek
Wiktor Piwoni – zawodnik LKS „Spartakus” (sumo), trener: Grze-

gorz Jasek
Weronika Dyszkiewicz - zawodniczka LKS „Spartakus” (zapasy), 

trener: Romuald Pełka
Paulina Dyszkiewicz - zawodniczka LKS „Spartakus” (sumo), 

trener: Grzegorz Jasek
Mateusz Socha – zawodnik Stowarzyszenie Klub Karate LZS 

„Antai” (karate), trener: Tomasz Socha
Amelia Kacprzak - LMKS „Żak” (lekkoatletyka), trener: Wojciech 

Piwowarczyk

„Gratuluję sukcesów sportowych wszystkim wyróżnionym za-
wodnikom, trenerom i życzę kolejnych medali. Sukcesy pyrzyckich 
sportowców oprócz sportowej satysfakcji z wyników, mają także duże 
znaczenie w promowaniu naszej gminy." - powiedziała po spotkaniu 
Marzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc. 

NAGRODY i STYPENDIA SPORTOWE PRZYZNANE

Zgodnie z uchwałą Rady Miej-
skiej w Pyrzycach NR XLVII/363/22 
z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na 
terenie gminy Pyrzyce właściciele 
nieruchomości zobowiązani są do 
indywidualnego, trwałego i widocz-
nego oznakowania pojemnika na 
odpady adresem nieruchomości, 
do której przynależy. Oznakowanie 
pojemnika winno być wyko-
nane literami drukowanymi 
o wysokości co najmniej 10 
cm oraz być umieszczone na 

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

Brak oznakowania pojemników 
może skutkować nieodebraniem 
odpadów komunalnych przez na-
szych pracowników. 

Pojemniki na śmieci 
muszą być oznakowane 
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PPRAWO  I  RAWO  I  GGOSPODARKAOSPODARKA§
 Tegoroczne obchody 12. rocz-

nicy katastrofy samolotu Tu-154M, 
w której zginęło 96 osób, w tym 
prezydent Lech Kaczyński i jego 
małżonka, oraz ostatni prezydent 
RP na uchodźstwie Ryszard Ka-
czorowski zostały zaplątane w dość 
dziwny spór. Politycy, samorzą-
dowcy, mieszkańcy miast i gmin 
rozpoczęli w sobotę 9 kwietnia 
publiczną debatę na wszelkich 
dostępnych nośnikach o tym, 
czy na polecenie  Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  
uruchomić syreny alarmowe 10  
kwietnia o godzinie 8.41 tak jak było 
to dotychczas, czy w dobie wojny 
w Ukrainie i obecności w Polsce  
2.5  miliona ukraińskich uchodź-
ców, syren nie włączać. 

Jak przekazało MSWiA, do osób 
posiadających ukraińskie karty SIM 
logujących się do polskich sieci 
komórkowych przesłany został 
Alert RCB z informacją o planowa-
nym uruchomieniu w niedzielę 10 
kwietnia syren w hołdzie Ofiarom 
Katastrofy Smoleńskiej. MSWiA 
podkreśliło w swoich komunika-
tach, że mieszkańcy nie powinni 
podejmować żadnych czynności 
w związku z syrenami, które usły-
szą 10 kwietnia.

Zgodnie z polskimi przepisami, 
zadanie polegające na ostrzeganiu 
i alarmowaniu ludności jest wy-
konywane przez każdego szefa 
obrony cywilnej na administro-
wanym przez niego terenie. Na 
szczeblu wojewódzkim jest nim 
wojewoda, w powiecie starosta, 
w mieście prezydent lub burmistrz, 
natomiast w gminie wójt. Syreny 
alarmowe należą do systemu wy-
krywania i alarmowania.

Decyzja spotkała się ze sprze-
ciwem ze strony niektórych 
samorządowców, którzy zaape-
lowali o niewłączanie alarmu, gdyż 
może to negatywnie wpłynąć na 
przebywających w naszym kraju 
uchodźców z Ukrainy. W niedzie-
lę 10 kwietnia okazało się, że 
w niektórych gminach powiatu 

Wyć, czy nie wyć?
pyrzyckiego syreny zostały uru-
chomione, w innych nie. Mimo 
że MSWiA  poinformowało, że 
w tych miastach, gminach, gdzie 
samorządowcy nie włączą syren 
alarmowych zostaną one urucho-
mione zdalnie.

Oto jak wyglądała opisywana 
powyżej sytuacja w każdej gminie 
powiatu pyrzyckiego zapytaliśmy 
burmistrzów i wójtów kierując do 
nich pytania jak poniżej.

Proszę o udzielenie następują-
cych informacji na temat decyzji 
Wojewody Zachodniopomorskiego 

z dnia 9 kwietnia 2022, dotyczącej 
uruchomienia syren alarmowych.

1. Jakie było Pana stanowisko, 
decyzja w tej sprawie?

2. Jeżeli syreny alarmowe zostały 
włączone, to proszę o informację, 
czy uruchomienia dokonały służ-
by gminy, czy służby wojewody 
samodzielnie uruchomiły syreny 
na trenie gminy?

3. Czy odnotowaliście Pań-
stwo trening uruchamiania syren 
alarmowych w trybie zdalnego 

uruchamiania przez służby wo-
jewody, jeżeli tak, to kiedy to się 
odbyło?

ODPOWIEDŹ 
GMINY WARNICE

1. Przystąpiono do realizacji 
ćwiczenia zgodnie z planem.

2. Zgodnie z procedurami i pla-
nem Szkolenia Obronnego Gminy 
Warnice na 2022 syreny zostały 
uruchomione przez służby Gminy. 

3. Nie dotyczy to naszej sytuacji.

ODPOWIEDŹ 
GMINY BIELICE 

1. W odpowiedzi na Pana za-
pytanie dot. uruchomienia syren 
alarmowych, informuję Pana, 
że w dniu 10 kwietnia 2022r. 
o godz.8.41 decyzją Wójta Gminy 
Bielice nie zostały uruchomione 
syreny alarmowe z uwagi na 
zbyt późne otrzymanie maila 
z poleceniem Wojewody Za-
chodniopomorskiego, które 

uniemożliwiło przeprowadzenie 
treningu zgodnie z § 11 ust. 1  
w  związku z § 10 ust. 4  rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 
7 stycznia 2013 r. w sprawie 
systemów wykrywania skażeń 
i powiadamiania o ich wystąpieniu 
oraz właściwości organów w tych 
sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96).

2. Pkt. 2  Nie dotyczy 
3. Nie odnotowano treningu 

uruchamiania syren alarmowych 
w trybie zdalnego uruchamiania 
przez służby wojewody.

 
ODPOWIEDŹ 
GMINY PRZELEWICE

1. Wójt Gminy Przelewice 
wykonał polecenie Wojewody 
Zachodniopomorskiego o prze-
prowadzeniu treningu uruchamiania 
syren alarmowych i ich pracy 
w dniu 10.04.2022 r.

2. Uruchomienia dokonały służby 
gminne.

3. Syreny nie były uruchamiane  
w trybie zdalnego uruchamiania 
przez służby wojewody.

ODPOWIEDŹ 
GMINY LIPIANY 

1. Na terenie gminy Lipiany nie 
zostały uruchomione syreny alar-
mowe 10.04.2022 r. o godzinie 
8.41. Termin otrzymania maila 
z poleceniem Pana Wojewody 
(godzina 10.02) uniemożliwił prze-
prowadzenie treningu zgodnie z § 
11 ust. 1w związku z § 10 ust. 4  
rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie 
systemów wykrywania skażeń 
i powiadamiania o ich wystąpieniu 
oraz właściwości organów w tych 
sprawach (Dz. U. z 2013, poz. 96).

2.  Nie dotyczy
3.  Nie 

ODPOWIEDŹ 
GMINY PYRZYCE

1. Biorąc pod uwagę termin na-
desłania polecenia uniemożliwiło 
to z wyprzedzeniem 24-godzinnym 
ogłoszenie w środkach maso-
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wego przekazu i na stronach 
internetowych Urzędu Miejskiego 
komunikatu o planowanym treningu 
uruchomienia syren alarmowych 
i ich pracy w dniu 10.04.2022 r., go-
dzina 08:41.  Mając na względzie, 
iż polecenie zostało nadesłane  
9 kwietnia 2022 roku o godz. 10:02, 
w związku z czym trudno byłoby  
dotrzeć z informacją do wszystkich 
obywateli Ukrainy, u których syreny 
mogłyby wywołać strach, niepew-
ność oraz pogłębić ich traumę, 
a wśród pyrzyczan wywołać po-
czucie niepewności Burmistrz 
Pyrzyc podjęła decyzję, że Gmina 
Pyrzyce syren alarmowych w dniu  
10 kwietnia 2022 roku o godz. 
8:41 nie włączyła.

Odpowiedz na pytanie nr 2: 
Syreny alarmowe przez Gminę 

Pyrzyce nie zostały uruchomione, 
nie stwierdzono też, aby służby 
wojewody samodzielnie urucho-
miły syreny alarmowe na terenie 
Gminy Pyrzyce.

Odpowiedz na pytanie nr 3: 
Gmina Pyrzyce nie odnotowa-

ła treningu uruchomienia syren 
alarmowych w trybie zdalnego  
uruchamiania przez służby wo-
jewody.

ODPOWIEDŹ
GMINY KOZIELICE

1. Wójt Gminy Kozielice podjął 
decyzję o wykonaniu polecenia 
zawartego w piśmie Wojewody 

   28 marca 2022 Starostwo 
Powiatowe w Pyrzycach  ogło-
siło przetarg nieograniczony na 
realizację zadania „Modernizacja 
sieci dróg, przepustów/mostów 
i chodników na terenie powiatu 
pyrzyckiego” 

Przetarg został podzielony na 
3 części. Składanie ofert było do 
12.04.2022.

Złożono 2 oferty:
1. Firma Maldrobud Sp. z o.o. 

Spółka komandytowa ul. Króle-
wicka 43 74-300 Myślibórz na 
wszystkie 3 części za kwoty brutto:

- cz. 1 – 4 873 030,01 zł
- cz. 2 – 4 977 615,51 zł
- cz. 3 – 4 279 984,56 zł

2. Strabag Sp. z o.o. ul. Par-
zniewska 10, 05-800 Pruszków 
tylko na 2 części za kwotę brutto:

- cz. 1 – 5 675 750,81 zł 
- cz. 2 – 5 500 462,77 zł

Komisja przetargowa w dniu 
20.04 wybrała wykonawcę firmę 
Maldrobud. Do 11 maja planujemy  
podpisanie umowa z wykonawcą. 

Zachodniopomorskiego z dnia 
9 kwietnia 2022 r. nakazujące-
go przeprowadzenie treningu 
systemów alarmowych. O włą-
czeniu syren zostali powiadomieni 
uchodźcy z Ukrainy przebywający 
na terenie naszej gminy. 

2. Syreny alarmowe zostały 
włączone przez członków poszcze-
gólnych jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych 10 kwietnia 2022 
roku o godz. 8.41 na czas 3 minut. 

3. Służby wojewody nie mają 
fizycznej możliwości zdalnego uru-
chomienia syren alarmowych na 
terenie Gminy Kozielice.

Syreny alarmowe są rozlo-
kowane w każdym mieście, 
a ich sprawne działanie sprzyja 

bezpieczeństwu. Służyć mają kon-
kretnemu celowi, czyli zapewniać 
łączność z mieszkańcami na wypa-
dek konieczności uprzedzenia ich 
o zbliżającym się zagrożeniu. Może 
być to klęska żywiołowa, nalot bom-
bowy lub groźne skażenie. Dźwięk 
syren stanowi także tradycyjną 
oprawę uroczystości o zasięgu 
ogólnopolskim i regionalnym, 
co przy totalnym braku edukacji 
społeczeństwa co do znaczenia 
poszczególnych sygnałów powo-
duje, że cały system, oczywiście 
według mnie, nie spełnia obecnie 
wymogów alarmowych. Z reguły 
słysząc sygnał syreny myślimy 
o strażakach ochotnikach, albo 
o  jakiejś istotnej rocznicy.

 
Ryszard Tański 

Przetarg 
na inwestycje w ramach
Polskiego Ładu 
rozstrzygnięty

Realizowane przedsięwzięcia 
w ramach zadania to:

1. Modernizacja  nawierzchni 
chodników na drodze powiato-
wa nr 1617Z ul. Niepodległości 
w Pyrzycach

2. Modernizacja  nawierzchni 
chodników na drodze powiatowa nr 
1615Z ul. Kwiatowa w Pyrzycach

3. Modernizacja  nawierzchni 
chodników na drodze powiatowa 
nr 1611Z ul. Jana Pawła II w Py-
rzycach

4. Modernizacja  nawierzchni 
chodników na drodze powiatowa 
nr 1629Z ul. Wojska Polskiego 
w Pyrzycach

5. Modernizacja  nawierzchni 
chodników na drodze powiato-
wa nr 1632Z ul. Żwirki i Wigury 
w Pyrzycach

6. Modernizacja  nawierzchni 
chodników na drodze powiatowa nr 
1624Z ul. Sikorskiego w Pyrzycach

7. Modernizacja jezdni i chod-
ników drogi powiatowej nr 1613Z 
ul. Kościuszki w Pyrzycach

8. Modernizacja jezdni i chod-
ników drogi powiatowej nr 1627Z 
ul. Szkolna w Pyrzycach

9. Modernizacja  nawierzchni 
chodników na drodze powiatowa nr 
1631Z ul. Zabytkowa  w Pyrzycach

10. Modernizacja nawierzchni 
jezdni drogi powiatowej nr 1614Z- 
ul. Krótka

11. Modernizacja nawierzchni 
jezdni drogi powiatowej nr 1557Z 
– Derczewo – Lipiany

12. Modernizacja  nawierzchni 
chodników na drodze powiatowa 
nr 1594Z ul. Lipowa w Lipianach

13. Modernizacja  nawierzchni 
chodników na drodze powiatowa 
nr 1572Z Krasne, gm. Lipiany

14. Modernizacja nawierzchni 
jezdni drogi powiatowej nr 1578Z- 
Płońsko - Przywodzie

15. Modernizacja nawierzchni 
jezdni drogi powiatowej nr 1713Z- 
Warnice - Dębica

16. Modernizacja  nawierzchni 
drogi powiatowej nr 1351Z Bielice 
– Parsów

„Obecnie samorządy w całej 
Polsce ogłaszają przetargi na inwe-
stycje drogowe w ramach środków 
pochodzących z Polskiego Ładu 
i coraz trudniej jest rozstrzygnąć 
przetarg na wykonawcę inwe-
stycji. Nam się to udało i to za 
pierwszym razem. Ponadto kwota 
zaoferowana przez najtańsze-
go wykonawcę jest nieznacznie 
wyższa od planowanej przez nas 
na inwestycję kwoty.  Do 11 maja 
planujemy  podpisanie umowa 
z wyłonionym w przetargu wy-
konawcą” – powiedział Stanisław 
Stępień, Starosta Pyrzycki.

cd. ze str.10
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W Niedzielę Palmową Ogrody 
Przelewice z radością otworzyły  
nowy sezon. Pierwszych 100 
gości przywitały  słodkie „ogro-
dowe” muffinki przygotowane 
specjalnie na tę okazję przez 
pałacową restaurację. Mimo 
kapryśnej, kwietniowej pogody 
atrakcje przygotowane przez 
pracowników Centrum spotkały 
się z dużym zainteresowaniem. 
A co się działo?

Stowarzyszenie EGALISMO 
przeprowadziło „żywą lekcję 
biologii” z udziałem okazów ter-
rarystycznych. W pałacowej sali 
zaprezentowane zostały karacza-
ny madagaskarskie, węże boa, 
węże zbożowe, agamy i inne, 
z którymi można się było przy-
witać i sfotografować.  Oranżerię 
opanowało Ministerstwo Motyli, 

 Sezon w Ogrodach Przelewice rozpoczęty!

które wyeksponowało ponad 20 
różnych gatunków żywych bez-
kręgowców oraz motyli. 

Na terenie Ogrodów odbył się 
kiermasz świąteczny . Dodatko-
wo artyści, lokalni rzemieślnicy,           
a także członkowie pracowni 
GLINIANY KOGUCIK i rodzice ze 
Szkoły Podstawowej w Kłodzinie 
prezentowali swoje wyroby, obra-
zy, biżuterię wykonaną z kamieni 
naturalnych oraz niesamowite 
wyroby z gliny. 

Na polanie przed pałacem 
dziećmi odwiedzającymi nasz 
ogród zajęły się animatorki 
zabaw. Ileż było radości na  po-
malowanych twarzach dzieci 
podczas prowadzonych różno-
rodnych zabaw przy muzyce. 
W tym czasie młodzież z II LO 
uczestniczyła w wycieczce  

z elementami gry terenowej. 
Na zakończenie dnia  odbył się 
koncert zespołu orkiestry dętej 
z zaprzyjaźnionej gminy Wol-
degk z Niemiec.  Wizyta gości 
z Woldegk  z burmistrzem dr. 
Lode na czele, była zwieńcze-

niem projektu pn. „Spotkania 
z tradycją, polsko-niemieckie 
warsztaty świąteczne”, zreali-
zowanego z dofinansowaniem 
z Funduszu Małych Projektów 
w ramach Programu Interreg V A.

 
Ogrody Przelewice

 zapraszają! 

Oznacza to, że wnętrza po-
jemników mogą być spłukiwane 
pod ciśnieniem roztworem przy-
jaznego dla środowiska płynu 
dezynfekcyjnego. Jest to pierwsza 
ze śmieciarek w Pyrzyckim Przed-
siębiorstwie Komunalnym, która w 
jednym cyklu pracy potrafi opróż-
nić i myć pojemnik. Śmieciarka ta 
przystosowana jest do współpracy 
z pojemnikami o różnych wielko-
ściach – od małych 60-litrowych 
do dużych, o pojemności 1100 
litrów. Po opróżnieniu pojemników 
uruchamiane są dwie rotacyjne 
głowice myjące, zamontowane 
na pneumatycznie poruszanych 
ramionach.  Pojemniki myte są 
wodą w obiegu zamkniętym, po-
nieważ maszyna posiada dwa 
zbiorniki: na wodę czystą i brudną. 
Pojemność zbiorników na wodę 
czystą to 1500 litrów, pojemność 

Zakup nowoczesnej śmieciarki 
dezynfekcyjnej
Została zakupiona nowa śmieciarka jednokomorowa z możliwością 

mycia i dezynfekcji pojemników na odpady.

zbiorników na wodę brudną 500 
litrów. Brudna woda zlewana 
jest w zlewni i odprowadzana 
jako ścieki do oczyszczalni tak, 
że w miejscu mycia pojemników 
nic nie wydostaje się na zewnątrz. 
Kolejną istotną kwestią jest to, 
że maszyna myje pojemniki pod 
ciśnieniem w temperaturze min. 60 
st. C, czyli jest to mycie na ciepło, 
co pozwala doprowadzić pojemniki 
do właściwego stanu sanitarnego. 
Pojemność skrzyni ładunkowej 
na odpady komunalne to 19 m3. 
Śmieciarka jest już w eksploata-
cji Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa 
Komunalnego od stycznia tego 
roku, natomiast usługa mycia po-
jemników zostanie wprowadzona 
ze względu na panujące na po-
czątku roku niskie temperatury 
w maju i będzie świadczona aż 
do nadejścia tegorocznej zimy. 
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22.04.2022 roku o godz. 9.30 
w Szpitalu Powiatowym w Pyrzy-
cach odbyła się próbna ewakuacja 
w budynku Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach. Scenariusz ćwiczeń 
obejmował ewakuację Izby Przyjęć.  
Celem ewakuacji była kontrola 
stopnia przygotowania do działań 
w sytuacji zagrożenia np. pożarem 
oraz nabycie przez pracowników 
umiejętności/nawyków reagowania 
podczas konieczności ewakuacji. 
Próbna ewakuacja została przygo-
towana na podstawie wspólnych 
uzgodnień Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej 
w Pyrzycach i Szpitala Powiato-
wego w Pyrzycach.  Serdeczne 
podziękowania za sprawne prze-
prowadzenie ćwiczeń kierujemy 
dla p.o Komendanta Powiatowe-
go Państwowej Straży Pożarnej 
w Pyrzycach mł. bryg. Roberta 
Dębczaka, funkcjonariuszy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Pyrzycach, Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Pyrzycach, Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Żabowie oraz 
pracowników Szpitala Powiato-
wego w Pyrzycach.

ĆWICZENIA PRZECIWPOŻAROWE 
W SZPITALU POWIATOWYM 
W PYRZYCACH

W ubiegłym tygodniu w studio Radia Pyrzyce 91.10 MHz gościły 
Bogumiła Kołodziej sołtys Nowielina  i  Urszula Lisztwan z Ryszewk. 
Obie panie są prezeskami Kół Gospodyń Wiejskich w swoich miej-
scowościach w gminie Pyrzyce. Wywiad w studio (dostępny na www.
radiopyrzyce.pl) dotyczył historii, powodów powstania i aktualnej 
działalności tych dwóch KGW. Radiowa rozmowa sprowokowała 
nas do analizy zainteresowania mieszkańców – mieszkanek  całego 
powiatu organizowaniem się w Kołach Gospodyń Wiejskich. Na py-
tanie o działalność KGW w poszczególnych gminach otrzymaliśmy 
odpowiedzi. 

Gmina Bielice - na terenie Gminy Bielice funkcjonuje Koło Go-
spodyń Wiejskich  

Parsowianki w miejscowości Parsów.

Gmina Przelewice – na terenie gminy działają 4 KGW, w tym: 
Koło Gospodyń Wiejskich w Przywodziu, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Jesionowie, Koło Gospodyń Wiejskich w Ukiernicy, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Żukowie „Iskra”

Gmina Lipiany - informujemy, że na terenie gminy Lipiany działa 
1 Koło Gospodyń Wiejskich w Mielęcinku. 

Gmina Kozielice - w odpowiedzi informuje, iż na terenie Gminy 
Kozielice działają 4 Koła Gospodyń Wiejskich: KGW „Na Koturnie” 
w Łozicach, KGW „Hrabina” w Mielnie Pyrzyckim, KGW „Trze-Boskie 
Zacisze” w Trzeborzu i KGW „Malwy” z Tetynia

Gmina Pyrzyce - Gospodyń Wiejskich w Nieborowie, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Nowielinie, Koło Gospodyń Wiejskich w Brzezin-Ryszewo, 
Koło Gospodyń Wiejskich w Mielęcinie, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Okunicy, Koło Gospodyń Wiejskich „Stróżewianki”  w Stróżewie, 
Koło Gospodyń Wiejskich „Czerniczanki” w Czernicach, Koło Go-
spodyń Wiejskich w Ryszewku 

Gmina Warnice –  Koło Gospodyń Wiejskich w Grędzicu,  Koło 
Gospodyń Wiejskich ,,Kłębowianki’’ w Kłębach, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Wierzbnie ,,Jezioranki’’,   Koło Gospodyń Wiejskich 
w Reńsku „Sami Swoi”, Koło Gospodyń Wiejskich w Cieszysławiu 
„Żabki”.

Jak widać, największa potrzeba tworzenia organizacji KGW występuje 
w środowisku wiejskim gminy Pyrzyce, tu mamy aż 8 działających 
kół, na drugim miejscu z pięcioma kołami KGW jest gmina Warnice.

PP

Gospodynie wiejskie
w powiecie pyrzyckim

W miniony piątek odbyła się 
noc harcerzy i zuchów w Szko-
le Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Leonida Te-
ligi . Łączna liczba uczestników 
wyniosła 42 osoby. Dzieci brały 
udział w grach i zabawach inte-
gracyjnych oraz wspólnie uczyły 
się piosenek harcerskich. Zuchy 
i harcerze wspólnie przyrządzali 
posiłki, zdobywając tym samym 

Czuwaj!

pierwszą sprawność harcerską. 
Największą z atrakcji wieczoru 
okazało się spanie w śpiworach 
na materacach szkolnych. „Impre-
zę spędziliśmy w miłej i radosnej 
atmosferze z pełnym zaangażo-
waniem dzieci!” - skomentowała 
wspólnie spędzoną noc druhna 
Małgorzata Olejniczak. 
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Doskonałą postawę zapre-
zentowali podopieczni trenerów: 
Grzegorza Jaska i Eugeniusza 
Klimczaka na Mistrzostwach Pol-
ski Juniorek, Juniorów, Seniorek 
i Seniorów Sumo, które odbyły 
się w dniach 02-03.04.2022r. 
w Krotoszynie. 

14-osobowa reprezentacja 
Spartakusa Pyrzyce uczestni-
cząc w w/w zawodach zdobyła 
łącznie 7 medali w tym 3 złote, 
1 srebrny i 3 brązowe. 

Spartakus Pyrzyce najlepszy w Polsce

Indywidualnie: Mistrzem Pol-
ski Juniorów w kat. wag do 70 
kg został Jakub Żółtański oraz 
w kat. wag.+100 kg  Aleksander 
Gorący - uczniowie Zespołu Szkół 
nr 1 w Pyrzycach. 

 Natomiast Wicemistrzem Polski 
Juniorów w kat. wag. do 70 kg 
został Wiktor Piwoni uczeń Ze-
społu Szkół nr 2 w Stargardzie. 

 Brązowe medale zdobyli: Kry-
stian Sitarski w kat. wag. do 60 
kg juniorów i Oskar Muszyński 

w kat wag. do 115 kg seniorów 
uczniowie Zespołu Szkół nr 2 
w Pyrzycach oraz Aleksandra 
Samulak w kat wag. do 75 kg. 

  Ponadto V miejsca w swoich 
kategoriach wagowych zajęli: 
Rafał Kowalczyk uczeń Zespołu 
Szkół nr 1 w Pyrzycach w kat. 
wag. 55 junior. Aleksander Ka-
prykowski i Oskar Muszyński 
uczniowie Zespołu Szkół nr 2 
w Pyrzycach- w kat. wag. +100 
kg junior, oraz Zuzanna Balicka 

w kat wag.70 kg juniorek i Jakub 
Żółtański w kat. open juniorów 
również uczniowie tej szkoły, 
a także Julia Ignasiak w kat. wag. 
75 kg - uczennica Zespołu Szkół 
nr.1 w Pyrzycach. 

 Rewelacyjnie spisała się też 
nasza drużyna chłopców, która 
w składzie: Aleksander Gorący, 
Jakub Żóltański, Filip Plizga i Wik-
tor Piwoni wywalczyła Drużynowe 
Mistrzostwo Polski Juniorów w Su-
mo. Niewątpliwie duży sukces 
odniósł indywidualnie także Filip 
Plizga uczeń Zespołu Szkół nr 2 
w Pyrzycach, który, wśród senio-
rów w silnie obsadzonej kat. wag. 
do 70 kg przegrał nieznacznie 
pojedynek o medal brązowy i zajął 
ostatecznie V miejsce w Polsce          

 Wszystkie te sukcesy zarówno 
juniorów jak i juniorek w Mistrzo-
stwach Polski zdecydowały 
o zwycięstwie Spartakusa Pyrzyce 
w punktacji klubowej i zdobycie 
94 pkt. we Współzawodnictwie 
Sportowym prowadzonym przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki.

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

Za Zarząd LKS     
 „Spartakus”

                                                                                                                                                      
                     Bolesław Kowalski

DUBLET PIŁKAREK I PIŁKARZY RĘCZNYCH
   21 kwietnia 2022 r w ha-

li Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Pyrzycach odbyły się zawody 
regionalne w piłce ręcznej w ra-
mach Licealiady. Niezwykle cenne 
zwycięstwa odniosły uczennice 
ZS nr 1 w Pyrzycach i ucznio-

wie ZS nr 2 CKU w Pyrzycach. 
Obie reprezentacje w konfrontacji 
z piłkarkami i piłkarzami z ZS nr 
1 w Dębnie okazały się lepsze. 
Dziewczęta z pyrzyckiego liceum 
wygrały 11:3, a chłopcy z CKU 
wygrali 9:4. 

Po raz pierwszy od kilkudzie-
sięciu lat będziemy mieć w finale 
wojewódzkim zarówno dziewczęta 
i chłopców ze szkół ponadpod-
stawowych. To wielki sukces tej 
pięknej dyscypliny sportu, tym cen-
niejszy, że wywalczony w trudnych 
covidowych czasach, gdzie przy-
gotowanie formy utrudniała nauka 
zdalna, kwarantanny i zachoro-
wania wśród uczniów.  Do tego 
dochodziły problemy z dostępem 
do hal sportowych, które w wielu 
przypadkach przeznaczone były 
na potrzeby uchodźców z Ukra-
iny. Dlatego ten podwójny sukces 
ma jeszcze większy i cenniejszy 
wydźwięk, a szkolnym sportow-
com i ich opiekunom należą się 
wielkie gratulacje i podziękowania 
za awans do najlepszej „czwórki” 
województwa zachodniopomor-
skiego. 

Dziewczęta z ZS nr 1 w Py-
rzycach grały w składzie: Amelia 
Anczewska, Syntia Bryk, Anna 
Brząkowska, Dominika Frątczak, 
Patrycja Gajewska, Nikola Kadłu-
bek, Malwina Makowska, Kinga 
Miżyńska, Julia Orłowska, Natalia 
Sarnat, Olga Siepka, Natalia Żuk, 
Oliwia Cicholińska, Alicja Sójka, 
Wiktoria Matułowicz. 

Opiekunem był Dariusz Jagiełło, 
a w przygotowaniach do zawodów 
pomagali mu: Dariusz Gąsławski 
i Maciej Palczyński. 

Chłopcy z ZS nr 2 CKU w Pyrzy-
cach prowadzeni przez Małgorzatę 
Ziobrowską grali w następującym 
składzie: Kevin Asmann, Jakub 
Białek, Aleksander Gowin, Wiktor 
Gronkowski, Kacper Krawczak, 
Maciej Mieszko, Kacper Nowacki, 
Eryk Rzeszewski, Miłosz Urba-
nowicz. 

Piotr Olech 
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 Hala Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Pyrzycach była areną rozgrywek 
powiatowych Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w piłce koszykowej chłop-
ców. W ostatnim czasie żelaznymi 
uczestnikami finałów powiatowych 
są dwie szkoły: SP z OI  Pyrzyce 
i SP Żabów. I to właśnie 5 kwietnia 
2022 r. reprezentacje grały o pry-
mat w naszym powiecie. Zwycięsko 
z tej potyczki wyszli koszykarze 
z pyrzyckiej szkoły podstawowej 
przy ul. Poznańskiej, wygrywając 
29:9. Drużyna w składzie: Michał 

Namacalnym dowodem na to, że 
świat wraca do normalności, były 
mistrzostwa powiatu pyrzyckiego 
w drużynowych biegach prze-
łajowych szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych. Zawody 
rozegrano 12 kwietnia 2022 r. po 
dwuletniej przerwie na sprawdzo-
nych trasach boiska trawiastego 
przyległego do parku w Warni-
cach. Wybór tego miejsca jest 
przysłowiowym strzałem w „10”, 
Malownicze trasy, doskonale wi-
doczne dla uczestników i kibiców 
utwierdzają, że Warnice zasługują 
na organizację jednych z najważ-
niejszych i najliczniej obsadzonych 
zawodów sportowych rangi po-
wiatowej sportu szkolnego. 282 
osoby biegające na dystansach od 
600 do 2000 metrów robi wrażenie, 
a udział aż 11 szkół podstawowych 
i 3 ponadgimnazjalnych potwierdza 
rangę tego sportowego święta. 

Wójt gminy Warnice Alina Wer-
stak zadbała o to, żeby wszyscy 
uczestnicy zawodów mogli napić 

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE KOSZYKOWEJ

SPORTOWE ŚWIĘTO W WARNICACH

się po biegu ciepłej herbaty i zjeść 
pyszną bułkę (niektórzy  zjedli 2, 
a niektórzy 3 i więcej - na zdrowie!)

Służby pani wójt zadbały, że-
by zawody przebiegły sprawnie, 
bezpiecznie i w duchu fair play. 
Strażacy z OSP Obryta kierowali 
biegaczy na właściwe trasy. 

Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Pyrzycach 
zaplanował 8 biegów dostosowa-
nych do wieku biegaczy. Emocje 
towarzyszyły wszystkim uczest-
nikom zawodów, a co jest warte 
podkreślenia młodzi sportowcy 
doświadczyli lekcji edukacji i wza-
jemnego wsparcia. Bezcenna 
lekcja socjologii. 

Honorowym starterem była wójt 
gminy Warnice Alina Werstak, da-
jąc sygnał do rozpoczęcia biegów. 
Wraz z dyrektorem SP w Warni-
cach Ewą Rebeko, obserwowały 
i dopingowały biegaczy, a po 
zakończeniu biegów nagradzały 
najlepszą „6” medalami ufundo-
wanymi przez pyrzycki PMOS. 

IGRZYSKA DZIECI
KLASY III – IV
DZIEWCZĘTA 
Julia Szymańska   SP z OI Pyrzyce 
Melania Wróblewska  SP z OI Pyrzyce 
Łucja Rządkowska   SP z OI Pyrzyce 
CHŁOPCY 
Mateusz Pluta    SP z OI Pyrzyce 
Maciej Sochacki   NSP Przelewice 
Nikodem Pluta   SP z OI Pyrzyce  
KLASY V – VI
DZIEWCZĘTA 
Julia Piwoni   SP z OI Pyrzyce 
Karolina Machnio   SP z OI Pyrzyce 
Lena Madej    SP z OI Pyrzyce 
CHŁOPCY
Piotr Maduzia    SP z OI Pyrzyce 
Szymon Tuszyński   SP z OI Pyrzyce 
Mikołaj Adamski   ZS Lipiany 
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
DZIEWCZĘTA 
Julia Błażejewska   SP z OI Pyrzyce 
Wiktoria Szram   SP Żabów 
Hanna Łyjak    SP z OI Pyrzyce 
CHŁOPCY
Dawid Kalinowski   NSP Przelewice 
Marcel Kowalski   SP z OI Pyrzyce 
Nikodem Karpiński   SP z OI Pyrzyce 
LICEALIADA
DZIEWCZĘTA  
Weronika Dyszkiewicz  ZS nr 1 Pyrzyce 
Karolina Waliszewska  ZS nr 1 Pyrzyce 
Syntia Bryk    ZS nr 1 Pyrzyce 
CHŁOPCY 
1. Krzysztof Kudrewicz  ZS Lipiany 
2. Adam Krzewicki   ZS nr 1 Pyrzyce 
3. Piotr Szczęsny   ZS Lipiany 
Oprócz zwycięzców biegów bo-

haterką była tez Amelia Sykuła z 
SP w Żabowie. Gdy podczas biegu, 
w ferworze walki, zgubiła buty…. 
Dobiegła do mety na 7 miejscu. 

Taki wyczyn nie mógł pozo-
stać bez echa. Amelka została 
nagrodzona nagrodą specjalną 

ufundowaną przez dyrektora 
PMOS, którą wręczyły wójt Alina 
Werstak i dyrektor Ewa Rebeko. 

Podsumowując, sport szkolny 
wraca do normalności, a Warnice  
wracają do organizacji największej 
szkolnej imprezy w powiecie py-
rzyckim. Do zobaczenia za rok!!! 

Juda, Norbert Jurecki, Oskar Go-
łębiowski, Patryk Matuszewski, 
Mikołaj Demucha, Aleksander 
Kacprzak, Jakub Huska, Marcel 
Pietryszak, Szymon Petryszak, 
Mateusz Podkowa, Maksymilian 
Podgórski, Igor Świercz składa się 
głownie z siatkarzy, a koszykówka 
jest dobrym sportem uzupełnia-
jącym, pozwalającym urozmaicić 
przygotowania ogólnorozwojowe 
młodych sportowców. 

Piotr Olech 
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Świat  obok nas

Wielkanoc to okres szczegól-
ny, a ptaki są związane z tym 
świętem bo jaja, które znoszą 
są symbolem odradzającego 
się życia. Ponadto niezależnie, 
kiedy w kalendarzu wypadają, 
zawsze w tym samym czasie 
przyroda budzi się do życia.

Obserwacje wskazują, że eu-
ropejskie ptaki wcześniej teraz 
składają jaja, mają inną liczbę 
potomstwa, a rozmiary ich ciała 
się zmieniają. Wiadomo, że to 
przez ocieplenie klimatu.

Jednak zbyt łatwo wahania 
liczebności i zachowania zwierząt 
przypisujemy wyłącznie zmianie 
globalnej  temperatury. Również 
takie czynniki jak utrata siedlisk, 
zanieczyszczenie środowisk i 

Zapraszamy na koncert wspa-
niałego duetu Dominiki Żukowskiej 
i Andrzeja Koryckiego. Koncert 
odbędzie się 7 maja (sobota) 
o godz. 16:00 na tarasie Pałacu 
w Ogrodach Przelewice. 

Andrzej Korycki, członek le-
gendarnego zespołu „Stare 
Dzwony”, od początku lat 80-tych 

Majowy koncert w Przelewicach

fragmentyzacja terenu przyczy-
niają się, że populacja dzikich 
zwierząt kurczy się w zastra-
szającym tempie.

Dobra wiadomość jest taka, 
że lepsze zrozumienie tych 
czynników zwiększa szansę na 
zachowanie liczebności różnych 
gatunków zwierząt i zapobieżenie 
katastrofie.

Do zrobienia tego zdjęcia wy-
korzystałem stosowny kamuflaż 
i  bezpieczną odległość, aby nie 
stresować ptaka.

 
                Marian Białkowski
 

wykonawca współczesnych pio-
senek żeglarskich. Od ponad 
dziesięciu lat Andrzej występuje  
w duecie z Dominiką Żukowską, 
z którą wspólnie śpiewa utwory au-
torskie, tradycyjne pieśni o morzu 
oraz współczesne pieśni kubryku.


