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Mieszkanka Pyrzyc 
ukończyła 100 lat 

Zagrali dla Daniela 

Gmina Pyrzyce 
w Korpusie Wsparcia 

777 – wibracja boskości

    Bursztynki i Cztery Żywioły 

Sprawa Pomnika Pamięci 
powraca

Pyrzyccy samorządowcy
popierają wniosek 
burmistrz Pyrzyc 
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W trosce o bezpieczeństwo osób 
starszych Gmina Pyrzyce przystą-
piła do realizacji Programu „Korpus 
Wsparcia Seniorów” na rok 2022 
finansowanego przez Minister-
stwo Rodziny i Polityki Społecznej. 
Zgodnie z przyjętą przez Radę 
Miejską w Pyrzycach Uchwałą Nr 
XLVII/358/22 z dnia 31.03.2022 r. 
wprowadzony Program Osłonowy 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na 
rok 2022 dla Gminy Pyrzyce jest 
realizowany przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Pyrzycach do 
31.12.2022 r. Wsparciem objęto 
100 seniorów zamieszkujących 
na terenie Gminy Pyrzyce, speł-
niających warunki przystąpienia 
do programu, zgodnie z wytycz-
nymi zawartymi w regulaminie 
wprowadzonym zarządzeniem nr 
914/2022 Burmistrz Pyrzyc z dnia 
06.05.2022 r.
Udział w programie jest bez-

płatny. Całkowity koszt realizacji 
Programu wyniesie 87 960,00 zł. 
Wykonawcą dostarczenia opasek 
oraz realizacji usługi teleopieki 
jest SiDLY, spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą 
w Warszawie.
„Korpus Wsparcia Seniorów” 

skierowany jest do osób w wieku 
powyżej 65 roku życia, mających 

Gmina Pyrzyce w Korpusie Wsparcia 

problemy z samodzielnym funk-
cjonowaniem ze względu na stan 
zdrowia, prowadzących samo-
dzielne gospodarstwa domowe lub 
mieszkających z osobami bliskimi, 
które nie są w stanie zapewnić 
im wystarczającego wsparcia. 
Warunkiem przydzielenia opa-
ski poza spełnieniem kryterium 
wiekowego jest sytuacja życiowa 
osób zainteresowanych wsparciem. 
W pierwszej kolejności o opaskę 
mogą ubiegać się osoby samot-
nie zamieszkujące i korzystające 
z usług opiekuńczych w Ośrodku 
Pomocy Społecznej lub posiadają-
ce orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, a także oso-
by, które z uwagi na stan zdrowia 
oraz trudna sytuację osobistą wy-
magają wsparcia w formie usług 
teleopieki po przeprowadzeniu 
wywiadu przez pracownika socjal-
nego potwierdzającego zasadność 
przydzielenia opaski. 
Program ma na celu poprawę 

bezpieczeństwa oraz możliwości 
samodzielnego funkcjonowania 
w miejscu zamieszkania osób 
starszych przez zwiększanie do-
stępu do tzw. „opieki na odległość”. 
Seniorom zostanie zapewniony 
dostęp do tzw. „opasek bezpie-
czeństwa” wyposażonych w co 

najmniej  trzy z następujących 
funkcji: przycisk bezpieczeństwa 
– sygnał SOS, detektor upadku, 
czujnik zdjęcia opaski, lokalizator 
GPS, funkcje umożliwiające komu-
nikowanie się z centrum obsługi 
i opiekunami, funkcje monitorujące 
podstawowe czynności życiowe 
(puls i saturacja).
Opaska bezpieczeństwa połą-

czona jest z całodobowym Centrum 
monitoringu. Umożliwia dwustronna 
komunikację głosową. W przypad-
ku trudnej sytuacji lub nagłego 
zagrożenia życia wciśnięcie guzika 
alarmowego, znajdującego się na 
opasce, umożliwia połączenie się 
z się z dyspozytorem (ratownikiem 
medycznym), który podejmuje 
decyzję o sposobie udzielenia 
pomocy seniorowi. 
21.06.2022 r. o godz. 15.00.  

w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach  
nastąpi oficjalne przekazanie opa-
sek seniorom przez panią burmistrz 
Marzenę Podzińską. Podczas spo-
tkania osoby objęte programem, 
ich opiekunowie, a także pracow-
nicy Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Pyrzycach zostaną przeszkoleni 
w zakresie użytkowania opasek.

Już od kilkunastu dni firma Mal-
drobud, w sposób widoczny dla 
mieszkańców naszego powiatu, 
realizuje na zlecenie Powiatu  Py-
rzyckiego inwestycję pod nazwą 
„Modernizacja sieci dróg, prze-
pustów/mostów i chodników na 
terenie  powiatu  pyrzyckiego”. 
Pracownicy i maszyny drogowe 
firmy Maldrobud są już na ulicy 
Kościuszki w Pyrzycach, na drodze 
powiatowej nr 1351Z w Parsowie 
gmina Bielice i drodze powiatowej 
nr 1555Z w Trzeborzu gmina Kozie-
lice. We wskazanych lokalizacjach 
zostanie wykonana warstwa wy-
równawcza 4 cm, położona siatka 
wzmocnieniowa oraz położona 
warstwa ścieralna o grubości 5 
cm. W ramach zadania realizo-
wanego przez starostwo za kwotę  
14 130 630,11 zł będą wykona-
ne:  modernizacja  nawierzchni 
chodników ul. Niepodległości, 
ul. Kwiatowa, ul. Jana Pawła II, 
ul. Wojska Polskiego, ul. Żwirki 
i Wigury, ul. Sikorskiego w Py-
rzycach.  A także modernizacja 
jezdni i chodników drogi powia-

towej ul. Kościuszki,  ul. Szkolna 
w Pyrzycach, modernizacja  na-
wierzchni chodników na drodze 
powiatowa ul. Zabytkowa oraz 
modernizacja nawierzchni jezdni 
drogi powiatowej ul. Krótka w Py-
rzycach. Zlecone firmie Maldrobud 
zadanie obejmuje też modernizację 
nawierzchni jezdni drogi powiato-
wej nr 1557Z – Derczewo – Lipiany, 
modernizację chodnika ul. Lipowa 
w Lipianach oraz w miejscowości 
Krasne, gm. Lipiany. Na terenie 
gminy Przelewice przeprowadzona 
zostanie modernizacja nawierzch-
ni  jezdni drogi powiatowej   nr 
1578Z- Płońsko - Przywodzie, 
w gminy Warnice modernizacja 
nawierzchni jezdni drogi powia-
towej nr 1713Z- Warnice- Dębica, 
a w gminie Bielice modernizacja  
nawierzchni drogi powiatowej nr 
1351Z Bielice – Parsów.

„Wykonawca, tak jak się zobo-
wiązał 5 maja 2022 roku podczas 
podpisywania umowy, tak realizuje 
powierzone mu zadanie. Mam 
zaufanie do wykonawcy, jest to 

Wykonawca rozpoczął realizację inwestycji
kolejna inwestycja drogowa re-
alizowana przez firmę Maldrobud 
na nasze zlecenie. Zadanie to 
jest jednym z największych, jakie 
dotychczas realizowało pyrzyckie 
starostwo i myślę, że  bez dota-

cji, jaką otrzymaliśmy w ramach 
Polskiego Ładu nie bylibyśmy 
w stanie zrealizować takiego za-
kresu prac” – Stanisław Stępień, 
Starosta Pyrzycki.
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Zagrali dla Daniela – podsumowanie GCK

Piękna pogoda oraz tłumy ludzi 
wielkiego serca zameldowały się na 
festynie charytatywnym „Gramy dla 
Daniela”. Dzięki wielkiemu sercu 
wszystkich darczyńców udało się 
zebrać 76 311,35 zł, 17,01 euro 
oraz 100 koron duńskich.
To  był  magiczny  czwartek 

i dlatego chcemy podziękować 
wszystkim osobom, które brały 
udział i pomagały w organizacji 
festynu. 
Kiedy pojawił się pomysł na 

zorganizowanie festynu nie spo-
dziewaliśmy się aż takiego odzewu 
i to przerosło nasze oczekiwania. 
Loteria, licytacje, zamki dmuchane, 
występy artystyczne, rękodzieło, 
stoiska z domowym ciastem oraz 
potrawami, atrakcje dla dzieci, 

strzelnica i pokaz broni, ciężki 
sprzęt wojskowy - to atrakcje, które 
mogłyby zapełnić program kilku 
festynów, a wydarzyły się w ten 
świąteczny dzień w Przelewicach.
Przekazanych na licytację vo-

ucherów oraz  rzeczy było  tak 
dużo,  że  już  jutro na naszym 
profilu pojawi się specjalny post 
z licytacjami. Na licytacji pojawią 
się również specjalnie z tej okazji 
wydane płyty Daniela.
Tak wiele osób przyłączyło się 

do pomysłu organizacji festynu 
oraz przekazało rzeczy, że nie 
jesteśmy w stanie ich wszystkich 
tutaj wymienić. Za wszystkie dary 
dobrego serca, że każde ciasto, 
ulepionego pieroga, za niesamowi-
te rękodzieło, gadżety na licytację 

oraz loterię, za każdy przekazany 
voucher, za zabezpieczenie, za 
ciężką pracę od wczesnych godzin 
porannych, za udostępnioną sce-
nę, za nagłośnienie, niesamowite 
prowadzenie całej imprezy, za 

każdą „złotówkę” wrzuconą do 
puszki - DZIĘKUJEMY w naszym 
oraz Daniela imieniu.
Bardzo się cieszymy, że w tym 

dniu Daniel mógł być razem z nami.
Autor – GCK Przelewice 

11 czerwca 2022 r. w słonecznej 
atmosferze odbył się Rodzinny 
Piknik w Warnicach, który został 
zorganizowany   na płycie bo-
iska sportowego. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą świętą, Na-
bożeństwo koncelebrowane było 
przez ks. proboszcza Piotra Sasa 
Ilnickiego oraz ks. Wikariusza Łu-
kasza Wójtowicza. Po odprawionej 
mszy św., Wójt Gminy Warnice 
Alina Werstak przywitała zgroma-
dzonych gości, następnie została 
uroczyście wciągnięta flaga na 
maszt przez poczet sztandarowy 
OSP Wierzbno. Inwestycja została 
zrealizowana w ramach projektu 
„Pod biało – czerwoną”.  Miesz-
kańcy gminy Warnice mieli okazję 
skorzystać z wielu atrakcji, które 
zostały dla nich przygotowane. 
W  części  artystycznej  zapre-
zentował się Zespół Biesiadny 
Biesiada z Warnic oraz Zespół 
Biesiadno- Ludowy Kalina z Do-

Rodzinny Piknik w Warnicach 2022
lic. Na scenie wystąpiła również 
młodzież ze Szkoły Podstawowej 
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu 
w Warnicach, a także zespół gospel 
ze Stargardu „Cantore Gospel”.  
Główną gwiazdą wieczoru był Luki, 
reprezentant  muzyki Disco Polo. 
Dziękujemy za pięknie przygo-
towane  występy  artystyczne. 
Dla najmłodszych dzieci zostały 
udostępnione dmuchane zamki, 
a także liczne atrakcje tj.: kącik 
malarski, bańki mydlane, broka-
towe tatuaże, malowanie twarzy, 
a także zabawy z animatorami 
z firmy Zabawowo. Nie zabrakło 
również konkursów dla dzieci, które 
w raz z nagrodami zostały zorga-
nizowane przez Gminę Warnice. 
Dzięki zdolnościom kulinarnym pani 
Nadii i Tetiany mogliśmy spróbo-
wać barszczu ukraińskiego oraz 
pysznych pierogów zrobionych 
przez Koło Gospodyń Wiejskich 
Kłębowianki.  Piknik  Rodzinny 

zakończył się taneczną zabawą 
z DJ Mateuszem Kogutem. Za 
bezpieczeństwo podczas pikni-
ku odpowiadało OSP Warnice. 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
pomogli  zarówno  finansowo, 
jak  i  organizacyjnie  przy  zor-
ganizowaniu imprezy, a także: 
Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych, 
Marioli  i  Jerzemu Mielczarek, 

Firmie „RABENHOF”, Firmie „BVK 
FARM”, Piotrowi Bęćkowskiemu 
i firmie Impex, strażakom OSP 
Warnice oraz OSP Wierzbno, 
- Radzie Sołeckiej Barnima, Obryty, 
Nowego Przylepu, Warnice Przy-
siółek, Zespołowi Biesiada oraz 
zespołowi Kalina z Dolic, dzieciom 
ze szkół oraz nauczycielom, którzy 
przygotowali dzieci do występu, 
paniom Nadii i Tetianie za przy-
gotowanie barszczu ukraińskiego” 
- wójt Gminy Bielice

Alina Werstak.
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Piąta edycja okazjonalnego Ra-
dia Pyrzyce FOLK nadającego na 
częstotliwości 91.1 MHz coraz 
bliżej. Partnerami projektu będą już 
sprawdzeni na naszej antenie sym-
patycy lokalnego Radia Pyrzyce 
91,10 MHz, a są to: Gmina Pyrzyce  
Burmistrz Marzena Podzińska, 
Pomorze Zachodnie  Marszałek 
Olgierd Geblewicz i Wicemarsza-
łek Olgierd Kustosz, Starostwo 
Powiatowe w Pyrzycach  Staro-
sta Stanisław Stępień, Pyrzyckie 
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. 
z o.o. Firma DALKE Małgorzata 
i Piotr Dalke, Backer OBR Sp. 
z o.o., Firma EMBUS, Pyrzycki 
Dom Kultury, gdzie mieści się na-
sze studio. Patronat medialny dla 
Radia Pyrzyce 91,10 MHz daje tak 
jak dotychczas Telewizja Kablowa 
Aura i Dwutygodnik Puls Powiatu 
Pyrzyckiego.  

Piąta edycja programu Radio 
Pyrzyce 91,1 MHz rozpocznie się 
27 czerwca 2022, a zakończy się 
10 lipca 2022 roku. Radio Pyrzy-
ce 91,1 MHz tak jak poprzednio 
nadawać będzie 24 godziny na 
dobę, od poniedziałku do piątku 
program na „żywo” będzie nada-
wany od 8.00 do 18.00, w soboty 

Pyrzycki folklor 
stroi się na 91,1 MHz !
i niedziele powtórki najciekawszych 
programów. Radio Pyrzyce FOLK 
91.10 MHz będzie podczas piątej 
edycji bardzo mocno związane  
z  41. Festiwalem Pyrzyckie Spo-
tkania w Folklorem. W programach 
publicystycznych będziemy gościć, 
prezentować osoby  związane 
z historią festiwalu, będą bieżące 
informacje o festiwalu, transmisje 
wybranych fragmentów, a także  
komunikaty związane z z bezpie-
czeństwem podczas trzydniowej 
imprezy. Podobnie jak w roku 
2021, w Radiu Pyrzyce FOLK 
w tygodniu przed rozpoczęciem 
festiwalu prowadzone będą na 
antenie Radia rozmowy z kierow-
nikami zespołów zaproszonych na 
festiwal informacje o ich przygoto-
waniach związanych z przyjazdem 
do Pyrzyc.
Zasięg nadajnika radiowego FM 

na częstotliwości 91,10 MHz, to 
tak jak dotychczas miasto i gmina 
Pyrzyce, ponadto Radio Pyrzy-
ce FOLK będzie dostępne do 
słuchania w internecie  na www.
radiopyrzyce.pl. 

Pyrzycki folklor 
stroi się na 91,1 MHz!

 

10 czerwca 2022 roku święto-
waliśmy piękne, setne urodziny 
pacjentki Zakładu Opiekuńczo 
-Leczniczego pani Teresy. Są to 
pierwsze takie urodziny w historii 
naszego zakładu. 
Z tej okazji pracownicy Zakładu 

przygotowali dla pani Teresy piękne 
dekoracje i wraz z rodziną zaprosili 
gości na wspólne świętowanie. 
W tym szczególnym dniu życzenia 
osobiście złożyli: pan Stanisław 
Stępień, Starosta Pyrzycki, pani 
Marzena Podzińska, Burmistrz 
Pyrzyc oraz dyrektor Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach pan 
Mariusz Przybylski. Burmistrz Py-
rzyc odczytała również szczególne 
życzenia od Premiera RP pana Ma-

teusza Morawieckiego. Serdeczne 
podziękowania  kierujemy  dla 
wszystkich pracowników naszego 
Zakładu Opiekuńczo-Lecznicze-
go za ich pracę i ogromne serce 
w opiece nad naszymi pacjentami.
Nasz Zakład jest specjalistyczną 

placówką leczniczą i rehabilitacyjną 
dla osób w podeszłym wieku, na 
wózkach inwalidzkich, leżących 
oraz cierpiących na przewlekłe 
i uciążliwe choroby, które wyma-
gają stałej opieki lekarskiej oraz 
pielęgniarskiej. Głównym zadaniem 
Zakładu Opiekuńczo – Leczni-
czego jest podejmowanie działań 
mających na celu poprawę stanu 
zdrowia pacjentów, naukę samo-
opieki oraz w miarę możliwości 
umożliwienie pacjentom powrotu 
do domu.

Mieszkanka Pyrzyc 
ukończyła 100 lat 

138 000 zł zatwierdzone podpisem na umowie z Pyrzyckim Do-
mem Kultury przez Marszałka Olgierda Kustosza na modernizację 
sali PDK! W nowym sezonie będzie nowa podłoga, klimatyzatory, 
dynamiczne oświetlenie. 

-„Ogromny ukłon dla Burmistrz Pyrzyc  Marzeny Podzińskiej za 
rekomendację i inspirację do zmian, Ewie Hancz za wyjątkowe 
i bardzo profesjonalne opracowanie trudnego wniosku, Krzysztofowi 
Oszczykowi i Ryszardowi Zgłobickiemu za opracowanie kosztorysu” 
– podsumował na gorąco ostatni dotacyjny sukces Rafał Roguszka, 
dyrektor PDK. 

Tydzień bez dotacji dla PDK, 
tygodniem straconym



 5                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 9                                              

Oryginalnie  skonstruowany 
koncert to kolejna zaskakująca 
odsłona popularnej aktorki, znanej  
z desek sceny Teatru Polskie-
go,  a  także  z  nietuzinkowych 
autorskich projektów artystycz-
nych. Tym razem towarzyszy jej 
kwintet muzyków wywodzących 
się z Baltic Neopolis Orchestra. 
Nowe i nieoczywiste aranżacje 
(Radek Wośko), lekki letni kli-

Koncert „Adamska 
VaBanque” w Przelewicach
Artyści: Olga Adamska - śpiew, 
Baltic Neopolis Ensemble

mat, emocje, wzruszenia, żart  
i przepiękne smyczki. Jak zapo-
wiada autorka: wszystko odbędzie 
się dzięki szczęśliwemu splotowi 
zdarzeń, pozytywnej energii ludzi.
Do udziału w koncercie upo-

ważnia bilet wstępu do Ogrodów 
Przelewice.
Bilety można nabyć w kasie bi-

letowej Ogrodów lub online przez 
www.bilety24.pl

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 

LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE, 
NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywiesze-
niu ogłoszenia wykazu nieruchomości nr  19/2022, nr 
20/2022, nr 21/2022, nr 22/2022, nr 23/2022, nr 24/2022, 
nr 25/2022, nr 26/2022, przeznaczonych do zbycia lub 
oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użycze-
nie, stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 
r. poz. 1899 z późn. zm.) w sposób zwyczajowo przyję-
ty na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach, www.bip.pyrzyce.um.gov.pl 
w zakładce informacje – obwieszczenia i ogłoszenia. 

Już po raz 46. odbyły się PY-
RZYCKIE DNI OLIMPIJCZYKA. 
Głównym celem tej imprezy jest 
promocja idei olimpijskiej wśród 
mieszkańców powiatu pyrzyckiego, 
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży 
szkolnej. Jej organizatorem byli 
w tym roku burmistrz Lipian i Py-
rzycki Klub Olimpijczyka. Główną 
jej częścią była Gala Olimpijska 
w hali sportowej im. Lecha Piasec-
kiego w Lipianach. Honorowymi 
gośćmi Gali byli olimpijczycy: kolarz 
Wojciech Matusiak (Meksyk 1968 
i Montreal 1976), bokser Krzysztof 
Pierwieniecki (Monachium 1972), 
wioślarka Róża Data-Ptak i pił-
karz ręczny Janusz Brzozowski 
(Montreal 1976), żeglarz Ryszard 
Chybiński (Tallin 1984) i kajakar-
ka Beata Sokołowska-Kulesza 
(Sydney 2000 i Ateny 2004) oraz 
najsłynniejszy sportowiec w histo-
rii Lipian, kolarski mistrz świata 
Lech Piasecki. Odczytano apel 
PKOl i zapalono olimpijski znicz. 
Tradycyjnie już olimpijczycy wrę-

OLIMPIJCZYCY 
W LIPIANACH

czyli młodym sportowcom, którzy 
osiągnęli wymagane regulaminem 
wyniki, pierwsze kółko olimpijskie. 
Otrzymały je lipiańskie badmin-
tonistki Aleksandra Wróblewska 
i Patrycja Ulanowska oraz pyrzyc-
kie lekkoatletki Julia Błażejewska, 
Hanna Obarzanek, Hanna Łyjak, 
Natalia Mikuła i Aleksandra Ślu-
borska. Wyróżnienie „Nadzieja 
Olimpijska” przyznawane przez 
Pyrzycki Klub Olimpijczyka otrzy-
mał lekkoatleta Żaka Piotr Maduzia. 
Przypomnijmy, że w roku 2006 
wyróżnienie to otrzymała uczen-
nica LO Lipiany Sofia Ennaoui, 
która 10 lat później reprezento-
wała Polskę na IO w Rio. Prezes 
ZROl Stanisław Kopeć wręczył 
medale przyznane przez PKOl 
„Za Zasługi dla Polskiego Ruchu 
Olimpijskiego” Piotrowi Olechowi 
i Walentemu Siemaszce (złote) 
oraz Bartłomiejowi Królikowskie-
mu, Arturowi Lipskiemu i Dorocie 
Chrobrowskiej (srebrne). 

JOG
   Zdjęcia - Zbigniew Jabłoński

13 czerwca wykonawca robót 
budowlanych  PPHU  Tadeusz 
Błaszczyk rozpoczął roboty bu-
dowlane związane z inwestycją 
pn. Budowa sieci wraz z przy-
łączami  kanalizacji  sanitarnej 
w m. Wierzbno, gm. Warnice. 
W związku z powyższym pracow-
nicy i przedstawiciele wykonawcy 

Kanalizacja dla Wierzbna
będą realizować prace budowlane 
na prywatnych posesjach zgodnie 
z wcześniej uzyskanymi zgodami 
na dysponowanie nieruchomościa-
mi na cele budowlane związane 
z w/w inwestycją.
               Wójt Gminy Warnice.
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Kolejne spotkanie z Botaniczną 
Piątką w Ogrodzie Dendrologicz-
nym w Przelewicach! Zapoznaj się 
z walorami  krajobrazowymi   Ogrodu   
Dendrologicznego w Przelewicach  
i sprawdź swoje sił y  w najpopu-
larniejszej   rywalizacji   sportowej.

Botaniczna Piątka Przelewice
 - edycja letnia
Po wiosennej i nocnej edycji 
będzie czas na letnią! 

Zapraszamy do udziału w edy-
cji letniej w pierwszą niedzielę 
sierpnia!

Zapisy na stronie www.
botaniczna5.pl

11 czerwca 2022 r. odbył się fe-
styn dla najmłodszych mieszkańców 
gminy Pyrzyce, podczas którego 
plac zabaw ze statkiem pirackim 
został oficjalnie otwarty  Bardzo się 
cieszymy, że zabawa na nim sprawia 
dzieciom tyle radości.
Były zabawy rekreacyjno-spor-

towe, tańce i wiele innych atrakcji 
dla najmłodszych. Omówiliśmy też 
najważniejsze aspekty projektu, w 
ramach którego plac zabaw powstał. 
Dziękujemy za Waszą obecność. 
Równo rok temu zadanie Cooltu-
ralnych pt. „Budowa placu zabaw w 
Pyrzycach przy ul. G. Narutowicza 5” 
zostało wybrane do dofinansowania 
przez Stowarzyszenie „WIR”- Wiej-
ska Inicjatywa Rozwoju. 
- Całkowita wartość operacji: 
  43 500,00 zł
- Koszty kwalifikowalne: 
  43 500,00 zł
- Kwota dofinansowania: 
  43 500,00 zł
Ten projekt to świetny przykład 

współpracy  różnych  środowisk. 
Mamy tu stowarzyszenie, gminę 
i przedszkole. Dziękujemy pani 

burmistrz Marzenie Podzińskiej za 
impuls do działania w tym zakresie 
i za zgodę na udostępnienie terenu 
pod tę inwestycję. A pani Marcie 
Roróg - dyrektor Przedszkola Pu-
blicznego nr 3 za codzienną dbałość 
o plac i oczy dookoła głowy. 
Bo jak się chce, to można. Nie jest 

to proste, ale uśmiech dzieci nam 
to wszystko wynagradza.
Operacja grantowa pt. „Budowa 

placu zabaw w Pyrzycach przy ul. G. 
Narutowicza 5” współfinansowana 
jest ze środków Unii Europejskiej w 
ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014 – 2020.

Operacja realizowana w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność wdrażanej 
przez Stowarzyszenie „WIR”- Wiej-
ska Inicjatywa Rozwoju.
Grantobiorca: Stowarzyszenie 

Coolturalni.

Cool turalny
plac zabaw

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

Zastępca Burmistrza Lipian
Justyna Jakubowicz – Dziduch 

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),
 informuję, że w dniach 

22.06.2022 r. – 13.07.2022 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Lipianach na tablicy ogłoszeń oraz 

na stronie internetowej urzędu zamieszczony 
zostanie wykaz nieruchomości położonych na 

terenie Miasta i Gminy Lipiany, przeznaczonych 
do zbycia i oddania dzierżawę.
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.

Na kombinację tych samych cyfr można spoj-
rzeć w sposób mistyczny, albo numerologiczny 
(czyli bardziej naukowy).  Anioły szanują naszą 
wolę i rozumieją, że my ludzie często boimy się 
tego, co dla nas jest nieznane, nienamacalne, więc 
stoją w ukryciu i obserwują. Wiedzą, że boimy się 
je zobaczyć, chociaż wielu z nas o tym marzy, 
więc komunikują się z nami poprzez nasze myśli, 
odczucia, sny, znaki, symbole, a nawet zapachy. 
Komunikują się z nami również za pomocą liczb, 
siódemki odgrywają tu ważną rolę. Gematria to 
z kolei stara nauka, polegająca na przydzielaniu 
liczbowych wartości literom, opartym na greckim 
i hebrajskim systemie liczbowym. 
W dacie wysyłki prezentowanej kartki pocztowej 

z miejscowości Zaborsko (kiedyś Sabes) -7.7.17  
(oczywiście chodzi o rok 1907, można również 
znaleźć trzy siódemki, przy okazji oznacza to, że 
widokówka ma już za sobą 102 lata!) znajdują się 
również trzy siódemki. Takie zestawienie trzech 
tych cyfr oznacza najczęściej dobro i szczęście i to 
nie tylko w tradycji chrześcijańskiej, ale już dalekiej 
starożytności, przynajmniej na Bliskim Wschodzie. 
Jej symbolika wywodzi się również z tradycji juda-
istycznej i wcześniejszej kultury aramejskiej Proroka 
Henocha, w której 7 uznawano za liczbę duchową. 
We współczesnych czasach 777 pojawia się czasem 
jako symbol sukcesu lub wygranej, np. trzy siódemki 
w jednorękich bandytach, czy wygrywająca kom-
binacja w popularnej w kasynach grze Black Jack. 
Siódemki to również popularne obecnie zdrapki, 
oferowane przez państwowy totolotek. Siódemki 
to również pewnego rodzaju amulet, dlatego 777 
znajdziemy również w nazwie modelu popularnego 
samolotu Boeing 777. Znana antyterrorystyczna 
egipska jednostka nazywana jest również 777. 
Za osobą szczęśliwą, wydaje się czuć kobieta, 

która jest autorem korespondencji z prezentowa-
nej widokówki. W wysłanej treści, najpewniej do 
swojej koleżanki, można znaleźć relację, że jest 
ona bardzo zadowolona z pobytu w Zaborsku i już 
snuje plany na ciekawą miejscową zabawę, tj. na 
pikniku w parku. 
Na fotografii u dołu bar i sklep Richtera, a powy-

żej ulica wiejska z widokiem na kościół. Ten drugi 
obiekt nie miał tyle szczęścia przypisywanym na 
widokówce liczbom, pomimo wspomnianych trzech 
siódemek,… spłonął zaledwie kilka lat później w roku 
1928, prawdopodobnie wskutek podpalenia. Na 
szczęście świątynię szybko odbudowano w dawnym 
stylu barokowym. 

777 – wibracja boskości
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9  maja  2022    do  Urzędu 
Miejskiego wpłynęła petycja Da-
riusza Mateckiego, radnego Rady 
Miejskiej w Szczecinie i przewod-
niczącego Solidarnej Polski na 
Pomorzu Zachodnim. Dokument 
dotyczył likwidacji pyrzyckiego Po-
mnika Pamięci - „Szanowna Pani 
Burmistrz, zwracam  się z  prośbą  
o podjęcie  pilnych  działań -  
w  celu  usunięcia  pomnika  zwa-
nego  -„Pomnikiem Pamięci", 
znajdującego się w ,Pyrzycach 
na działce nr 381/4 obręb miasta 
Pyrzyce. Oczywista, ze względu 
na obecność na pomniku żoł-
nierza radzieckiego, jest jego 
symbolika, propagująca ustrój 
komunistyczny. Pomnik ten po-
wstał na gruzach poprzedniego 
"Pomnika Wdzięczności", który 
"był pomnikiem radzieckim, nie 
budowali go.·Polacy z wdzięczno-
ści". Budowę obecnego „Pomnika 
Pamięci" zlecono w 1981 roku, zaś 
odsłonięcie miało miejsce w 1984 
roku. Ówczesny komunistyczny 
wojewoda miał powiedzieć, że jest 
to "monument ku czci żołnierzy 
Armii Radzieckiej". Komunistyczna 

władza w 1984 roku, czyli po krwa-
wym stanie wojennym, na tablicy 
pod pomnikiem umieściła napis: 
,,Wiecznej sławie poległym boha-
terom 1941-1945". Na początku 
lat 90-tych ubiegłego wieku, po 
transformacji ustrojowej, napis 
zamieniono na hasło „Bóg Honor 
Ojczyzna", z którym nie sposób 
utożsamiać żołnierzy radzieckich. 
Dla sowieckich historyków II wojna 
światowa rozpoczęła się w 1941 
roku. Takie fałszowanie historii 
pomija niemiecko-rosyjski Pakt 
Ribbentrop-Mołotow, ludobójstwo 
polskiej inteligencji w Katyniu, ma-
sowe wywózki na Syberię i śmierć 
tysięcy Polaków podczas katorżni-
czej pracy.

Usunięcie pomnika będzie zgod-
ne z Ustawą z dnia 1 kwietnia 
2016 roku o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju to-
talitarnego przez nazwy jednostek 
organizacyjnych, jednostek pomoc-
niczych gminy, budowli, obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej 
oraz pomniki, która stanowi, że: 
,,Pomniki nie mogą upamiętniać 
osób, organizacji, wydarzeń lub 

dat symbolizujących komunizm lub 
inny ustrój totalitarny, ani w inny 
sposób takiego ustroju propago-
wać". Ponadto likwidacja „Pomnika 
Pamięci" będzie zgodna z Oświad-
czeniem dra Karola Nawrockiego, 
prezesa Instytutu Pamięci Na-
rodowej, z dnia 04 marca 2022 
roku w sprawie dekomunizacji 
przestrzeni publicznej, w którym 
Pan Doktor apelował do samo-
rządów o usunięcie z przestrzeni 
publicznej wszelkich nazw i symboli 
wciąż upamiętniających osoby, 
organizacje, wydarzenia bądź daty 
symbolizujące komunizm.

W obliczu bezprecedensowej 
we współczesnej historii Euro-
py, zbrodniczej agresji Rosji na 
suwerenną Ukrainę, usunięcie 
pomnika będzie szczególnie do-
niosłe i wymowne.

Proszę o przychylne rozpatrzenie 
mojej prośby”.
Petycję szczecińskiego radnego 

burmistrz zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami skierowała do 
komisji skarg, wniosków i petycji. 
Komisja w składzie: przewod-
niczący  Damian  Błażejewski, 

członkowie Hubert Łuszczyk i Pa-
weł Retecki zajęła się petycją na 
posiedzeniu 15 czerwca 2022, był 
to jedyny punkt posiedzenia. Ko-
misja, po zapoznaniu się z petycją, 
miała dwie możliwości, pierwsza 
to uznać petycję Mateckiego jako 
niezasadną, druga możliwość to 
uznać ją w pełni i na sesji w gło-
sowaniu zobowiązać burmistrz 
do wyburzenia Pomnika Pamięci 
zgodnie z intencją składające-
go petycję. Niestety, głosowanie 
zakończyło się przysłowiowym 
patem 1 głos radnego Damiana 
Błażejewskiego za uznaniem pety-
cji i wyburzeniem pomnika, jeden 
głos radnego Pawła Reteckiego 
przeciw uznaniu petycji radnego 
Szczecina i jeden głos wstrzymu-
jący radnego Huberta Łuszczyka. 

„Do dziś komisja nie wypracowa-
ła stanowiska i w związku z takim 
głosowaniem 1 ZA, 1 PRZECIW, 1 
WSTRZYMUJĄCY SIĘ skierowa-
łem zapytanie do radcy prawnego 
urzędu z prośbą o opinię” – prze-
kazał nam Damian Błażejewski, 
przewodniczący komisji skarg, 
wniosków i petycji.  

Sprawa Pomnika Pamięci powraca 
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Przygodę  z  harcerstwem 
rozpoczęłyśmy 2 marca 2022r. 
Zostały utworzone 2 grupy: Gro-
mada Zuchowa „Bursztynki” oraz 
Drużyna Harcerska „Cztery Ży-
wioły”. Łączna liczba dzieci to 
45. Zbiórki odbywały się dwa 
razy w tygodniu dla obu grup 
w harcówce, która została utwo-
rzona przy Szkole Podstawowej 
z Oddziałami Integracyjnymi 
w Pyrzycach. 
Jeszcze przed utworzeniem 

drużyn sporządziłyśmy program 
zajęć, który został zaakcepto-
wany przez komendanta Hufca 
w Myśliborzu pana Rafała To-
polskiego. Program zakładał 
poznanie historii i twórców ZHP, 
struktur związku oraz wyposa-
żenie munduru i jego znaczenie 
w historii jak również w teraź-
niejszym czasie. 
Zuchy i harcerze podczas ty-

godniowych zbiórek zdobywali 
swoje sprawności w różnych 
dziedzinach, do których solidnie 
się przygotowywali. Priorytetem 
naszym było nauczenie  młodych 
ludzi musztry, którą zaprezento-
wali podczas złożenia obietnicy 
zuchowej i przysiężenia harcer-
skiego 11 czerwca 2022r.

Bursztynki
i Cztery Żywioły 

Ponadto podczas naszych 
spotkań starałyśmy się, aby dru-
żyny zintegrowały się ze sobą  
i w tym celu przeprowadziłyśmy 
liczne gry i zabawy, w których 
widać było zadowolenie wśród 
uczestników. Harcerze i zuchy 
nie tylko poznawali historię ZHP, 
ale również zasady udzielania 
pierwszej pomocy oraz tego, 
jak bezpiecznie poruszać się 
po drogach pieszo i rowerem, 
co zostało przełożone na udział 
w sobotnich rajdach rowerowych 
i pieszych. 
W okresie próbnym sprawdzili-

śmy się podczas nocy w szkole, 
gdzie sami sobie przygotowy-
waliśmy posiłki oraz spaliśmy 
w śpiworach na sali gimnastycz-
nej. Ten test na samodzielność 
przygotował nas do wyjazdu na 
,,Zieloną Szkołę’’ w Myśliborzu. 
Podczas wyjazdu oprócz cieka-
wych atrakcji zuchy i harcerze 
przygotowywali  się,  jak  być 
dobrym  harcerzem  poprzez 
tematyczne gry i zabawy. 
Kiedy rozpoczęłyśmy naszą 

działalność dwa tygodnie wcze-
śniej wybuchła wojna na Ukrainie. 
W związku z tym chcieliśmy po-
móc osobom, które przybyły do 

naszego miasta uciekając przed 
tą tragedią. Zorganizowaliśmy 
w szkole zbiórkę darów, które 
były potrzebne potrzebującym.
Przekazaliśmy  je  dla  pani 

dyrektor Szkolnego Ośrodka 
Wychowawczego w Pyrzycach.11 
czerwca na stadionie OSiR w Py-
rzycach odbyła się uroczystość 
zaprzysiężenia. Zuchy i harce-
rze złożyli swoje ślubowanie 
w obecności swoich rodziców, 
jak również zaproszonych gości 
i tym samym zakończyliśmy okres 
próbny.  Teraz przygotowuje-
my program naszego działania, 
w  dalszym  ciągu  będziemy 
umacniać  naszych  wycho-
wanków w myśl Przyrzeczenia 
i Prawa Harcerskiego. Będziemy 
uczestniczyć w uroczystościach 
państwowych oraz nieść pomoc 
innym oraz przygotowywać się 
do obozu harcerskiego, który 
planujemy w przyszłym roku. 
Jesteśmy chętni do uczestnictwa 
w różnych przedsięwzięciach, 
imprezach kulturalnych, jakie 
są organizowane na terenie na-
szego miasta Pyrzyce. Jednym 
z naszych celów jest pozyska-
nie sponsorów, którzy chcieliby 
wesprzeć nas finansowo. Pozwo-

liłoby to nam na organizowanie 
większej liczby wyjazdów, pla-
nujemy w przyszłym roku obóz 
harcerski, a koszta  są wysokie. 
 Chciałybyśmy podziękować 

burmistrz Pyrzyc pani Marzenie 
Podzińskiej oraz dyrektorowi 
Szkoły Podstawowe z OI w Py-
rzycach pani Małgorzacie Jasion 
za wsparcie i zaangażowanie 
podczas tworzenia harcerstwa 
w naszej szkole. Dziękujemy 
komendantowi Hufca w Myślibo-
rzu panu Rafałowi Topolskiemu 
za pomoc, dobre słowo, dobrą 
radę podczas tworzenia drużyn 
w Pyrzycach. Dziękujemy również 
przybocznej Weronice Dudkie-
wicz za przekazywanie wiedzy, 
doświadczenia, jakie zdobyła 
będąc harcerką w Szczecinie. Jej 
zapał i zaangażowanie przekładał 
się na nas wszystkich. Życzymy 
Tobie wytrwałości w zdobywa-
niu nowych celów, sukcesów 
w szkole, uśmiechu na twarzy 
oraz spełnienia wszystkich ma-
rzeń. 

                                                                         
Czuwaj!

Małgorzata Olejniczak
Justyna Pawłowska
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8 czerwca 2022 roku Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc po 
raz kolejny wystąpiła do Krzysztofa 
Mamińskiego, prezesa Zarządu 
PKP S.A z wnioskiem o nieodpłatne 
przekazanie nieruchomości, przez 
które przebiegają linie kolejowe 
jako tereny zamknięte. W kilkustro-
nicowym uzasadnieniu czytamy 
między innymi - „...Pyrzyce były 
dużą stacją węzłową. Pierwszą 
linię ze Stargardu do Kostrzyna 
wybudowano w 1882, w 1895 
otwarto linię Gryfino-Chwarstni-
ca, a 3 lata później przedłużono 
ją przez Pyrzyce do Płońska Py-
rzyckiego. W 1899 zbudowano 
ostatnią linię przez Trzcińsko-Zdrój 
do Godkowa. Żadna z tych linii nie 
została zelektryfikowana. W 1954 
linię Pyrzyce - Płońsko Pyrzyckie 
zamknięto, a w 1987 rozebrano. 
Od początku lat 90. zamykano 
kolejne linie: w 1992 prowadzą-
cą do Godkowa, w 1996 przez 
Chwarstnicę do Gryfina, w 1999 
z Myśliborza do Kostrzyna, a rok 
później z Pyrzyc do Myśliborza. 
Ostatnią czynną linię do Stargardu 
zamknięto w 2004 roku, którą obec-
nie jest linia czynna w rejestrze, 
a nieużytkowana przez PKP. Jest 
to teren usytuowany w centrum 
miasta, zaniedbany, nieużytkowany 
i niezagospodarowany, co zostało 
przedstawione na załączonej tabli-
cy poglądowej. Wobec powyższego 
podjęto działania zmierzające 
do nieodpłatnego przekazanie 
przez PKP na rzecz Gminy Py-
rzyce nieruchomości oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka 
nr 16/43 obręb 6 miasta Pyrzyce 
(teren położony od ul. Stargardz-
kiej do ul. Przyszłości) uzyskując 
odmowną decyzję z Ministerstwa 
Infrastruktury z dnia 06.09.2019 
roku. Działania powyższe miały 
na celu przeznaczenie terenów 
pod budowę obwodnicy dla miasta 
Pyrzyce, których przebieg przed-
stawiam poniżej … ”

W piśmie Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc wymienia w ko-
lejności całą korespondencję na 
temat przekazania gminie terenów 

Pyrzyccy samorządowcy popierają wniosek 
burmistrz Pyrzyc 

z ministrem infrastruktury, PKP SA, 
parlamentarzystami, wojewodą 
zachodniopomorskim, marszałkiem 
województwa. W dalszej części 
pisma burmistrz Marzeny Podziń-
skiej do Krzysztofa Mamińskiego 
prezesa Zarządu PKP S.A czytamy 
- „……...Po analizie pism ustalo-
no, że Marszałek Województwa 
Zachodniopomorskiego pismem 
z dnia 6 lutego 2020 roku poparł 
wniosek Gminy Pyrzyce o wyłą-
czenie z terenu zamkniętego tj. 
działki nr 16/43 obręb 6 miasta 
Pyrzyce oraz działki nr 127 obręb 
0004 miasta Pyrzyce, działki nr 
217/13 obręb 0013 Nowielin, 
działki nr 10 obręb 0014 Krzemlin, 
działki nr 432 obręb 0018 Mielę-
cin, działki nr 319/5 obręb 0018 
Mielęcin znajdujących się w pa-
sie usytuowania linii kolejowej 
nr 411 Stargard - Pyrzyce i linii 
kolejowej nr 422 Pyrzyce - Gła-
zów określonych w załączniku do 
decyzji nr 3 Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju z dnia 24.03.2014 ro-
ku w sprawie ustalenia terenów, 
przez które przebiegają linie kole-
jowe jako tereny zamknięte. Moje 
uwagi i sugestie zostały przeka-
zane panu posłowi Jarosławowi 
Rzepie, który się z nimi zgodził 
i efektem było jego wystąpienie 
w Sejmie źródło: https://www.fa-
cebook.com/100006976213739/
videos/2927425134166665/ W od-
powiedzi ministerstwa infrastruktury 
nr DTK-2.051.84.2019 na wystą-
pienie w Sejmie posła Jarosława 
Rzepy w sprawie przekazania te-
renów pokolejowych wskazano, 
że podmiotem upoważnionym do 
dokonania nieodpłatnego przeka-
zania mienia  na rzecz jednostek 
samorządu terytorialnego jest 
spółka Polskie Koleje Państwowe 
S.A., która na mocy przepisów 
ustawy z dnia 8 września 2000r 
o komercjalizacji i restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa państwowego 
„Polskie Koleje Państwowe” 
może mienie zbędne przekazać 
nieodpłatnie, w drodze umowy na 
własność jednostkom samorządu 
terytorialnego, na cele związane 
z inwestycjami infrastrukturalnymi.

W związku z brakiem zgody na 
przejęcie terenów od PKP S.A. 
marszałek województwa zachod-
niopomorskiego podjął decyzję 
o budowie obejścia miasta Pyrzyce 
po innych terenach nienależących 
do PKP S.A. a do programu rewi-
talizacji i odbudowy linii kolejowych 
„Kolej +”, Zarząd Województwa 
Zachodniopomorskiego zgłosił 
m.in. linię kolejową nr 411 Stargard 
- Pyrzyce i linię kolejową nr 422 
Pyrzyce - Głazów przebiegające 
przez Gminę Pyrzyce. W piśmie 
z dnia 20.04.2022 roku w sprawie 
realizacji „Programu Kolej+” Urząd 
Marszałkowski Województwa Za-
chodniopomorskiego poinformował, 
że aby spełnić warunki udziału 
w Programie, musiałby pokryć 
z własnych środków część kosztów 
inwestycji w wysokości około 210 

mln zł. Jednocześnie informuję, 
że na etapie zgłaszania projektów 
sygnalizowano możliwość pokrycia 
wkładu własnego ze środków KPO, 
co niestety w praktyce okazało się 
niemożliwe. W tej sytuacji udział 
Województwa w Programie Kolej+ 
stał się niemożliwy, gdyż wysokość 
wkładu własnego, niezbędnego na 
realizację zadania przekracza moż-
liwości finansowe Województwa.

 W związku z powyższym po-
nownie wnioskuję o przekazanie 
wskazanych terenów z przezna-
czeniem pod budowę nowych 
połączeń drogowych oraz ścieżek 
rowerowych. Obecnie na tere-
nie gminy zrealizowane zostały 
dwa odcinki ścieżek rowerowych 

dokończenie na str.11
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po dawnych torach kolejowych, 
jednak nie stanowią integralnej 
części oraz nie dają możliwości 
połączenia siecią ścieżek gmin 
powiatu pyrzyckiego. Idealnym 
rozwiązaniem jest poprowadzenie 
tras rowerowych śladami nieużyt-
kowanych obecnie linii kolejowych. 
Tego typu inwestycje znacząco 
poprawią walory turystyczne całego 
regionu, poprawią komunikację 
między miejscowościami wiejskimi 
oraz rozwiążą problemy związa-
ne z utrzymaniem w należytym 
stanie nieruchomości pokolejo-
wych. Inicjatywę przejęcia terenów 
pokolejowych popierają samorzą-
dowcy powiatu pyrzyckiego, którzy 
1 czerwca 2022 roku podpisali list 
popierający inicjatywę przejęcia 
terenów z przeznaczeniem na 
rozbudowę ścieżek rowerowych 
łączących gminy. Mając na uwadze 
powyższe oraz trwające od lat 

starania w sprawie proszę o po-
zytywne rozpatrzenie wniosku.” 
Pod listem popierającym starania 

Marzeny Podzińskiej, Burmistrz 
Pyrzyc o przejęcie od PKP SA 
terenów pokolejowych podpisali 
się Stanisław Stępień, Starosta Py-
rzycki, Iwona Kochel, Wójt Gminy 
Bielice, Alina Werstak, Wójt Gminy 
Warnice, Bartłomiej Królikowski, 
Burmistrz Lipian i Mieczysław Mu-
larczyk, Wójt Gminy Przelewice. 
Jest szansa na to, że Gmina 

Pyrzyce  przejmie  pokolejowe 
tereny, a dzięki temu pozostałe 
gminy powiatu pyrzyckiego będą 
miały krótszą i łatwiejszą drogę 
w podobnej sytuacji. 
Czy tym razem PKP SA odda 

gminie Pyrzyce pokolejowe tereny, 
czy nadal będzie w centrum Pyrzyc 
kilkuhektarowe śmietnisko?

RT  

dokończenie ze str.10

19 maja br. w Starostwie Po-
wiatowym w Pyrzycach odbyło 
się spotkanie laureatów Programu 
Społecznik 2022-2024, podczas 
którego podpisano między inny-
mi dwie umowy na mikrodotacje, 
o które aplikowały Pyrzyckie Sto-
warzyszenie  Klub Abstynenta 
„Krokus” wraz z Gminną Komisją 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Pyrzycach. Z dotacji 
będą sfinansowane działania pro-
filaktyczne - „Spotkanie dwóch 
kultur” oraz „I piknik profilaktyczny 
– Mam wybór”;

Na ten temat, a także na temat 
działań podejmowanych przez 
Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Py-
rzycach jak skutecznie wspierać 
dzieci, młodzież i dorosłych w ra-
dzeniu sobie z doświadczeniem 
uchodźstwa zrealizowane zostaną 
w Radio Pyrzyce FOLK audycje. 
Słuchać ich będzie można na czę-
stotliwości 91.10 MHz a także na 
www.radiopyrzyce.pl.

Krokus z grantami 

W Letninie w związku z realizacją zadania: „Remont drogi nr 
616010Z w miejscowości Letnin, gm. Pyrzyce” trwają prace dro-
gowe. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowo-Usługowe 
„DROMAX” S.C. z siedzibą w Strzelcach Krajeńskich. Wartość robót 
budowlanych zgodnie z umową: 738 803, 71 zł brutto. 

Kolejna remontowana droga
 w Gminie Pyrzyce
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Ogrody  Przelewice  ogłosiły 
przetarg na sześć zadań budowla-
nych obejmujących modernizację 
i rozbudowę historycznego folwar-
ku, do którego należy Oranżeria, 
Dwór, Spichlerz i Rozlewnia wraz 
z budową  infrastruktury  tech-
nicznej. Remont obejmie także 
XIX- wieczny Pałac oraz perełkę 
województwa zachodniopomor-
skiego – Ogród Dendrologiczny. 
Bardzo ambitne plany pozwolą 
zabezpieczyć zabytkowy cha-
rakter przelewickiego majątku 
i form okazów flory, jak i stworzyć 
atrakcyjną przestrzeń publiczną 
służącą rekreacji, odpoczynkowi 
i edukacji ekologicznej. W Ogro-
dzie wprowadzone zostaną nowe, 
współczesne formy elementów 
małej architektury. Zbudowane 
zostaną m.in. altanki, wiaty, tarasy 
widokowe, place zabaw, miejsca 

Ogrody Przelewice
ogłosiły przetarg! 

na ogniska i ogólnodostępne to-
alety. Wyremontowany zostanie 
także Domek Japoński oraz szałas 
pasterski.
Ogrody  liczą  na  wyłonienie 

rzetelnego  wykonawcy,  który 
zabezpieczy wszystkie zadania 
i inwestycja zostanie zrealizowana 
w wyznaczonym terminie.
Modernizacje wraz z budową 

infrastruktury technicznej mają 
potrwać 14 miesięcy od dnia za-
warcia umowy. Dobry wykonawca 
jest kluczowy dla przebiegu całej 
inwestycji.  
Poniżej link do przedmiotowego 

postępowania: 
https://ogrodprzelewice.ezama-

wiajacy.pl/
Termin składania ofert został 

ustalony na  27 czerwca br.

W sobotę 11 czerwca 2022 r. na Jeziorze Babińskim rozegrane 
zostały zawody spławikowe o Puchar Wójta Gminy Bielice. Organi-
zatorem zawodów była wójt Gminy Bielice Iwona Kochel oraz radny 
Jan Geldner. Zawody zgromadziły wielu miłośników wędkowania 
, którzy od wczesnych godzin porannych oddali się swojej pasji. 
Poniżej wyniki zawodów:
w kategorii kobiet:
I miejsce – Agnieszka Stępień
II miejsce- Anna Atlas
III miejsce – Dominika Atlas,
w kategorii mężczyzn:
I miejsce – Łukasz Kamiński,
II miejsce- Adam Kamiński
III miejsce – Bogdan Wdówka
w kategorii dzieci i młodzież:
I miejsce – Hanna Orman,
II miejsce- Krystian Grochowina
III miejsce - Dominik Kulczyk
Na zakończenie zawodów nastąpiło wręczenie pucharów oraz 

dyplomów przez panią wójt Iwonę Kochel. Dziękujemy sponsorom: 

Puchar Wójta Bielic za dużą rybę

Dyrektor Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach Mariusz Marek Przy-
bylski, na podstawie złożonego 
wniosku przez Szpital, podpisał 30 
maja 2022 roku  umowę z Woje-
wodą Zachodniopomorskim panem 
Zbigniewem Boguckim przy udziale 
min. Ministra Zdrowia pana Adama 
Niedzielskiego, posła na Sejm pana 
Czesława Hoca, posła na Sejm 
pana Leszka Dobrzyńskiego oraz 
prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia pana Filipa Nowaka, na 

Dofinansowanie 
do Szpitala Powiatowego w Pyrzycach

przekazanie środków finansowych 
z  Funduszu  Przeciwdziałania 
COVID-19 w łącznej wysokości   
500 000,00  złotych. 
Szpital przeznaczy otrzymane 

środki z Funduszu na utworzenie 
pracowni rehabilitacji oraz remont 
pomieszczeń Szpitala Powiato-
wego w Pyrzycach. Przekazane 
dofinansowanie znacznie podnie-
sie standard usług medycznych 
świadczonych dla mieszkańców 
powiatu pyrzyckiego.

panu Janowi Geldner, Marcinowi 
Łapacińskiemu oraz Andrzejowi 
Skibie za zaangażowanie oraz 
pomoc przy organizacji . 

„Wszystkim serdecznie gratuluje-
my i dziękujemy za przybycie oraz 
spędzenie miło czasu” – podsu-
mowała Iwona Kochel wójt gminy 
Bielice. 
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„Niepodległa nutą i słowem pisana”
9 czerwca 2022 roku o godzinie 

11:00 na zaproszenie  Burmistrza 
Pyrzyc pani  Marzeny Podzińskiej  
w Domu Kultury w Pyrzycach 
odbyło się piąte spotkanie z we-
teranami czyli żołnierzami, którzy 
brali  udział w misjach i operacjach 
wojskowych poza granicami kraju. 
Tytuł spotkania „Niepodległa nutą 
i słowem pisana”.  Inicjatorami  
takich spotkań jest Stowarzyszenie 
„Otwarte Okno” z Kosina Gmina 
Przelewice. Do współpracy w tej 
edycji włączył się  dyrektor Domu 
Kultury w Pyrzycach pan Rafał 
Roguszka  wraz z pracownikami 
domu kultury. Pan dyrektor  Ra-
fał Roguszka napisał wniosek 
i przyznano nam środki finansowe 
z mikrodotacji Program Społecznik 
2022- 2024. 
Tym  razem  zaszczycili  nas 

swoją obecnością: pan generał 
Michał Rodhe, zastępca dowódcy 
12. Szczecińskiej Dywizji Zme-
chanizowanej, profesor doktor 
habilitowany inżynier  Stanisław 
Kowalkowski  z Akademii Sztuki 
Wojennej z Warszawy, będący 
członkiem honorowym Stowa-
rzyszenia „Otwarte Okno”, który 
wygłosił prelekcję pt:” Wojsko 
polskie w misjach pokojowych. 
Pan pułkownik Mariusz  Ochalski 
honorowy członek stowarzysze-
nia „Otwarte Okno” pełni służbę 
w  Wielonarodowym Korpusie 
Północ-Wschód i wygłosił pre-
lekcję pt:” Północny wschód cele 
i zadania”.  Centrum Weterana 
w Warszawie reprezentował chorą-
ży w stanie  rezerwy pan Mariusz 
Sybilski.  Gościliśmy żołnierzy ze 
102. Batalionu Ochrony Bielko-
wo z dowódcą panem majorem 
Przemysławem Barskim.  Z tej 
jednostki jako sprzęt wojskowy  

była armata przeciwlotnicza i żoł-
nierze przygotowali pokaz walki 
wręcz. Agencję Mienia Wojskowe-
go w Szczecinie reprezentowała 
pani dyrektor Monika Kieliszak.  
Brygadę wsparcia Dowodzenia 
Wielonarodowego Korpusu Pół-
nocny-Wschód w  Stargardzie 
reprezentował  pan  pułkownik 
Zbigniew Labuda. 5 Pułk Inży-
nieryjny reprezentował szef sztabu 
pan pułkownik Cezary Kinowski. 
14. Zachodniopomorską Brygadę 
Obrony  Terytorialnej reprezentował 
sierżant pan Maciej Kowalski.12. 
Batalion  Dowodzenia im. Ułanów 
Podolskich reprezentował pan 
porucznik Michał Lewandowski. 
2. Stargardzki Batalion Sape-
rów reprezentował an kapitan  
Jacek Bednarz skąd był Patrol 
Saperski. I Kompanię Regulacji 
Ruchu w Szczecinie reprezentował 
młodszy chorąży Andrzej Nowak. 
Stąd też był wystawiony pojazd 
wojskowy Ford Ranger. Gościliśmy 
też żołnierzy z Choszczeńskiego 
Dywizjonu Artylerii Samobieżnej. 
Swoje wiersze o żołnierzach z 5. 

Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie 
czytał major w stanie spoczynku 
pan Waldemar Brażuk. Wśród 
obecnych na spotkaniu był były 
dowódca 5. Pułku Inżynieryjne-
go pan pułkownik Marian Łuczak 
z małżonką. Wyjątkowego cha-
rakteru spotkania nadał występ 
dzieci z Publicznego Przedszkola 
nr 3 w Pyrzycach. Zagrała nam 
Orkiestra Wojskowa w Szczecinie 
pod batutą kapelmistrza orkiestry 
pana porucznika Piotra Flisa, a za-
śpiewał Rafał Grzesiuk. Bardzo 
ważnym wydarzeniem towarzyszą-
cym było „WIRTUALNE MUZEUM 
HISTORII POLSKI - „Niepodległa”. 
Pomysłodawcą  i organizatorem 

też ważnego akcentu spotkania 
był dyrektor Domu Kultury w   Py-
rzycach  pan Rafał Roguszka. 
Ostatnim punktem naszego spo-

tkania był koncert pt:”Przystanek 
miłość” w wykonaniu honorowego 
członka Stowarzyszenia „Otwarte 
Okno” pana Mariusza Winnickiego 
wokalisty Zespołu Classic, z którym 
przyjaźnię się od  od 10 lat. Owo-
cem naszej przyjaźni są piosenki, 
których słowa są moimi wierszami 
z tomiku „Przystanki mojego życia”. 
Wszystkie piosenki poprzedzałam 
wierszami z tomiku „Miłość a woj-
na”. To wydarzenie to był kolejny 
przystanek naszego życia.  
Składam serdeczne podzięko-

wania panu Dariuszowi Zybała 
z Tetynia  za  ogromną pomoc 
w przygotowaniu poczęstunku 
w postaci grochówki, która została 
przygotowana w Firmie „PRESTO” 
Pana Grzegorza Sołoduchy w Py-
rzycach. Dziękuję paniom z koła 
Gospodyń Wiejskich „Malwa” z Te-
tynia. Paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich z Jesionowa. Dziękuję 
paniom z koła Gospodyń Wiejskich 
z Ukiernicy. Dzięki ogromnemu 
zaangażowaniu wyżej wymienio-

nych pań nasi gości zostali godnie 
ugoszczeni ciastami i pierogami. 
Dziękuję uczniom klasy mundu-
rowej z Zespołu Szkół Nr. 1 im. 
Noblistów Polskich za pyszne 
ciasta i za obecność oczywiście 
wraz z panem dyrektorem Rober-
tem Sójka i nauczycielom, którzy 
opiekowali się uczniami.  Dziękuję 
panom dyrektorom Zespołów Szkół 
NR.2 CKU z dyrektorem Pawłem  
Palczyńskim  na czele. 
Kłaniam się Państwu i dziękuję 

mieszkańcom Pyrzyc i ościennych 
gmin za uczestnictwo w wyżej wy-
mienionym spotkaniu. Dziękuję 
moim kochanym dziewczynom ze 
stowarzyszenia „Otwarte Okno”.
 Jeszcze raz składam serdecz-

ne podziękowania dla Burmistrza 
Pyrzyc pani Marzenie Podzińskiej. 
Dyrektorowi Domu Kultury w Py-
rzycach panu Rafałowi Roguszka. 
Pracownikom  Domu  Kultury 
w Pyrzycach za bardzo owocną 
współpracę.                                                      

Prezes Stowarzyszenia 
„Otwarte Okno”

          Krystyna Aleksandra Nawój
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W sobotę 4 czerwca 2022 re-
prezentacja Pyrzyc w składzie 
Wojciech Piwowarczyk, Marta 
Roróg, Piotr Urzędowski, Mariusz 
Karpiński zajęła drugie miejsce w 
VIII edycji biegu sztafet NCDC 
Buisness Race. Każdy z czterech 
uczestników sztafety pokonał dy-
stans 4 km, rywalizując o miano 
najlepszej drużyny. Trasa biegu 
wiodła przez malownicze tereny 
Parku Kasprowicza  i Jasnych 

Sukces pyrzyckich biegaczy

Błoni. Gratulujemy naszym biega-
czom i dziękujemy organizatorom 
– Stowarzyszenie K2 Partners 
za zaproszenie. „Gratuluję za-
wodnikom, życzę im dalszych 
sukcesów” -  Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska.
Galeria zdjęć z biegu: https://

galeria.ncdcbusinessrace.pl/index.
php?/category/sztafeta-224#con-
tent

Dzięki wsparciu finansowemu 
Gminy Bielice pojawiła się moż-
liwość  doposażenia  Ośrodka 
Zdrowia w Bielicach w nowoczesny 
sprzęt. 3 czerwca br. wójt Gminy 
Bielice pani Iwona Kochel 
przekazała na ręce pana 
doktora Janusza Pawlaka 
nowy aparat ultrasonogra-
ficzny CBit4 firmy Chison 
o wartości 78 000 zł. Urzą-
dzenie zostało zakupione 
ze środków, jakie Gmina 
otrzymała w 2021 roku 
w ramach konkursu „Ro-
snąca Odporność”.
Nie  da  się  ukryć,  że 

zostaliśmy  laureatami 
przede wszystkim dzięki 
zaangażowaniu miesz-
kańców  gminy  Bielice 
oraz personelowi naszego 
ośrodka, w którym mieścił 
się punkt szczepień prze-
ciw COVID-19. To dzięki 
Wam udało nam się wy-
grać i otrzymać nagrodę, 
dlatego środki będą wyko-
rzystane ze szczególnym 

naciskiem na poprawę warunków 
zarówno w  obszarze  ochrony 
zdrowia, jak i bezpieczeństwa 
mieszkańców Gminy Bielice.

Zakupione USG w ramach konkursu 
„Rosnąca Odporność”

„Ekipa Husarii najlepszą drużyną na międzynarodowym turnieju 
w Pelplinie o Puchar Burmistrza.

17-18.06 wybraliśmy się na ostatni turniej w pierwszej połowie sezonu 
zapaśniczego 2022 w 16 osób . Na zawodach, oprócz polskich ekip, 
pojawiły się drużyny z: Litwy, Łotwy, Niemiec, Szwecji, Ukrainy A u nas, 
jak to u nas, zdobywamy mnóstwo medali, toczymy potężne walki raz 
wygrane raz przegrane i pozostawiamy po sobie sygnał, że dalej je-
steśmy groźną ekipą, z którą trzeba się liczyć na matach.  Łącznie na 
16 startujących drużyn wygrywamy drużynówkę przed gospodarzami 
Bloczek Team oraz ekipą z Litwy. 

Indywidualne medale zdobyli: 34 kg Maja Górecka (minizapasy), 42 kg 
Sylwia Stefaniak (minizapasy) 56 kg Igor Posyniak (minizapasy) oraz 62 
kg Wiktoria Pacyna (zapasy kobiet) 28 kg Nikola Przybył (minizapasy) 
33 kg Jakub Antczak (minizapasy) 39 kg Amelia Laskowska (zapasy 
kobiet) 46 kg Anita Przybył (zapasy kobiet) 52 kg Łukasz Serwatkiewicz 
(zapasy styl wolny) 68 kg Krzysztof Kaźmierczak (zapasy styl wolny) 
46 kg Anastazja Kabzińska (zapasy kobiet) 62 kg Korneliusz Staszczuk 
(zapasy styl wolny). 

Reszta zawodników zrobiła progres, walczyła dzielnie, ale nie udało 
się zdobyć medalu. 

Gratuluję indywidualnych wyników, teraz przed nami okres waka-
cyjno - obozowy 

Dziękuję rodzicom za pomoc w transporcie. 
Dziękuję za wsparcie rodzicom, Gminom oraz partnerom. Bóg zapłać, 

razem możemy więcej.
P rzesy łam 

pionę Trener, 
Trener Mental-
ny Medalistów 
i Mistrzów Polski 
w zapasach” – 
podsumował 
zawody prezes 
Husaria Fight Te-
am mgr Wojciech 
Antczak.

Husaria najlepsza w Peplinie
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3 czerwca br. na mecz Moich 
Bermudów Stali Gorzów z Arged 
Malesą Ostrów Wielkopolski  przy-
szło kilka tysięcy kibiców, w tym 
150-osobowa grupa uczniów szkół 
podstawowych z gminy Pyrzy-
ce, którzy mieli kolejną okazję 
do kibicowania Stali Gorzów na 
„Jancarzu”. 
Wyjazd uczniów na mecz był 

bezpłatny i odbył się w ramach 
współpracy  Gminy  Pyrzyce 
z Klubem Stal Gorzów i wspól-
nej organizacji akcji pn. „Pokaż 
dziecku żużel”, której celem jest 
propagowanie sportu żużlowego 
wśród uczniów. Uczniowie byli 

Pokaż dziecku żużel bardzo zadowolenie z możliwości 
zobaczenia stadionu żużlowego 
oraz rozgrywek na torze i kibi-
cowania. 
- Dziękuję firmie PKS Gorzów 

Wlkp, firmie EMBUS Jacek Pakuła, 
firmie Argos Transport Agata Miło-
stan za zapewnienie bezpłatnego 
dowozu uczniów na mecz. Dzięku-
ję nauczycielom za zapewnienie 
uczniom opieki podczas wyjazdu. 
Dziękuję prezesowi Klubu Stal 
Gorzów za współpracę i możliwość 
udziału uczniów w projekcie „Pokaż 
dziecku żużel” -  Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska.

4 czerwca 2022r w Krośnie Odrzańskim odbyły się  Mistrzostwa  
Polski Federacji Japońskiego Karate, w których udział wzięło 19 
klubów z całego kraju, a nawet  zawodnicy z  Niemiec, Białorusi 
i Czech. Zawodnicy dzielnie walczyli w konkurencjach indywidual-
nych i drużynowych. 
Poziom sportowy zawodników był bardzo wysoki,  trzeba było 

stoczyć wiele walk, aby  zdobyć miejsce na podium. 
Klub Karate LZS ANTAI oraz Gminę reprezentowało 5 zawodników 

zdobywając 3 medale.
Mateusz Socha  złoty medal w konkurencji Kumite indywidu-

alne podtrzymując tytuł  mistrzowski z 2021 roku.
Oraz brązowy medal w konkurencji kata indywidualne Łukasz 

Mazur  brązowy medal w konkurencji kumite indywidualne.

Dziękuję wszystkim zawodnikom za włożoną  pracę i poświęcenie 
w przygotowaniach do MP oraz sportowe zachowanie.

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

 

Zawodnik Klubu Karate
LZS ANTAI 
kolejny raz Mistrzem Polski 

8 czerwca 2022 r w Złocieńcu od-
był się finał wojewódzki w trójboju 
lekkoatletycznym. Są to zawody 
drużynowe, w których bierze udział 
5 uczennic/uczniów jednej szkoły, 
a suma punktów zdobytych przez 
najlepszą czwórkę przekłada się na 
miejsce w klasyfikacji generalnej. 
Uczestnicy trójboju biorą udział 
w biegu na 60 metrów, skoku w dal 
i rzucie piłeczką palantową, a są 
to uczniowie urodzeni w 2011 roku 
i młodsi. 
Bardzo dobrze zaprezentowali 

się uczniowie SP z OI w Pyrzy-
cach, prowadzeni przez Wojciecha 
Piwowarczyka. Drużyna w skła-
dzie: Mateusz Pluta, Nikodem 
Pluta, Michał Stryjewski, Patryk 
Dyszkiewicz, Oktawian Adamo-

MEDAL W LEKKOATLETYCZNYM
TRÓJBOJU

wicz zdobyła brązowe medale. 
Dziewczęta z tej samej szkoły 
w składzie Julia Szymańska, Łucja 
Rządkowska, Melania Wróblew-
ska, Aleksandra Prodan, Zuzanna 
Kostrzewa uplasowały się na 11. 
miejscu. Na usprawiedliwienie 
trzeba powiedzieć, że wszystkie 
są o rok młodsze, a zdobyte do-
świadczenie będzie  procentować 
za rok. 
Były to ostatnie zawody lekko-

atletyczne w tym roku szkolnym, 
niezwykle udanym, który przyniósł 
„worek” medali, głównie za sprawą 
uczniów SP z OI w Pyrzycach, 
podopiecznych Wojciecha Piwo-
warczyka.  

Piotr Olech 
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Świat  obok nas

Tej wiosny postanowiłem, że 
odwiedzę byłe torfowisko w oko-
licy Lipian, miejsce wspomnień 
z okresu mojej młodości. Aktualnie 
to teren prywatny i stawy rybne 
w wyrobiskach po torfie (wstęp 
wzbroniony);  świetne miejsce 
dla bytowania ptaków wodnych 
i przybrzeżnych, 
W tej sytuacji myślałem, że moja 

obecność w tym miejscu ograniczy 
się tylko do skonfrontowania za-
pamiętanych obrazów z tamtego 
okresu, a obecną rzeczywistością.
Jednak przyglądając się stawom, 

dostrzegłem w zaroślach wierzby 
remiza budującego swoje cha-
rakterystyczne gniazdo. Wziąłem 
aparat fotograficzny i zrobiłem mu 
kilka zdjęć.

 Jak dotychczas, jest to jedy-
ny osobnik, jakiego udało mi się 
spotkać w naszym rejonie.
Jest to ptak wielkości wróbla 

w tzw. masce Zorro. Zwykle można 
go spotkać  w  zaroślach wierzb 
w pobliżu wody, gdzie misternie 
wyplata  z kwiatostanów wierzb 
i topoli gniazdo w formie wiszącej 
i kulistej torby z bocznym wejściem
Można powiedzieć, że to taki 

ptasi developer, ponieważ buduje 
w sezonie lęgowym nawet kilka 
tak charakterystycznych gniazd, 
gdyż samice remizów zwiążą się 
tylko z tym samcem, który zapewni 
im i przyszłym pisklętom lepsze 
lokum.
Dobry budowniczy ma dwie 

lub trzy, a najlepsi nawet cztery 
samiczki w sezonie. Co 
ciekawe, samiec zwią-
że się do końca sezonu 
tylko z tą ostatnią, która 
zasiedli kolejne gniazdo 
i wspólnie z nią zaopie-
kuję  się pisklętami. Inne 
samiczki, które wcześniej 
zasiedliły gniazdo muszą 
same zadbać o pisklęta.
  Młode  remizy  po 

opuszczeniu  gniazda 
wracają  do  niego  na 
nocleg. Jest to bardzo 
rzadkie zjawisko wśród 
europejskich ptaków. 

 
               M.Białkowski

Wyjątkowe spotkanie z Botaniczną Piątką w Ogrodzie Dendro-
logicznym w Przelewicach!  Zawody mają na celu popularyzację 
biegania  jako   najprostszej   form y  ruchu  oraz   rekreacji   ruchowej 
. Ogrody zapraszają do udziału w edycji nocnej w ostatni piątek 
czerwca! Zapisy na stronie www.botaniczna5.pl

Botaniczna Piątka Przelewice 
- edycja nocna


