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Najwięcej kar będzie
w Pyrzycach, 
najmniej w Warnicach 
i Bielicach?

Miedwie sport

Pomnik Pamięci
pozostanie?

Gmina Pyrzyce 
podpisała
umowę na 17 milionów

Uwaga na oszustów

Zaszczepiony powiat?
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Wykonawcą prac jest firma 
P.W.KRONEX Krzysztof Krup-
ski, wyłoniony w drodze postę-
powania przetargowego, na 
realizację robót budowlanych. 

Planowany termin zakoń-
czenia zadania: 30 listopada 
2022r. Na powyższe zada-
nie Gmina Pyrzyce otrzyma-
ła dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-

Budowa świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Młyny
Trwają prace nad realizacją zadania: „Budowa świetlicy wiej-

skiej w miejscowości Młyny”. 

twa Zachodniopomorskiego 
w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 na operacje typu 
„Inwestycje w obiekty pełnią-
ce funkcje kulturalne” współfi-
nansowanego ze środków Unii 
Europejskiej z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Pierwszy Festiwal Tradycji Po-
morza Zachodniego za nami – był 
okazją do prezentacji bogactwa 
kulturowego i tradycji kulinar-
nych regionu, a także lokalnego 
rękodzieła oraz aktywności, jakie 
podejmują mieszkańcy poszcze-
gólnych sołectw województwa. 
Program festiwalu był bardzo bo-
gaty, a zorganizowane atrakcje 
cieszyły się dużym zaintereso-
waniem. Prowadzone były m.in. 
warsztaty z garncarstwa przez 
Pracownię Gliniany Kogucik oraz 
gra terenowa, w której uczestniczy-

Dwa dni festiwalu, moc emocji i polskiego folkloru!

ło ponad 70 rodzin. Wspomniana 
gra zorganizowana przez pracow-
ników Ogrodów zyskała wielką 
aprobatę. W pawilonie ogrodowym 
odbyła się Gala Sołtysa, podczas 
której rozstrzygnięto wojewódzki 
konkursu „Sołtys Roku”. 

Organizatorzy festiwalu zadbali 
o różnorodny program, dlatego 
w trakcie wydarzenia można było 
obejrzeć spektakle przygotowane 
przez Teatr Polski w Szczecinie 
oraz Teatr Lalek Pleciuga. Na fol-
warku odwiedzających Przelewice 
kusiły lokalne smaki w przestrze-

ni „Alei Zachodniopomorskie 
Smaki” - przepyszne produkty 
tradycyjne tj. zakwasy buraczane  
z Dębna, miody pitne – Skarby 
Templariuszy, Ryby z Wyspy Wolin, 
Miody Pojezierza Drawskiego, 
kołobrzeskie piwo Colberg. Odwie-
dzający zostali również oczarowani 
produktami prezentowanymi przy 
stanowiskach z rękodziełem. Wy-
jątkowe maskotki szyte ręcznie, 
drewniane ozdoby, niepowtarzalna 
biżuteria... Koła Gospodyń Wiej-
skich bez wątpienia stanęły na 
wysokości zadania prezentując 

wyśmienite, regionalne potrawy, 
wyroby i rękodzieła. W drugi dzień 
festiwalu odbył się Pierwszy Prze-
gląd Zespołów i Kapel Ludowych 
z terenu województwa, w którym 
uczestniczyło 20 zespołów.

Gwiazdą Przeglądu i jurorami 
byli członkowie Kapeli Karpati, 
którzy na zwycięzców wytypowali 
Kapelę Ludową PYRZYCZANIE. 

W ciągu dwóch dni na muzycznej 
scenie wystąpiło wiele zespołów 
regionalnych, solistów, a także 
Kapela Karpati oraz Feel.
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W dniach od 21 kwietnia 2022 ro-
ku do 19 maja 2022 roku burmistrz 
Pyrzyc przeprowadziła konsultacje 
społeczne, których celem było 
uzyskanie opinii od mieszkańców 
gminy Pyrzyce na temat likwida-
cji (rozbiórki) pomnika zwanego 
„Pomnikiem Pamięci” w Pyrzycach 
zlokalizowanego na działce nr 38/4 
obręb 8 miasta Pyrzyce. 20 maja 
2022 roku dokonano otwarcia urny 
z wypełnionymi ankietami. 

Łącznie mieszkańcy złożyli 144 
ankiety:
- w formie elektronicznej – 5
- w formie papierowej – 139
Ankiet ważnych – 137
Ankiet nieważnych – 7
Wyniki głosowania:
- przeciwko likwidacji/rozbiórki 
pomnika oddano - 98 głosów
- za likwidacją/rozbiórka pomni-
ka oddano - 39 głosów w tym ze 
wskazaniem upamiętnienia:
- osoby - 10 (w tym: rotmistrza 
Witolda Pileckiego, Polskich 
Bohaterów, marszałka Józefa 
Piłsudskiego)
- wydarzenia - 3 (w tym: 3 maja, 
1 lipca odpust Św. Ottona)
- inne - 12, (w tym: 11 listopada, 

Pomnik Pamięci pozostanie?
pomnik Czynu Polaków, miejsce 
rekreacji, Polskich Zwycięstw, 
Mieszkańców Ziemi Pyrzyckiej, 
bez pomnika)
- bez wskazania - 17 

W wyniku przeprowadzonych 
konsultacji mieszkańcy większo-
ścią oddanych głosów sprzeciwili 
się likwidacji Pomnika Pamięci. 

„Podjęłam decyzję o przepro-
wadzeniu konsultacji w sprawie 
przyszłości Pomnika Pamięci 
z dwóch powodów. Pierwszy to 
planowana modernizacja przejętej 
od powiatu ulicy Kilińskiego od 
ulicy Zabytkowej do placu Wol-
ności. Drugi to rosyjska agresja 
na Ukrainę, kiedy to pojawiło się 
dużo głosów twierdzących, że 
w związku z wojną w Ukrainie 
pomnik powinien zostać zlikwi-
dowany. Uznałam, że w tej sprawie 
powinni zabrać głos mieszkańcy 
i tak się stało. Wynik konsultacji 
jest jednoznaczny, mieszkańcy 
zdecydowali, że pomnik powinien 
pozostać taki jaki jest. Ja to szanuję 
i temat ze swej strony uważam 
za zamknięty” – przekazała nam 
Marzena Podzińska, Burmistrz 
Pyrzyc.

Burmistrz uznała wyniki kon-
sultacji społecznych, mimo że 
przepisy jej do tego nie zobo-
wiązują, ponieważ konsultacje 
społeczne traktowane są w syste-
mie samorządowym jako element 
doradczy, nie wiążący, co do 
decyzji burmistrza. Czy temat Po-
mnika Pamięci został ostatecznie 
zamknięty? Trudno powiedzieć, 
bo wystarczy 3 radnych, którzy 
przygotują projekt uchwały doty-

czący likwidacji Pomnika Pamięci 
i większość w Radzie, która tę 
uchwałę przegłosuje. Dziś, jak 
widać choćby po ostatniej se-
sji Rady Miejskiej, chętnych do 
przegotowania uchwały nie ma, 
a i większości dla takiego pomysłu 
też chyba się w tej kadencji rady  
nie znajdzie.

RT
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12 maja 2022 r. Wójt Gminy 
Warnice Alina Werstak podpisała 
umowę na realizację inwestycji 
dotyczącej zagospodarowania 
boiska sportowego oraz terenu 
sportowo-rekreacyjnego w m. 
Barnim, gm. Warnice - Etap I. Na 
terenie sportowo-rekreacyjnym 
przy boisku w m. Barnim zostaną 
wybudowane: plac zabaw, urzą-
dzenia street workout, boisko do 
siatkówki i koszykówki oraz wspól-
ne miejsce spotkań dla lokalnej 
społeczności (altany drewniane, 
stoły i ławy drewniane, utwardze-
nie kostką brukową). Dodatkowo 
zostanie wykonany ciąg pieszy, 
który umożliwi bezpieczne dojście 
do nowej infrastruktury, a teren 
zostanie oświetlony z wykorzy-
staniem lamp solarnych.

Inwestycja będzie realizowa-
na przez: P.B. ISOBAU-POLSKA 
Jarosław Stacherzak, Polskich 
Marynarzy 91/18, 71-050 Szczecin.

Koszt budowy: 499 616,16 zło-
tych brutto.

 
Inwestycja zostanie zrealizowana 

w ramach otrzymanego wsparcia 
finansowego ze środków z Fundu-
szu Przeciwdziałania COVID-19 
dla gmin z przeznaczeniem na 
inwestycje realizowane w miejsco-
wościach, w których funkcjonowały 
zlikwidowane państwowe przed-
siębiorstwa gospodarki rolnej 
– Rządowy Fundusz Inwestycji 
Lokalnych.

Kolejna umowa na realizację inwestycji podpisana!

Inwestycja - „Termomoderni-
zacja budynku szkoły, internatu 
oraz sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach wraz 
z dostosowaniem do wymogów 
przeciwpożarowych  budynku 
internatu i wymianą odcinka 
235 m lokalnej sieci ciepłow-
niczej” otrzymała w 2021 roku 
w ramach Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych dofinansowa-
nie w wysokości 5 176 680,28 zł.

By nie zakłócić działalności szko-
ły zadanie zostało podzielone na 
trzy inwestycje:

Termomodernizacja budynku 
warsztatów szkolnych w Zespole 
Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach;

Termomodernizacja budynku 
szkoły i sali gimnastycznej w Ze-
spole Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach;

Termomodernizacja budynku 

internatu wraz dostosowaniem 
obiektu do wymogów ppoż.

Zadanie 1 zostało zrealizowane 
w całości. W przypadku zadania 
drugiego prace najprawdopodob-
niej zakończą się na przełomie 
maj/czerwiec br.

Trwają również intensywne prace 
związane z termomodernizacją 
budynku internatu z planowaną 
kwotą robót budowlanych 2 106 
000,00 zł, wykonawca zobowiązał 
się w umowie, że zakończy prace 
do 4 października 2022 roku. 

Druga cześć prac w internacie 
realizowana w ramach inwestycji, 
to dostosowanie obiektu internatu 
do wymogów przeciwpożarowych, 
której szacunkowe koszty kształtują 
się na poziomie 548 700,00 zł, 

umowa na wykonanie tych prac 
podpisana została 25 stycznia 
2022 roku, a wykonawca zobo-
wiązał się do zakończenia robót 
w terminie 6 miesięcy.

W ramach inwestycji na obiekcie 
internatu pozostało jeszcze wyko-
nanie centralnego ogrzewania na 
realizację tego etapu w najbliższym 
czasie zostanie ogłoszony przetarg.

Największa oświatowa inwestycja w powiecie

Na terenie Lipian młodzi po-
licjanci adaptacji zawodowej 
w pyrzyckiej komendzie zatrzy-
mali nietrzeźwego kierującego 
samochodem osobowym, który 
miał blisko 1,5 promila alkoholu 
w organizmie. Tej samej doby 
policjanci pyrzyckiej drogówki 
zatrzymali dwóch nietrzeźwych 
rowerzystów.

W czwartek, 26 maja 2022 
roku na terenie Lipian policjanci 
odbywający adaptację zawodo-
wą w Komendzie Powiatowej 

Nietrzeźwi 
na drodze

Policji w Pyrzycach zatrzymali 
do kontroli drogowej samochód 
osobowy. Podczas legitymowania 
policjanci wyczuli od kierującego 
woń alkoholu. Okazało się, że 
kierujący, obywatel Ukrainy był 
nietrzeźwy. Badanie stanu trzeź-
wości wykazało, że 31 - latek miał 
blisko 1,5 promila alkoholu w orga-
nizmie. Nietrzeźwemu kierującemu 
zostały zatrzymane uprawnienia 
do kierowania pojazdem. Mężczy-
zna został również zatrzymany 
w Komendzie Powiatowej Policji 

w Pyrzycach i w trybie przyspie-
szonym trafi przed sąd. Tej samej 
doby policjanci pyrzyckiej drogówki 
zatrzymali dwóch mieszkańców 
Lipian, którzy kierowali rowerami 
po spożyciu alkoholu. 63 – latek 
podczas badania miał blisko pół 
promila alkoholu w organizmie, 
natomiast drugi z mężczyzn, 68 
– latek około 2 promili. Cykliści 
zostali ukarani mandatami karnymi 
oraz zakazano im dalszej jazdy.

Przypominamy, że po zmianie 
w przepisach, które weszły w życie 
1 stycznia br., nowy taryfikator 
wprowadził między innymi wyższe 
kary za wykroczenia polegające 
na kierowaniu po użyciu alkoholu 
(między 0,2 promila a 0,5 promila). 

Z kolei jeśli kierujący jest w stanie 
nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila 
alkoholu we krwi), zostanie ukarany 
mandatem w wysokości 2500 zł.

Nietrzeźwi kierowcy to duże za-
grożenie! Stwarzają oni realne 
zagrożenie nie tylko dla siebie, 
ale także dla innych uczestników 
ruchu drogowego. W konfrontacji 
z poruszającym się prawidłowo 
uczestnikami ruchu drogowego, 
mogą być przyczyną tragicznych 
w skutkach wypadków drogowych.

 
sierż. Agata Gamułkiewicz
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Noc Bajek Ogniem Malowana 
18.06. to kolejna edycja wyjątko-
wego wydarzenia w Przelewicach, 
które ściąga na teren ogrodu ty-
siące rodzin.

Na nowo przeniesiemy się 
do baśniowego świata cza-
rów, gdzie wyruszysz razem  
z nami w niesamowitą podróż 
w fenomenalnej oprawie świetlnej. 

Tym razem motywem przewodnim 
jest ognista aura w scenerii jednego  
z najpiękniejszych miejsc na 
Pomorzu Zachodnim! Na każdej 
z trzech scen zlokalizowanych na 
terenie Ogrodów czekać będzie 
na Was moc atrakcji!

W programie m.in.
- „Trzy bajki o smoku” – profesjo-

nalny, trzykrotny występ aktorów 
Teatru Lalek „Pleciuga” - zabawna 
opowieść o tym, że w życiu warto 
brać sprawy w swoje ręce i nie 
bać się nieoczywistych wyborów.

Noc Bajek
Ogniem Malowana 
w Ogrodach 
Przelewice

- ŚWIATŁOGIEŃ - tańczący 
artyści z płonącymi rekwizytami, 
niezapomniane akrobacje z za-
palonymi linami i wiele innych!

- Występ wokalny Moniki Makow-
skiej-Wiącek, wyjątkowo uzdolnionej 
wokalistki, której bajeczny głos 
z pewnością zaczaruje odwiedza-
jących ogród.

W pobliżu Mauzoleum zaskoczą 
Was diabelskie animacje przygo-
towane przez niezastąpioną Ligę 
Szczecińskich Superbohaterów. 
Nie zabraknie atrakcji dla najmłod-
szych i pysznego jedzenia!

Daj się ponieść wyobraźni i przeżyj 
niezapomnianą, Ogniem Malowaną 
przygodę! 

Bilety już w sprzedaży dostępne 
na platformie bilety24 lub bilety 
Fm. Istnieje możliwość zakupu 
biletów grupowych oraz z trans-
portem ze Szczecina do Przelewic  
i z powrotem (bilety Fm). 

Na ulicy Poznańskiej w Pyrzy-
cach trwają ostatnie kosmetyczne 
prace związane z II etapem prze-
budowy tej drogi powiatowej. 
W ramach inwestycji zaplanowano 
przebudowę chodników, zjazdów 
do posesji, wymianę istniejącego 
oznakowania na nowe oraz wyko-
nanie oznakowania poziomego na 
jezdni. Dodatkowo na wysokości 
nowej zatoki, przy szkole zaprojek-
towano nowe barierki oraz dojście 
do chodnika. 

Wykonawcą inwestycji o wartości  
468 867,00 zł jest Konsorcjum firm 
Usługi Sprzętem Budowlanym Ksel 
Jacek i „BUD SERWIS” Norbert 

Ostatnie prace na drodze powiatowej 

Woźniak. Wykonane prace zostały 
już zgłoszone przez wykonawcę 
do odbioru.

„Ten etap kończy zaplanowaną 
przeze mnie przebudowę całego 
ciągu drogi powiatowej w ulicy 
Staromiejskiej, Ciepłowniczej, Po-
znańskiej w Pyrzycach. Cieszę 
się, że udało się pozyskać na ten 
cel dofinansowanie z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg. Moje 
działania mocno wspierali: po-
seł Leszek Dobrzyński i Zbigniew 
Bogucki Wojewoda Zachodnio-
pomorski, za co im serdecznie 
dziękuję” – powiedział Stanisław 
Stępień, Starosta Pyrzycki.
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Tym razem zależało mi na prezentacji kartki 
pocztowej, która potwierdzałaby tezę, że nawet 
najmniejsze miejscowości posiadały lokalnych 
wydawców kart pocztowych. W pierwszej połowie 
XX wieku, widokówki przeżywały apogeum popular-
ności. Miliony wysyłanych kartek to w dużej mierze 
dzieło bardzo dużych korporacji wydawniczych, 
jednak część z nich można do dziś podziwiać 
dzięki twórczości lokalnych fotografików i ich ma-
łych, lokalnych manufaktur.  Prezentowana obok 
kartka jest szczególna. Jej wydawcą był Karl Pioch 
z Wierzbna, z którym można się było kontaktować 
pod nr. telefonu 37, łącząc się z Obrytą. Z kolei 
autorem zdjęcia był pyrzyczanin, z dość polsko 
brzmiącym nazwiskiem R.G. Sikorski (stary pyrzycki 
numer telefonu do kontaktu: 453). Widokówka 
przedstawia dwa ujęcia miejscowości Wierzbno 
związane z letnim wypoczynkiem. Kartka nadana 
została na poczcie kolejowej Stargard – Kostrzyn 
20 lipca 1938 roku. 

Obecnie Wierzbno ponownie staje się popular-
nym miejscem wypoczynku nad jeziorem Miedwie, 
również za sprawą działającego tam ośrodka 
sportów wodnych. Podziwiać tam możemy wyczyny 
amatorów i nie tylko windsurfingu („deskarzy”), czy 
jego odmiany kitesurfingu („deskarzy z latawca-
mi”). W okresie letnim 2019 r. ośrodek organizuje 
półkolonie, których program przewiduje m.in.: 
podstawy windsurfingu, nauki prawidłowego usta-
wiania sprzętu, zwrotów, płynięcia kierunkowego, 
niezbędnej teorii i zasad bezpieczeństwa na wo-
dzie, naukę podstaw kitesurfingu, zastosowania 
specjalistycznego sprzętu, bezpieczeństwa obsługi 
latawca, sterowania latawcem treningowym i inne 
gry i zabawy. Ośrodek posiada swoją stronę na 
FB pt. Miedwie Sport.

Ważnym elementem potencjalnie miłego wypo-
czynku nad jeziorem Miedwie w Wierzbnie jest 
również nowa infrastruktura kąpieliska z pokaźnym 
molo, miejscami do uprawiania sportów, zaple-
czem gastronomicznym, parkingami, elementami 
edukacyjnymi. Również samo Wierzbno (niegdyś 
miasto!)  jest ciekawym miejscem do już cało-
rocznych odwiedzin. Szczególnym miejscem do 
polecenia pozostaje miejscowy kościół pw. św. 
Józefa, pierwotnie datowany nawet na 1234 rok.  
Późnogotycki kościół kamienno-ceglany wzniesio-
no w XV wieku. Wewnątrz świątyni znajduje się 
strop drewniany z malowidłami z 1738 r, balkon 
dla chóru ozdobiony malowidłami z 1707 roku, 
zdekompletowany barokowy ołtarz i renesansowa 
chrzcielnica. Wieża zwieńczona jest czterema 
narożnymi wieżyczkami, po środku nich jeszcze 
do 1939 stała iglica. 

Miedwie sport
Ciekawostką jest, że na herbie Wierzbna wzorowany jest herb całej 

obecnej gminy Warnice i przedstawia wizerunek tronującego Jezusa 
Chrystusa z rozciągniętymi rękoma, uwaga… na barwnej tęczy! Po 
obu stronach głowy znajduje się gałązka lilii i miecz luzem. U jego stóp, 
pod wspomnianą tęczą, dwie płynące ryby zwrócone w przeciwnych 
kierunkach.
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27 maja 2022 r. podpisałam 
umowę na realizację inwestycji 
drogowych w ramach zadania 

GMINA PYRZYCE PODPISAŁA UMOWĘ NA 17 MILIONÓW 
pt. „Modernizacja sieci dróg 
gminnych na terenie Miasta 
Pyrzyce”. 

Umowa podpisana zosta-
ła z wykonawcą robót firmą 
KRISTONE Krystian Suda z sie-
dzibą Karczewie 8, w obecności 
pani Anny Pawlak – dyrektor 
ds. rozwoju relacji społecznych 
Banku Gospodarstwa Krajowe-
go. Zadanie realizowane jest 
w ramach pierwszego naboru 
z Rządowego Funduszu Polski 
Ład: Programu Inwestycji Stra-
tegicznych. 

Całkowity koszt zadania po 
przetargu to kwota 17 219 
999,98 zł (w tym dofinansowa-
nie 10 773 000,00 zł + środki 
własne Gminy Pyrzyce 6 446 
999,98 zł) 

W ramach zadania zmoderni-
zowane zostaną drogi gminne 
na terenie miasta Pyrzyce:

1. ul. Marii Konopnickiej; 
2. ul Jana Kochanowskiego;
3. ul. Podgrodzie; 
4. ul. Nad Potokiem; 
5. ul Plac Wolności (droga 
osiedlowa od ul Stargardzkiej 
do ul Narutowicza); 

6. ul. Akacjowa; 
7. ul Wiosenna;
8. ul. Górna - wraz 
z parkingiem przy kościele;
9. ul. Spokojna.
„Jest to największa drogowa 

inwestycja ostatnich lat o warto-
ści ponad 17 milionów złotych. 
Ten rok z wielu przyczyn jest 
dla inwestycji bardzo niestabil-
ny, po pierwsze rosnące ceny 
materiałów i usług, po drugie 
ograniczona ilość wykonawców 
i dlatego cieszę się, że udało 
się nam w drugim przetargu 
wyłonić wykonawcę inwestycji. 
Niebawem przekażemy plac bu-
dowy i rozpoczną się prace na 
drogach w mieście, co zapewne 
będzie wiązać się z pewnymi 
utrudnieniami dla mieszkań-
ców, ale żeby mieć nowe drogi 
musimy się trochę przemęczyć. 
Inwestycja będzie realizowana 
w trybie zaprojektuj i wybuduj, 
a planowany termin realizacji 
całej inwestycji to 19 miesię-
cy.” - Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska.
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Przebiegli i bezczelni przestęp-
cy nie cofną się przed niczym, by 
pozbawić swoje ofiary ostatnie-
go grosza. Do modyfikowanych 
przez siebie metod „na wnuczka”, 
„na policjanta”, „na oficera CBA”, 
„na pracownika banku” wymyślają 
kolejne historie. Telefonują do 
ofiary i w podstępny sposób, 
podczas rozmowy uzyskują in-
formacje o stanie posiadania, 
wieku, imionach krewnych.

 Z chwilą ujawnienia takich 
informacji przez telefon seniorzy 
wpadają w ich sieć i zaczynają 
grę według zaplanowanych przez 
oszustów reguł.

 

UWAGA NA OSZUSTÓW ŻERUJĄCYCH NA EMPATII OSÓB STARSZYCH! 
CHOĆ TO PROBLEM, KTÓRY DOTYCZY CAŁEGO KRAJU, 
PRZESTĘPCY PONOWNIE ATAKUJĄ W SZCZECINIE

Dla uwiarygodnienia swojej 
legendy, oszuści uciekają się 
wręcz do teatralnych gestów – 
płaczą do słuchawki, krzyczą, 
żądają przekazania pieniędzy, 
wytwarzając jednocześnie po-
czucie konieczności podjęcia 
decyzji tu i teraz. Każda sekunda 
zwłoki według osoby po drugiej 
stronie słuchawki spowoduje 
nieodwracalne konsekwencje dla 
rzekomego wnuczka, czy innego 
członka rodziny, który najczęściej 
według legendy oszustów wpadł 
w tarapaty i aby się wykupić, po-
trzebuje dużej ilości gotówki. To 
są bardzo sprytnie opracowane 
działania, oparte na sztuczkach 

socjotechnicznych, a najlepszym 
sposobem na uniknięcie stania 
się ofiarą przestępców jest wie-
dza, co zrobić, kiedy taki telefon 
odbierze którykolwiek członek 
naszej rodziny.

 
PAMIĘTAJMY:

 
- Policjanci, ani żadni funkcjo-
nariusze innych służb nigdy nie 
proszą o przekazanie pieniędzy, 
czy też danych konta osobiste-
go w banku i nigdy nie dzwonią 
z takim żądaniem! Policja nigdy 
nie informuje telefonicznie o pro-
wadzonych działaniach! Jeżeli 
odebrałeś taki telefon bądź pe-
wien, że dzwoni oszust! Nigdy 
w takich sytuacjach nie prze-
kazuj pieniędzy, nie podpisuj 
dokumentów, nie zakładaj kont 
w banku i nie przekazuj nikomu 
swoich danych, numerów PIN 
i haseł! Natychmiast poinformuj 
o tym Policję.

 
- Jeżeli ktoś twierdzi, że jest 
naszą rodziną, bądź przedsta-
wicielem służb państwowych 
weryfikujmy tego rodzaju infor-

macje. Aby to zrobić, rozłączmy 
połączenie i po upewnieniu się, 
że w słuchawce jest wolny sygnał 
zadzwońmy pod numer człon-
ka rodziny lub numer alarmowy 
służby, na który powoływał się 
nasz rozmówca.

 
- Zwracajmy również uwagę na 
to, aby nigdy nie przekazywać 
osobom, których nie znamy 
naszych prywatnych numerów 
telefonów komórkowych, adresu 
zamieszkania, numerów kont 
bankowych itp. Musimy mieć 
świadomość, że tego rodzaju 
informacje wykorzystane zostać 
mogą przez oszustów.

 
- Bardzo ważną sprawą jest 
również to, aby nie zgadywać 
personaliów osoby, która do nas 
dzwoni i stanowczo żądać przed-
stawienia się rozmówcy. Oszuści 
bardzo często podszywają się 
pod dane personalne osób, które 
wcześniej zostały im wyjawione 
przez samych pokrzywdzonych.

ZKS KMP 

Zdarza się, że przekonani, iż pomagają, wyrzucają 
w worku oszczędności swojego życia przez balkon obcej 
osobie. Zmanipulowani podstępnymi socjotechnikami 
mają jeden cel: uchronić krewnych przed rzekomymi 
konsekwencjami w wymyślonej przez przestępców 
historii. Szczecińscy seniorzy nadal są w niebezpie-
czeństwie. Na ich pieniądze i kosztowności czyhają 
oszuści, którzy prześcigają się w wymyślaniu różnych 
metod i legend.

Bądźmy czujni i ostrzeżmy swoich dziadków i rodziców.

Zadania konkursowe były przeznaczone dla uczniów klas drugich 
i trzecich szkoły podstawowej. W konkursie wzięło udział 5 szkół 
z powiatu pyrzyckiego: z Brzeska, Mielęcina, dwie szkoły z Pyrzyc 
i oczywiście z Lipian. Do konkursu przystąpiło 34 uczniów. Wszystkich 
uczestników i ich opiekunów przywitała pani dyrektor Zespołu Szkół 
w Lipianach Dorota Chrobrowska, która życzyła dzieciom powodzenia 
i przysłowiowego „połamania długopisów”. Po godzinnej i wytrwałej 
pracy uczniów, jury przystąpiło do sprawdzania zadań konkursowych. 
A oto mistrzowie ortografii naszego konkursu:

Klasy trzecie:
1 miejsce - Nadia Chrzanowska SP Mielęcin
2 miejsce - Lena Karwecka SP Lipiany
3 miejsce - Nadia Wasiak SP Pyrzyce
Klasy drugie:
Nagrodzono dwie osoby za 1 miejsce: 
Natalia Zielińska SP Pyrzyce 
Hanna Rutkiewicz SP Pyrzyce 
2 miejsce - Zofia Żmijewska SP Pyrzyce 
3 miejsce równocześnie zajęły:
Filip Świst SP Lipiany 
Lena Szalkiewicz SP Pyrzyce 
Wszystkim, ale to wszystkim biorącym udział w konkursie serdecznie 

gratulujemy. Dziękujemy opiekunom, sponsorom i organizatorom. 
Do zobaczenia za rok w Lipianach  
Organizatorzy:
Jolanta Schmach, Liliana Nowak

Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

ORTOGRAFIK 2022
W piątek 27 maja w Szkole Podstawowej z Oddziałam Przed-

szkolnymi im. K. Makuszyńskiego w Lipianach  odbył się już po raz 
dziesiąty Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny ORTOGRAFIK. 
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30 czerwca 2022 r. upływa czas 
na złożenie deklaracji do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków 
(CEEB). Centralna Ewidencja Emi-
syjności Budynków (CEEB) została 
uruchomiona 1 lipca 2021 r. przez 
Główny Urząd Nadzoru Budow-
lanego. Jej celem jest zebranie 
kluczowych informacji na temat 
źródeł ogrzewania w budynkach, 
co pomoże m.in. w działaniach 
na rzecz poprawy jakości powie-
trza w Polsce. Czas na złożenie 
deklaracji do CEEB ustalono na 
12 miesięcy, co oznacza, że ter-
min upływa 30 czerwca 2022 r. 
W przypadku instalacji nowego 
źródła ciepła, np. gdy wymieniamy 
przestarzały kocioł, deklarację 
musimy złożyć do 14 dni od je-
go uruchomienia. W przypadku 
niezłożenia deklaracji pomimo 
obowiązku przewidziano kary. 
Na początek grozi nam grzywna 
w wysokości do 500 zł. Jeśli spra-
wa trafi do sądu, za zaniedbanie 
zapłacić można nawet 5 tys. zł. 
Deklarację do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków muszą 
złożyć właściciele lub zarządcy 
budynków i lokali, mieszkalnych 

Najwięcej kar będzie w Pyrzycach, 
najmniej w Warnicach i Bielicach?

i niemieszkalnych, w których znaj-
duje się źródło ciepła. Obowiązek 
ten dotyczy więc nie tylko domostw, 
ale także takich obiektów, jak np. 
altany z odrębnym źródłem ciepła. 
Co ważne, obowiązek dotyczy 
właścicieli lub zarządców, nieza-
leżnie od tego, czy sami korzystają 
z budynku, czy wynajmują go 
komuś innemu. Fakt wynajęcia 
lokalu nie prowadzi do przeniesie-
nia obowiązku złożenia deklaracji 
na najemcę. W przypadku lokali 
w zabudowie wielolokalowej ze 
wspólnym źródłem ogrzewania, 

za złożenie deklaracji odpowiada 
zarządca budynku, np. w ramach 
spółdzielni mieszkaniowej. Właści-
ciele indywidualnych lokali muszą 
jednak złożyć deklarację, jeśli w ich 
lokalu zainstalowano dodatko-
we źródło ciepła, np. kominek. 
Deklarację możemy złożyć po-
przez platformę internetową ceeb.
gov.pl lub w Urzędzie Gminy, na 
ternie której znajduje się nieru-
chomość. Na podstawie danych 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków (CEEB)  z dnia 27 maja 
2022 widzimy, że najbardziej oporni 

w powiecie pyrzyckim w wypeł-
nianiu deklaracji są mieszkańcy 
Gminy Pyrzyce i jeżeli do koń-
ca czerwca nic się nie zmieni, 
to można założyć, że najwięcej 
kar za niedopełnienie obowiązku 
będzie właśnie w tej gminie. W wo-
jewództwie zachodniopomorskim 
najgorzej deklaracje wypełniają 
mieszkańcy niedalekiej gminy 
Trzcińsko Zdrój, gdzie zaledwie 
14% mieszkańców tej gminy zajęło 
się tematem.   

Zaszczepiony 
powiat? Stan epidemii obowią-

zujący w Polsce od 20 
marca 2020 roku, decy-
zją Ministerstwa Zdrowia  
został 16 maja 2022 roku 
zniesiony i od tego dnia 
obowiązuje stan zagroże-
nia epidemicznego. 

Dziś nikt nie namawia do 
szczepienia, a gminne i po-
wiatowe punkty szczepień 
jeden po drugim zamykają 
działalność. 

W załączonej do tekstu 
tabeli prezentujemy stan za-
szczepienia mieszkańców 
pyrzyckich gmin na dzień 
27 maja 2022 roku.
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19 maja br. w Starostwie Po-

wiatowym w Pyrzycach odbyło 
się spotkanie laureatów powiatu 
pyrzyckiego Programu Społecznik 
2022-2024, podczas którego pod-
pisano umowy na mikrodotacje.

Gmina Pyrzyce zdobyła reali-
zację aż 12 projektów. Sukces 
odnieśli:
1.Pyrzyckie Stowarzyszenie 
Klub Abstynenta "Krokus" wraz 
z Gminną Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Py-
rzycach zdobywając dwie dotacje 
na działania profilaktyczne - „Spo-
tkanie dwóch kultur” oraz „I piknik 
profilaktyczny – Mam wybór”;
2. Stowarzyszenie Mieszkańców 
nad Potokiem - „Zielony zakątek”;
3. Stowarzyszenie Nasze Przed-
szkolaki - „Botanika nas przenika”;
4. Ochotnicza Straż Pożarna w 
Żabowie - „Wake up! Wspieraj 
środowisko”;
5. Stowarzyszenie Coolturalni 
zdobyło dwie dotacje - „Biegiem 

na stadion! Międzyszkolne spo-
tkanie na zielonej murawie” oraz 
„Przedszkolak EKO-chwat z na-
turą za pan brat – Dzień Małego 
Ekologa”;
6. Pyrzyczanka – Eko-Pyrzyczan-
ka”;
7. Parafia Rzymskokatolicka pw. 
św. Jana Chrzciciela w Żabowie 
- „O zieleń dbasz – czyste powie-
trze masz”;
8. Stowarzyszenie Inicjatywa 
Ziemia Pyrzycka zdobyło dwie do-
tacje - „Młodzi ogarniają muzeum” 
oraz „Bez makeupu – zmagania 
młodych pyrzyczan z filmem do-
kumentalnym”;
9. Stowarzyszenie Nasz Szpital - 
„Akademia zdrowia. Twoje serce 
– Twoim życiem”;
 

„Wszystkim zwycięzcom jesz-
cze raz gratuluję i czekamy na 
wydarzenia” - Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska.

Pyrzyccy laureaci „Programu Społecznik 2022”

17.05.2022r. podpisałam umowę 
z wykonawcą panem Ryszar-
dem Kobierskim, prowadzącym 
działalność gospodarczą pod 
nazwą firmy Przedsiębiorstwo 
Drogowo-Usługowe „DROMAX” 
S.C. z siedzibą w Strzelcach Kra-
jeńskich, wyłonionym w drodze 
postępowania przetargowego, 

„Remont drogi nr 616010Z 
w miejscowości Letnin gm. Pyrzyce”

na realizację robót budowla-
nych: „Remont drogi nr 616010Z 
w miejscowości Letnin, gm. Pyrzy-
ce” Wartość robót budowlanych 
zgodnie z umową: 738 803,71 
zł brutto.

 Planowany termin zakończenia 
zadania do dnia 30 września 2022r.

Drużyna BRD z Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Jesionowie 
Mistrzem Województwa Zachod-
niopomorskiego w eliminacjach 
wojewódzkich XLIII Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. W dniach 1-3 
czerwca w Nidzicy (woj. warmiń-

sko-mazurskie) reprezentować 
będą nasze województwo w finale 
krajowym.

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy powodzenia na szczeblu 
ogólnopolskim!

Starsza Drużyna z PSP Jesionowo Mistrzami Województwa 
Zachodniopomorskiego w eliminacjach wojewódzkich XLIII 
Ogólnopolskiego Turnieju BRD drużyna z PSP
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W tym roku dziecięce zma-
gania na rowerowych kółkach 
odbyły się 21 maja i była to już VI 
edycja Pyrzyckiego Wyści-
gu Rowerkowego o Puchar 
Burmistrz Pyrzyc Marzeny 
Podzińskiej. Choć pogoda 
płatała figle i co pewien czas 
padał deszcz, to w miasteczku 
rowerowym panowała gorąca 
atmosfera. Bardzo atrakcyjne 
nagrody od naszych partnerów, 
pozytywne podejście organiza-
torów, a przede wszystkim chęć 
uczestnictwa przyciągnęły na li-
nię startu 150 dzieci: szkrabiątek, 
szkrabów, smyków, młodzików 
i juniorów, którzy w zależności 
od wieku mieli do pokonania 
trasę od 200 m do 1800 m.

Od godziny 10.00 funkcjono-
wało biuro zawodów, w którym 
rodzice/opiekunowie dokonywali 
zgłoszeń uczestników i wyda-
wane były numery startowe. 
O godz. 12.00, zgodnie z pla-
nem, dokonano otwarcia imprezy 
i zaraz potem wystartowały dzieci 
z pierwszej kategorii wiekowej.

Przed rozpoczęciem wyścigu 
Marszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego Olgierd 
Kustosz, członek Zarządu Rady 
Powiatu Pyrzyckiego Przemysław 

Maciąg oraz Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska wręczyli 
startującym dziewczynkom 
i chłopcom odblaskowe gadżety, 
w tym kamizelki, zawieszki itp.

Po raz kolejny niezawodne 
były służby czuwające nad 
bezpieczeństwem młodych 
cyklistów. Rowerowy peleton 
eskortował strażnik miejski 
w radiowozie Straży Miejskiej. 
Na trasie zawodów czuwali po-
licjanci z Komendy Powiatowej 
Policji w Pyrzycach, druhowie 
z Ochotniczych Straży Pożar-
nych Gminy Pyrzyce – Brzesko 
i Nowielin oraz Stowarzyszenie 
Bezpieczny Powiat z Pyrzyc.

W kąciku piękności wolon-
tariuszki z Fabryki Dobrego 
Czasu: Zofia Kraśniańska, Ga-
briela Wywrocka oraz ze Szkoły 
Podstawowej im J. Korczaka 
w Pyrzycach: Zuzanna Wróblew-
ska i Kamila Galus, wyposażone 
w farbki, pędzelki i stempelki 
wyczarowywały na twarzach 
dzieci kolorowe motylki, kwiatki, 
postacie z bajek – to, co każdy 
sobie zażyczył. A obok nich w ką-
ciku plastycznym straż miejska 
ze swoją największą w gminie 
maskotką organizowała czas naj-
młodszym. Kolejnym miejscem 

nie tylko dla dzieci, ale również 
i dorosłych była strefa edukacyjna 
o zdrowym i higienicznym stylu 
życia, którą przygotowali i pro-
wadzili pracownicy Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Pyrzycach. Na mecie 
z rąk Burmistrz Pyrzyc Marzeny 
Podzińskiej, Marszałka Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego 
Olgierda Kustosza, dyrektor 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Ewy 
Hancz, radnych Rady Miejskiej 
w Pyrzycach: Sylwii Borkowskiej, 
Grażyny Słodkowskiej i Paw-
ła Reteckiego każde dziecko 
otrzymało pamiątkowy medal 
i kolorowego lizaka. Najlepsi 
zawodnicy za zdobycie miejsc 
od I – III uhonorowani zostali 
pucharem i nagrodą rzeczową 
(torba, plecak, organizer na 
rower, zapięcie do roweru lub 
latarka). Natomiast za kolejne 
miejsca IV – VI wręczona była 
statuetka, czekolada i również 
nagroda rzeczowa (brelok z kom-
pasem, latarka lub bidon).

Podsumowaniem tegorocznego 
wyścigu rowerkowego było lo-
sowanie nagród – łącznie pięciu 
rowerów i dziesięciu voucherów 
o wartości 100 zł do zrealizowa-
nia w sieci sklepów Decathlon.

Patronat honorowy nad VI 
Wyścigiem Rowerkowym objął 
Marszałek Województwa Za-
chodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz oraz Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska. Patronat 
medialny nad uroczystością 
objęli: TVK Aura i Dwutygodnik 
Puls Powiatu.

Wielkie podziękowania i słowa 
uznania kierujemy do naszych 
partnerów – ludzi o wielkim ser-
cu – za bezinteresowną pomocy 
i wsparcie, wkład finansowy, 
rzeczowy oraz obecność na 
wydarzeniu

Serdecznie gratulujemy zdo-
bywcom podium. Wszystkim 
dzieciom dziękujemy za udział. 
Dla nas – organizatorów – to 
wielka przyjemność patrzeć na 
Wasze uśmiechnięte twarze, za-
angażowanie i radość z dotarcia 
na metę. Jesteście głównymi 
bohaterami tego wydarzenia 
i wszyscy zasługujecie na miano 
zwycięzcy, bo przełamywaliście 
swoje słabości. Już dziś zapra-
szamy Was na kolejny wyścig 
w przyszłym roku.

WYŚCIG ROWERKOWY ULICAMI MIASTA
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28 maja po raz kolejny do Pyrzyc 
i regionu, gdzie odbył się II Etap 
Pomorze Zachodnie Tour, zjechali 
kolarze. O godzinie 11.00 spod py-
rzyckiego Ratusza ruszyli  w około 
2-kilometrową rundę honorową 

tak, by na jej końcu na wysokości 
zakładów Mlekovity rozpocząć start 
ostry. Dalej na 9. kilometrze skręt 
90 stopni w prawo do miejscowości 
Brzesko, następnie Bylice, Krasne 
i dalej przez Batowo, Skrzynkę 

w kierunku Lipian, gdzie przy-
gotowana została Premia Lotna 
Lipiany i sekcja specjalna trasie 
bruku. Następnie kolarze zostali 
wprowadzani na drogę wojewódzką 
w kierunku Pyrzyc, gdzie zapisani 
do dystansu FUN jadą do mety 
i kończą trasę, a zawodnicy na 
dystansie CLASIC zjechali na ko-
lejne identyczne okrążenie jak 
powyżej. Tak w skrócie wyglądała 
trasa tegorocznego wyścigu kolar-
skiego. Najszybciej trasę 98 km 
(dwa okrążenia) pokonał Andrzej 
Felisiak z Goleniowa z czasem 
02:19:28:47, na miejscu 8 na tym 
samym dystansie na mecie zamel-

dował się z czasem 02:23:12:99 
mieszkaniec Lipian Paweł Baj. 
Był on najmłodszym uczestnikiem 
wyścigu, a co za tym idzie w swojej 
kategorii wiekowej M2 (16-29) zajął 
pierwsze miejsce! Na dystansie 
FUN 48 km na miejscu pierwszy 
uplasował się Bartek Przybylski 
z Piły z czasem 01:12:16.08. 

Należy dodać, że w pyrzyckim 
wyścigu wzięli udział także za-
wodnicy z Niemiec.  

Gratulacje dla zawodników i or-
ganizatorów!

IV Pyrzyckie Grand Prix o Puchar Burmistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej 

   Wojna i wydarzenia z nią zwią-
zane wywarły wpływ na wszystkich. 
Każdy poniósł straty – zdrowie 
moralne, psychiczne, materialne, 
fizyczne, traumatyczne wydarzenia, 
które wymagają i odbierają wiele sił 
moralnych i zasobów psychicznych.

Niestety sytuacja niepewności 
trwa, psychice coraz trudniej radzić 
sobie z tak niesamowitym obciąże-
niem, a życie oferuje nowe wyzwania 
i problemy do rozwiązania…

Skąd więc znaleźć siłę, by iść 
dalej? Jak zachować wewnętrzną 
równowagę i stabilność? Jak zaak-
ceptować rzeczywistość i znaleźć 
nowy sens życia?

Od 25 maja 2022 roku działają 
grupy wsparcia psychologicznego dla 
obywateli Ukrainy, gdzie w bezpiecz-
nej i przytulnej przestrzeni można: 
podzielić się troskami i obawami; 
uzyskać szczere wsparcie, dobre 
rady, odpowiedzi na pytania; znaleźć 

Po dwóch latach covidowej 
przerwy 28 maja br. na Kępie 
Potockiej w Warszawie odbył się 
kolejny 23. PIKNIK OLIMPIJSKI 
zorganizowany przez PKOl. Po raz 
dwudziesty uczestniczyła w nim 
ekipa Pyrzyckiego Klubu Olim-
pijczyka, złożona z uczniów obu 
pyrzyckich szkół podstawowych 
pod opieką nauczycielek: Danuty 
Kuźnickiej, Zofii Kusz i Justyny 
Pawłowskiej. Młodzi pyrzyczanie 
mieli możliwość spotkać wielu na-
szych najlepszych sportowców, 

PYRZYCZANIE 
NA PIKNIKU OLIMPIJSKIM

medalistów Igrzysk Olimpijskich 
oraz brać udział w licznych, atrak-
cyjnych konkursach sportowych, 
promujących olimpijskie wartości 
- szacunek dla przeciwnika, zasady 
fair play, przyjaźń i doskonalenie 
swoich możliwości.

 
Przy okazji odwiedzili też 

Muzeum Sportu i kilka waż-
nych miejsc naszej stolicy. 

J.G.

Burmistrz Pyrzyc
zaprasza

własną wewnętrzną równowagę 
psychologiczną, zrelaksować się 
i dobrze spędzić czas z rodakami.

Grupy prowadzi psychoterapeutka 
Olena Muzychuk, w języku ukraiń-
skim, rosyjskim i polskim.

Zapraszam na spotkania grupo-
we w każdą drugą i ostatnią środę 
miesiąca od 16.30 do 18.00

Приміщення Міської Ради, м. 
Пижице

вул. Ратушна площа 1
(бічний вхід з вул. Kilińskiego)
1 поверх, кім 130
телефон: 91 3970347
Urząd Miejski w Pyrzycach
ul. Plac Ratuszowy 1
(boczne wejście od ul. Kilińskiego)
I piętro, pok. 130
telefon: 91 3970347
Burmistrz Pyrzyc 
(-) Marzena Podzińska
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     Końcowe wyniki:
1 m ZS Lipiany                 opiekun Tomasz Jurkiewicz 
Mikołaj Adamczewski, Rafał Waliłko, Filip Waliłko, Michał Krawciów, 

Adam Grudziński, Mikołaj Smans, Piotr Pawluk, Jakub Wiechciński,  
Alan Borkowski-Chmura 

2 m SP z OI Pyrzyce  
3 m SP Pyrzyce 
4 m SP Kłodzino 
5 m NSP Przelewice 
6 m SP Mielęcin 
7 m SP Żabów 
8 m SP Żuków 
9 m OSW Pyrzyce 

Piotr Olech 

DRUGI RZUT PIŁKI NOŻNEJ

Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Pyrzycach 
od wielu już lat organizuje dwie 
edycje mistrzostw powiatu pyrzyc-
kiego w piłce nożnej chłopców 
klas szóstych i młodszych. Runda 
jesienna odbyła się 6 października 
2021 r. i pozwoliła na rozstawienie 
trzech najlepszych szkół przed 
decydującymi rozgrywkami rundy 
wiosennej. Dlatego 17 maja 2022 
r. na stadionie Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Pyrzycach szkoły  
z Lipian, Kłodzina i Pyrzyc z ul. 

Poznańskiej były drużynami, do 
których dolosowano pozostałe 
reprezentacje. Eliminacje wyłoniły 
3 najlepsze ekipy, które rozegra-
ły ścisły finał „każdy z każdym”. 
Drużynę z Kłodzina zastąpiła SP 
Pyrzyce z ul. Rejtana. Najpierw 
rozegrano mecze o miejsca 4 – 9, 
później pojedynki o miejsca na 
podium. Dużą dojrzałość piłkarską 
pokazali chłopcy z Lipian, prowa-
dzeni przez Tomasza Jurkiewicza, 
czołowego zawodnika i trenera 
Stali Lipiany. Wygrali oba mecze 

i zapewnili sobie tytuł mistrza po-
wiatu w tym roku szkolnym. 19 
maja br. w Gryfinie będą walczyć 
o awans do półfinału wojewódzkich 

Igrzysk Dzieci. W rywalizacji o 2 
miejsce dwóch pyrzyckich szkół 
lepsze o jedną bramkę okazała się 
drużyna z ul. Poznańskiej (SP z OI)

W dniach od 14 do 15 maja 2022 roku na zaproszenie burmistrza 
Jürgena Kliewe odbyła się wizyta w naszym mieście partnerskim 
Ueckermünde. W wizycie wzięli udział samorządowcy oraz fotogra-
fowie z Pyrzyc i okolic. Fotografowie pracują nad zdjęciami i wkrótce 
zostanie opublikowana galeria. „Dziękujemy za zaproszenie i wspa-
niały pobyt. Z niecierpliwością czekamy na  rewizytę!” - Burmistrz 
Pyrzyc  Marzena Podzińska.

Wizyta w Ueckermünde

IV Powiatowy Konkus Matematyczny
28 maja 2022 roku w Szkole Podstawowej im M. Kopernika w Ża-

bowie odbył się IV Powiatowy Konkurs Matematyczny.  Uczestniczyli 
w nim uczniowie  z klas VII – VIII z 9 szkół podstawowych powiatu 
pyrzyckiego. Wyniki konkursu:

Wynik na poziomie klas VII
1. Ewelina Nowysz – SP Żabów
2. Jakub Golonka – SP Pyrzyce
3. Natan Kozanka- Lipka – SP Żuków

Wynik na poziomie klas VIII
1. Zuzanna Borys – SP Lipiany
2. Karolina Janczur – SP  Żabów
3. Szymon Petryszak – SPzOI Pyrzyce
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Zawodnicy Spartakusa nie zwal-
niają tempa. W zawodach Pucharu 
Polski Kadetów Sumo, które od-
były się w dniach 13-15.05.2022r 
w Kielcach pod wodzą trenera 
Grzegorza Jaska po raz kolejny 
potwierdzili swoją wysoką formę 
zdobywając 4 medale /w tym 2 
złote/. Rewelacyjnie spisał się 
Paweł Polberk - uczeń Szkoły 
Podstawowej w Okunicy, który 
wywalczył aż 3 trzy medale: złoty 
w kat. wag. 95 kg, srebrny w kat. 

LKS SPARTAKUS PYRZYCE
PO RAZ KOLEJNY PRZYPOMINA
O SWOIM ISTNIENIU NA ARENIE POLSKI

Na zdjęciu od lewej: Paweł Polberk i Maciej Kuzdak z trenerem
Grzegorzem Jaskiem

open i brązowy w kat. +95 kg. 
Złoty medal zdobył także Maciej 
Kuzdak - uczeń Szkoły Podsta-
wowej w Bielicach w kat. open. 
Powyższe sukcesy to dobry pro-
gnostyk przed zbliżającymi się 
Mistrzostwami Polski Kadetek 
i Kadetów, które niebawem od-
będą się w Kwidzynie. Gratulacje 
dla zawodników i trenerów.

       Za Zarząd LKS Spartakus                      
                  Bolesław Kowalski
 

Dla wielu naszych podopiecznych był to pierwszy start na tego 
typu zawodach i już pojawiły się imponujące wyniki. 
Wielu zawodników zdobyło medale w kilku konkurencjach, robiąc 
ogromny progres. 
Medale z poszczególnych konkurencji zdobyli: 
1. Leon Nowaczek - kata złoty medal, kumite złoty medal, tor 
przeszkód brązowy medal 

Turniej Samuraj CUP zdobyty
Po ostatnich sukcesach na Pucharze Dolnego Śląska 

Klub Karate LZS ANTAI ruszył na podbój Wielkopolski.  
21 maja w Luboniu pod Poznaniem odbył się Wielkopolski 
Turniej Karate Samuraj CUP, w którym wzięli udział zawodnicy 
naszego klubu mierząc się z karatekami z innych klubów z kraju. 
Nasi podopieczni walczyli w konkurencjach: 10 złotych,   
10 srebrnych,10 brązowych

2. Ignacy Kiełpiński - tor przeszkód brązowy medal, kumite brązo-
wy medal 
3. Michał Bartczak - kumite srebrny medal 
4. Magdalena Ziemkiewicz - tor przeszkód brązowy medal 
5. Marcel Ziętara - tor przeszkód złoty medal, 

 kumite złoty medal 
6. Łukasz Mazur - kata brązowy medal, kumite złoty medal 
7. Olek Kościuczyk - kihon brązowy medal 
8. Wiktoria Domina - kihon złoty medal 
9. Bartosz Malinowski - tor przeszkód srebrny medal, kata srebrny 
medal, kumite srebrny medal 
10. Bartosz Pierścienski - kata srebrny medal 
11. Wiktoria Baraniak - kihon srebrny medal,

   kumite srebrny medal 
12. Paweł Rabenda - kata brązowy medal, tor przeszkód 

   złoty medal, kumite brązowy medal 
13. Mateusz Socha - kata srebrny 
medal, kumite złoty medal 
14. Ksawery Szuminski - kihon srebr-
ny medal 
15. Franciszek Przybylski - kata brą-
zowy medal, kata złoty medal, kumite 
złoty medal 
16. Zosia Przybylska - kihon złoty 
medal, tor przeszkód brązowy medal 
 
Duża część środków na wyjazd 
pochodziła z dotacji, które klub pozy-
skał w ramach współpracy z Gminą. 
Dziękujemy firmie Mewa Bus za 
bezpieczny transport naszych za-
wodników. 
Dziękuję moim zawodnikom oraz 
członkom naszego Klubu za sporto-
wą rywalizację oraz doping. 
 
Trener Tomasz OSS  
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Świat  obok nas

W maju pisklęta wróbli i innych 
ptaków wychodzą z gniazd i za-
czynają uczyć się przetrwania w 
swoim najbliższym środowisku 
pod czujnym okiem rodziców. 
To podloty, czyli ptaki, które już 
opuściły gniazdo, ale nie umieją 
jeszcze dobrze latać. 

Nie mają na tym etapie życia 
całkiem wykształconych skrzydeł, 
ale mają za to silne, masywne nogi, 
dzięki którym odkrywają zakątki 
parków, lasów i innych obszarów 
zielonych. To bardzo ważny etap 
w rozwoju gatunków ptaków, bo 
to właśnie wtedy uczą się radzić 
sobie w terenie i rozpoznawać 
niebezpieczeństwa. Niestety, do-
datkowym wyzwaniem dla podlotów 
staje się człowiek, który w swojej 
nadgorliwości szkodzi, niż pomaga. 

Szkoda, jaką wyrządza pisklako-
wi człowiek, który z troski i dobrych 
chęci zabiera i zawozi do domu, 
a w najlepszym przypadku do 
Polskiego Azylu jest duża. 

Nie bądźmy ptasimi porywaczami 
i tylko w nielicznych, uzasadnio-
nych przypadkach reagujmy jak 
np.- widzimy, że pisklęciu coś do-
lega, kuleje, ma złamane skrzydło, 
rany na ciele, albo jest osowiały 
i nie ucieka przed człowiekiem.

Jak widać na zdjęciach, pisklęta 
po opuszczeniu gniazda pozo-
stają pod stałą i troskliwą opieką 
obu rodziców oraz są bieżąco są 
karmione.

 
                              M. Białkowski

Ogrody Przelewice z radością zaprasza-
ją na przeboje operetkowe w wykonaniu 
artystów Opery na Zamku w Szczecinie  

4 czerwca o godz. 15:00.
Wydarzenie odbędzie się w pawilonie ogrodowym w plene-

rze za Pałacem. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych. Start 
godz.12:00. 

Ogrody Przelewice otwarte są codziennie od 9:00 – 19:00.

Dzień Dziecka  
w Ogrodach Przelewice 


