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Rady młodzieżowej 
w Bielicach nie będzie?

Pomorski pieniądz 
zastępczy 

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy w Bie-
licach radni odrzucili propozycję utworzenia 
w Gminie Bielice Młodzieżowej  Rady Gminy. 
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Po zakończeniu I wojny światowej oka-
zało się, że koszty związane z samym jej 
prowadzeniem, a następnie koniecznością 
odbudowy infrastruktury technicznej, w wielu 
państwach kontynentu, skutkowały całym 
szeregiem niekorzystnych zjawisk w syste-
mach ekonomicznych i pieniężnych. 

Tabletki jodku potasu 
już w gminnych
punktach dystrybucji
Od 3 października 2022 w powiecie py-

rzyckim rozwożone są do gminnych punktów 
dystrybucji tabletki zawierające jodek potasu. 

Energia odnawialna 
w pyrzyckich 
samorządach

Farmy trolli ze Szczecina szukają 
haków na pyrzyczan?

Dożynki wojewódzkie 
po raz drugi 
w Przelewicach! 

 str. 12

Lokalni dostawcy oferowali ekologiczną 
żywność, a okoliczni rękodzielnicy pro-
mowali swoje wyjątkowe produkty… Nie 
brakowało niespodzianek dla najmłodszych 
oraz konkursów, gier i ciekawych inicjatyw 
społecznych. 
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Mieszkańcy z terenu 
Gminy Bielice i Powiatu 
Pyrzyckiego mogą czuć się 
bezpieczniej. Dzięki przy-
znanemu przez Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne 
grantowi w ramach pro-
gramu „WzMOCnij swoje 
otoczenie” jednostka OSP 
BABIN otrzymała nowy 
sprzęt.    W ramach pro-
jektu, który wziął udział 
w programie „WzMOCnij 
swoje otoczenie”  zaku-
pione zostało nowe wyposażenie dla 4 strażaków. Są to: kompletne 
ubrania specjalne typu NOMEX, hełmy strażackie, rękawice specjalne, 
buty strażackie, oraz kominiarki. Zakupiony sprzęt zapewni bezpieczeń-
stwo i komfort podczas prowadzenia działań ratowniczych. To jednak 
nie koniec! Z niecierpliwością czekamy na nowy bojowy wóz ratowniczo 
– gaśniczy, który posłuży nam jeszcze w lepszym i bezpieczniejszym  
prowadzeniu działań ratowniczych. - W imieniu swoim, jak i członków 
OSP BABIN, chciałbym bardzo podziękować PSE za odzew na naszą 
prośbę i sfinansowanie otrzymanego sprzętu, który na pewno poprawi 
bezpieczeństwo i komfort prowadzenia działań ratowniczych przez naszą 
jednostkę – powiedział prezes OSP Babin Kamil Sitarski. 

Jednostka OSP Babin należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-
-Gaśniczego i jest dysponowana do działań na terenie infrastruktury 
energetycznej PSE. Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski 
program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, 
skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, 
bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej oraz do organizacji pozarzą-
dowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim 
otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fi-
zyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej 
przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy 
mieszczące się w celach programu. 

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych 
jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl
 

POLSKIE SIECI  
ELEKTROENERGETYCZNE  

WSPIERAJĄ BEZPIECZEŃSTWO  
STRAŻAKÓW Z OSP BABIN

Farmy trolli ze Szczecina szukają haków na pyrzyczan?
 Podczas ostatniej sesji Ra-

dy Miejskiej w Pyrzycach radni: 
Mariusz Majak, Damian Błaże-
jewski, Mirosław Stasiak i Mariusz 
Ogrodnik przedłożyli radzie projekt 
uchwały w sprawie rozpatrzenia 
petycji dotyczącej likwidacji pomni-
ka zwanego „Pomnikiem Pamięci”  
w Pyrzycach.

Ów projekt związany jest z petycją 
prezesa Fundacji Ośrodka Monito-
rowania Antypolonizmu z siedzibą 
w Szczecinie, która wpłynęła do 
pyrzyckiego ratusza 9 maja 2022, 
została skierowana do  rozpatrze-
nia przez Komisję Skarg Wniosków 
i Petycji, a komisja nie zajęła w tej 
sprawie stanowiska.  W dniach od 
21 kwietnia 2022 roku do 19 maja 
2022 roku burmistrz Pyrzyc prze-
prowadziła konsultacje społeczne, 
których celem było uzyskanie opinii 
od mieszkańców gminy Pyrzyce na 
temat likwidacji (rozbiórki) pomnika 
zwanego „Pomnikiem Pamięci”. Na 
144 złożone ankiety 98 głosów by-
ło przeciwnych rozbiórce pomnika 
i burmistrz Pyrzyc uznała wolę miesz-
kańców. Podczas sesji, w imieniu 
fundacji, historyczny rys i motywy 
petycji przedstawił prezes Dariusz 
Matecki. Głos w dyskusji zabrała 
także Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska, która przypomniała, że 
to ona zaproponowała radnym likwi-
dację pomnika, ale pod warunkiem, 
że w konsultacjach społecznych 
zgodzą się na to mieszkańcy. Wy-
raziła także swoje rozczarowanie 
faktem, że radni wnioskodawcy, 
zanim przełożyli projekt uchwały, 
nie spotkali się z nią i cała radą, by 
przedyskutować uchwałę. Przypo-
mniała radnym, jakie znaczenie dla 
nich miały dotychczas konsultacje 
przed procedowaniem ważnych 
spraw, a dziś o tym zapomnieli, 
ale za to zaprosili na sesję Dariu-
sza Mateckiego prezesa fundacji, 
a także radnego miasta Szczecin. 
Burmistrz Pyrzyc wytknęła radnym, 
że w uzasadnieniu do uchwały 
całkowicie pomijają fakt przepro-
wadzenia konsultacji społecznych, 
gdzie mieszkańcy wypowiedzieli się 
przeciwko burzeniu pomnika. Nadal 
uważa, że Pomnik Pamięci stanowi 
problem i najprawdopodobniej nikt 
już przed nim nie będzie obchodził 
historycznych rocznic, ale nie godzi 
się na pomijanie i wrzucanie do kosza 
głosu mieszkańców wyrażonego 
w konsultacjach. Na koniec poprosiła 
radnych o wycofanie projektu uchwa-
ły dotyczącej petycji i rozpoczęcie 
dyskusji, dialogu z przeciwnikami 
zburzenia pomnika. Po dość emo-
cjonującej dyskusji, radni:  Mariusz 
Majak, Damian Błażejewski, Mirosław 

Stasiak, Mariusz Ogrodnik, Prze-
mysław Golczyk, Hubert Łuszczyk 
przegłosowali projekt uchwały uzna-
jąc petycję za zasadną, co otwiera 
drogę do likwidacji pomnika zgodnie 
z życzeniem autora petycji Dariusza 
Mateckiego. 

Podjęcie uchwały można uznać 
za zlekceważenie głosu mieszkań-
ców oddanego w konsultacjach. 
Jednak, aby pomnik można było 
usunąć, ktoś musi złożyć celowy 
projekt uchwały nakazujący bur-
mistrz jego zburzenie. Problem jest 
tylko z tym, że, jak widać było już 
podczas sesji, nie ma chętnych, by 
taki projekt uchwały przygotować, 
nawet radni wnioskodawcy nie palą 
się do ostatecznego rozprawienia się 
z pomnikiem mimo tego, że wpro-
wadzili projekt uchwały zmierzający 
do tego celu. 

Tuż po podjęciu uchwały uznającej 
petycję  Fundacji Ośrodka Moni-
torowania Antypolonizmu w sieci 
zawrzało, odezwali i zwolennicy 
zburzenia pomnika, i przeciwnicy 
takiego działania. W temacie wy-
powiadali się mieszkańcy Gminy 
Pyrzyce (najbardziej zainteresowani) 
ale i mieszkańcy Polski i świata (gdy-
by wierzyć danym na ich facebooku). 
Oczywiście większość z dyskutantów 
prowokujących do zadymy to farmy 
trolli z paszportem szczecińskim, 
mających określone zadanie w tej 
pomnikowej, pyrzyckiej kłótni. 

Radni  Mariusz Majak, Damian 
Błażejewski, Mirosław Stasiak, 
Mariusz Ogrodnik, Przemysław 
Golczyk, Hubert Łuszczyk inaczej 
skalkulowali głosowanie, liczyli na 
to, że oni zagłosują ZA przyjęciem 
petycji, a pozostali rani będą prze-
ciw i wtedy uchwała nie przejdzie. 
Oni zaliczą przyjazny gest w stronę 
Dariusza Mateckiego, a pozostali 
rani popadną w niełaskę jednej 
ze stron pomnikowego konfliktu. 
Niestety, pozostali radni nie spełnili 
tego życzenia i wstrzymali się od 
głosu, a jeden radny był przeciw. Całą 
próbę wkręcenia rady w pomnikową 
uchwałę obnaża jeden z inicjato-
rów radny Mirosław Stasiak, który 
na swoim facebooku pisze ( cyt. 
dosłownie) - „Bo dobrze wiesz, że 
bez problemu mogliście tą uchwałę 
zablokować głosując przeciw, ale 
postanowiliście inaczej na spotkaniu 
w pewnym gabinecie”. 

Jak widać, radni zwolennicy petycji 
przeliczyli się i dziś na facebooku 
próbują kreować razem ze szcze-
cińskimi trollami teorie spiskowe, 
by uratować swoje tyłki przed kry-
tyką większości pyrzyczan. Próbują 
wmówić mieszkańcom, że celem 

przyjętej przez nich uchwały, nie jest 
likwidacja pomnika, choć w tekście 
uzasadnienia do projektu czytamy - 
„Wnoszący petycję Prezes Fundacji 
Ośrodek Monitorowania Antypo-
lonizmu z siedzibą w Szczecinie 
zwrócił się do Burmistrza Pyrzyc 
o podjęcie pilnych działań w celu 
usunięcia pomnika zwanego „Po-
mnikiem Pamięci”. 

Wnioskodawcy uchwały uzna-
jącej petycję dotyczącą zburzenia 
Pomnika Pamięci za zasadną,  nie 

osiągnęli jeszcze celu (zburzenia 
pomnika), ale na pewno wciągnęli 
do pyrzyckiej dyskusji największą 
w historii Gminy Pyrzyce ilość farm 
politycznych trolli, które zagrzewają 
i zagrzewać będą do wojny pyrzycko 
– pyrzyckiej. Ponadto, jak już nieofi-
cjalni słyszymy, szczecińskie trolle 
rozpoczęły poszukiwania haków na 
wybranych pyrzyczan, o czym na 
pewno niedługo przeczytamy na 
trollowych szczecińskich portalach. 

RT
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Nieczęsto zdarza się, aby tra-
dycyjne śpiewane „Sto lat” z racji 
chwili modyfikowano w sekwencji 
życzeń na lat „dwieście”. Tak wła-
śnie było 20 września br. w Nowym 
Chrapowie w gminie Bielice, gdzie 
pani Stefania Grenda obchodziła 
jubileusz swoich 100. urodzin. 

W tym niezwykłym dla jubilatki 
dniu towarzyszyła jej najbliższa 
rodzina oraz przedstawiciele władz 
samorządowych gminy Bielice 
wójt Gminy Iwona Kochel wraz 

z kierownikiem OPS p. Anną Marią 
Kopacką. Swój list gratulacyjny 
przesłał również Prezes Rady 
Ministrów Mateusz Morawiecki. 
Z najlepszymi życzeniami oraz 
kwiatami pospieszyli też obecni 
goście. Nie zabrakło tortu urodzi-
nowego i toastów na cześć pani 
Stefanii.

Wszyscy uczestnicy pogratulo-
wali jubilatce i życzyli jej kolejnych 
lat w zdrowiu, szczęściu i szacunku 
od nich.

Bielickie 100 lat 

Po przerwie wakacyjnej 
zostały wznowione zbiórki 
drużyn ,,Bursztynki’’ i ,,Cztery 
Żywioły’’ działające w Szkole 
Podstawowej z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. Leonida Teligi 
w Pyrzycach. Obecnie łączna 
liczba zuchów i harcerzy to 42 
osoby. Na pierwszej zbiórce 
w harcówce pojawiły się nowe 
osoby chcące dołączyć do na-
szych drużyn, obecnie są oni 
w okresie próbnym. Swoją pomoc 
w prowadzeniu drużyn zaofero-
wał emerytowany żołnierz pan 
Krzysztof Sikora z Uniwersytetu 
III Wieku. 

14 września 2022 roku podczas 
zbiórki harcerskiej został wydany 
rozkaz L1/2022,  w którym powo-
łane zostały zastępy harcerskie 
i zuchowe. Na funkcję zastę-
powego chłopięcego zastępu 
harcerskiego mianowany został 
harcerz Jakub Chrzanowski, 
funkcję podzastępowego chło-
pięcego zastępu harcerskiego 
otrzymał harcerz Szymon Ko-
walski. Na funkcję zastępowej 
dziewczęcego zastępu har-
cerskiego mianowana została 
harcerka Paulina Olejnik. Funkcję 
szóstkowego chłopięcej szóstki 
zuchowej otrzymał zuch Jakub 
Soliński, a funkcję szóstkowej 
dziewczęcej szóstki zuchowej 
została przydzielona zuchowi 
Amelii Kaźmierczak.

W dalszym ciągu podczas zbió-
rek zuchy i harcerze prezentują 
swoje umiejętności w różnych 
dziedzinach zdobywając przy tym 
sprawności harcerskie i zuchowe.

Wrzesień rozpoczęliśmy od 
nauki patriotyzmu poprzez udział 
i prezentację obchodów 83. rocz-
nicy wybuchu II wojny światowej. 
Wzięliśmy udział w 11. odsłonie 
Narodowego Czytania pod pa-
tronatem Pary Prezydenckiej. 
Podczas Narodowego Czyta-
nia prowadzona była kwesta 
na rzecz poszkodowanych 
w pożarze przy ulicy Szkolnej 
w Pyrzycach. Zbiórkę prowadzili 
harcerze i zuchy pod komendą 
druhny Justyny Pawłowskiej. 17 
września 2022 roku w rocznicę 

Czuwaj 
zuchy 
i harcerze!

obchodów 83. sowieckiej agre-
sji na Polskę i Dnia Sybiraka 
zuchy z drużyny ,,Bursztynki’’ 
złożyły kwiaty w obecności pani 
burmistrz Marzeny Podzińskiej, 
radnego Jerzego Wrońskiego 
i pana Walentego Darczuka pod 
Pomnikiem Katyńskim. 

1 października 2022r. zuchy 
i harcerze, którzy nie złożyli 
w czerwcu obietnicy zuchowej 
i przyrzeczenia harcerskiego na 
zaproszenie komendanta Rafała 
Topolskiego z Hufca Myślibórz 
staną się zaprzysiężonymi zucha-
mi i harcerzami. W uroczystości 
będą uczestniczyć rodzice oraz 
drużyny harcerskie. Druhny Mał-
gorzata Olejniczak i Justyna 
Pawłowska przygotowały pro-
gram pracy drużyn harcerskich 
oparty na prawie przyrzeczenia 
harcerskiego. Zadania, które 
zaplanowały na cały rok, będą 
obejmowały udział w uroczysto-
ściach państwowych i szkolnych, 
wiedzę harcerską w różnych dzie-
dzinach, sprawność i zaradność 
życiową, turystykę, pomoc po-
trzebującym, terenoznawstwo, 
pierwszą pomoc. Program 
drużyny został dostosowany 
do oczekiwań i zainteresowań 
zuchów i harcerzy oraz został 
zatwierdzony przez komendanta 
Hufca w Myśliborzu pana Rafała 
Topolskiego. Przed nami wiele 
pracy i obowiązków. Planujemy 
w październiku nocną zbiórkę, 
podczas której nauczymy się 
orientacji w terenie z niezbęd-
nymi akcesoriami harcerskimi. 
Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej odwiedzimy emerytowanych 
nauczycieli i pracowników szko-
ły wręczając im zrobione na 
zbiórkach harcerskich laurki.  

W listopadzie będziemy pamię-
tać o opustoszałych grobach 
na pyrzyckim Cmentarzu Ko-
munalnym. Weźmiemy udział 
w obchodach Narodowego Świę-
ta Niepodległości. I to na tyle, 

więcej nie zdradzimy. Będzie to 
niespodzianka i zaskoczenie dla 
mieszkańców Pyrzyc. 

Czuwaj!
Druhna Małgorzata Olejniczak
Druhna Justyna Pawłowska
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WÓJT  GMINY
  KOZIELICE

informuje, 
że w Urzędzie Gminy Kozielice, 

Kozielice 73
wywieszony został 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych  
do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

informacje można uzyskać
 pod nr tel. 91 561 11 41

Wykaz obejmuje nieruchomości:
obręb Siemczyn, działka nr 84/5 o pow. 59,50 m²,
obręb Kozielice, działka nr 260/3 o pow. 429 m²,
obręb Kozielice, działka nr 143 o pow. 750 m²,
obręb Siemczyn, działka nr 84/5  o pow. 713 m²,
obręb Maruszewo, działka nr 3/8 o pow. 150 m² .
obręb Kozielice, działka nr 440 o pow. 500 m²

Gmina Pyrzyce we wrześniu br. zrealizowała zadanie pn. „Zakup 
elementów zabawowych do parku im. M. Matysiaka w Pyrzycach”. 
W ramach zadania zostały zakupione i zamontowane elementy 
zręcznościowo-zabawowe, dzięki czemu najmłodsi mieszkańcy 
miasta i gminy Pyrzyce zyskali nowy element zabawowy, na którym 
będą mogli aktywnie spędzać wolny czas.

Podczas realizacji ww. zadania wykonano również prace zawiązane 
z uzupełnieniem piasku na dwóch placach zabaw.

Nowy plac zabaw w parku 
im. M. Matysiaka w Pyrzycach
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Klasa 3c ze Szkoły Podstawowej 
z Oddziałami Przedszkolnymi im. 
K. Makuszńskiego w Lipianach 
w ramach akcji  „Sprzątanie świata” 
pod hasłem „Wszystkie śmieci są 
nasze” uprzątnęła Park Młodzieży. 
Ludzie, czy Wy tak zawsze po 
sobie zostawiacie śmietnik?!

Dziś pierwszy dzień jesieni

23 września 2022 r. nastąpiło przekazanie placu budowy Przed-
siębiorstwu Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. w związku 
z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Barnim.

Inwestycja jest realizowana ze środków Rządowego Programu 
Inwestycji Strategicznych (kwota 9 730 000 zł) oraz ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopo-
morskiego (kwota 3 270 000 zł). Pozostałe środki będą finansowane 
z budżetu gminy. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 15 mln.

Przekazanie placu budowy - 
oczyszczalnia ścieków  

w Barnimie

W nagrodę za pracę na rzecz 
środowiska zorganizowano nam 
Dzień Pieczonego Ziemniaka.  Na 
polu państwa Janików upiekliśmy 
kiełbaski, pozbieraliśmy ziemniacz-
ki i piekliśmy je w ognisku. Były 
przepyszne, akcji towarzyszyła 
piękna pogoda.  

Petycję w tej sprawie złożył 
jeden z mieszkańców gminy. 

W uzasadnieniu do uchwa-
ły w tej sprawie czytamy - „Do 
Rady Gminy Bielice 1 sierpnia 
2022r. wpłynęła petycja pana 
Patryka Janusza Króla w sprawie 
utworzenia Młodzieżowej Rady 
Gminy. Na podstawie Statutu 
Gminy Bielice, przewodniczący 
Rady skierował petycję do Ko-
misji Skarg, Wniosków i Petycji 
w celu zbadania jej zasadno-
ści. Na posiedzeniu 22 sierpnia 
2022r. komisja zapoznała się 
z dokumentami i oceniła, że 
forma wniesienia i treść wyczer-
pują znamiona petycji, określone 
w art. 4 ustawy o petycjach, 
a rada gminy jest organem wła-
ściwym do jej rozpatrzenia.  Po 
dokonaniu analizy petycji komisja 
ustaliła, że:
-  zgodnie  z  art.  5b  ustawy 
o samorządzie gminnym rada 
gminy może wyrazić zgodę na 
utworzenie młodzieżowej rady 
gminy wyłącznie na wniosek 
zainteresowanych środowisk; 
jeżeli środowiska młodzieżowe 
z terenu gminy Bielice wystąpią 
z takim wnioskiem rada gminy 
będzie wspierała inicjatywę; 
- Rada Gminy Bielice nie po-
dejmuje uchwał, które mogłyby 
być bezpośrednio konsultowa-
ne z młodzieżową radą gminy, 
jako organem konsultacyjnym 
i opiniodawczym; 
- z analizy frekwencji i wieku 
mieszkańców uczestniczących 
w zebraniach wiejskich wynika, 
że młodzi ludzie nie wykazują 
aktywności i zainteresowania 
lokalną demokracją; 

Rady młodzieżowej 
w Bielicach nie będzie

- w gminie Bielice młodzież ma 
łatwy dostęp do organów gminy 
i rad sołeckich 
- jeżeli młodzież ma swoją ini-
cjatywę może w każdej chwili 
liczyć na reprezentację swoich 
oczekiwać i postulatów przez 
radnych i sołtysów, a tym samym 
na możliwość podejmowania 
szeregu aktywności społecz-
nych i brania udziału w życiu 
społecznym, kulturalnym czy 
też sportowym; 
- idea powołania młodzieżowej 
rady jest warta rozpatrzenia, jed-
nak stworzenie takiego podmiotu 
zasadne jej wyłącznie z inicja-
tywy młodzieży Gminy Bielice; 
działania w celu zwiększenia 
aktywizacji młodzieży to bar-
dzo istotny problem, jednakże 
wymaga podjęcia działań dosto-
sowanych do specyfiki każdej 
z gmin. 
Rada gminy stwierdza, że Ko-

misja Skarg Wniosków i Petycji 
należycie zbadała petycję i za-
rekomendowała jej rozpatrzenie 
zgodnie z §1 niniejszej uchwa-
ły. Mając na uwadze powyższe 
Rada Gminy Bielice postanawia 
uznać petycję w sprawie utwo-
rzenia Młodzieżowej Rady Gminy 
za niezasługującą na uwzględ-
nienie”.

Radni dziś są bardzo scep-
tyczni do pomysłu utworzenia 
Młodzieżowej Rady Gminy 
Bielice, a także do osoby, któ-
ra złożyła petycję w urzędzie.

PP 

? 
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Wrzesień był pracowity dla zawodników i zawodniczek Husaria 
Fight Team, a także dla trenera Wojciecha Antczaka w związku 
z uczestnictwem w kilku turniejach w Polsce i za granicą. 

W dniach 2-3.09.2022 nasi zawodnicy uczestniczyli w Mistrzo-
stwach Krajowego zrzeszenia LZS zapasy kobiet w Peplinie, skąd 
wrócili z medalami i 3 miejscem drużynowym. 

Złoto  - 39 kg Amelia Laskowska, 46 kg Anita Przybył 
Brąz - 46 kg Anastazja Kabzińska.
Kolejne wrześniowe zawody 15-18.09.2022 Kungsbacka Open 

Szwecja, gdzie w rywalizacji dziewczyn u 11 - 29 kg złoto Nikola 
Przybył nie traci też punktów i wygrywa rywalizację, 39 kg srebro 
Maja Górecka, 45 kg złoto Sylwia Stefaniak. 

W Rywalizacji u 14 - 39 kg złoto Amelia Laskowska, 46 kg srebro 
Anita Przybył. 

W tych zawodach walczyła także Martyna Włochyńska oraz Hania 
Sarba, które znalazły się tuż za podium.

   17.09.2022 uczestniczyliśmy w Międzynarodowych Mistrzostwach 
Polski Szkół w Stargardzie. 

Wśród dzieci 2013 i młodsi złoto wywalczył Antoni Chwalba oraz 
Mikołaj Kornacki, srebro Franciszek Chwalba, a brąz Małgosia 
i Natalia Berdzik oraz Aleksander Kabziński.

Dzieci 2011 -2012 – brązowy medal w kategorii 55 kg Igor Posyniak.
W kategorii młodziczki srebro zdobyła - 46 kg Anastazja Kabzińska, 

a złoto 66 kg Wika Pacyna 
Młodzicy, także złoto 52 kg Łukasz Serwatkiewicz 
Kolejny wrześniowy turniej to Ogólnopolski Turniej dzieci i Mło-

dzików, który odbył się w dniach 23-24.09.2022 w Miliczu i tu także 
były medale.

Minizapasy kobiet - 30 kg srebro Nikola Przybył, 38 kg złoto Maja 
Górecka, 42 kg brąz Aleksandra Górecka. 

Zapasy kobiet grupa młodziczka - złoto 39 kg Amelia Laskowska, 
złoto 46 kg Anita Przybył, złoto 66 kg Wiktoria Pacyna.

Przed nami kolejne turnieje oraz starty  8.10.2022 - Międzywoje-
wódzkie Mistrzostwa Młodzików styl klasyczny – Koszalin, 15.10.2022 
- Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i Młodziczek styl wolny 
- Pyrzyce organizator Husaria Fight Team (Wojciech Antczak).

Zawsze reprezentujemy Gminę Pyrzyce, Kozielice i Warnice.
ze sportowym pozdrowieniem 

prezes Husaria Fight Team mgr Wojciech Antczak
tel. +48 668452059 

email : video.husariafightteam@gmail.com 

Wrzesień Husari 
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Wycofywanie, niemal w panice oszczędności, przy szalejącej 
inflacji i jednoczesnym zwrocie społeczeństwa Pomorza na zapo-
trzebowanie na bezpieczniejsze metale szlachetne, spowodowały 
niemal całkowite zniknięcie monet z powszechnego obiegu! 

Pomysłem na  powrót do „normalności” miało być wprowadzenie 
lokalnych pieniędzy zastępczych. W krajach niemieckich prawo do 
emisji tzw. „notgeldów” posiadały władze samorządowe (pyrzycki 
przykład na fotografii obok), banki, przedsiębiorstwa, a nawet majątki 
ziemskie. Sytuacja szybko jednak wymknęła się spod kontroli, gdyż 
pieniądze takie zaczął produkować niemal każdy, kto tylko chciał. 

Jednocześnie stała się inna ciekawa rzecz - mało ciekawe z po-
czątku druki zamieniły się wkrótce w bogate w treść, graficzne 
peany na rzecz swoich małych ojczyzn. Szybko stały się obiektem 
zainteresowań kolekcjonerskich, a ich emitenci doskonale wyczuli 
promocyjny charakter druków, wypuszczając do 1924 r. na rynek 
tysiące odmian notgeldów.

Pomorskie pieniądze zastępcze to ciekawy i barwny wyraz przywią-
zania ich emitentów do swojego miejsca pochodzenia. Przedstawiają 
one obrazy o charakterze historycznym, krajoznawczym, gospodar-
czym czy patriotycznym. 

Notgeldy to również pomysł na ciekawe i dużo tańsze kolekcjoner-
stwo. Nie wydając stosunkowo dużych pieniędzy (poza tzw. „białymi 
krukami, których górna granica cen nie jest niczym ograniczona) 
w odróżnieniu od często nieuzasadnionych wysokich cen znanych 
z  rynku przedwojennych pocztówek, daje możliwość stworzenia 
barwnego, krajoznawczego i unikalnego zbioru. I podobnie jak z tre-
ści widokówek pozwalającego poznać ciekawe miejsca, historie, 
a nawet ludzkie losy. 

Pomorski pieniądz zastępczy 

cd. ze str.1
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Wykaz zajętych miejsc:
Grupa Młodziki
Oskar Ćwierzona kat. wag. 35kg I miejsce
Wojciech Gąsiorowski kat. wag. 57k VIII miejsce
Grupa Dzieci
Jakub Szustak kat. wag. 22kg II miejsce
Sasza Oliinyk kat. wag. 22kg II miejsce
Szymon Łazarski kat. wag. 50kg III miejsce
Mateusz Pełka kat. wag. 45kg III miejsce

Julian Szulczewski kat. wag. 45kg III miejsce 
Adam Molasy kat. wag. 25kg III miejsce
Mikołaj Molasy kat. wag. 25kg III miejsce
Marcela Dylewska kat. wag. 28kg III miejsce
Gabriel Szustak kat. wag. 30kg VII miejsce 
Borys Imbiorkiewicz kat. wag. 56kg V miejsce
Igor Kania kat. wag. 56kg VIII miejsce
Rostislav Oliinyk kat. wag. 37kg VIII miejsce 

Dziękujemy za wsparcie:
Gminie Pyrzyce
OSiR Pyrzyce
ZSCKU Pyrzyce 

Ze sportowym pozdrowieniem 

Trenerzy Henryk i Romuald Pełka

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Szkół 
w zapasach 16 -17.09. 2022 r. Stargard

Turniej ten od 8 lat cieszy się 
dużym zainteresowaniem, wy-
startowało w nim ponad 400 
zawodników z najlepszych dru-
żyn z Polski, Niemiec i Czech. 
Nasz klub reprezentowało 14 
zawodników z najmłodszych 
grup wiekowych zdobywając 8 
medali. Najlepiej spisał się Oskar 
Ćwierzona, który wygrał swoje 

walki bez straty punktu i zdobył 
złoty medal w kategorii 35kg. Do 
zawodów przygotowywaliśmy się 
w okresie wakacji na obiektach 
sportowych przy Zespole Szkół 
Nr 2. Centrum Kształcenia Usta-
wicznego im. Tadeusza Kościuszki 
oraz OSiR w Pyrzycach, za co 
gorąco dziękujemy.
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Cała akcja prowadzona jest 
w związku z komunikatem Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, w którym czytamy 
- „W ramach działań z zakresu 
zarządzania kryzysowego i ochrony 
ludności, w związku z informacja-
mi medialnymi dotyczącymi walk 
w rejonie Zaporoskiej Elektrowni 
Atomowej, w ubiegłym tygodniu do 
komend powiatowych Państwo-
wej Straży Pożarnej przekazano 
tabletki zawierające jodek potasu. 
Jest to standardowa procedura, 
przewidziana w przepisach prawa 
i stosowana na wypadek wystą-
pienia ewentualnego zagrożenia 
radiacyjnego. Jednocześnie in-
formujemy, że w obecnej chwili 
takie zagrożenie nie występuje, 
a sytuacja jest na bieżąco mo-
nitorowana przez Państwową 
Agencję Atomistyki. Służby od-
powiedzialne za bezpieczeństwo 
państwa są w ciągłej gotowości, 
a odpowiednia ilość jodku potasu 
jest zabezpieczona dla każdego, 
kto będzie tego potrzebował.

Należy podkreślić, że profilak-
tyczne przyjmowanie jodku potasu 
na własną rękę jest odradzane 
przez lekarzy i specjalistów”.

 Z informacji, jakie posiadamy 
wynika, że tabletki z jodkiem potasu 
dla mieszkańców powiatu pyrzyc-
kiego znajdują się już w Komendzie 
Powiatowej Straży Pożarnej 
w Pyrzycach i od 3 października 
2022 rozwożone są do gminnych 
punktów dystrybucji w naszym po-
wiecie. Tabletki z jodkiem potasu, 
sól potasowa kwasu jodowodoro-
wego, to nieorganiczny związek 
chemiczny, składnik zapobiega-
jący wychwytowi radioaktywnego 
jodu przez tarczycę występujący 
m.in. w lekach przeznaczonych do 
stosowania w trakcie katastrof nu-
klearnych lub uszkodzeń reaktorów 
jądrowych. Jodek potasu, podany 
w odpowiedniej dawce i we właści-
wym czasie, blokuje tarczycę przed 
wchłanianiem radioaktywnego 
jodu-131, który może powodo-
wać raka tarczycy. Tarczyca, już 
wysycona jodkiem potasu, nie ma 
miejsca na wchłonięcie radioak-
tywnego jodu. Tabletki z jodkiem 
potasu nie można przyjmować 
profilaktycznie i na własną rękę, bo 
można tylko sobie zaszkodzić. Nie-
uzasadnione przyjmowanie jodku 
potasu może skutkować niedoczyn-
nością tarczycy, nadczynnością 
tarczycy, podrażnieniem układu 
pokarmowego, czy reakcjami aler-
gicznymi. Aby tabletki z jodkiem 
potasu przyniosły oczekiwane re-

Tabletki jodku potasu 
już w gminnych punktach 
dystrybucji

zultaty, aby substancja była jak 
najbardziej skuteczna, musi zostać 
przyjęta w odpowiednim czasie.  
Jodek potasu powinien być przy-
jęty kilka-kilkanaście godzin przed 
dotarciem skażonego powietrza 
po wybuchu reaktora atomowego. 
Dawkowanie jodku potasu jest 

zależne od wieku. Szczególnie 
narażone na zachorowanie na 
raka tarczycy z powodu masowego 
uwalniania promieniotwórczego 
jodu są dzieci i młodzież do lat 15 
- zaznacza Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO).

Przyjęta jest ogólna zasada, 
że stosowanie jodku potasu w sy-
tuacji koniecznej dotyczy przede 
wszystkim osób młodych, a przy-
jęta granica wiekowa wynosi ok. 
60 lat. Ograniczenia dotyczą 
także dawki preparatu. Standar-
dowa dawka uznana na całym 
świecie dla dorosłego człowieka 
to 100 mg. Oczywiście jest ona 
inna w przypadku noworodków 
i dzieci. Po ogłoszeniu alarmu 
o zagrożeniu, odpowiednie daw-
ki leku, dopasowane do wieku, 
będą przekazywane mieszkań-
com w specjalnych punktach 
przeznaczonych do rozdawania 
tego preparatu.

Tabletki z jodkiem potasu można 
łatwo podzielić. Dzieciom od pół 
roku do 3. roku życia podaje się pół 
tabletki, starszym całą. Najmłod-
szym tabletkę można rozgnieść 
i rozpuścić w wodzie lub mleku. 

Zapewne w niedługim czasie 
każdy samorząd w powiecie py-
rzyckim rozpocznie kampanię 
informacyjną o lokalizacji punktów 
dystrybucji tabletek, jak i o spo-
sobie ich użycia. 

PP

1 października 2022 w Warszawie od-
był się finał krajowy „Lekkoatletycznych 
Nadziei Olimpijskich”. W gronie finalistów 
było dwóch reprezentantów LMKS ŻAK 
Pyrzyce.

W dwuboju 60 m, skok w dal Michał 
Stryjewski zajął 27 miejsce, a Mateusz 
Pluta 67 miejsce w gronie 114 finalistów. 
Nasi chłopcy wzięli również udział w szta-
fecie mix 8x200 m, w której razem z innymi 
zawodnikami województwa zachodniopo-
morskiego zajęli 10 miejsce.

Młodzi zawodnicy z całej Polski mieli 
możliwość zrobić wspólne zdjęcie z mi-
strzami olimpijskimi 

Gratulujemy chłopcy udziału w finale 
i rywalizacji z najlepszymi zawodnikami 
w Polsce! 

LEKKOATLETYCZNE 
NADZIEJE 
OLIMPIJSKIE 

cd. ze str.1
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21 września 2022r. Marek 
Subocz , prezes Zarządu WFOŚi-
GW w Szczecinie i Stanisław 
Stępień, Starosta Pyrzycki pod-
pisali umowę na dofinansowanie 
inwestycji pod nazwą „Termo-
modernizacja budynku szkoły, 
internatu oraz sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Py-
rzycach wraz z dostosowaniem  
do wymogów przeciwpożarowych 
budynku internatu i wymianą 
odcinka 235 m lokalnej sieci 
ciepłowniczej” w wysokości  
1 miliona złotych. Dotacja pozwoli 
na pełną realizację zaplanowanej 
inwestycji w zakresie związanym 
z wymianą C.O. i wod-kan.

Podpisanie umowy odbyło 
się w obecności posła Leszka 
Dobrzyńskiego, Wojewody Za-
chodniopomorskiego Zbigniewa 
Boguckiego, Ewy Gąsiorowskiej 
Nawój, wicestarosty, Jacka Paw-
lusa, przewodniczącego Rady 
Powiatu, Jana Jaworskiego 
radnego Rady Powiatu, Pawła 
Palczyńskiego dyrektora ZS NR 
2 CKU i Mariusza Szymkowicza 
pełnomocnika PIS w powiecie 
pyrzyckim. 

„Misją  Funduszu  jest  fi-
nansowanie inwestycji, które 
poprawiają jakość środowiska, 
a jedną z nich jest wsparcie ter-
momodernizacji internatu Zespołu 
Szkół nr 2 w Pyrzycach. Dzięki 
temu rocznie do atmosfery nie 
trafią ponad 54 tony dwutlenku 
węgla, a obiekt będzie zużywał 
nawet 1600 gigadżuli energii 
mniej, niż teraz. To wszystko 
w trosce o środowisko i komfort 
uczniów i nauczycieli” – mówi 
Marek Subocz – prezes Zarządu 
WFOŚiGW w Szczecinie.

Całkowity koszt inwestycji „Ter-
momodernizacja budynku szkoły, 
internatu oraz sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Py-
rzycach wraz z dostosowaniem  

do wymogów przeciwpożarowych 
budynku internatu i wymianą 
odcinka 235 m lokalnej sieci 
ciepłowniczej” wyniesie około 
6 176 680,28 zł, w tym dofinan-
sowane ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych  
5 176 680,28 zł i 1 000 000,00 
zł z WFOŚiGW w Szczecinie.

„Dziś, w dobie wojny w Ukra-
inie,  wysokich  cen  paliw  na 
świecie, każde działanie ogra-
niczające ich zużycie zużycie 
ma dla nas wszystkich olbrzymie 
znaczenie związane z bezpie-
czeństwem. Dzięki realizowanej 
przez pana starostę termomo-
dernizacji obiekty ZS NR 2 CKU 
będą zużywały do ogrzewania 
mniej energii cieplnej, mniej paliw, 
co ma bardzo duże znaczenie 
w obecnej sytuacji” - Zbigniew 
Bogucki, Wojewoda Zachod-
niopomorski 

Cała inwestycja została po-
dzielona na trzy poddziałania, 
z których zrealizowano już ter-
momodernizację budynku szkoły 
i sali gimnastycznej Zespołu 
Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach 
wraz z wymianą C.O., a także 
termomodernizację budynku 
warsztatów szkolnych.

„Jest to nowoczesna placówka, 
do której uczęszcza młodzież nie 
tylko z powiatu pyrzyckiego, ma 
to olbrzymie znaczenie biorąc 
pod uwagę chociażby ostatnie 
badania statystyczne mówiące 
o tym, że coraz więcej mieszkań-
ców dużych miast przeprowadza 
się do małych miejscowości i mia-
steczek. I dlatego bardzo ważne 
jest, by takie placówki jak ZS 
NR CKU w Pyrzycach były na 
taki trend przygotowane” – poseł 
Leszek Dobrzyński 

W ramach ostatniego etapu ter-
momodernizacji zaplanowanego 
na II i III kwartał 2023 wymie-
niony zostanie również odcinek 

Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 2 
w Pyrzycach

235m sieci ciepłowniczej oraz 
w miarę posiadanych środków 
wybudowanie zostanie nowy 
węzeł z możliwością niezależ-
nego rozdziału energii cieplnej 
na każdy szkolny budynek.

„Dzięki tej milionowej dotacji 
zakończymy termomoderniza-
cję trzeciej szkoły należącej do 
powiatu. Jest to nie tylko ważne 
z powodów ekologicznych, kom-
fortu dla uczniów i nauczycieli, ale 
także z powodów ekonomicznych 
dla szkoły i starostwa. Nasze 

inwestycje związane z oświa-
tą, mają od początku wsparcie 
posła Leszka Dobrzyńskiego, 
posła Michała Jacha, Wojewody 
Zachodniopomorskiego Zbignie-
wa Boguckiego i obecnie także 
Marka Subocza, prezesa Zarzą-
du WFOŚiGW w Szczecinie, za 
co w imieniu swoim, ale przede 
wszystkim uczniów i nauczycieli 
naszych szkół serdecznie wszyst-
kim panom dziękuję” – Stanisław 
Stępień, Starosta Pyrzycki.  
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Kryzys energetyczny, zbliżająca 
się zima, rosnące ceny prądu, ga-
zu, energii cieplnej to bardzo duży 
problem dla każdego samorządu. 
Szefowie gmin liczą pieniądze 
w budżecie i zastanawiają się 
nad tym, z czego rezygnować, 
co czasowo ograniczyć i gdzie 
wyłączyć światło.

Dziś słyszymy w mediach o dra-
stycznych podwyżkach cen energii 
elektrycznej na potrzeby oświe-
tlenia ulicznego o 400 lub więcej 
procent. Gdyby przyjąć, że prąd 
oświetlający pyrzyckie gminy zdro-
żeje o 400 %, to od jakich kwot 
zaczynamy? Ze względu na to, że 
rok 2022 nie jest jeszcze zamknięty, 
poprosiliśmy włodarzy pyrzyckich 
gmin o informacje, jaki był koszt 
zużycia energii elektrycznej na 
potrzeby oświetlania ulicznego 
gminie w 2021 roku?

Kozielice - 87 287,50 zł
Przelewice - 159.875,85 zł
Bielice -  86 800, 18 zł
Lipiany - 197.095,50 zł
Pyrzyce -  472.777,48 zł
Warnice - 103 410,44 zł

Z informacji przekazanych nam 
przez Urzędy Gmin powiatu pyrzyc-
kiego wiemy, że w żadnej z gmin 
nie kończy się w tym roku długo-
terminowa umowa na dostawę 
energii elektrycznej. W związku 
z tym wydatki na oświetlenie w tym 
roku będą zbliżone do roku 2021. 
Drastyczny wzrost kosztów nastą-
pi dopiero na podstawie nowych 
umów w 2023 roku. A ograniczanie 
zużycia prądu (skrócenia czasu 
pracy oświetlenia) planuje tylko 
gmina Kozielice.

Dziś, kiedy dużo mówi się o od-
nawialnych źródłach energii także 
o fotowoltaice, postanowiliśmy 
sprawdzić, czy samorządy widzą 
potrzebę obniżenia kosztów energii 
elektrycznej jak i ekologii. 

Na nasze zapytanie, otrzyma-
liśmy od wójtów i burmistrzów 
naszego powiatu następujące 
odpowiedzi: 

Kozielice
Obecnie na obiektach będą-

cych własnością gminy nie ma 
zamontowanych urządzeń fotowol-
taicznych, nie posiadamy również 
dokumentacji na instalację takich 
urządzeń.  

Przelewice 
Obiekty należące do gminy 

nie są wyposażone w instalacje 
fotowoltaiczne. W najbliższych 
planach inwestycyjnych nie są 
zaplanowane działania polegające 
na montażu instalacji fotowolta-
icznych w obiektach należących 
do gminy.

Bielice
Na obiektach należących do 

Gminy Bielice nie ma zamonto-
wanych paneli fotowoltaicznych. 
W ramach rządowego programu 
inwestycji strategicznych Polski 
Ład złożono wnioski i pozyskano 
dofinansowanie na wykonanie 
instalacji fotowoltaicznych na bu-
dynkach użyteczności publicznej:
1. Urząd Gminy Bielice 
2. Świetlica wiejska w Parsowie 
3. Świetlica wiejska w Nowym
    Chrapowie 
4.Świetlica wiejska w Starym
   Charpowie 
5. Świetlica wiejska w Liniach 
6. Świetlica wiejska w Babinie 
7. Świetlica wiejska w Swochowie 
8. Świetlica wiejska w Bielicach 
9. Świetlica wiejska w Chabowie 
10. Budynek OSP Bielice

Lipiany 
Na obiektach należących do 

gminy Lipiany nie były dotych-
czas montowane urządzenia 
fotowoltaiczne. Gmina Lipiany 
przymierza się do realizacji zadania 
pn.:”Budowa świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Krasne”. Projekt 
przewiduje montaż mikroinstalacji. 
Łączna moc szczytowa instalacji 
wynosić będzie: 6500 Wp. Zadanie 
jest współfinansowane w ramach 
operacji typu „Inwestycje w obiek-
ty pełniące funkcje kulturalne”, 
w ramach działania „Podstawowe 
usługi i odnowa wsi na obszarach 
wiejskich” objętego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020” ze środków 
Unii Europejskiej z Europejskie-
go Funduszu Rolnego na rzecz  
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich.  
Monitorujemy  nabory  wniosków 
o dofinansowanie na inwestycje 
w energię odnawialną i w miarę 
możliwości budżetowych Gminy, 
będziemy starać się o korzystne 
dotacje na doposażanie obiektów 
gminnych w instalacje fotowol-
taiczne.

Pyrzyce
W styczniu 2022 roku przesła-

łam do Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego pismo 
z wykazem świetlic wiejskich tj. 
w Turzu, Mechowie, Giżynie, Nie-
borowie, Stróżewie i w Brzezinie, 
które chciałabym, aby zostały 
objęte wsparciem finansowym 

Energia odnawialna w pyrzyckich samorządach

w związku z przygotowaniami do 
wdrożenia nowej perspektywy 
finansowej UE do 2027 r. - Od-
nawialne Źródła Energii (OZE).

Trwają również prace związane 
z realizacją, zakończeniem za-
dania pt.: ,,Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej: 
Szkoły Podstawowej w Okunicy, 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Leonida Teli-
gi, Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej 
I stopnia”. W zakresie tego zadania 
do wykonania jest między innymi 
montaż paneli fotowoltaicznych 
na budynkach tych szkół. 

Warnice
Gmina Warnice jest w trakcie re-

alizacji inwestycji pn. Przebudowa 
instalacji centralnego ogrzewania 
poprzez doposażenie w instalację 
fotowoltaiczną oraz pompę ciepła 
świetlicy w miejscowości Zaborska. 
Zadanie jest dofinansowane w ra-
mach poddziałania 19.2. ,,Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” w ramach 
działania „Wparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” w zakresie 4.6. Rozwój 
ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub re-
kreacyjnej, lub kulturalnej objętego 
PROW na lata 2014-2020. Moc 
instalacji fotowoltaicznej: 9,9 KW. 
Planowany termin zakończenia 
realizacji inwestycji: styczeń 2023 r.

Aktualnie wszystkie pyrzyckie 
gminy bazują jeszcze na cenach 
przedwojennych energii elek-
trycznej, ale większość z nich już 
dostaje oferty na kolejny okres 
zdecydowanie większe od obecnie 
obowiązujących i na razie nie pod-
pisują, czekają na decyzję rządu.

PP
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Lokalni dostawcy oferowali 
ekologiczną żywność, a oko-
liczni rękodzielnicy promowali 
swoje wyjątkowe produkty… 
Nie brakowało niespodzianek 
dla najmłodszych oraz konkur-
sów, gier i ciekawych inicjatyw 
społecznych. 

Na przelewickiej scenie wystą-
piło wiele zespołów ludowych, 
każdy z nich wniósł wiele do do-
żynkowej atmosfery. Uczestnicy 
imprezy mieli możliwość posłu-
chać następujących zespołów: 
Zespół Śpiewaczy DRAWIANKI, 
PYRZYCZANKI, Zespół CAN-
TO z Kamienia Wielkiego, Chór 
ŚWIERZNO ŚPIEWA, Zespół 
Śpiewaczy Złota Jesień z Do-
lic, Tarnowianki z Tarnowa oraz 
solistkę - Zofię Janicką z Bierzw-
nika. To wszystko tworzyło 
wspaniałą, biesiadną atmosferę!   

24 września poznaliśmy laure-
atów konkursu na najładniejszy 
wieniec dożynkowy. Zwyciężyła 
wieś Kościuszki z gminy Osina. 
Nagrodzono także trzy najładniej-
sze wsie zachodniopomorskie, 

u lokalnych producentów, zamiast 
w supermarketach. W drew-
nianych domkach można było 
zaopatrzyć się w pyszny i bar-
dzo zdrowy zakwas buraczany 
z Dębna, miód pitny - Skarb Tem-
plariuszy, wyśmienitą cukinię 
w curry przygotowywaną przez 
Gospodarstwo Rolne Leszek 
i Agnieszka Jager oraz wiele 
innych…

Koła Gospodyń Wiejskich ofe-
rowały za niewielką cenę polskie 
potrawy, które odwiedzający za-
jadali ze smakiem. 

Cale rodziny angażowały się 
w inicjatywy ekologiczne promo-

Dożynki wojewódzkie po raz drugi 
w Przelewicach! 

które wzięły udział w konkursie 
Piękna Zachodniopomorska 
Wieś. Zwyciężyło Stuchowo 
z gminy Świerzno. Nagrodą było 
40 tys. zł. Sołectwo Różańsko 
z gminy Dębno zdobyło drugie 
miejsce i otrzymało nagrodę  
30 000,00 zł. Na trzecim miej-
scu stanęło sołectwo Bronikowo 
z gminy Mirosławiec, które ode-
brało nagrodę finansową 20 000 zł. 
Wyróżniono sołectwo Rako-
wo z gminy Borne Sulinowo  
(10 000,00 zł).

Obrzędy dziękczynne za 
ukończone żniwa i prace polo-
we co roku wyglądają podobnie. 
Jednak barwny korowód do-
żynkowy, ogromne wieńce, 
wspaniałe kapele ludowe 
i oryginalne wyroby na jarmar-
ku wprowadziły niepowtarzalny 
charakter wydarzenia. 

Aleja Zachodniopomor-
skich Smaków z produktami 
regionalnymi po raz kolejny 
cieszyła się dużym zaintereso-
waniem. To tylko dowodzi, że 
powinniśmy częściej kupować  

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 
Olgierd Gablewicz dzieli chleb 

wane na terenie imprezy. Świetne 
ekozabawy zorganizowane przez 
Zespół Parków Krajobrazowych, 
który stworzył strefę edukacji 
poprzez gry, były strzałem 
w dziesiątkę! W sobotę w pa-
wilonie ogrodowym odbyły się 
warsztaty serowarskie, uczest-
nicy zdobyli nowe umiejętności  
i oprócz wytworzenia pysznego 
sera, potrafią go także pięknie 
udekorować. Na polanie za 
Pałacem rozegrano również 
Drużynowy Turniej Sportowy 
z ciekawymi konkurencjami, któ-
re sprawiły uczestnikom dużo 
radości. 
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Gwiazdą sobotniego wieczoru 
byli POPARZENI KAWĄ TRZY, po 
ich występie większość uczestni-
ków imprezy została, aby bawić 
się do później nocy przy muzyce 
Long & Junior oraz DJ Larsona.

Pogoda w dożynkową nie-
dzielę była słoneczna, dzięki 
temu plac folwarczny, tak jak 
i w sobotę, zapełnił się atrak-
cjami i odwiedzającymi. Na 
przelewickiej scenie jako pierwsi 
wystąpili młodzi uczestnicy OSP, 
najmłodsza strażaczka ma dwa 
latka! Strażacy zaprezentowali 
musztrę, którą ćwiczyli przez 
okres wakacyjny. Przedstawili 
również zasady udzielania pierw-
szej pomocy, których znajomość 
jest niezbędna w codziennym 
życiu. Zgromadzonej widowni 
opowiedziano o projekcie Spo-
łecznika ,,I Ty możesz zostać 
Małym Strażakiem”. W lipcu 
młodzi uczestnicy wraz z rodzi-
cami brali udział we wszystkich 
szkoleniach i ćwiczeniach. Nowo-
ścią była mata edukacyjna BLS 
z grafiką udzielania pierwszej 
pomocy, którą również zapre-
zentowali ze sceny.   

 
Głównym punktem programu 
drugiego dnia dożynek był 
PIERWSZY PRZEGLĄD PIO-
SENKI ROZRYWKOWEJ. To 
nowe wydarzenie w naszych 
Ogrodach, które ma na ce-
lu promocję amatorskiego 
ruchu muzycznego rozwijane-
go przez lokalne ośrodki kultury  
z terenu województwa zachod-
niopomorskiego. Jest to również 
integracja zespołów muzycznych 
i solistów kochających muzykę 
oraz śpiew. Występy różnych 
wykonawców sprzyjają wymianie 
kulturalnej oraz niosą radość 
i stwarzają doskonałą okazję do 
nawiązywania nowych znajomo-
ści i wymiany doświadczeń. Do 
konkursu przystąpiło czternastu 
solistów i osiem zespołów! Cóż 
to były za emocje… 

 
Biesiadna atmosfera w duchu 
zachodniopomorskich tradycji 
zakończyła się koncertem zespo-
łu RETRO GITARY, po którym 
nastąpiło ogłoszenie wyników 
konkursu. 

 

Pięcioosobowa komisja kon-
kursowa Przeglądu Piosenki 
Rozrywkowej przyznała nastę-
pujące nagrody:

III miejsce zespół CZARNY 
BAND – otrzymał nagrodę o war-
tości 1 000 zł 

II miejsce zespół LOTA - otrzy-
mał nagrodę o wartości 2 000 zł

I miejsce Nagroda GRAND 
PRIX Dyrektora Ogrodów Prze-
lewice (3 000 zł) otrzymała 
Adrianna Grochowska!

Dwie specjalne nagrody ufun-
dował producent muzyczny 
Mirosław Purzycki, który wybrał 
laureatów wśród wykonawców. 
Nagrodzono Izabelę Żurawską 
oraz Antoniego Płaczka.

Nagroda specjalna to umowa 
na trzy koncerty w sezonie letnim 
2023 o wartości 4 500 zł!

 
Antoni Płaczek został również 
ulubieńcem głosującej na ar-
tystów publiczności i odebrał 
NAGRODĘ  PUBLICZNOŚCI 
w wysokości 2 500 zł!

Swoją energią, głosem oraz 
ogromnym sercem oczarował 
publiczność Michał Dziwiński, 
który otrzymał NAGRODĘ 
SPECJALNĄ DYREKTORA 
OGRODÓW PRZELEWICE!  

Wielkie gratulacje dla 
wszystkich uczestników. 

Do zobaczenia za rok na 
dożynkach wojewódzkich! 

Aleja Zachodniopomorskich Smaków – miód pitny
 – Skarb Templariuszy 

Degustacja wędzonego prosiaka 

Warsztaty  serowskie
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27 września 2022 r. na terenach 
przyległych do Miejsko-Gminne-
go Ośrodka Kultury w Lipianach 
odbyły się powiatowe Sztafetowe 
Biegi Przełajowe, organizowane 
przez Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy w Pyrzycach. To 
już kolejna edycja biegów rozgry-
wanych na malowniczych terenach 
Półwyspu Storczyków. 

W tym roku szkolnym w zawo-
dach wzięły udział reprezentacje 
22 sztafet w kategorii dziewcząt 
i chłopców z 7 szkół powiatu py-
rzyckiego. 

Zawody otworzył Burmistrz Li-
pian Bartłomiej Królikowski, witając 
wszystkich przybyłych biegaczy, 
podkreślając długie tradycje roz-
grywania biegów sztafetowych 
nad jeziorem Wądół. Głos za-
brali również wicedyrektor ZS 
w Lipianach Aneta Binkowska 
oraz dyrektor MGOK w Lipianach 
Marcin Hippmann. Po oficjalnym 
rozpoczęciu imprezy rozpoczęły 
się zmagania w 6 kategoriach 
wiekowych. Jako pierwsze na 
trasę biegu ruszyły dziewczęta 
ze szkół podstawowych rocznik 
2010 i młodsze, a honorowym star-
terem tego biegu był Bartłomiej 
Królikowski. Klasą samą dla siebie 
były dziewczęta z SP z OI w Pyrzy-
cach, które na mecie zameldowały 

BIEGI SZTAFETOWE
 W LIPIANACH

się z przewagą kilkuset metrów. 
Po dziewczętach biegali chłopcy 
z tych samych roczników. Tutaj 
również powtórzyła się sytuacja 
z pierwszego biegu i podopieczni 
Wojciecha Piwowarczyka mogli 
cieszyć się ze zwycięstwa zdo-
bywając zdecydowaną przewagę 
po biegu 8 zawodników. Iden-
tycznie przebiegała rywalizacja 
dziewcząt i chłopców rocznik 
2008-2009. Dominacja uczniów 
z SP z OI w Pyrzycach pokazuje 
jak duży potencjał, poparty sys-
tematycznymi treningami tkwi 
w biegaczach prowadzonych 
przez Wojciecha Piwowarczyka. 
Uczennice i uczniowie tej pyrzyckiej 
szkoły powtórzyli spektakularny 
sukces z ubiegłego roku „zgar-
niając” wszystkie możliwe 4 tytuły 
mistrzów powiatu w przełajach. 
Miejmy nadzieję, że przełoży się 
to na medale mistrzostw woje-
wództwa WSZS w Szczecinie, 
które odbędą się 20 października 
2022 r. w Gryfinie.

Teraz do walki o mistrzowski 
tytuł przystąpili uczniowie szkół 
ponadpodstawowych. Zarówno 
w kategorii dziewcząt i chłopców 
najlepsi okazali się przełajowcy 
z ZS nr 1 w Pyrzycach pod kie-
runkiem Dariusza Gąsławskiego 
i Dariusza Jagiełły. 

Tradycyjnie po zawodach wszy-
scy uczestnicy mogli zjeść pyszną 

grochówkę oraz napić się ciepłej 
herbaty. Dyrektor PMOS kieruje 
serdeczne podziękowania dla bur-
mistrza Bartłomieja Królikowskiego 
oraz dyrektora MGOK Marcina 
Hippmanna za perfekcyjne przy-
gotowanie obiektów na tę dużą 
masową imprezę rozgrywaną w Li-
pianach. Podziękowania należą 
się również  nauczycielom w-f 
Arturowi Lipskiemu, Krzysztofowi 
Trojanowskiemu i Przemysławowi 
Mierzwie. 

Wyniki 
→ Igrzyska Dzieci 

Dziewczęta:
1 m SP z OI Pyrzyce   

opiekun Wojciech Piwowarczyk 
(Julia Piwoni, Karolina Machnio, 

Lena Madej, Maja Rządkowska, 
Hanna Pasikowska, Dominika Pa-
plicka, Nadia Pławska, Melania 
Wróblewska, Aleksandra Prodan)

2 m ZS Lipiany   
3 m SP Pyrzyce   
4 m  SP Mielęcin 

Chłopcy:
1 m SP z OI Pyrzyce   

opiekun Wojciech Piwowarczyk 
(Olivier Allert, Olaf Urban, Woj-

ciech Jonasik, Michał Ziobrowski, 
Aleksander Osiński, Mateusz Pluta, 
Nikodem Pluta, Gracjan Cielek, 
Mateusz Kapłon)

2 m ZS Lipiany 
3 m NSP Przelewice 
4 m SP Pyrzyce 
5 m SP Mielęcin 

→ Igrzyska Młodzieży Szkolnej
 
Dziewczęta: 
m SP z OI Pyrzyce   

opiekun Wojciech Piwowarczyk 
(Hanna Obarzanek, Aleksandra 

Śluborska, Nadia Zielińska, Hanna 
Piepióra, Julia Pajestka, Patrycja 
Lenartowic, Julia Słota, Martyna 
Włochyńska) 

m NSP Przelewice 
m ZS Lipiany 

Chłopcy:
1 m SP z OI Pyrzyce   

opiekun Piotr Olech 
(Marcel Kowalski, Nikodem Kar-

piński, Piotr Maduzia, Szymon 
Tuszyński, Bartosz Tuszyński, 
Natan Robotnikowski, Marcin 
Łabiszewski, Adam Jankowwski, 
Wiktor Kaczorowski) 

m ZS Lipiany 
m SP Pyrzyce 
     4 m NSP Przelewice 

→ Licealiada 

Dziewczęta:
1m ZS nr 1 Pyrzyce   

opiekun Dariusz Gąsławski 
(Julia Błażejewska, Natalia 

Mikuła, Weronika Dyszkiewicz, 
Weronika Rybińska, Kaja Giergiel, 
Syntia Bryk, Honorata Przepiórka,  
Patrycja Gajewska)

2m ZS nr 2 CKU Pyrzyce 
3 m ZS Lipiany 

Chłopcy: 
1 m ZS nr 1 Pyrzyce   

opiekun Dariusz Jagiełło
(Gracjan Kusy, Eryk Kaniew-

ski, Jakub Wróblewski, Eryk 
Czułnowski, Miłosz Kaczyński, 
Jakub Huska, Samuel Ocherel, 
Jakub Mroczek) 

2 m ZS nr 2 CKU Pyrzyce 
3 m ZS Lipiany 
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16 września 2022 r. na Stadio-
nie Miejskim im. Leszka Słoninki 
przy ul. Sportowej 5 w Pyrzycach 
odbyła się kolejna – 51. edycja 
Biegów Gryfitów.

Patronat honorowy nad uro-
czystością objęli:  Marszałek 
Województwa Zachodniopo-
morskiego Olgierd Geblewicz 
oraz Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska. Patronat medialny: 
TVK Aura, Kurier Szczeciński 
i Dwutygodnik Puls Powiatu.

Podczas zawodów na stadionie 
gościliśmy około tysiąc osób – 
zawodników, opiekunów, kibiców. 
Wszyscy z nich mieli okazję prze-
żyć namiastkę igrzysk olimpijskich. 

W uroczystej defiladzie, którą 
prowadził chorąży – pan Wojciech 
Piwowarczyk – znakomity średnio-
dystansowiec (czwarty zawodnik 
Mistrzostw Polski, wielokrotny 
mistrz województwa) uczestni-
czyli przedstawiciele szkół, klubów 
sportowych i stowarzyszeń. Sym-
bole narodowe i olimpijskie godnie 
nieśli lekkoatleci oraz zawodnicy 
LMKS ŻAKA Pyrzyce i zawodnicy 
drużyny trampkarzy MLKS Sokół 
Pyrzyce. 

Podczas otwarcia odbył się rów-
nież ceremoniał olimpijski. Przy 
dźwiękach hymnu narodowego 
poczet flagowy, który tworzyli 
pyrzyccy lekkoatleci wzniósł na 
maszt flagę olimpijską. Z niesio-
nej przez Marcela Kowalskiego 
(kluczowego lekkoatletę LMKS 
ŻAK Pyrzyce) pochodni zapłonął 
znicz – pyrzycki symbol olimpij-
ski. W uroczystościach udział 
wzięli znani i utytułowani olim-
pijczycy: pan Henryk Wawrowski 
(piłka nożna, srebrny medalista 
Igrzysk Olimpijskich w Montrealu 
1976 r.), pan Janusz Brzozowski 
(polski piłkarz ręczny, w latach 
1973–1982 reprezentant Polski, 
brązowy medalista olimpijski 
z Igrzysk Olimpijskich w Montrealu) 
oraz pan Krzysztof Pierwieniecki 
(boks, olimpijczyk z Monachium 
1972 r.). Obecni byli również: pan 
Stanisław Kopeć - prezes Zachod-
niopomorskiej Rady Olimpijskiej, 
pomysłodawczyni pyrzyckich prze-
łajów, mieszkanka Pyrzyc – pani 
Izabela Naglewicz-Goclik (zawod-
niczka Orkanu Poznań, niegdyś 
mistrzyni Wielkopolski w skoku 
wzwyż i doskonała biegaczka 
przez płotki), pani Alina Werstak 
- wójt gminy Warnice, pan Piotr 
Rybkowski - wójt gminy Kozielice, 
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pan Józef Czaboćko - wiceprezes 
Pyrzyckiego Klubu Olimpijczyka, 
goście z gminnych, powiatowych 
i zachodniopomorskich instytucji 
samorządowych i stowarzyszeń, 
dyrektorzy jednostek powiatowych 
i gminnych, reprezentanci klubów 
i związków, działacze sportowi 
i trenerzy.  

Jedną z głównych części uro-
czystości było wręczenie drugich 
kółek olimpijskich przyznanych 
przez Polski Komitet Olimpijski za 
szczególne osiągnięcia w sporcie 
i promowanie idei olimpijskiej, które 
otrzymali zawodnicy LMKS ŻAK 
Pyrzyce – uczestnicy Europejskich 
Igrzysk Dzieci w lekkiej atletyce 
w Brnie (Czechy), 03-05.09.2022 
r. Odznaczenia z rąk naszych 
znamienitych gości otrzymali: 
Marcel Kowalski (złoty medali-
sta w biegu na 1500 m), Amelia 
Kacprzak (srebrna medalistka 
w skoku w dal oraz zdobywczyni 

brązowego medalu  w biegu na 60 
m), Nikodem Karpiński (srebrny 
medalista w biegu na 300 m) oraz 
Piotr Maduzia, który wywalczył 
brązowy medal w biegu na 800 
m). Uhonorowani zostali również 
pozostali zawodnicy, którzy godnie 
reprezentowali Pyrzyce na ww. 
Igrzyskach, osiągając wspaniałe 
wyniki: Julia Błażejewska, Julia 
Piwoni, Karolina Machnio, We-
ronika Rybińska, Natalia Mikuła, 

Iga Kaniewska, Julia Szymańska, 
Olivier Allert, Wojciech Jonasik, 
Michał Stryjewski oraz Mateusz 
Pluta. 

Zaraz po otwarciu wydarzenia 
630-osobowa grupa zawodniczek 
i zawodników czekała już na biegi 
w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. Uczestnicy przybyli do 
nas z terenu powiatu pyrzyckiego, 
ale nie tylko, bo byli z nami uczest-
nicy ze Szkoły Podstawowej im. 
Unii Europejskiej z Nowogródka 
Pomorskiego i zawodnicy UKS 
ARBOD DOBRA z Dobrej (powiat 
łobeski). 

Głównym organizatorem wy-
darzenia był Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Pyrzycach, współ-
organizatorzy: Gmina Pyrzyce 
oraz Stowarzyszenie „Pyrzyc-
ka Grupa Miłośników Sportu”. 
Wydarzenie współfinansowa-
ne zostało ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego oraz 
osób i instytucji współtworzących. 
Partnerem strategicznym była 
Firma Decathlon – sieć sklepów 
w Szczecinie. Projekt współfinan-
sowany był również ze środków 
Narodowego Instytutu Wolności 
- Centrum Rozwoju Społeczeń-
stwa Obywatelskiego w ramach 
Rządowego Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO 
na lata 2021–2030.

BIEGI SZTAFETOWE
 W LIPIANACH
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Świat  obok nasNazwy ptaków nawiązują do 
wyglądu danego gatunku, jak 
się odzywa, wygląda, jak się za-
chowuje, gdzie żyje. Często więc 
sama nazwa dużo mówi o ptaku 
i pomaga rozpoznać go w terenie.

Jednak niektóre nazwy często 
są niezgodne z rzeczywistością 
i mogą okazać się zwodzące. Na 
przykład: makolągwa - nie tylko po-
śród maków się lęgnie, ślepowron 
to nie odmiana wrony, a czapla, 
która zamieniła dzień z nocą, czyli 
w dzień śpi a w nocy się budzi..

Podobnie ma się rzecz z wieloma 
innymi ptakami, których nazwy 
wywodzą się od miejsc bytowa-
nia. Zauważyłem, że wiele osób 

utożsamia błotniaka stawowego 
z błotem,  co nie do końca  jest 
faktem. Ptak ten zamieszkuje tere-
ny otwarte i zasiedla trzcinowiska 
wokół jezior oraz stawów boga-
tych w ryby, a także torfowiska 
z zaroślami wierzbowymi.

 Po okresie lęgowym zaczyna 
żerować nad ścierniskami oraz 
nad polami uprawnymi.

Nad jednym z takich ściernisk, 
w pobliżu stawu rybnego koło 
Lipian, gdzie błotniak stawowy 
właśnie żeruje i na chwilę przysiadł, 
zrobiłem mu załączone zdjęcie.

 
 
                                  M.Białkowski
 

Kilogramy medali trafiają
do Pyrzyc
1 października 2022 roku w Złotowie odbył się X Ogólnopolski 

Turniej Karate - Satori Cup 2022 
W turnieju udział wzięło kilkanaście klubów karate z całej Pol-

ski, łącznie blisko 300 zawodników oraz zawodniczek. Zawodnicy 
Klubu Karate LZS ANTAI- Pyrzyce zmagali się w konkurencjach: 
kata, kumite, kodachi - walka bronią, kobudo - walka (BO ) kijem, 
z podziałem na wiek oraz płeć.

Nowością dla naszych zawodników oraz zawodniczek była kon-
kurencja sumo, w której też postanowiliśmy powalczyć z świetnym 
rezultatem, bo w tej konkurencji zdobyliśmy 9 medali w tym 3 złote.

Nasi  karatecy pokazali świetny poziom wyszkolenia zdobywając 
na tym turnieju łącznie aż 35 medali w tym: 6 złotych, 9 srebrnych, 
20 brązowych.

Medale zdobyli: Wiktoria Baraniak 2 x srebro i  brąz, Wiktoria 
Domina   złoto i brąz, Gabriela Gottfried brąz, Ignacy Kiełpiński dwa 
medale brązowe, Sara Kornaś medal brązowy, Aleksander Kościu-
czyk srebro i brąz, Julianna Kujawa. 2 x brąz, Jakub Ogonowski 
brąz, Bartosz Pierściński   brąz, Mateusz Pierściński  srebro i 2 x 
brąz, Franciszek Przybylski  złoto, srebro, brąz, Jędrzej Skrzypczak  
2 x srebro i brąz, Karol Smulski srebro i 3 x brąz, Mateusz Socha 
srebro 2 x  brąz, Ksawery Szumiński złoto, Marcel Zientara 2 x złoto 
i  brąz. Magdalena Ziemkiewicz oraz Szymon Wiśniewski, niestety 
tym razem poza podium, w konkurencjach było dużo zawodników 
i kilka wygranych walk nie wystarczyło na zdobycie medalu.

Transport oraz opłaty starto-
we w dużej mierze były pokryte 
ze środków gminnych, które 
klub pozyskał w ramach współ-
pracy z: Gminą Pyrzyce, Gminą 
Przelewice, Gminą Lipiany, 
OSiR Pyrzyce. 

Dziękujemy kolejny raz  firmie 
Mewa Bus za bezpieczny oraz 
komfortowy transport naszych 
zawodników.

Wszystkim zawodnikom dzię-
kuję za sportowe zachowanie 
oraz rywalizację.

http://www.karate-antai.pl/
Trener 

Tomasz Socha OSS


