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GLADIATOR  ARENA  16

Strefa wejściowa do muzem, zaplecze noclegowe

Najbogatsze sołectwa
to Żabów, 
Przelewice i Pyrzyce

Propagandowe
pocztówki

WIECZÓR OLIMPIJSKI 
Z PIOTREM LISKIEM

Uroczystość wręczenia
Stypendiów
Motywacyjnych
Burmistrza PYrzyc

Umowa  podpisana  - prace inwestycyjne 
w Ogrodach Przelewice 
za 57 milionów złotych 
ruszą lada dzień! 

WYCINKA DRZEW
TEL. 888 404 303
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ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W REJONIE CMENTARZA W PYRZYCACH 
w okresie 
od 29.10.2022 roku do 02.11.2022 roku.
Urząd Miejski w Pyrzycach 

informuje, że w okresie Święta 
Zmarłych tj. od dnia 29.10.2022r. 
godz. 8:00 do dnia 02.11.2022r. 
godz. 15:00 w rejonie cmentarza 
komunalnego w Pyrzycach przy 
ul. Cmentarnej ulegnie zmianie 
istniejąca organizacja ruchu. 

W tym czasie ul. Cmentarna 
będzie ulicą jednokierunkową na 
odcinku od skrzyżowania   z ul. 
Mickiewicza w kierunku ul. Ko-
ściuszki. Dodatkowo wprowadza 
się ruch jednokierunkowy na ul. 
Basenowej od ul. Cmentarnej 
do wjazdu na osiedle domków 
jednorodzinnych przy ul. Adama 
Mickiewicza. Ponadto zostanie 
wyznaczony i wprowadzony ciąg 
pieszych wzdłuż ul. Cmentarnej. 
Z parkingu przy ul. Cmentarnej 
do ciągu pieszych wyznaczone 
zostanie tymczasowe przejście dla 
pieszych. Wzdłuż ul. Cmentarnej 
na wysokości „starego cmenta-
rza” zostanie ograniczony postój 
pojazdów.  

O wszelkich zmianach infor-
mowały będą odpowiednie znaki 
drogowe, a 1 listopada ruchem 
kierować będą policjanci i Straż 
Miejska w Pyrzycach. 

Zmiany te wprowadzone zosta-
ną w związku ze spodziewanym 
znacznym zwiększeniem natężenia 
ruchu w rejonie cmentarzy. Nowa 
organizacja ruchu ma poprawić 
drożność i  zapewnić większe 
bezpieczeństwo pieszym. 

Informujemy również, że na 
terenach zielonych przy ul. 
Basenowej i ul. Cmentarnej 
wyznaczone zostaną parkingi, 
na których należy pozostawiać 
pojazdy. W celu zapewnienia moż-
liwości zaparkowania pojazdów 
wyznaczone zostają dodatkowe 
miejsca postojowe.
1. Parking Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach przy ul. Lipiańskiej 
–  40 miejsc
2. Miejsca postojowe przy ul. 
Mickiewicza (miejsce zielone dla 
cyrku) – 40 miejsc
3. Parking ul. Sportowa przy sta-
dionie OSiR – 10 miejsc
4. Parking ul. Sportowa przy ZUS 
– 20 miejsc
5. Miejsca postojowe przy ul. Spor-
towej na terenie PZM – 40 miejsc
6. Miejsca postojowe ul. Base-
nowa – teren utwardzony przy 
wjeździe na były basen i strzelnicę 
– 10 miejsc
7. Miejsca postojowe ul. Cmen-
tarna prywatna działka państwa 
Dudziaków– 40 miejsc

Urząd Miejski w Pyrzycach 
informuje, że w przypadku 
wystąpienia niesprzyjających 
warunków atmosferycznych (ob-
fite opady deszczu), w wyniku 
których teren przeznaczony na 
tymczasowe miejsca postojowe 
przy ulicy Cmentarnej może 
stać się podmokły i nie dają-
cy gwarancji przejezdności, 
zostanie wycofany z użytku, 

ale gdy pojawią się korzystne 
warunki atmosferyczne i samo-
istne osuszenie terenu, będzie 
on mógł być wykorzystany ja-
ko miejsce postojowe. Decyzja 
ta będzie podjęta   przez Straż 
Miejską w Pyrzycach. 

20 października br. w Staro-
stwie Powiatowym w Pyrzycach 
odbyła się wystawa poplenerowa 
pt. „Śladami św. Ottona”.  To już 
VI Plener Malarski,  którego ini-
cjatorem jest Starosta Pyrzycki 
Stanisław Stępień oraz ksiądz 
dziekan Grzegorz Harasimiak. 

WYSTAWA POPLENEROWA pt. „ŚLADAMI ŚW. OTTONA”

Ponadto apeluję do tych 
wszystkich zmotoryzowanych, 
którzy cmentarze mają blisko, aby  
1 listopada nie korzystali z pojaz-
dów i na groby udawali się pieszo. 
Stosowanie się do naszych zaleceń 
i informacji zmniejszy znacznie 
ruchu w rejonie samych cmentarzy, 
a tym samym ułatwi mieszkańcom 
dojście do grobów. 

Wszelkie te zmiany mają służyć 
jednemu celowi, tj. poprawieniu 
bezpieczeństwa nam wszystkim.

 
Jeszcze raz proszę wszystkich 

zmotoryzowanych i pieszych 
uczestników ruchu drogowe-
go o rozwagę i przestrzeganie 
przepisów drogowych dla bezpie-
czeństwa własnego oraz innych.

W załączeniu przedstawiam 
graficzny plan zmiany organiza-
cji ruchu. 

Burmistrz Pyrzyc
(-)  Marzena Podzińska

Dziesięcioro uczniów Państwo-
wego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Szczecinie pod okiem Stanisła-
wa Kokolusa – artysty-malarza 
doskonaliło swoje umiejętności 
malarskie. Utalentowana młodzież 
czerpała radość ze wspólnego 
tworzenia nietuzinkowych dzieł 

sztuki w otoczeniu miejskich murów 
obronnych, studzienki św. Otto-
na (miejsca pierwszego chrztu 
Pyrzyczan) i innych zakątków 
miasta. W pogodne dni można 
było spotkać młodych artystów 
uwieczniających na płótnach lub 
papierze akwarelowym wytworzo-
ne dzieła sztuki. Zwieńczeniem 
dwutygodniowego pleneru było 
namalowanie  ponad 70 prac, 
które mogliśmy zaprezentować 
w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach. 

Wszystkim uczestnikom, szcze-
gólnie dr. hab. Bartłomiejowi 
Otockiemu i uczniom Państwo-
wego Liceum Sztuk Plastycznych 
w Szczecinie dziękujemy za wło-
żony trud, wspaniałą atmosferę 
i wiele interesujących rozmów 
o sztuce.
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Przedmiot przetargu i umo-
wy podzielono na sześć zadań 
inwestycyjnych. Prace obejmą 
modernizację ogrodu, oranże-
rii, pałacu, dworu, spichlerza, 
rozlewni z zagospodarowaniem 
terenu obiektów. Umowa została 
podpisana 18 października br.  
w przelewickim pałacu. W spo-
tkaniu uczestniczyli Marszałek 
woj. zachodniopomorskiego 
– Olgierd Geblewicz, v-ce mar-
szałek – Olgierd Kustosz, v-ce 
przewodnicząca Sejmiku woj. 
Zachodniopomorskiego - Teresa 
Kalina, dyrektor Ogrodów Przele-
wice – Zygmunt Siarkiewicz wraz 
z przedstawicielami Instytucji, 
wykonawca prac inwestycyjnych, 
prezes firmy Expert – Paweł Plu-
ta, inżynier kontraktu - Joanna 
Semaszczuk, przedstawiciel 
Biura Projektowego Maple, 
przedstawiciel Kancelarii Praw-
nej oraz Wójt Gminy Przelewice 
– Mieczysław Mularczyk wraz  
z radnymi Gminy Przelewice. 
Osobami odpowiedzialnymi 
w Ogrodach Przelewice za 
przygotowanie projektu i do-
prowadzenie do ostatecznego 
podpisania umowy byli: dyrektor 
Ogrodów Przelewice – Zygmunt 
Siarkiewicz, kierownik Działu 
Nieruchomości i Inwestycji – 
Artur Raczyński, kierownik 
Ogrodu – Joanna Śliwińska 
oraz pracownica Urzędu Gmi-
ny w Przelewicach – Izabela 
Kolańczyk.  

W ramach inwestycji zaplano-
wano adaptację wymienionych 
obiektów do nowych funk-
cji – zgodnie z założeniami 
architektonicznymi wraz 
z wykorzystaniem najnowo-
cześniejszych, optymalnych 
rozwiązań. Plany uwzględnia-
ją wdrożenie różnego rodzaju 
technologii w zakresie ekologii, 
odnawialnych źródeł energii, 
zielonych ścian i systemu 
podziemnego gromadzenia 
odpadów - uwzględniającego 
ich segregację. Głównym celem 
inwestycji jest wyeksponowanie 

zabytkowych walorów obiektów, 
przy jednoczesnym nadaniu im 
nowego, praktycznego charakteru 
oraz utworzenia takiego miej-
sca, które będzie interesujące 
i przyjazne dla wszystkich od-
wiedzających. Budynki zostaną 
przebudowane, wyremontowa-
ne oraz doposażone tak, że  
z pewnością zyskają apro-
batę nawet najbardziej 
wymagających użytkowników. 
Wszystkie obiekty, a także 
przestrzeń publiczna dostoso-
wane zostaną do potrzeb osób  
z niepełnosprawnościami.

Na terenie ogrodu zwiększo-
na zostanie kolekcja roślin. Na 
dwóch polanach powstaną place 
zabaw z miejscami do rekreacji 
i możliwością grillowania w klima-
tycznym miejscu. Ogród japoński 
zyska nowy blask, chociażby po-
przez odrestaurowanie pawilonu 
herbacianego. Powstaną trzy 
modułowe toalety z zielonymi 
ścianami. Zagospodarowana 
zostanie także wyspa na dużym 
stawie. 

Modernizacja pałacu odbę-
dzie się wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania. W XIX wiecznym 
budynku powstanie nowoczesna 
baza hotelowo-szkoleniowo-kon-
ferencyjna. Otoczenie pałacu 
zostanie zrewitalizowane, po-

wstaną nowe tereny zieleni 
i nasadzenia. Aktualny budynek 
kasy biletowej zostanie usunięty, 
a w jego miejscu stanie nowy 
obiekt kasy ze strefą sprzeda-
ży pamiątek. W oranżerii nadal 
będzie znajdowała się kolek-
cja roślin śródziemnomorskich, 
która zostanie uzupełniona 
i wzbogacona o rośliny owa-
dożerne. Ciekawym pomysłem 
jest stworzenie w oranżerii mo-
tylarni i wprowadzenie różnych 
form gatunków bezkręgowców. 
W budynku oranżerii znalazło 
się także miejsce, które zostanie 
przekształcone do celów eduka-
cyjnych. Miejsce posłuży również 

Umowa  podpisana - prace inwestycyjne 
w Ogrodach Przelewice
za 57 milionów  
złotych ruszą lada dzień! 

Pracownicy Ogrodów Przelewice odpowiedzialni za przygotowanie pro-
jektu: Dyrektor Ogrodów Przelewice – Zygmunt Siarkiewicz, Kierownik 
Działu Nieruchomości i Inwestycji – Artur Raczyński, Kierownik Ogrodu 
– Joanna Śliwińska oraz pracownica Urzędu Gminy w Przelewicach – 
Izabela Kolańczyk

celom kulturalnym 
i wystawienniczym. 
W północnej części 
oranżerii powstanie 
pracownia ceramicz-
no-plastyczna. Dwór 
będzie pełnił funkcję 
siedziby administracji 
Ogrodów Przelewice. 
W spichlerzu znajdu-
jącym się na folwarku 
zostaną zlokalizowane 
pomieszczenia biuro-
we, wystawiennicze 
i konferencyjne. Obiekt 
będzie przystosowany 
do prowadzenia dzia-
łalności LGD Lider 
Pojezierza, który ma 
charakter komplemen-

tarny do działalności Instytucji 
Ogrodów Przelewice. W budynku 
dawnej Rozlewni Lider Poje-
zierza utworzy tzw. „Inkubator 
Kuchenny” w celu przetwarzania, 
produkcji i dystrybucji żywności 
pochodzenia roślinnego i zwie-
rzęcego.

Koszt umowy przeznaczony na 
wymienione prace inwestycyjne 
wynosi ponad 56 mln zł.

Zakończenie inwestycji obejmu-
jącej rewitalizację pałacu, dworu, 
oranżerii, spichlerza, rozlewni  
i ogrodu planowane jest na paź-
dziernik 2023 r.
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Bilety już dostępne u zawodni-
ków i organizatora   

Cena: 120 zł normalny i 180 
zł VIP (miejsca koło klatki, licz-
ba miejsc ograniczona info tylko 
organizator)

Jeśli chciałbyś dołączyć do grona 
naszych sponsorów/partnerów 
zapraszamy do kontaktu gladia-
torarenapyrzyce@gmail.com

Kupując bilet u zawodnika wspie-
rasz jego walkę.

Gościem specjalnym będzie 
Tomasz Romanowski zawodnik 
KSW a niegdyś walczący na Ga-
lach Gladiator Arena.

YouTube - https://youtube.com/user/gladiatorarenapyrzyc
Walczą z nami 
Organizator
Husaria Fight Team Kozielice/Warnice/Pyrzyce 
Wojciech Antczak Mental Trener Mistrzów 
Partnerzy: Gmina Pyrzyce, Pomorze Zachodnie News, Pomorze 
Zachodnie, Pyrzycki Dom Kultury, Fizjo-pomoc Medical Center, @
seraph_photograph, Signum Yacht Service, @sklepkreator, #agen-
cjapromox, #usługiogólnobudowalneStefanAntczak, Dwutygodnik 
Puls Powiatu Pyrzyckiego, Sponsor techniczny Extreme Hobby

GA16  
Zobaczymy aż 11 walk w for-

mułach amatorskich MMA i K1, 
w tym jedna walka o amatorskiego 
mistrza naszej Gali GA16.

GLADIATOR ARENA 16 / 4.11 
Pyrzycki Dom Kultury 

Śledź nas - follow me 
Instagram @gladiatorarenapyrzyc
Facebook-https://m.facebook.
com/pages/category/Sports-team/
Gladiator-Arena-
163727863643528/?locale2=pl_PL

Uwaga! uwaga! 
zostało niewiele biletów 

W ramach zadania „Moder-
nizacja sieci dróg, przepu-
stów/mostów i chodników na 
terenie powiatu pyrzyckiego” 
realizowanych jest obecnie 
18 inwestycji za kwotę 14 130 
630,11 zł. 

Aktualnie wykonawca zada-
nia, firma Malbrobud prowadzi  
prace wykończeniowe przy 
rozpoczętych inwestycjach 
bitumicznych, są to prace ko-
smetyczne m.in. uzupełnianie 
oraz wyrównywanie poboczy. 
W tym tygodniu rozpoczę-
ta została  budowa chodni-
ka w miejscowości Kozieli-
ce w ciągu drogi powiatowej 
1554Z Łozice – Trzebórz.

Starostwo Powiatowe w Py-
rzycach rozpoczęło już re-
alizację kolejnego projektu 

drogowego w ramach Rządo-
wego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicz-
nych - edycja trzecia – PGR 
otrzymało dotację na moder-
nizację dróg na terenie powia-
tu pyrzyckiego w wysokości 
7.840.000,00. Koszt plano-
wanych do realizacji inwesty-
cji to kwota 8 000 000,00 zł 
z wkładem własnym powiatu 
w wysokości 2%, czyli około  
160 000,00 zł, ostateczna war-
tość inwestycji znana będzie 
po zakończeniu procedury 
przetargowej na wykonawcę 
zadania. 18.10.2022 minął ter-
min składania ofert na wyko-
nanie dokumentacji projekto-
wej na potrzeby tej inwestycji. 
Wpłynęły 2 oferty, z których 
po analizie wybrana została 
oferta Biura Projektowego A3 

Inwestycje w ramach programu Polski Ład
na drogach powiatu 

Justyna Roman ze Szczeci-
na. Projektant zobowiązał się 
wykonać dokumentację w cią-
gu 30 dni od podpisania umo-
wy. Starostwo, zgodnie z wa-
runkami przyznanej promesy 
wstępnej na dofinansowanie 
zadania, zobowiązane jest do 

złożenia oświadczenia o ogło-
szeniu postępowania przetar-
gowego na wybór wykonawcy 
robót do 3 maja 2023r., co 
oznacza, iż w II kwartale 2023 
roku możemy się spodziewać 
już wyboru wykonawcy prac.
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Od początków działalności in-
stytucji jej pracownicy mieli swoją 
siedzibę w XIX-wiecznym pałacu. 
Od 17 października br. biuro ad-
ministracji Ogrodów Przelewice 
znajduje się w byłym schronisku 
na terenie Centrum. Obiekt jest 
wyraźnie oznaczony, położony przy 
parkingu kasy biletowej Ogrodu. 
Pracownicy Ogrodów Przelewice 
własnymi siłami od ponad tygodnia  
przeprowadzali się do nowego 

Zmiana siedziby administracji 
Ogrodów Przelewice

obiektu. Jeszcze dziś trwają pracę 
porządkowe związane z oddaniem 
pałacu do modernizacji. 

Od teraz wszystkie spra-
wy związane z działalnością 
Ogrodu Dendrologicznego i In-
stytucji możecie Państwo załatwić 
w nowej siedzibie. Biuro jest 
czynne od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 7:30 do 15:30. 

Głównym organizatorem było 
Zachodniopomorskie Zrzesze-
nie Ludowe Zespoły Sportowe 
reprezentowane przez urzędu-
jącego Przewodniczącego ZZ 
LZS Tomasza Paciejewskiego 
oraz Małgorzatę Piotrowską – 
przewodniczącą powiatowych 
struktur LZS. Igrzyska odbyły 
się przy finansowym wsparciu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki 
oraz Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego, 

Otwarcia sportowych zmagań, 
w 16 regulaminowych konkuren-
cjach, dokonał Jarosław Rzepa 
- poseł na Sejm RP, przewod-
niczący Zachodniopomorskiego 
Zrzeszenia LZS razem z go-
spodarzem igrzysk – Burmistrz 
Pyrzyc Marzeną Podzińską. 
Wśród zaproszonych gości 
obecny w hali Ośrodka Sportu 
i Rekreacji był  Rafał Stańczuk 
- zastępca dyrektora Wydziału 
Edukacji i Sportu Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego. Z za-
proszenia skorzystali także radni 
Rady Miejskiej w Pyrzycach: 
Iwona Ksel, Sylwia Borkowska 
oraz Paweł Retecki.

Drużyny z woj. zachodnio-
pomorskiego zmierzyły się 
w konkurencjach indywidualnych 
i zespołowych w kategorii ko-
biet i mężczyzn oraz open: tenis 
stołowy, szachy, tor przeszkód, 
skok w dal, strzelanie z broni, 
rzuty do kosza, zawody siłowe 
i podnoszenie ciężarka, pchnięcie 
kulą, marsz magazyniera, strzał 
do bramki, rzuty „podkową” do 
tarczy, przeciąganie liny, bieg 
sztafetowy, bule, piłka siatkowa 
oraz piłka koszykowa. Konku-
rencje odbywały się na pięciu 
obiektach; hali OSiR, salach 
gimnastycznych:  Państwowej 
Straży Pożarnej, Szkoły Podsta-
wowej przy ul. Rejtana 6, Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami In-
tegracyjnymi im. Leonida Teligi, 

IGRZYSKA LZS – SUKCES W PYRZYCACH
W sobotę 8 października 2022 r. w Pyrzycach odbyły się 

XX WOJEWÓDZKIE IGRZYSKA SPORTOWO – REKRE-
ACYJNE LUDOWYCH ZESPOŁÓW SPORTOWYCH pn. 
„Zachodniopomorskie Igrzyska Mieszkańców Wsi i Mia-
steczek”. 

Zespołu Szkół nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Pyrzycach oraz na 
boisku wielofunkcyjnym ZS nr 1. 

W klasyfikacji generalnej na 
podium stanęli:

- miejsce pierwsze - powiat 
Koszalin

- miejsce drugie – powiat Łobez
- miejsce trzecie LZS Dobra.
Drużyna reprezentująca Py-

rzyce zdobyła miejsce czwarte.
W imieniu własnym oraz 

współorganizatorów technicznie 
przygotowujących tę niemałą 
imprezę, a mianowicie: dyrektor 
OSiR – Ewy Hancz i dyrektora 
PMOS – Piotr Olecha  dziękujemy 
wszystkim uczestnikom, którzy 
chętnie,  aktywnie i w sporto-
wym duchu  spędzili z nami, 
w Pyrzycach, tę październikową, 
słoneczną sobotę, dyrektorom 
wszystkich placówek, z których 
obiektów mogliśmy skorzystać 
oraz członkom ZZ LZS  na czele 
z Tomaszem Paciejewskim – nie-
ocenionym specem od wydarzeń 
sportowych na dużą skalę, za 
merytoryczne przygotowanie 
imprezy i obsługę biura zawodów.

SPECJALNE PODZIĘKOWA-
NIA kierujemy do wszystkich tych, 
którzy reprezentowali pyrzycką 
drużynę, których cieszy sportowe 
współzawodnictwo i wspólnie 
z LZS-ami propagują ideę zdro-
wego stylu życia i aktywnych 
form spędzania czasu wolnego.

Podsumowując Igrzyska: około 
500 uczestników, 32 sędziów 
i 20 wolontariuszy!!!

To sztab ludzi, który przyczynił 
się do organizacyjnego sukcesu 
gospodarzy igrzysk – MIASTA 
PYRZYCE.

Jakby na to nie spojrzeć – LZ-
S-y to potęga!!!!

Ze sportowym pozdrowieniem,
Małgosia Piotrowska
Przewodnicząca Powiatowego 

Zrzeszenia LZS
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Szanowni Państwo, mając na 
uwadze bezpieczeństwo osób 
korzystających z przejść dla pie-
szych, zwłaszcza młodych ludzi, 
którzy przemieszczając się przez 
jezdnię korzystają z urządzeń elek-
tronicznych w postaci smartfonów, 
co stanowi dla nich bezpośrednie 
zagrożenie życia bądź zdrowia, 
Gmina Pyrzyce we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Bezpieczny 
Powiat postanowiła dołączyć do 
akcji pt. „Odłóż Smartfon i Żyj!”. 
Akcja ma na celu zwrócenie uwa-
gi, by w obrębie oraz na samych 
przejściach dla pieszych zachować 
szczególną ostrożność, choć na 

chwilę odłożyć smartfon i bezpiecz-
nie przekroczyć jezdnię. Napisy 
o treści „Odłóż Smartfon i Żyj!” zo-
stały wykonane na przejściach dla 
pieszych przy ulicach: 1 Maja (Dom 
Towarowy Słowianin- Rossmann), 
1 Maja (Hawanka - Kebab), plac 
Wolności (PDK-Fontanna), Po-
znańska (Szkoła Podstawowa), 
Rejtana (Szkoła Podstawowa), 
Lipiańska (Lidl – Liceum). Mamy 
wielką nadzieję, że taka inicjatywa 
przyczyni się do poprawy bez-
pieczeństwa na przejściach dla 
pieszych w Pyrzycach  - Burmistrz 
Pyrzyc Marzena Podzińska.

Odłóż Smartfon i Żyj!

11 października br. Wójt Gminy 
Warnice Alina Werstak podpisała 
umowy z wykonawcą na realizację 
dwóch długo wyczekiwanych przez 
mieszkańców inwestycji:

„Budowa świetlicy kontenerowej 
w m. Warnice Przysiółek dz. nr 
ewid. 472/6, gm. Warnice – Etap 
I” oraz „Budowa świetlicy konte-
nerowej w m. Nowy Przylep dz. nr 
ewid. 93, gm. Warnice – Etap I”.

W I etapie inwestycji zostaną zre-
alizowane następujące elementy: 
- dostawa kompletnego kontene-
ra budynku świetlicy (kompletny 
prefabrykowany kontener wraz 
z wyposażeniem w instalacje wod-
no-kanalizacyjne i elektryczne, 
przybory sanitarne, armatura sa-
nitarna, ogrzewanie elektryczne, 
oświetlenie, gniazda, szafa elek-
tryczna) wraz z jej transportem, 
rozładunkiem oraz montażem. 
Budynek świetlicy kontenerowej 
ma zostać zamontowany zgodnie 

z dokumentacją techniczną, tak, 
aby w kolejnym etapie inwestycji 
istniała możliwość podłączenia 
zewnętrznych instalacji: wodocią-
gowej, kanalizacyjnej i elektrycznej 
oraz zagospodarowania tere-
nu (utwardzenie, parking itp.), 
- budowa schodów i podjazdu.

Każda ze świetlic powstanie 
w sąsiedztwie boiska sportowe-
go, placu zabaw oraz siłowni 
zewnętrznej.

Łączny koszt realizacji I etapu 
budowy dwóch świetlic to 838 
614,00 zł.

Roboty budowlane będą reali-
zowanie przez: Przedsiębiorstwo 
Budowy Segmentów Sp. z o.o., 
ul. Dębowa 2, 09-402 Płock.

Źródło finansowania: Rządo-
wy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
z Funduszu Przeciwdziałania CO-
VID-19.

Świetlice kontenerowe
dla mieszkańców kolonii 
Warnice Przysiółek oraz Nowego Przylepu
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 Stare pocztówki charakteryzu-
je różnorodność pod względem 
tematyki, motywów, symboli. 
Propagowały wzory piękna i in-
teresujące wydarzenia. Ukazywały 
się pocztówki o miłości, kobietach, 
dzieciach, przedstawiające repro-
dukcje dzieł malarskich, a także 
świąteczne czy patriotyczne. 
Prezentowały znane osoby czy 
bohaterów. 

W swojej historii pocztówki stały 
się narzędziem propagandy. Wy-
korzystywano je zarówno podczas 
I-ej, jak i II-ej wojny światowej. 
Usprawiedliwiały wojnę i wymierza-
ne były przeciw krajom, narodom, 
z którymi walczono. Obejmowały 
takie motywy jak: sceny zwycię-
stwa, życie codzienne żołnierzy 
na froncie. Miały tworzyć boha-
terów i przestawiać znane osoby 
– a przez to propagować ich kult. 
Prezentowały również wrogów, 
z których się wyśmiewano, ob-
rażano i traktowano z pogardą. 
Pojawiały się pocztówki przedsta-
wiające wrogów jako zwierzęta. 
Celem ich było depersonalizowa-
nie i całkowite poniżanie wrogów, 
udowodnienie ich niższości. Na 
przykład na pocztówkach francu-
skich Niemcy prezentowani byli 
jako barbarzyńcy, łupieżcy. [...] 
Zdumiewają one niewyważoną, 
ordynarną dezynwolturą, z jaką 
atakowano nieprzyjaciela. Do-
kumentują także swoją radośnie 
nieświadomie postawą, wyrażającą 
się hasłem „wielu wrogów – wiele 
chwały”, panujące jeszcze w całej 
Europie roku 1914 irracjonalne 
przekonanie, że tę wojnę da się 
przeprowadzić według tradycyj-
nych schematów, a wroga pokonać 
w kilku krótkotrwałych potyczkach. 
Znamienne jest to, że większość 
tych agresywnych i nienawistnych 
obrazów świata pochodzi z pierw-
szych dwóch lat wojny, w latach 
następnych produkcję pocztówek 

w większości przedstawiono na 
bliższe realizmowi motywy i formy 
przedstawiania rzeczywistości 
wojennej.

Spełniały również cele patrio-
tyczne, poprzez umieszczenie na 
nich bohaterów i ich życiorysu, 
scen historycznych. Miały krzewić 
patriotyzm. 

Przykładem pocztówki, któ-
ra miała wzmacniać nastroje 
patriotyczne, a jednocześnie pro-
mować interesujące wydarzenie 

 Propagandowe pocztówki

jest prezentowana obok scena. 
Przedstawia ona zapowiedź im-
prezy - „podboju grodu” z udziałem 
członków związku rycerskiego 
Pankengrafów (w oryginalnej 
nazwie „Grafen vor der Panke”), 
która odbywała się w Pyrzycach 
11 czerwca 1937 roku. 

Pocztówka zawiera okoliczno-
ściową pieczęć oraz życzenia z 
odbytej uroczystości. Wysłana 
została na poczcie w Demmin 
– obecnie miasto w północno-

-wschodnich Niemczech, w kraju 
związkowym Meklemburgia-Po-
morze Przednie.  Data stempla 
pocztowego ustawiona była na 12 
czerwca 1937 roku, a więc w dzień 
po dużej imprezie w Pyrzycach. 
Odbiorcą była osoba zamieszkała 
na ulicy Dreźnieńskiej w Berlinie.
Wydawcą widokówki była 
firma: Druck und Verlag: 
Bakesche Buchdruckerei, 
Pyritz. Wykorzystano materiały 
National Geographic Polska. 
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Botaniczna Piątka to cykliczne biegi organizowane w Ogrodach 
Botanicznych w całej Polsce. Celem inicjatywy jest popularyzacja 
biegania i rekreacji ruchowej jako najprostszej formy ruchu! Ogrody 
Przelewice zachęcają wszystkich do sprawdzenia swoich sił w zma-
ganiach sportowych, a także poznanie walorów przyrodniczych oraz 
krajobrazowych przelewickiego Ogrodu Dendrologicznego. Nie ma 
ograniczeń wiekowych dla uczestników, organizowane będą zarówno 
biegi dziecięce, jak i dla osób powyżej 18 roku życia. 

Każdy z uczestników na mecie rywalizacji otrzyma jesienny medal! 

Botaniczna Piątka po raz trzeci 
w Przelewicach – jesienna edycja biegów! 
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Od kilku lat Pyrzycki Klub 
Olimpijczyka wspólnie z Py-
rzycką Szkołą Muzyczną 
organizuje Wieczory Olim-
pijskie z Muzyką i Poezją. 
Ich gośćmi są zachodnio-
pomorscy olimpijczycy. 
Byli już nimi m.in.: mistrz 
olimpijski Marek Kolbowicz  
/wioślarstwo/, wicemistrzyni 
Agnieszka Skrzypulec /że-
glarstwo/, mistrzyni Europy 
Maria Liktoras /siatkówka/ 
i wicemistrzyni świata Monika 
Pyrek /skok o tyczce/.

Tym razem gościem kolej-
nego Wieczoru był klubowy 
kolega Moniki z OSOT Szcze-
cin, również wicemistrz świata 
w skoku o tyczce i jeden 
z nielicznych, którzy pokonali 
magiczną wysokość 6 metrów- 
Piotr Lisek. Spotkanie doszło 
do skutku dzięki uporowi Iza-
beli Goclik, której Piotr obiecał 
przyjazd do Pyrzyc już trzy 
lata temu, ale wciąż nie mógł 
znaleźć wolnego terminu, gdyż 
ponad 300 dni w roku bywał 
poza Szczecinem.

 Gościa, który przyjechał 
wraz z żoną Aleksandrą, przed 
laty również tyczkarką i trzylet-
nią córeczką Lilianą, powitali 
gospodarze Wieczoru, dyrek-
tor PSM Ewa Loba-Diakite 
i prezes PyKOl, Piotr Olech.

Wieczór rozpoczął mi-
nikoncert uczniów PSM. 
Fortepianowy duet, Emilka 
Barańska i Antek Wilkowicz 
wykonał melodię z bajki Di-
sneya, gitarzystki Lena Madej 
i Anastazja Turbijewska, Je-
sienną balladę i Tango Tatiany 
Staszak oraz w duecie utwór 
Michała Drożdżowskiego Miłe-
go grania, duet nauczycielek, 
Dorota Kosała /fortepian/ 
i Joanna Kraszewska- Myca 
/wiolonczela/ zagrały słynną 
Medytację Julesa Massneta 
z opery Thais. W finale sekstet 
saksofonowy, Joanna Wnuk, 
Oktawia Dominiak, Michał 
Madeja, Borys Szklarski, Jan 

Dereń i Krzysztof Szuszkie-
wicz /nauczyciel/ brawurowo 
zakończył koncert Skrzyn-
ką muzyczną Guya Lafarge 
i Pierra Philippe. Wszyscy 
muzycy otrzymali gromkie 
brawa.

   W części poetyckiej wy-
stąpiła Magda Wincenciak, 
nasza niezawodna uczest-
niczka wszystkich Wieczorów 
Olimpijskich od pierwszej ich 
edycji. Zaprezentowała kilka 
wierszy Tadeusza Kubiaka 
z tomiku Bieżnie w słońce 
wiodą oraz Jerzego Jarniewi-
cza z książki MONDE CANE, 
wyróżnionej tegoroczną Na-
grodą NIKE.

   Piotr Lisek, główny bo-
hater wieczoru, w rozmowie 
z Jerzym Goclikiem ponad go-
dzinę opowiadał o początkach 
swojej sportowej przygody 
w wielkopolskiej, rodzinnej 
wsi Duszniki, o pierwszych 
startach w zawodach ogól-
nopolskich w barwach 
poznańskiej Olimpii, o swoich 
przenosinach do Szczecina, 
gdzie pod okiem trenera Wia-
czesława Kaliniczenki stał się 
wielokrotnym mistrzem i rekor-

dzistą Polski i zawodnikiem 
światowej elity, o pierwszych 
randkach z Olą na zgrupo-
waniach w Spale i o swoich 
startach w najważniejszych 
światowych imprezach. 

W odpowiedzi na pyta-
nia słuchaczy zapoznał ich 
z trudnymi, technicznymi 
problemami swojej konku-
rencji. Znalazł też czas na 
rozmowę i wspólne zdjęcia 
z liczną grupą zawodników 
LMKS ŻAK, trzeciego już 
pokolenia pyrzyckich lek-
koatletów, którzy osiągają 
liczące się w ich kategoriach 
wiekowych wyniki. Prezentacji 
najlepszych dokonał ich trener 
Wojtek Piwowarczyk.

   Była też chwila rozmowy 
z panią burmistrz Marzeną 
Podzińską i szefową PZ LZS, 

WIECZÓR OLIMPIJSKI 
Z PIOTREM LISKIEM

radną Małgosią Piotrowską. 
Obecny na spotkaniu prezes 
ZROl Stanisław Kopeć wręczył 
medal PKOl Za zasługi dla 
polskiego ruchu olimpijskiego 
Krystianowi Jasiejce, cztero-
krotnemu uczestnikowi Igrzysk 
Olimpijskich ze słynną grupą 
kibiców z RACOTU. Przy tej 
okazji Krystian i Piotr wymienili 
się swoimi wrażeniami z IO 
w Rio de Janeiro.

   Żegnaliśmy Piotra życze-
niami kolejnych skoków na 
najwyższych wysokościach 
i udanych występów na 
Mistrzostwach Świata w Buda-
peszcie w przyszłym roku i na 
Igrzyskach Olimpijskich PA-
RYŻ 2024, po których obiecał 
kolejną wizytę w Pyrzycach.                                                                                                   

 JOG
/Zdjęcia

- Zbigniew Jabłoński/
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Jak nie uda się na jednym 

stanowisku, to znajdzie się ko-
lejna propozycja, ważna jest 
legitymacja partii PiS. 

Jak udało się nam dziś potwier-
dzić, były radny gminy Pyrzyce 
(sam zrezygnował), były wicewójt 
gminy Bielice (sam zrezygnował) 
i co najważniejsze pełnomocnik 
PiS na powiat pyrzycki został 
dyrektorem Wojskowej Specja-
listycznej Przychodni Lekarskiej 
w Stargardzie.  

Ostatnio, jak przekazali nam 
mieszkańcy Pyrzyc, Mariusz 
Szymkowicz kręcił się wokół 
Zakładu Doświadczalnego 
Instytutu Zootechniki PIB Ko-
łbacz Sp. z o. o., ale coś jak 
na razie nie wyszło, chyba, że 
zostanie nowym członkiem Rady 
Nadzorczej tej rolniczej spółki 
(czekamy). W zarządzie spółki 
w Kołbaczu otrzymała już fotel 
była dyrektor Ogrodu Dendrolo-
gicznego w Przelewicach Beata 
Osińska, która popierana przez 
PiS przegrała z Sylwią Borkow-
ską wybory uzupełniające do 
Rady Miejskiej w Pyrzycach po 
porzuceniu mandatu radnego 
przez Szymkowicza.

Zmiany także w Urzędzie Wo-
jewódzkim w Szczecinie, gdzie 
jeszcze kilka dni temu na stanowi-
sku zastępcy dyrektora Wydziału 
Zdrowia i Polityki Społecznej była 
Justyna Łyjak, a dziś Justyna 
Łyjak jest na stanowisku dyrek-
tora Biura organizacji i kadr. Do 
curriculum vitae Justyny Łyjak 
możemy dodać, że jest także 
specjalistką od spraw gospo-
darki odpadami komunalnymi, 
ponieważ zasiada także w Ra-
dzie Nadzorczej  Spółki Zielone 
Międzyzdroje, która zajmuje się 
zbieraniem, przetwarzaniem, 
unieszkodliwianiem odpadów 
oraz odzyskiem surowców.

Można?
Można!

R.T

 

Rodzina na swoim?

Mariusz Szymkowicz

19.10.2022 r. Gmina Pyrzyce podpisała umowy na realizację 
następujących zadań: 

„Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Reymonta w Py-
rzycach”  z wykonawcą ELNET Marcin Pączka  z siedzibą 
w Marianowie, wyłonionym w drodze postępowania przetar-
gowego. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową: 101 
532,81 zł brutto

„Budowa oświetlenia w miejscowości Obromino przy drodze 
nr 90, 172, gmina Pyrzyce”  z wykonawcą Zakład Usługowo - 
Produkcyjny IREX S.C.  Skotarczak Adam,  Seweryn Ireneusz 
z siedzibą  w Szczecinie, wyłonionym w drodze postępowania 
przetargowego. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową: 
93 234,00 zł brutto, w tym fundusz sołecki sołectwa Obromino: 
15 968,97 zł

„Budowa oświetlenia w drodze nr 1764Z działka nr 64 ob-
ręb Pstrowice, droga powiatowa nr 1563Z działka nr 25 obręb 
Pstrowice- etap II” z wykonawcą ELNET Marcin Pączka  z sie-
dzibą w Marianowie, wyłonionym w drodze postępowania prze-
targowego.  Wartość robót budowlanych zgodnie z umową: 150 
465,90 zł brutto, w tym fundusz sołecki sołectwa Pstrowice 15 
922,82 zł

„Budowa oświetlenia w drodze nr 36 obręb Młyny, droga po-
wiatowa - etap II” z wykonawcą Zakład Usługowo - Produkcyj-
ny IREX S.C.  Skotarczak Adam,  Seweryn Ireneusz z siedzibą  
w Szczecinie, wyłonionym w drodze postępowania przetargo-
wego. Wartość robót budowlanych zgodnie z umową: 68 265,00 
zł brutto., w tym fundusz sołecki sołectwa Młyny: 13 892,08 zł.

 Budowa oświetlenia
 na terenie Gminy Pyrzyce

17 października 2022 r. została 
podpisana umowa na realizację 
inwestycji drogowych w ramach 
zadania pt. „Przebudowa wraz 
z budową ulicy 2-go Marca 
w Pyrzycach”.

Umowa podpisana została 
z wykonawcą robót budowlanych 
firmą BUDPAK Paweł Szubert 
ul. Podleśna 14N z siedzibą 
w Stargardzie, w obecności 
przedstawiciela Banku Go-
spodarstwa Krajowego pani 
Katarzyny Korzekwa-Kubiak. Za-
danie realizowane jest w ramach 
drugiego naboru z Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych, Cał-
kowity koszt zadania (robót 
budowlanych) po przetargu to 
kwota 3 615 892,50 zł.

Powyższe zadanie zakwali-
fikowane jest w 1. priorytecie 
z wysokością dofinansowania 
95% wartości inwestycji (mini-
mum 5% udziału własnego).

Zadanie realizowane jest 
w oparciu o wykonaną w 2021r. 
dokumentację projektowo- 
kosztorysową, sfinansowaną 
ze środków własnych Gminy 
Pyrzyce. 

PODPISANA UMOWA NA INWESTYCJE 
W RAMACH PROGRAMU POLSKI ŁAD
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Powiat pyrzycki zabezpieczony w jodek potasu
Starosta Powiatu Pyrzyckiego informuje, że 5 października 

br. zakończono dystrybucję tabletek z jodkiem potasu do 
gminnych punktów dystrybucji na terenie powiatu pyrzyckiego.

Przygotowanie do dystrybucji tabletek jest standardową procedurą 
przewidzianą w przepisach prawa i stosowaną na wypadek wystą-
pienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

W przypadku takiego zagrożenia preparaty będą wydawane miesz-
kańcom w dwunastu punktach dystrybucji, rozmieszczonych na 
terenie powiatu. Wszystkie osoby, które pojawią się w tych punktach 
będą obsłużone. Każda osoba otrzyma ulotkę przygotowaną przez 
lekarzy endokrynologów i co ważne tabletki będą mogły odbierać nie 
tylko osoby bezpośrednio przyjmujące ten preparat, ale na przykład 
domownicy czy sąsiedzi.

Dystrybucja tabletek ma być maksymalnie uproszczona. Nie będzie 
potrzebny dowód osobisty.

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi procedura podawania tabletek 
zostanie uruchomiona dopiero po zaistnieniu zdarzenia uzasadnia-
jącego jego podanie.

Jak działa jodek potasu?

W sytuacji, w której pojawia się chmura radiacyjna zawierająca 
jod promieniotwórczy, tarczyca go bardzo chętnie wyłapuje i niestety 
jest narażona na skutki działania tego promieniotwórczego jodu.

Ochrona tarczycy w takiej sytuacji jest bardzo ważna, bo wy-
stawienie na radioaktywny jod zwiększa ryzyko zapadalności na 
raka tarczycy. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, 
blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając 
jego gromadzeniu. Szczególnie narażone mogą być młode osoby, 
kobiety w ciąży, noworodki i dzieci.

Profilaktyczne przyjmowanie jodku potasu jest odradzane przez lekarzy 
i specjalistów.

Jod kumuluje się głównie na 24 godziny i tak naprawdę po tygodniu czy 
po dwóch tygodniach oczekiwanego efektu już nie będzie.

Preparat należy zażyć najszybciej jak to możliwe po ogłoszeniu skaże-
nia. Dlatego właśnie tak istotna jest dobra organizacja i przygotowanie 
dystrybucji preparatu.

Jodek potasu - jaka dawka? Ile tabletek przyjąć?

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem, który blokuje wchłanianie 
radioaktywnego jodu, jest zależne od wieku. Noworodki i niemowlęta 
do roku życia powinny przyjąć jedną czwartą tabletki, dzieci do 3 lat 
jedną drugą tabletki, dzieci do 12 lat – jedną tabletkę, osoby od 12 do 
60 lat dwie tabletki, kobiety w ciąży i karmiące piersią – dwie tabletki.

Ryzyko podania jodku potasu występuje u osób powyżej 60 lat. 
Powikłania po podaniu preparatu mogą dotyczyć np. układu sercowo 
– naczyniowego, zaburzenia rytmu serca. Mogą również pojawić się 
objawy żołądkowo – jelitowe, reakcje alergiczne.

Wytyczne co do dawkowania jodu stabilnego w celu blokowania 
jodu promieniotwórczego w tarczycy zostały przygotowane przez 
WHO i Międzynarodową Agencję Atomistyczną. Dlatego należy 
opierać się wyłącznie na tych wskazaniach i nie stosować jodku 
potasu na własną rękę.

Wszyscy, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości, czy mogą 
przyjąć ten lek, powinni już teraz skontaktować się z lekarzem 
pierwszego kontaktu lub endokrynologiem.

Czas rozpadu jodu radioaktywnego w powietrzu wynosi 8,5 doby. 
Ważne jest, żeby po skażeniu nie tylko nie przebywać na powietrzu, 
ale też nie jeść świeżych owoców i warzyw.

Skąd dowiemy się, że wystąpiło skażenie radiacyjne?

Jeśli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego będzie ono 
komunikowane w mediach, w telefonach w postaci Aler-
tów RCB i powiadomień RSO, a po wydaniu zarządzenia 
wojewody zachodniopomorskiego, także za pośrednictwem 
mobilnych systemów nagłośniających, syren alarmowych 
i mediów lokalnych z określeniem rozpoczęcia wydawania 
preparatów na terenie każdej z gmin.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego za-
chęca do systematycznego zapoznawanie się z bieżącą 
sytuacją radiacyjną, a w przypadku uruchomienia 
procedury wydawania preparatów o stosowanie się 
do wskazówek i zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich, 
lokalnych mediach oraz stronie internetowej powiatu,  
gmin i w mediach społecznościowych.
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Doskonałą postawę zapre-
zentowali podopieczni trenerów: 
Grzegorza Jaska i Eugeniusza 
Klimczaka na Mistrzostwach 
Europy Kadetów i Juniorów w Su-
mo, które odbyły się w dniach 
7-9.10.2022r. w Rakvere /Esto-
nia/. Reprezentacja Spartakusa 
licząca 4 osoby zdobyła dla 
Polski łącznie 6 medali /2 złote,  
1 srebrny i 3 brązowe/.

 ► Indywidualnie Mistrzem 
Europy w sumo do lat 17 w kat. 
wagowej do 95 kg został Paweł 

ZAWODNICY SPARTAKUSA PYRZYCE 
WŚRÓD NAJLEPSZYCH 
W EUROPIE!

Polberk - uczeń Zespołu Szkół 
nr 1 w Pyrzycach, który ponadto 
występując w drużynie zdobył 
także złoty medal wygrywając 
wszystkie swoje pojedynki.

► Srebrny medal wśród ju-
niorów drużynowo wywalczył 
Aleksander Gorący w kat. wa-
gowej + 100 kg - uczeń Zespołu 
Szkół nr 1 w Pyrzycach.

Indywidualnie brązowe medale 
zdobyli:
→ Aleksander Gorący w kat. 

+100 kg junior

→ Oliwia Sitarska w kat. wagowej 
do 65 kg kadetek - uczennica ZS 
Nr 2 CKU w Pyrzycach
→ Jakub Żółtański w kat. wago-

wej do 70 kg juniorów - uczeń ZS  
Nr 1 w Pyrzycach.

Pragniemy nadmienić, że wy-
jazd na te zawody był możliwy 
dzięki dużej pomocy finansowej 
ze strony sponsorów, rodziców 
i klubu.

Wszystkim medalistom dzięku-
jemy za godne reprezentowanie 
Polski, a kadrze trenerskiej 
dziękujemy za bardzo dobre 
przygotowanie naszych „sumi-
tów”.

Za Zarząd  LKS Spartakus
Bolesław Kowalski

Co to jest sołectwo?

Jest to najmniejsza jednostka 
podziału terytorialnego w Polsce 
obejmująca wieś lub sąsiadujące 
ze sobą wsie, której organem 
uchwałodawczym jest zebra-
nie wiejskie, a wykonawczym 
– sołtys. Sołectwo ma, podobnie 
jak gmina, swój budżet zwany 
funduszem sołeckim. 

Co to jest fundusz sołecki?

   Są to wyodrębnione w budże-
cie gminy środki przeznaczone dla 
sołectw. Gminy nie mają obowiąz-
ku tworzenia funduszy sołeckich 
- decyzja należy do rady gminy. 
W powiecie pyrzyckim wszystkie 

Najbogatsze sołectwa to Żabów, 
Przelewice i Pyrzyce
gminy uznały, że fundusz sołecki 
powinien na ich terenie funkcjo-
nować i każdego roku jest on 
naliczany do budżetu.  Gminie 
opłaca się utworzyć fundusz so-
łecki. Dostają bowiem z budżetu 
państwa zwrot części środków 
wydanych z funduszu sołeckiego 
- od 20% do nawet 40%. Dzięki 
funduszowi sołeckiemu miesz-
kańcy mają większy wpływ na 
wydatkowanie części środków 
z budżetu gminy. O tym, czy w gmi-
nie w ogóle powstanie fundusz 
sołecki, decyduje rada gminy. 
W uchwale rada gminy wyraża 
zgodę lub nie wyraża zgody na 
wyodrębnienie funduszu sołec-
kiego. Jeśli rada gminy wyrazi 
zgodę na fundusz sołecki - to 

uchwała ma zastosowanie na 
kolejne lata, a nie tylko na jeden 
rok. Jeśli rada gminy nie wyra-
zi zgody na fundusz sołecki - to 
uchwała o niewyrażeniu zgody 
ma zastosowanie wyłącznie do 
roku budżetowego następującego 
po roku, w którym została podję-
ta. Ważne, żeby uchwałę podjąć 
do 31 marca roku poprzedzają-
cego rok budżetowy, w którym 
mają być wydawane pieniądze 
z funduszu sołeckiego. W każ-
dej gminie oblicza się wysokość 
środków w funduszu sołeckim na 
podstawie wzoru. Bierze się pod 
uwagę liczbę mieszkańców i wy-
konane dochody gminy. Sołectwa 
nie muszą tej kwoty same obliczać. 
Co rok wójt, burmistrz w terminie 

do 31 lipca roku poprzedzającego 
rok budżetowy przekazuje soł-
tysom informacje o wysokości 
przypadających danemu sołectwu 
środków, jakie zasilają fundusz 
sołecki. Wójt musi też przekazać 
te dane wojewodzie. Jeśli tego nie 
zrobi, to gmina straci prawo do 
zwrotu z budżetu państwa części 
środków wydanych z funduszu 
sołeckiego.

Na co można 
wydać fundusz sołecki?

   Pieniądze z funduszu so-
łeckiego można wydać na 
przedsięwzięcia służące poprawie 

cd. str 13
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warunków życia mieszkańców. 
Muszą to być przedsięwzięcia 
w ramach zadań własnych gmi-
ny i zgodne ze strategią rozwoju 
gminy. Muszą być też zgłoszone 
we wniosku złożonym przez so-
łectwo do wójta, burmistrza.  Rady 
sołeckie podczas, zebrań wiejskich 
decydują na jaki cel zaplanowa-
ne na kolejny rok środki zostaną 
przeznaczone i taką informacje 

przekazują wójtowi, burmistrzo-
wi. Bardzo często w sołectwach 
naszego powiatu  dochodzi do 
porozumienia między radą so-
łecką a samorządem gminnym 
o wspólnym finansowaniu kon-
kretnych, kosztowych  inwestycji 
z udziałem środków sołeckich, 
budżetu gminy lub projektu unij-
nego. W załączonych tabelach 
widzimy, jakimi środkami mogą 

dysponować sołectwa 
gmin powiatu pyrzyckiego 
w 2023 roku. Jak widać 
największe, ponad 50- ty-
sięczne fundusze sołeckie 
na 2023 mają sołectwa: 
Żabów, Przelewic i Py-
rzyce. 

PP

cd. str 13
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Zdobywając I miejsce w zawodach „Gotowi na sport” V Otwartych 
Mistrzostwach Sportu dla Osób Poruszających się na Wózkach 
młody pyrzyczanin Karol Demucha obronił mistrzostwo. Zawody 
z udziałem 45 zawodników odbyły się 15 października 2022  w sali 
sportowej Szkoły Podstawowej nr 35  w Szczecinie. 

Uczestnicy rywalizowali w 7 grupach startowych, w dyscyplinach 
takich jak: sprint, tor przeszkód, rzut do celu, bieg długodystansowy 
i inne. 

Gratulacje dla Mistrza Karola!

Karol Mistrzem 

11 października 2022 r. w sali 
kinowej Pyrzyckiego Domu Kultury 
odbyła się uroczystość wręczenia 
stypendiów motywacyjnych za 
wysokie wyniki w nauce, bardzo 
dobre zachowanie oraz szczególne 
uzdolnienia w różnych dziedzinach 
wiedzy za rok szkolny 2021/2022. 

Uroczystość uświetnił koncert 
uczniów oraz nauczycieli Pyrzyc-
kiej Szkoły Muzycznej I stopnia.

Stypendia motywacyjne otrzy-
mali: 1. Szkoła Podstawowa 
w Okunicy: 3 uczniów; 2.Szkoła 
Podstawowa im. Janusza Korczaka 
w Pyrzycach przy ul. Rejtana: 19 

uczniów; 3. Szkoła Podstawowa 
z Oddziałami Integracyjnymi im. 
Leonida Teligi w Pyrzycach: 25 
uczniów; 4. Szkoła Podstawowa 
im. Władysława Broniewskiego 
w Mielęcinie: 4 uczniów; 5. Nie-
publiczna Szkoła Podstawowa Nr 
1 w Pyrzycach: 2 uczniów.

„Wszystkim stypendystom ży-
czę dalszych wysokich osiągnięć, 
satysfakcji w dokonywaniu dal-
szych wyborów życiowych oraz 
pomyślności w realizacji swoich 
zamierzeń w przyszłości.

Rodzicom dziękuję za wsparcie 
swoich dzieci w osiągnięciu wyso-
kich wyników, życząc jednocześnie 
wielu radosnych chwil i dumy z ich 
sukcesów.

Dyrektorom oraz gronu peda-
gogicznemu składam serdecznie 
podziękowania za trud oraz zaan-
gażowanie włożone w nauczanie 
oraz motywowanie uczniów do 
doskonalenia swojej wiedzy oraz 
umiejętności” – Marzena Podziń-
ska, Burmistrz Pyrzyc.

Uroczystość wręczenia 
Stypendiów Motywacyjnych 
Burmistrza Pyrzyc
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MŁODZIK
W niedzielny poranek (16 paź-

dziernika) nasza drużyna udała 
się do Pyrzyc na mecz ligowy 
z zespołem Odra Chojna i na 
Turniej Młodzików PZU, którego 
organizatorem był Sokół Pyrzyce.

Mecz z zespołem Odra Choj-
na w ramach 6. kolejki grupy 5. 
zakończył się wygraną dla nas

Wicher Przelewice-Odra Choj-
na 2-1.

Był to bardzo dobry mecz w na-
szym wykonaniu.

Nasza drużyna zagrała też 
świetny turniej i zajęła I miejsce. 
Pokonała wszystkich rywali ( Stal 
Lipiany, Sokół Pyrzyce, Sokół 
Pyrzyce II) i tym samym wygrała 
cały turniej. Najlepszym strzelcem 
został Franciszek Sarleja.

Brawo Drużyna, Brawo Trener
 
Cieszy nas fakt, że z meczu na 

mecz świadomość zawodników  
jest coraz większa. Tyczy się to nie 
tylko kwestii treningu,  ale pewności 
siebie. Pewność siebie to ważny 
element treningu mentalnego.

UDANY WEEKEND 
NASZYCH DRUŻYN

Trener: Jarosław Kraśniański
Dziękujemy Sokołowi Pyrzyce 

za zaproszenie do wspólnej gry. 
Było super.

SENIORZY
15 października nasza drużyna 

seniorów zremisowała w meczu 
wyjazdowym w DERBACH PO-
WIATU PYRZYCKIEGO z Sokołem 
Pyrzyce 1-1. Jedyną bramkę dla 
naszej drużyny zdobył Daniel Bil.

Skład drużyny seniorów: Se-
bastian Margoński (Bartosz Duk 
93 min.), Daniel Bil, Darek Ku-
stra, Bartek Piekarski, Krystian 
Radzymiński (Bartek Ruciński 75 
min.), Mateusz Czajkowski (Marek 
Kustra 50 min.), Gracjan Zarębski 
(Tomasz Czarny 55 min.), Krzysztof 
Karwecki (Michał Nawrót kiewicza 
65 min.), Patryk Wilgocki (Jarek 
Kraśniański 92 min.), bramkarz: 
Jędrzej Knapiński Trener: Michał 
Świercz

Postawa oraz zaangażowanie 
naszych zawodników  z drużyny 
seniorów i młodzika sprawiły, że 
był to bardzo udany weekend.

Brawa za walkę do końca i po-
zostawienie serducha na boisku 
dla całego zespołu.

Dziękujemy kibicom za wsparcie 
i doping.

Jedziemy dalej po nasze cele
„Połączenie sił to początek, po-

zostanie razem to postęp, wspólną 
praca to sukces." Henry Ford

 "Gra toczy się coraz szybciej 
i szybkie czytanie gry stanie się 

w przyszłości najbardziej istotnym 
elementem."  Arsene Wenger 

"Szybkość podejmowania decy-
zji,  rozumienie gry i koncentracja 
to niezwykle istotne czynniki współ-
czesnego futbolu” Fabio Capello.

Ewa Kraśniańska
 
Ze sportowym pozdrowieniem
Jarosław Kraśniański
Prezes LKS Wicher Przelewice

Bardzo udany weekend mają za sobą nasze drużyny 
seniorów i młodzika.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

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

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

25.10.2022 r. – 14.09.2022 r. w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Lipianach na tablicy ogłoszeń 

oraz na stronie internetowej urzędu zamieszczony 
zostanie wykaz nieruchomości położonych

 na terenie Miasta i Gminy Lipiany 
przeznaczonych do zbycia, wydzierżawienia 

i oddania w użyczenie.

Zastępca Burmistrza Lipian
Justyna Jakubowicz – Dziduch 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 

LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE, 
NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywiesze-
niu ogłoszenia wykazu nieruchomości nr 28/2022, nr 
29/2022, nr 30/2022, nr 31/2022, nr 32/2022, nr 33/2022 
przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, 
najem, dzierżawę lub użyczenie, stosownie do art. 35 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) 
w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń oraz 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, 
www.bip.pyrzyce.um.gov.pl w zakładce informacje – 
obwieszczenia i ogłoszenia. 
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Świat  obok nas

Jesień to czas wędrówek ptaków. Prawie wszyscy migranci 
długodystansowi, których czeka dłuższy wysiłek, przed odlotem 
intensywnie żerują i odkładają  zapasy tłuszczu.
W tym czasie wiele ptaków zjada wówczas nawet dwa razy 

więcej pokarmu niż normalnie, co powoduje, że rozrostowi ulega 
ich układ pokarmowy. Dla człowieka taka dieta skończyłaby się 
skrajną otyłością.

Podczas samego lotu, gdy tłuszcz jest stopniowo spalany i masa 
ciała znacznie się zmniejsza, u wielu ptaków kurczą się również 
inne organy, które podczas wędrówki będą nieprzydatne.

Po dotarciu na zimowisko 
przez kilka dni, organizm pta-
ków adaptuje się, by powrócić 
do normalnej fizjologii, zwłasz-
cza trawienia i przyswajania 
pokarmu. 

Za kilka miesięcy wiosenna 
wędrówka ponownie wymusi 
powtórzenie tych procesów.

Na zdjęciu młody szczygieł 
żerujący na łodydze rośliny 
polnej, które zrobiłem pod-
czas jednej z moich wędrówek  
w okolicy Lipian.

 
                                                                                        

M.Białkowski 

Każdego roku, podczas inau-
guracji nowego roku kulturalnego, 
także i w tym roku 20 października 
zaprezentowana była w filmowej 
pigułce roczna historia kulturalnych 
imprez i wydarzeń minionego roku. 
Także podczas tegorocznej inau-
guracji została wręczana Nagroda 
Artystyczna Gminy Pyrzyce. Otrzy-
małą ją w tym roku z rąk burmistrz 
Marzeny Podzińskiej Justyna Tobe-
ra, absolwentka Pyrzyckiej Szkoły 
Muzycznej I Stopnia. Odbyło się 
także pożegnanie dyrektora Rafała 
Roguszko, który kolejne sezony 

Wyjątkowa inauguracja roku 
kulturalnego gminy Pyrzyce 

będzie pełnił funkcję dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu 
i Rekreacji w Przecławiu w gminie 
Kołbaskowo.

Gościem tegorocznej inauguracji 
był artysta, choreograf, performer 
Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz 
oraz reżyser zaprezentowanego 
podczas inauguracji filmu LIKE 
LEON Marek Nurzynski. 

Materiał z inauguracji będzie 
dostępny do obejrzenia już od 
26 października 2022 w Telewizji 
Kablowej AURA. 


