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Gladiator Arena 16 
zakończona sukcesem
organizacyjnym

Dworek w Przelewicach
zostanie odremontowany 

Tempo pocztowe

Kolejne ulice Pyrzyc 
do remontu

40 950 ml
od mieszkańców Pyrzyc

Pyrzycka 
Grupa Węglowa
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„Pokolenie Baczyńskiego”

    30 października 2022 roku 
przed Urzędem Miejskim w Pyrzy-
cach zaprezentowano wystawę 
„Pokolenie Baczyńskiego”, której 
bohaterami są wybitne postaci 
urodzone na początku dwudzie-
stolecia międzywojennego.

Wystawa „Pokolenie Baczyń-
skiego” przygotowana została 
przez pion edukacyjny Instytutu 
Pamięci Narodowej. Autorami 
koncepcji wystawy są Adam Hle-
bowicz i dr Mateusz Marek, 
projekt graficzny stworzył Szy-
mon Węglowski. Wystawa składa 
się z części ogólnopolskiej oraz 
trzynastu wersji regionalnych, 

przygotowanych przez oddziały 
i delegatury IPN z całego kraju. 
W Pyrzycach postawiono eks-
pozycje z biografiami Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego, Stanisława 
Lema, Franciszka Blachnickiego, 
Ryszarda Kaczorowskiego, Marka 
Edelmana, Wandy Pomianowskiej, 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, 
Karola Wojtyły (część ogólnopol-
ska), a także Telesfora Badetki, 
Mieczysława Lisowskiego (część 
regionalna).

„Serdecznie zapraszam wszyst-
kich mieszkańców do zapoznania 
się z ekspozycją” – Marzena Po-
dzińska Burmistrz Pyrzyc.

24 października 2022 roku 
w Urzędzie Miejskim został prze-
kazany sprzęt dla OSP Ryszewko, 
OSP Żabów, OSP Obromino, OSP 
Mielęcin i OSP Stróżewo. Sprzęt, 
w tym piła ratownicza, ubrania 
specjalne wraz z rękawicami, buty 
strażackie, radiostacje przenośne, 
ochraniacz węża strażackiego, 

Przekazanie sprzętu dla OSP
butle tlenowe, zostały zakupio-
ne w ramach dofinansowania 
z MSWiA, przy udziale własnym 
Gminy w kwocie 32 424, 47 zł. 
Zakupiony sprzęt poprawi skutecz-
ność działań OSP i bezpośrednio 
wpłynie na podniesienie bezpie-
czeństwa w naszej gminie.

Wyrównywanie różnic między
regionami III dofinansowanie 
ze środków PFRON

W poniedziałek 7 listopada Sta-
rosta Pyrzycki Stanisław Stępień 
z Polskim Stowarzyszeniem na 
Rzecz Osób z Niepełnosprawno-
ścią Intelektualną Koło w Pyrzycach 
i Gminą Bielice, podpisał umowy 
na realizację zadań w ramach 
programu „Wyrównywania różnic 
między regionami III” dofinan-
sowanie ze środków PFRON.                                                                                               
PSONI zrealizuje dwa projekty. 
Pierwszy to „Zakup niezbędnego 
wyposażenia do pracowni krawiec-
kiej oraz pieca dwufunkcyjnego do 
budynku filii WTZ ul. Kwiatowa 3a 
w Pyrzycach” dofinansowania 80 
%, co stanowi:  17 308,00 zł. Drugi 
projekt to „Zakup niezbędnego 

wyposażenia do pracowni gospo-
darstwa domowego do budynku 
w Nowielinie” dofinansowanie 80 
%, co stanowi: 9 524,00 zł. Oba 
zadania zostaną zrealizowane do 
30 września 2023r.

Gmina Bielice na podstawie 
podpisanej umowy zrealizuje 
jeden projekt - „Likwidacja ba-
rier architektonicznych dla osób 
niepełnosprawnych obejmująca 
wykonanie podjazdów do budynku 
Urzędu Gminy, Ośrodka Pomocy 
Społecznej oraz parkingu przed 
urzędem gminy” dofinansowanie 
35 %, co stanowi: 84 218,55 zł. 
Gmina Bielice na realizację zadania 
ma czas do 31 października 2023r.
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31.10.2022 r. w Gminnym 
Centrum Kultury w Przelewicach 
wójt Mieczysław Mularczyk wraz 
z przewodniczącym Rady Gminy 
Marianem Świderskim i skarb-
nik Agnieszką Kozanką-Lipką 
uroczyście wręczyli wszystkim 
stypendystom z terenu naszej 
gminy stypendia za bardzo dobre 
wynik w nauce.

WRĘCZENIE STYPENDIÓW ZA WYNIKI W NAUCE

Wnioski o przyznanie stypendiów 
za wyniki w nauce można było 
składać do 15 października br., co 
jest zgodne z przyjętym przez Radę 
Gminy Przelewice regulaminem 
przyznania stypendiów (uchwała 
nr XIII/84/2019 z dn. 30.12.2019 
r.) Łącznie wpłynęło do nas 27 
wniosków, w tym od 17 uczniów, 

którzy uzyskali w szkole podsta-
wowej średnią ocen 5,00 i powyżej 
oraz od 5 uczniów, którzy osiągnęli 
w szkole ponadpodstawowej śred-
nią ocen 4,80 i powyżej, a także 
od 5 studentów, którzy uzyskali 
na studiach średnią ocen 4,50 
i powyżej. W trakcie wręczania 
stypendiów wójt Gminy wraz 

z przewodniczącym RG i panią 
skarbnik, gratulowali wszystkim 
stypendystom wspaniałych wyni-
ków w nauce oraz ich rodzicom za 
wsparcie i zaangażowanie w ich 
edukacyjnym rozwoju. Pan wójt 
przy tej okazji pogratulował również 
Dawidowi Kalinowskiemu sukcesu, 
który odniósł w ostatnim czasie 
wraz ze swoją drużyną z Zespołu 
Szkół nr 2 w Stargardzie podczas 
Mistrzostw Polski w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych, gdzie zajęli 
I miejsce. Warto też dodać, że 
wczoraj w kolejnej edycji biegu 
„Botaniczna Piątka”, jaka miała 
miejsce w Ogrodzie Dendrolo-
gicznym w Przelewicach Dawid 
okazał się bezkonkurencyjny.

Wielkie słowa uznania dla Dawi-
da oraz serdeczne gratulacje dla 
wszystkich stypendystów, dobrych 
wyników w nauce i wspaniałych 
osiągnięć. Życzymy dalszych suk-
cesów, które staną się Waszym 
udziałem w przyszłości!

Ogród Dendrologiczny w Przele-
wicach jest ogrodem zabytkowym 
o powierzchni 30 hektarów. Twórcą 
arboretum był Conrad von Borsig - 
członek Niemieckiego Towarzystwa 
Dendrologicznego, który w 1933 
r. zlecił firmie Späth wykonanie 
nowego projektu parku, ta z kolei 
skierowała Karla Heydenreicha do 
wykonania tego zadania. Współ-
praca dyplomowanego inspektora 
ogrodnictwa z Borsigiem okazała 
się na tyle dobra, że pracowali 
razem przez około 5 lat tworząc 
w tym czasie arboretum i syste-
matycznie powiększając roślinną 
kolekcje ogrodu. 

Conrad von Borsig był miłośni-
kiem drzew i krzewów. Wierzył, 
że ludzie są na Ziemi po to, żeby 
kierować przyrodą i nadawać sens 
jej istnieniu. Ostatni przedwojenny 
właściciel majątku przelewickiego 
poświęcił się całkowicie ogrodowi. 
Miał szerokie zainteresowania 
botaniczne i przywoził rzadkie 
gatunki roślin. Ze wspomnień 
odwiedzającej ogród w 1941 r. 
Christy Billawala wynika, że Bor-

Nowe ścieżki w Ogrodach Przelewice!
sig uwielbiał róże, widywała go 
często samotnego z sekatorem 
w rękach.  Można by rzec, że Ar-
boretum było jego przyrodniczą 
oazą w okrutnych, wojennych cza-
sach. Zginął w 1945 r. zastrzelony 
przez żołnierzy radzieckich. O jego 
wielkich dokonaniach nie można  
zapomnieć. Przy zagospodaro-
wywaniu ogrodu dobierał gatunki 
według preferowanych siedlisk. 
Ogród wiecznie zielony gromadził 
2000 różaneczników i azalii oraz 
liczne hortensje, kaliny, bukszpany, 
ogniki i rośliny iglaste. 

Dzięki realizacji zadania pn. 
,,Modernizacja kolekcji Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewicach” 
udało się ukończyć dwa odcinki 
kamiennych ścieżek wytyczonych 
według map z 1960 r. sporządzo-
nej przez geodetę Ministerstwa 
Rolnictwa inż. Władysława Kluzę. 
W ogrodzie wiecznie zielonym, 
który zaczyna się przy XIX w. pa-
łacu, oprócz tego, że powstały tam 
ścieżki, to uzupełniona została 
też kolekcja hortensji. W ogrodzie 
posadzono również kalmie sze-
rokolistne (Kalmia latifolia), które 

są  zimozielonym uzupełnieniem 
dla różaneczników i azalii. 

Fot. Kalmia latifolia w Ogrodzie 
Borsiga 

Na fotografiach przedstawiono 
ogród wiecznie zielony przed roz-
poczęciem modernizacji ścieżek, 
w trakcie oraz po zakończeniu prac. 
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Tak można w skrócie opisać 
przebieg imprezy sportowej, która 
odbyła się w Pyrzyckim Domu 
Kultury, dokładnie w sali wido-
wiskowo - kinowej  5.11.2022r.  
Organizatorem było stowarzy-
szenie Husaria Fight Team na 
czele z Wojciechem Antczakiem, 
prekursorem Mieszanych Sztuk 
Walki na Ziemi Pyrzyckiej. Była to 
już 16-ta edycja Gladiator Arena, 
która organizowana jest dokładnie 
od pierwszej edycji 23.01.2010 r. 
która odbyła się na hali sporto-
wej. Niestety ze względów BHP 
GA 16 nie mogła odbyć się na 
dużej sali i dlatego po raz trze-
ci została zorganizowana przy 
współpracy Gminy Pyrzyce oraz 
Pyrzyckiego Domu Kultury w sali 
widowiskowo - kinowej. Odbywały 
się tu kolejno 3. GA w styczniu 
2011, GA 15 24.09.2021 i ostatnia 
GA 16 5.11.2022r.  Wielu kibicom, 
którzy przybyli z różnych zakątków 
Polski sala przypadła do gustu ze 
względów akustycznych i samej 
kultury odbywania się imprezy. Za 
sukces można uznać fakt, że 
wszystkie bilety w ograniczonej 
liczbie zostały wyprzedane, a na 
żywo na kanałach YouTube Gladia-
tor Arena oglądało ok 10 tys osób.  
Pyrzyce mała miejscowość, ale 
ciągła i cykliczna organizacja Gali 
pozwoliła już zaznaczyć markę Gali 
w Polsce. Mamy również kolejnego 
mistrza naszej organizacji, zaś tym 
razem jest to pierwszy w historii 
amatorski Pas Gladiator Arena 

w wadze do 84 kg, a zdobywcą 
jest Kacper Olszewski z Mighty 
Bulls Gdynia. 

Sam organizator mówi  - „Z gali 
na galę jest więcej spokoju, wszyst-
ko dopinane jest na ostatni guzik, 
choć zawsze się znajdą jakieś 
niedociągnięcia ale dzięki temu, że 
człowiek wywodzi się ze sportów 
walki potrafi zaradzić na każdą sy-
tuację nawet podbramkową. Jako 

Gladiator Arena 16 
zakończona sukcesem organizacyjnym

organizator staram się dobierać 
zawodników, którzy są w stanie 
ściągnąć za sobą kibiców. Niestety 
trzech moich podopiecznych po 
dobrych walkach musiała uznać 
wyższość przeciwników. Ale to 
nie chodzi o wynik sportowy tylko 
o to, że dzięki takim sytuacjom 
będą sobie lepiej radzić w życiu 
codziennym. Do zobaczenia na 
Gladiator Arena 17, ale kiedy 

i gdzie to jeszcze tajemnica. 
Dziękuję sponsorom/partnerom 
za pomoc bez których, również 
impreza mogłaby nie dojść do 
skutku” - prezes Husaria Fight 
Team mgr Wojciech Antczak. 

Wyniki amatorskich walk Gladiator Arena 16
Walka wieczoru
o Pas Amator 8MMA 4 kg 4 x 

3 min
Kacper Olszewski (Mighty Bulls 

Gdynia) vs Filip Słowiński (Fight 
Academy Stargard ) - zwycięzca 
Kacper Olszewski 4 runda - jed-
nogłośna decyzja sędziów 
68kg MMA 
Maciek Kalita (Juggernaut Gold 
Team) vs Oskar Nowakowski 
(Husaria Fight Team) - zwycięzca 
Kacper Kalita 1 runda TKO 
63 kg MMA 
Dawid Dworak (Biegański 
Jamniuk Gorzów) vs Patryk 
Erdmann (Głd GF Team Piła)- 
zwycięzca Dawid Dworak 1 runda 
ambar na łokieć (balacha) 
80 kg MMA 
Kuba Skrzypczyk (Fight Acade-

my Stargard) vs Bartosz Szustak 
(Husaria Fight Team/Boran team) 
- zwycięzca KUba Skrzypczyk 

2 runda nokaut uderzenie na 
wątrobę
100 kg MMA 
Tomasz Manikowski (Furia Fight 

Club Bytów) vs Krystian Jacuk 
(Street fighters Słubice) - zwy-
cięzca Krystian Jacuk 3 runda 
jednogłośna decyzja sędziów
74 kg MMA 
Mateusz Tokarczyk(Anaconda 
Team) vs Adam Nowakowski 
(Husaria Fight Team/Boran Team) 
- zwycięzca Mateusz Tokarczyk 
3 runda nie jednogłośna decyzja 
sędziów 
K1 86 kg
Miłosz Wiśniewski (Fight Acade-

my Stargard) vs Dorian Nowcki 
(Street Fighters Słubice) - zwy-
cięzca Dorian Nowicki 3 rudna 
niejednogłośna decyzja sędziów 
70 kg MMA 
Jakub Błachowicz  (Anaconda 

Team) vsKonrad Padzinski (Fight 

Academy Stargard - zwycięzca 
Jakub Błachowicz 1 runda TKO 
K1 83 kg
Maciej Nowatka 31 lat (Nak 
Muay Szczecin) vs Sebastian 
Piątek (Fight Academy Stargard) 
- zwycięzca Maciej Nowatka 3. 
runda jednogłośna decyzja sę-
dziów 
70 kg MMA 
Grzegorz Bakalarczyk (Ana-
conda Team) vs Piotr Górski 
(K.O.ZAK Gorzów ) - zwycięzca 
Piotr Górski 1 runda ambar na 
łokieć (balacha)
K1 68
Kacper Spólnicki (Fight Academy 

Stargard) vs Hubert Pawłowski 
(Street Fighters Słubice) - zwy-
cięzca Kacper Spólnicki 3 rudna 
jednogłośna decyzja sędziów. 

dokończenie na str.5
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dokończenie na str.5

4.-5.11 odbyły się Drużynowe 
Wojewódzkie Mistrzostwa Polski 
Kadetów w Krotoszynie, gdzie 
w kadrze znaleźli się dwaj za-
wodnicy: tj. Maciej Górecki 45 
kg oraz Łukasz Serwatkiewicz 

51 kg. Województwo ostatecznie 
zajęło V miejsce w kraju. 

5-6.11 odbyły się Drużynowe 
Wojewódzkie Mistrzostwa Polski 
Kadetek w Dzierżoniowie, gdzie 
w kadrze znalazły się, aż cztery za-

wodniczki: tj. Wiktoria Demianienko 
43 kg, Anita Przybył 46 kg, Hanna 
Sarba 61 kg i Wiktoria Pacyna 69 
kg  oraz trener Wojciech Antczak, 
gdzie zdobywamy brązowy medal 
Mistrzostw Polski kadetek ostatni 
taki medal był zdobyty ponad 10 
lat temu.

Za tydzień Mistrzostwa Polski 
u 14  młodziczek w Stargardzie, 
a za dwa tygodnie młodzików 
w Koszalinie.

Gratuluję dobrych walk i cze-
kamy na więcej. 

 Ze sportowym 
 pozdrowieniem 

prezes Husaria Fight Team  
mgr Wojciech Antczak

organizator  
Gal "Gladiator Arena"

Fot. Seraph Photography

25 października Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Pyrzycach za-
inaugurował nowy rok akademicki 

Inauguracja Roku Akademickiego 
UTW w Pyrzycach

2022/2023. Uroczystość, która 
odbyła się w Pyrzyckim Domu 
Kultury, poprowadziła pani Zeno-

bia Walczak – prezes UTW oraz 
Krzysztof Sikora. Gości i słucha-
czy uniwersytetu przywitał występ Akademickiego Chóru oraz koncert 

uczniów Szkoły Podstawowej z Od-
działami Integracyjnymi imienia 
Leonida Teligi w Pyrzycach. Po 
części artystycznej, nowi słuchacze 
UTW odebrali legitymacje. Nie za-
brakło gratulacji od przedstawicieli 
zaprzyjaźnionych uniwersytetów 
z innych miast, którzy licznie przy-
byli na uroczystość.

 
Wykład inauguracyjny pt. „Wzrost 

gospodarczy w perspektywie sta-
rzejącego się społeczeństwa”. 
wygłosił dr Rafał Iwański – ekono-
mista, socjolog, pracownik socjalny.

 
„Z okazji rozpoczęcia roku aka-

demickiego 2022/2023 wszystkim 
słuchaczom UTW w Pyrzycach ży-
czę samych sukcesów w realizacji 
szlachetnej idei na rzecz aktywiza-
cji i integracji społecznej seniorów 
oraz dużo zdrowia i pomyślności 
w życiu osobistym” - Burmistrz 
Pyrzyc Marzena Podzińska
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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. 24 m²,
obręb Siemczyn, działka nr 84/3 o  pow. 90 m²,
obręb Kozielice, działka nr 152/4 o pow. 500 m²,
                         

W dniach 28-29.10.2022 r. w Pelplinie odbyła się VII Gala Zapasów 
- Memoriał im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w ramach cyklu U14 
Wrestling Tour’22. W turnieju brało udział ponad 250 zawodników 
wraz z 4-osobową kadrą naszego klubu.

Najlepszym zawodnikiem LKS Spartakus okazał się  Szymon 
Łazarski, który do końca rywalizacji nie znał wyniku,  ale ostatecznie 
zdobył  złoty medal w kat 48 kg, oraz Mateusz Pełka w tej samej 
kategorii wywalczył brązowy medal.

Nadmienić należy dobrą postawę Oskara Ćwierzony i Saszy Dem-
chenko, którzy doszli do walk o brązowe medale, by ostatecznie 
zająć V miejsca w swoich kategoriach.

Grupa mini zapasy:
Łazarski Szymon, Złoty medal, 48kg;
Pełka Mateusz, Brązowy medal, 48kg.
Grupa młodzik:
Demchenko Sasza, V miejsce, 52kg;
Ćwierzona Oskar, V miejsce, 38kg.

 
Gratulacje dla zawodników!

Ze sportowym pozdrowieniem trenerzy Henryk i Romuald Pełka
LUDOWY KLUB SPORTOWY SPARTAKUS

 

VII GALA ZAPASÓW
03.11.2022 roku w GCK w Prze-

lewicach odbyło się spotkanie 
edukacyjne, dotyczące segregacji 
śmieci. Poprowadziła je pracow-
nica PPK w Pyrzycach pani Julia 
Dąbrowska Janeczek.

Pomysł zorganizowania takiego 
spotkania pojawił się w związku 
apelem wójta naszej gminy, a co za 
tym idzie licznymi wątpliwościami, 
dotyczącymi właśnie segrega-
cji. Co, do jakiego worka można 
wrzucać, a czego nie. Dużo wąt-

Lekcja edukacyjna dla seniorów
pliwości było z tzw. odpadami BIO. 
Seniorzy zadawali prowadzącej 
liczne pytania, na które otrzymy-
wali wyczerpujące odpowiedzi. 
Uczestnicy spotkania otrzymali 
również materiały edukacyjne, 
które pozwolą rozwiać wątpliwości, 
dotyczące segregacji.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, 
że takie spotkanie było bardzo 
potrzebne. Dziękujemy pani pro-
wadzącej za ciekawą lekcję.

                               Lucyna Surma
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Wysyłanie widokówek do ro-
dziny, czy znajomych to pięk-
na tradycja. Jeszcze niedaw-
no wydawało się, że tradycyj-
ne kartki zostaną na zawsze 
wyparte przez SMS-y czy ma-
ile, ale ludzie dalej chętnie wy-
syłają tradycyjne widokówki. 
Jednak dużo gorzej jest z ich 
dostarczaniem przez pocztę. 
Zdarza się, że na pozdrowie-
nia trzeba bardzo długo cze-
kać, albo nie docierają one 
do adresata nigdy, taki los na 
loterii. Ostatnio otrzymałem 
kartkę pocztową zakupioną od 
kolekcjonera z USA, co cie-
kawe była to kartka wysłana 
w 1904 roku do odbiorcy w Py-
rzycach (wcześniej Pyritz). 

Jak trafiła ponownie za ocean, 
tego się zapewne nigdy nie 
dowiemy. Co mnie zdziwiło 
najbardziej? Właśnie tytułowe 
„tempo pocztowe”! Zakupu 
kartki na popularnym serwisie 
aukcyjnym dokonałem w dniu 
7 kwietnia 2020 roku. Dzień 
później, bo już 8 kwietnia mo-
głem śledzić historię wysyłki, 
której koszt był zdecydowanie 
ekonomiczny (1,85 w walucie 
euro). Kartka dotarła do mnie 
w dniu 26.06.2020 r., czyli po 
79 dniach! Dlatego proponuję 
przyjrzeć się jej pierwszej po-
dróży do Pyrzyc. Korespon-
dencja została spisana w dniu 
30.05.1904 r. w miejscowości 
Ravena, w okolicach New York 

w hrabstwie Albany. Wysłana 
została (jak wynika z daty na 
stemplu) w dniu 02.06.1904 
r., datownik poczty pyrzyckiej 
został ustawiony na dzień 
13.06.1904 r., czyli jej przesył-
ka trwała zaledwie… 11 dni!!! 
Koszt wysyłki „one cent”.

Tradycja kart koresponden-
cyjnych na szczęście ożywa, 
oby znów się nie załamała, nie 
tyle przez niechęć ludzi, ale 
przez zauważalną niewydol-
ność poczty  (nie tylko krajo-
wej).  Obecnie „priority” z USA 
idzie ponad tydzień i kosztuje 
$23.95. Jeżeli ktoś zdecyduje 
się na list ekonomiczny z  USA 
-  to korespondencję uzyska  
w ciągu 46-48 dni (dane ofi-

 Tempo pocztowe

cjalne), ja oczekiwałem wspo-
mniane 79 dni. Dla porówna-
nia, w zależności od warun-
ków pogodowych, rejs statku 
„Batory” z USA, w czasach 
bardziej współczesnych trwał 
od 8 do 9 dni! Kartka dostar-
czona w 11 dni, tuż na począt-
ku XX w., to był rzeczywiście  
niesamowity expres!

Odbiorcą kartki w Pyrzycach 
był Rektor O.Schmidt. 
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 28 października br. w filii 
Szkoły Podstawowej w Starym 
Przylepie odbył się uroczysty 
apel, podczas którego ślubowa-
nie złożyły „pierwszaki” z klasy 
prowadzonej przez Julię Piwo-
ni. Dzieci zostały pasowane na 
ucznia przez p. dyrektor Ewę 
Rebeko, lecz zanim doczekały 

się uroczystego momentu przy-
jęcia w szeregi społeczności 
uczniowskiej zaprezentowały 
swoje pierwsze szkolne umie-
jętności. Pierwszaczki zostały 
obdarowane prezentami, które  
wójt Alina Werstak wręczyła 
wychowawczyni klasy. 

Pierwszaki ze Starego Przylepu
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 Przyczyną ostatnich awarii 
gazociągu były uszkodzenia 
w wyniku prowadzonych prac 
ziemnych. Kłopoty wynikają 
z błędów podmiotów prowa-
dzących prace wokół gazocią-
gów. Do najczęstszych nale-
żą: nieostrożne prowadzenie 
robót ziemnych przy użyciu 
sprzętu ciężkiego, przemiesz-
czanie gruntów, błędy wyni-
kające z technologii budowy 
i eksploatacji, kradzieże ele-
mentów, umyślne uszkodze-
nie, błąd ludzki czy tzw. działa-
nia siły wyższej.
 
Dlaczego prowadzone są pra-
ce wokół gazociągów w gmi-
nie Lipiany?

   Za przyłączenie gazu w gmi-
nie Lipiany odpowiada fir-
ma Duon Dystrybucja, jeden 
z najbardziej doświadczonych 
dostawców gazu ziemne-
go sieciowego i skroplonego 
w kraju, będący operatorem 
ponad 700 km sieci gazo-
wych w całej Polsce. Duon, 
jako ekspert od przyłączy, po 
zakończeniu swoich prac, nie 
prowadzi już jednak prac kon-
trolnych – tutaj do gry wcho-
dzą inne podmioty.
– Nasze sieci gazowe są podda-
wane okresowym kontrolom, 
mającym na celu wykrycie 
ewentualnego wycieku gazu 
i likwidacji nieszczelności. Nie 
mamy jednak wpływu na dzia-
łania prowadzone przez inne 
podmioty, dlatego prosimy 
lokalną społeczność o wspar-
cie nas w zadbaniu o wspólne 
bezpieczeństwo. Z naszej stro-
ny wykonujemy na początku 
i końcu każdego sezonu grzew-
czego przewonienia gazu, 

Informacja dla mieszkańców:
Awarie sieci gazowych – jakie są przyczyny 

i jak im zaradzić?
Czy ostatnio mieliście przerwy w dostawie gazu? Mieszkańcy 
gminy Lipiany borykają się z tym problemem od jakiegoś cza-
su. O ile momentu awarii nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 
o tyle potrafimy wyjaśnić jej przyczyny. Z gazem nie ma żar-
tów, dlatego podpowiadamy też, jak wspólnie zadbać o nasze 
bezpieczeństwo.

w celu wykrycia ewentualnych 
nieszczelności w gazociągach, 
a także w instalacjach we-
wnętrznych klientów – mówi 
Łukasz Fagasiński, Menadżer 
ds. BHP i Ochrony Środowiska 
w Duon Dystrybucja.

 
Bezpieczeństwo – mamy na 
to wpływ

   Niestety nie unikniemy cał-
kowicie awarii sieci gazowych. 
Możemy jednak wspólnie za-
dbać o bezpieczeństwo naszej 
społeczności. Dzięki natych-
miastowej reakcji lokalnych 
służb oraz efektywnej współ-
pracy z Duon jeszcze nigdy nikt 
nie ucierpiał w wyniku żadnej 
awarii w historii. Nieocenioną 
pomocą może więc być każdy 
z mieszkańców gminy Lipiany.
– Bezpieczeństwo oraz stabil-
ność dostaw gazu to dla nas 
absolutnie kluczowa kwestia, 
dlatego zależy nam, by je za-
pewnić wszelkimi możliwy-
mi sposobami. Jeżeli wiedzą 
Państwo o planowanych lub 
prowadzonych pracach re-
montowych /budowlanych/
drogowych w obrębie sieci 
gazowych i widzą lub podej-
rzewają realne zagrożenie ich 
uszkodzenia – prosimy o kon-
takt. Jesteśmy dla Państwa 
dostępni pod numerem telefo-
nu 725 250 250 w trybie 24 h 
przez 7 dni w tygodniu. Przyj-
rzymy się każdemu zgłoszeniu. 
Będziemy wdzięczni za wszel-
kie sygnały z Państwa strony 
– zwraca się do mieszkańców 
przedstawiciel Duon.

Pamiętajmy, że gaz ziemny 
jest bezbarwny i bezwonny, 

ale ze względów bezpieczeń-
stwa przed wprowadzeniem 
do sieci gazowej poddawany 
jest procesowi nawaniania, 
a nawet czasem tzw. wzmożo-
nego nawaniania. Dzięki temu 
posiada intensywny, nieprzy-

jemny zapach, który umożli-
wia jego szybkie wykrycie. Nie 
lekceważmy żadnych sygna-
łów. Taka czujność to pierwszy 
krok, aby wykryć ewentualną 
awarię. 
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Do północy 8 listopada gminy 
miały czas na zamieszczenie 
w swoim BIPie informacji o tym, 
że zamierzają kupić węgiel dla 
gospodarstw domowych. Jeżeli 
chodzi o gminy powiatu pyrzyckie-
go, to gmina Pyrzyce zamieściła 
komunikat o treści - „ W związku 
z wejściem w życie Ustawy o zaku-
pie preferencyjnym paliwa stałego 
dla gospodarstw domowych z dnia 
27 października 2022 r. (Dz.U.2022  
poz. 2236),   zgodnie z art. 34 ust. 
1 w/w ustawy, Burmistrz Pyrzyc in-
formuje o przystąpieniu do zakupu 
preferencyjnego  paliwa stałego 
z przeznaczeniem dla gospodarstw 
domowych do 31 grudnia 2022 r.”. 
Gminy Kozielice, Bielice, Bielice, 
Warnice i Przelewice zamieściły 
komunikaty o treści podobnej 
z informacją, że  gminą wiodącą 
w realizacji tego zadania jest Gmi-
na Pyrzyce. Gmina Lipiany także 
podjęła decyzję o zakupie węgla 
i zakomunikowała to mieszkań-
com w podobnej treści jak Gmina 
Pyrzyce. 

- W imieniu Gminy Pyrzyce 
wykonaniem zadania będzie 
zajmować się nasza gmina spół-
ka Pyrzyckie Przedsiębiorstwo 
Komunalne. Obecnie jesteśmy 
w trakcie przygotowywania porozu-
mień z gminami Kozielice, Bielice, 
Przelewice, Warnice i szacowania 
rzeczywistego zapotrzebowania 
mieszkańców na węgiel. Po podpi-
saniu umowy ze wskazaną przez 
ministerstwo spółką będziemy 
już znać miejsce odbioru przez 
PPK węgla. Ta ostatnia informacja 
jest nam niezbędna do podania 
ostatecznej ceny węgla dla miesz-
kańców. Dziś nie wiemy, czy węgiel 
będziemy odbierać z Gryfina, 
czy Świnoujścia, a to znacząca 
różnica przy kalkulacji kosztów 
transportu. Na pewno cena węgla 
dla mieszkańców nie przekroczy 
zapisanych w ustawie 2 tysięcy 
złotych - przekazała nam Marze-
na Podzińska, Burmistrz Pyrzyc 
Węgiel dla samorządów będzie 

sprzedawany przez: Polską Grupę 
Górniczą (PGG), PGE Paliwa, Wę-
glokoks, Węglokoks Kraj, Tauron 
Wydobycie, a także LW Bogdan-
ka i któraś z tych firm będzie dla 
gminy dostawcą węgla. Gmina 
będzie musiała odebrać węgiel 
sama z miejsca wskazanego 
przez sprzedawcę. Ministerstwo 
Aktywów Państwowych poinfor-
mowało, że minimalna ilość węgla 
w ramach jednego transportu to 
25 ton w przypadku transportu 
drogowego. 

Gminy mogą sprzedawać 
węgiel za pośrednictwem jed-
nostki organizacyjnej gminy, 
w ramach umowy zawartej pomię-
dzy gminami o wspólnym zakupie 
i tak jest w przypadku Gminy Py-
rzyce, gdzie na zlecenie Gminy 
zadanie realizuje PPK. 

Gmina będzie kupować wę-
giel po cenie maksymalnej 1500 
zł brutto za tonę. Sama będzie 
musiała ponieść koszty transpor-
tu do miejsca jego składowania 
w gminie. Cena gwarantowana nie 
może przekroczyć 2000 złotych 
przy zakupie od gminy, ale jeżeli 
Gmina nie podjęłaby się zakupu 
węgla, to przedsiębiorcy kupują-
cy węgiel w ramach projektu tak 
jak samorządy po 1500 zł, mogą 
już go sprzedawać po 2200 zł.  
Węgiel po preferencyjnej cenie 
będzie mogła kupić osoba, której 
wypłacono lub przyznano dodatek 
węglowy lub która ma wpisane lub 
zgłoszone w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Ciepła jako główne 
źródło ciepła – źródło węglowe. 
Weryfikacja wniosku przez Gminę, 
będzie podobna jak przy wniosku 
węglowym. Pojedyncze gospodar-
stwo domowe będzie mogło kupić 
po preferencyjnej cenie 1,5 tony 
węgla w tym roku i kolejne 1,5 tony 
po 1 stycznia 2023 roku, ale nie 
później niż do 30 kwietnia 2023r.

W powiecie pyrzyckim mamy 
dwie „gminne grupy węglowe”, 
czyli Pyrzyce jako wiodąca dla 
gmin Kozielice, Bielice, Warnice, 

Przelewice i  oraz samodzielnie 
zajmująca się zadaniem gmina 
Lipiany, skierowaliśmy do Pyrzyc 
i Lipian zapytania związane z no-
wym zadaniem. 

Odpowiedź - Gmina Pyrzyce
1. Gmina będzie prowadziła  

sprzedaż za pośrednictwem spółki 
komunalnej PPK Sp. z o.o. miej-
scem odbioru węgla będzie plac 
przy siedzibie Spółki  ul. Kościuszki 
26 w Pyrzycach.

2. Gmina (PPK) nie będzie 
świadczyła usług transportu od 
miejsca składowania (ul. Kościuszki 
26) do mieszkańców, jednak PPK 
podejmie współpracę z firmami 
transportowymi i za dodatkową 
opłatą będzie można zamówić 
transport. Ponadto mieszkańcy 
będą mogli samodzielnie odebrać 
zakupiony węgiel własnym trans-
portem, bądź zleconym przez 

siebie (innym niż dostępny w PPK).
3. Koszt zakupu węgla przez 

mieszkańców zgodnie z ustawą 
nie może być wyższy niż 2000 
brutto - na chwilę obecną nie jest 
znane miejsce, z którego węgiel do 
PPK będzie przywożony, wobec 
powyższego nie można ustalić 
dokładnej kwoty kosztów trans-
portu - a co za tym idzie ustalenie 
ostatecznej ceny dla mieszkańców 
- miejsce odbioru będzie znane po 
podpisaniu umowy między Gminą 
a podmiotem wprowadzającym 
do obrotu.

4. Na chwilę obecną nie moż-
na określić terminu rozpoczęcia 
sprzedaży ze względu na fakt  
niezawarcia umowy z podmiotem 
wprowadzającym - umowę taką 
przedstawi podmiot wprowadzający 
do obrotu. 

Pyrzycka 
Grupa Węglowa

W związku z tym, że sprawdzanie, weryfikacja rzeczywistego 
zapotrzebowania na węgiel w ramach „Pyrzyckiej Grupy Węglowej” 
jeszcze trwa, do artykułu załączamy tabelę ze wstępnym zapotrze-
bowaniem na przesłanym Wojewodzie Zachodniopomorskiemu 25 
października. 

Ale już dziś wiemy, że zapotrzebowanie będzie zdecydowanie 
większe. 
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Szanowni mieszkańcy
   W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie schronów 

znajdujących się na terenie Gminy Pyrzyce, informuję, iż na terenie 
gminy Pyrzyce znajduje się 48 obiektów budowlanych, które ze 
względu na swoją konstrukcję, mogą być brane pod uwagę przy 
planowaniu miejsc schronienia i które są w stanie pomieścić 10.005 
osób (6 schronów oraz 42 ukrycia). 

Remonty i modernizacje w schronach nie były wykonywane ze 
względu na brak unormowań prawnych w tym zakresie. Obecnie 
istniejące na terenie gminy Pyrzyce budowle nie są wyposażone 

Informacja odnośnie schronów i miejsc ukrycia dla ludności na terenie gminy Pyrzyce

Wykaz budowli ochronnych 

Na terenach wiejskich nie znajdują się schrony, a jako miejsca 
ukrycia, które ze względu na swoją konstrukcję mogą być brane 
pod uwagę przy planowaniu miejsc schronienia do doraźnego przy-
gotowania dla ludności, mogą być wykorzystywane pomieszczenia 
piwniczne znajdujące się w wymienionych poniżej budynkach:

w sprzęt techniczny, łączności i sanitarny. Pomimo że nie wykonuje 
się ich modernizacji i remontów, to nie dopuszcza się do pogorszenia 
ich stanu czy dewastacji.

W ostaniach latach dokonano przebudowany schronu znajdującego 
się w kondygnacji piwnicznej Pyrzyckiego Domu Kultury. Budowla 
po remoncie, może być wykorzystana zgodnie z jej pierwotnym 
przeznaczeniem.

Jeżeli chodzi o o sposób informowania mieszkańców o ich lokalizacji 
to zgodnie art. 21B ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu 
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 261, 583.) w sytuacji kryzysowej 
lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej mieszkańcy zostaną 
powiadomieni w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w tłumaczeniu na 
język migowy jak i za pomocą odpowiednich komunikatów, dźwiękami 
syren oraz za pomocą komunikatów ogłaszanych w radiu, Telewizji 
Kablowej TV Aura, internetu i mediów społecznościowych. 

Burmistrz Pyrzyc
(-) Marzena Podzińska

Jako uzupełnienie informacji opublikowanej przez Burmistrz Pyrzyc 
dodamy że:
1. Gmina Bielice – nie ma schronów
2. Gmina Warnice – nie ma schronów
3. Gmina Lipiany – wskazała żelbetowo -prefabrykowane pomiesz-

czenia – komory ochronne dla 184 osób w budynku Spółdzielni 
Mieszkaniowej przy ulicy Bema 11 A-B w Lipianach.
4. Gmina Kozielice - nie ma schronów
5. Gmina Przelewice - nie ma schronów

PP

5. W związku zamiarem wspólnej 
sprzedaży z gminami w powiecie 
pyrzyckim - gmina Pyrzyce będzie 
w rozumieniu ustawy „gminą wła-
ściwą” do zakupu węgla - „gminy 
sąsiednie”  (w rozumieniu ustawy) 
będą przekazywały listy osób które 
złożyły wniosek o zakup prefe-
rencyjny i został on pozytywnie 
rozpatrzony wraz z ilością i sorty-

mentem. Na tej podstawie Gmina 
Pyrzyce dokona zakupu od pod-
miotu wprowadzającego węgiel. 
Osoby z list będą mogły zgłosić 
się do PPK i zakupić węgiel.

6. Obecnie trwa procedura zbie-
rania i weryfikacji zapotrzebowania 
w poszczególnych gminach, na-
stępnie dokonamy zgłoszenia 
zapotrzebowania na stronie mi-

nisterstwa. Termin uruchomienia 
sprzedaży węgla przez PPK zależy 
już wtedy od działań wskazanej 
dla nas spółki węglowej. 

Odpowiedź – Gmina Lipiany 
Obecnie trwa wyłanianie podmio-

tu świadczącego usługi dystrybucji 
węgla dla mieszkańców Gminy 
Lipiany. Po  wyłonieniu takiego 
podmiotu będzie znana lokalizacja 

miejsca odbioru węgla. Po wy-
łonieniu takiego podmiotu także 
będzie znana ostateczna cena 
węgla. Rozpoczęcie sprzedaży 
węgla zależy od terminu nadesłania 
projektu umowy dla gminy przez 
właściwą spółkę skarbu państwa 
oraz dostępności samego węgla  
na składowisku. Nie otrzymaliśmy 
jeszcze informacji w żadnej z tych  
dwóch spraw.

PP
 

dokończenie ze str.10
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6 listopada 2022 już po raz 
trzeci w tym roku odbyła się akcja 
oddawania krwi zorganizowana 
przez Burmistrz Pyrzyc Marzenę 
Podzińską i Pawła Reteckiego, 
radnego Rady Miejskiej w Py-
rzycach. Do trzech edycji akcji 
krwiodawstwa przystąpiło 121 
osób, z czego po przeprowa-
dzonych badaniach, do oddania 
krwi dopuszczono 91 osób, które 
oddały łącznie w 2022 roku 40 
950 ml krwi.

- Cieszę się, że akcja krwio-
dawstwa w naszej gminie jest 
tak popularna, że tak licznie 
pyrzyczanie przychodzą w wy-
znaczone dni i oddają innym to, 
co mają najcenniejszego - krew. 
Dziękuję radnemu Pawłowi Re-
teckiemu za inicjatywę, którą 
dziś wspólnie promujemy. Nie-
stety z przyczyn zdrowotnych 

nie mogę sama oddawać krwi, 
zgłosiłam się do punktu podczas 
pierwszej edycji w 2022 r. i do-
wiedziałam się, że nie mogę być 
dawcą – powiedziała Marzena 
Podzińska, Burmistrz Pyrzyc. 
- Chciałbym podziękować wszyst-
kim, którzy oddają krew, a także 
pomagają w organizacji akcji 
z Pyrzyc, Kozielic i Lipian. Na 
chwilę obecną wysłaliśmy zgło-
szenia i mamy przedwstępnie 
ustalone 7 terminów na 2023 
r. Regionalne Centrum Krwio-
dawstwa i Krwiolecznictwa 
w Szczecinie musi je jednak 
zatwierdzić. Najbliższą akcję 
planujemy na 08.01.2023 r. Zare-
zerwowaliśmy też termin na 42. 
Pyrzyckie Spotkanie z Folklorem” 
– usłyszeliśmy od Pawła Retec-
kiego, radnego Rady Miejskiej 
w Pyrzycach. 

40 950 ml od mieszkańców Pyrzyc

 9 listopada w Ogrodzie Prze-
lewice – Zachodniopomorskie 
Centrum Kultury Obszarów Wiej-
skich i Edukacji Ekologicznej  
zakończył się projekt czterech 
jednodniowych warsztatów 

Warsztaty 
dla małych pszczelarzy 

o charakterze informacyjno-
-szkoleniowym pn. „Warsztaty 
ekologiczne dla dzieci i mło-
dzieży z terenów wiejskich” 
organizowanych przez Jednostkę 
Regionalną Krajowej Sieci Ob-

szarów  Wiejskich Województwa 
Zachodniopomorskiego. W pro-
jekcie wzięło udział łącznie 160 
uczestników. Zajęcia o tematyce 
ekologia w pszczelarstwie były 
prowadzone były przez pracow-
ników ogrodu. 

W trakcie warsztatów były 
prelekcje na temat roli pszczół 
w przyrodzie, ich znaczenia dla 
życia i zdrowia człowieka oraz 
roli dzikich pszczół - murarek 
w środowisku naturalnym. Były 
zajęcia praktyczne z budowania 
domków dla zapylaczy i oczy-
wiście wycieczka po Ogrodzie 
Dendrologicznym. Na zakończe-
nie programu każdy uczestnik 
otrzymał Dyplom Małego Ekologa 
oraz zestaw materiałów promo-
cyjnych. 

- Takie warsztaty, eduka-
cja ekologiczna związana z 
pszczelarstwem jest mi jako 
pszczelarzowi szczególnie bliska. 
Liczę na to, że wśród młodych 
uczestników warsztatów będą w 
przyszłości  nowi pszczelarze. 
Dziękuję za zaangażowanie 
w realizację warsztatów pani 
Agnieszce Wancerz, Ewie Gą-
siorowskiej Nawój, wicestaroście 
powiatu pyrzyckiego, Agnieszce 
Czogale, radnej gminy Przele-
wice i  panu Przemysławowi 
Maciągowi zastępcy dyrektora 
Ogrody Przelewice – Zachod-
niopomorskie Centrum Kultury 
Obszarów Wiejskich i Eduka-
cji Ekologicznej – powiedział 
podczas zakończenia projektu 
Olgierd Kustosz, Wicemarszałek 
Województwa Zachodniopomor-
skiego.  

„W dniach 13-19 września 2022 roku Gmina Pyrzyce po raz 
kolejny brała udział w Sportowym Turnieju Miast i Gmin, orga-
nizowanym przez Krajową Federację Sportu dla Wszystkich, 
zajmując I miejsce w grupie IV (gminy od 15 do 40 tys. miesz-
kańców) w klasyfikacji generalnej.

W związku z wygraną otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 
6000,00 zł na organizację pikniku sportowo rekreacyjnego ramach 
promocji hasła „Sport dla wszystkich – zdrowie dla każdego”.

Serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim uczestnikom oraz 
OSiR w Pyrzycach wspaniałego wyniku sportowego” - Burmistrz 
Pyrzyc  Marzena Podzińska

XXVIII Sportowy Turniej Miast i Gmin 
2022



 13                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 16                                              

Nagrody za wybitne osiągnięcia 
otrzymali:

 
LKS Spartakus:
Indywidualnie Mistrzem Euro-

py w sumo do lat 17, kat. wag. 
do 95 kg został Paweł Polberk, 
który ponadto występując w dro-
żynie zdobył także złoty medal, 
Aleksander Gorący - indy-
widualnie brązowy medal 
w kat. wagowej +100 kg junior, 
Jakub Żółtański - indywidualnie 
brązowy medal w kat. wagowej 
70 kg junior.

 
LMKS Żak Pyrzyce:
Europejskie Igrzyska Dzieci:
Marcel Kowalski - I miejsce 

w biegu na dystansie 1500 m, 
Amelia Kacprzak - III miej-
sce w biegu na dystansie 60 
m, II miejsce w skoku w dal, 
Piotr Maduzia - III miejsce 
w biegu na dystansie 800 m 
Nikodem Karpiński - II miejsce 
w biegu na dystansie 300 m.

 

V Otwarte Mistrzostwa Sportu 
dla Osób Poruszających się na 
Wózkach w Szczecinie:

Karol Demucha - obronił tytuł 
Mistrza, zdobywając I miejsce w V 
Otwartych Mistrzostwach Sportu 
dla Osób Poruszających się na 
Wózkach w Szczecinie.

 
„Wszystkim młodym sportowcom 

gratuluję wybitnych osiągnięć oraz 
składam wyrazy uznania dla ich 
ambicji i determinacji w przekra-
czaniu własnych barier. Dziękuję 
również za godne reprezentowanie 
Gminy Pyrzyce na arenie krajo-
wej i międzynarodowej. Trenerom 
dziękuję za ogromne, osobiste 
zaangażowanie w pracę z dziećmi 
i młodzieżą oraz propagowanie 
wśród nich zdrowego stylu życia, 
opartego na zasadach fair play. 
Życzę dalszych sukcesów, sa-
tysfakcji z pracy oraz wytrwałości 
w pełnieniu misji trenera i wycho-
wawcy” - Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska.

Nagrody dla młodych sportowców
27 października 2022 roku podczas LIV sesji Rady Miejskiej zo-

stały wręczone nagrody dla młodych sportowców z gminy Pyrzyce.

Wystarczy odwiedzić kilka 
regionów Polski, aby zoba-
czyć jak dużo jest opuszczo-
nych i zaniedbanych zabyt-
ków. Od ponad roku Ogrody 
Przelewice – ZCKOWiEE 
przygotowywały się do mo-
dernizacji i rozbudowy histo-
rycznego folwarku wraz z nie-
zbędną infrastrukturą. Plany 
są ambitne, uwzględniają ada-
ptację obiektów do nowych 
funkcji z wykorzystaniem naj-
nowocześniejszych, optymal-
nych rozwiązań i technologii 
w zakresie ekologii. W paź-
dzierniku podpisano umowę  
z wykonawcą prac inwesty-
cyjnych, a lada dzień ruszą 
pierwsze  prace rozbiórkowe 
dworu pochodzącego z po-
czątku XIX w. Oficyna z 1880 
r. usytuowana na placu fol-
warcznym, bezpośrednio przy 
Ogrodzie Dendrologicznym 
jest wpisany do rejestru zabyt-
ków województwa zachodnio-
pomorskiego. Obiekt o klasy-
cystycznej formie architekto-

Dworek w Przelewicach
zostanie odremontowany 

nicznej przez lata był siedzibą 
biura zarządcy budynków go-
spodarczych.  W momencie 
powstania Dolickiego Kombi-
natu Rolnego dworek znalazł 
się w jego posiadaniu, zaś 
użytkowany był przez Pań-
stwowe Gospodarstwo Rolne-
go w Kłodzinie (Ferma w Prze-
lewicach). W 1992 r. w ramach 
likwidacji PGR majątek prze-
lewicki został przekazany do 
zasobu Agencji Własności 
Rolnej Skarbu Państwa. Rok 
później AWRSP przekazał 
zespół pałacowo-parkowo-fol-
warczny Gminie Przelewice. 
Gdy dworek przejęła gmina, 
na piętrach znajdowały się 
trzy lokale mieszkalne, zaś na 
parterze jedno z pomieszczeń 
było użytkowane przez lokal-
ne Stowarzyszania Ludzi Kre-
atywnych Jutrzenka Przele-
wice. W budynku mieściło się 
również biuro AA. Od kilku lat 
dawna oficyna jest wyłączona 
z użytku publicznego. Obiekt, 
dzięki wsparciu marszałka 

województwa zachodniopo-
morskiego, przejdzie kom-
pleksowy remont i zostanie 
dostosowany do potrzeb ad-
ministracjo-biurowych Ogro-
dów Przelewice - Zachodnio-
pomorskiego Centrum Kultury 
Obszarów Wiejskich i Eduka-
cji Ekologicznej.

Koncepcja modernizacji za-
kłada m.in.: wymianę dachu 
oraz stropów. Zbudowana 
zostanie kompletna instala-
cja eklektyczna. Fundamenty 
będą wzmocnione, a budynek 
ocieplony. Elewacja odzyska 

dawny blask, zachowany zo-
stanie także ryzalit znajdujący 
się w pierwszej kondygnacji 
budynku. W planach uwzględ-
niono także zagospodarowa-
nie przestrzeni wokół dworku. 

Ochrona dziedzictwa na-
rodowego jest bardzo ważna 
i wpływa na tożsamość każde-
go człowieka, także z punktu 
widzenia edukacji kulturalnej.
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W dniach 25 - 26 października 
2022 r. w Tomaszowie Lubelskim 
podczas finału krajowego, po wspa-
niałej rywalizacji dwie drużyny ze 
Szkoły Podstawowej z Oddziała-
mi Integracyjnymi w Pyrzycach 
wywalczyły tytuł Wicemistrzów 
Polski w Sztafetowych Biegach 
Przełajowych. Uczniowie  na co 
dzień trenują w Ludowym Mię-
dzyszkolnym Klubie Sportowym 
”Żak” Pyrzyce – sekcja lekkiej 
atletyki, którego trenerem jest 
Wojciech Piwowarczyk, nauczy-
ciel ww. szkoły.

Składy dziewcząt 60 x 800 m: 
Julia Piwoni, Lena Madej, Hanna 
Pasikowska, Nadia Pławska, Maja 
Rządkowska, Karolina Machnio, 
Melania Wróblewska, Dominika 
Paplicka. 

Skład chłopców 6 x 1200 m: 
Nikodem Karpiński, Wojciech Pa-
plicki, Bartosz Tuszyński, Szymon 
Tuszyński, Piotr Maduzia, Marcel 
Kowalski, Natan Robotnikowski. 

Wielkie gratulacje dla trenera 
Wojciecha Piwowarczyka i dla 
obu drużyn. 

PODWÓJNE WICEMISTRZOSTWO POLSKI 

Bardzo serdecznie dziękuje-
my za wsparcie finansowe, bez 
którego wyjazd byłby niemoż-
liwy: Starostwu Powiatowemu 
w Pyrzycach, Gminie Pyrzyce, 

panu Olgierdowi Kustoszowi, 
wicemarszałkowi województwa 
zachodniopomorskiego, pa-
ni Ewie Gąsiorowskiej - Nawój 
wicestaroście pyrzyckiej, panu 

Przemysławowi Maciągowi, panu 
Janowi Prokopowi, panu Irene-
uszowi Dykiertowi, panu Markowi 
Kibale - radnym  Rady Powiatu 
Pyrzyckiego. 

07.11.2022 r. została podpisana 
umowa na wykonanie dokumen-
tacji projektowo-kosztorysowej dla 
dróg na terenie Gminy Pyrzyce, 
dotyczy to następujących zadań: 

„Rozbudowa i przebudowa ul. 
Rycerza Przybora w M. Pyrzy-
ce (dz. nr 40 i 39/14, dz. nr 27, 
30, 55 obr. 4 m. Pyrzyce) wraz 
z infrastrukturą drogową: I etap 
-  Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej”  z wy-
konawcą Firmą  CIVIL PLAN Biuro 
Projektowe  Magdalena Karluk 
z siedzibą w Nowogardzie, wyło-
nionym w drodze postępowania 
przetargowego. Wartość robót 
projektowych zgodnie z umową: 
161 130,00 zł.

„Rozbudowa i przebudowa ul. 
Żwirki i Wigury (dz. nr 19, dz. nr 
41, dz. nr 30,  obr. 5 m. Pyrzyce) 
wraz z infrastrukturą drogową: 
I etap -  Opracowanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej” z wy-
konawcą Firmą  CIVIL PLAN Biuro 
Projektowe  Magdalena Karluk 
z siedzibą w Nowogardzie, wyło-
nionym w drodze postępowania 
przetargowego. Wartość robót 
projektowych zgodnie z umową: 
175 521,00 zł.

„Przebudowa drogi w m. 
Ryszewo na działce nr 104 
i 142 obr. Ryszewo wraz 
z infrastrukturą drogową: I etap 
-  Opracowanie dokumentacji 
projektowo kosztorysowej” z wy-
konawcą Firmą  CIVIL PLAN Biuro 
Projektowe  Magdalena Karluk 
z siedzibą w Nowogardzie, wyło-
nionym w drodze postępowania 
przetargowego. Wartość robót 
projektowych zgodnie z umową: 
50 061,00 zł.

Kolejne 
ulice Pyrzyc 
do remontu
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Święto Niepodległości w Pyrzycach 
rozpoczęło się od nabożeństwa w inten-
cji Ojczyzny, które odprawione zostało 
kościele  pw. NMP w Pyrzycach. Po mszy 
świętej pod Pomnikiem Katyńskim zostały 
złożone wiązanki kwiatów i znicze. Po 
nabożeństwie gminne obchody Święta 
Niepodległości przeniosły się przed budynek 
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integra-
cyjnymi przy ulicy Poznańskiej, gdzie po 
raz pierwszy, uroczyście wciągnięto flagę 
na maszt postawiony w ramach projektu 
„Pod Biało-Czerwoną”. Dalsza cześć uro-
czystości odbyła się w Pyrzyckim Domu 
Kultury gdzie zostały wręczone, przyznane 
na wniosek Burmistrz Pyrzyc Marzeny 
Podzińskiej Odznaki Gryfa Zachodniopo-
morskiego. Złotą Odznakę otrzymał pan 
Józef Kędziora, Srebrną Odznakę otrzymał 
Wojciech Piwowarczyk, odznaki w imieniu 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego wręczył Olgierd 
Kustosz, w imieniu Wojtka Piwowarczyka 
Odznakę odebrała jego mam Anna Piwo-
warczyk. Pan Józef Kędziora otrzymał 
także z rąk pani burmistrz  pierwszy eg-
zemplarz książki jego autorstwa, wydany 
przez Bibliotekę Pyrzycką pod tytułem 
„Moja droga życiowa na ziemi pyrzyckiej 
1948 – 2022”.

Książka będzie miała swoją prezentację 
na początku grudnia w kaplica Świętego 
Ducha w Pyrzycach. Drugą częścią powia-
towych obchodów Święta Niepodległości 
była uroczysta sesja Rady Powiatu Py-
rzyckiego, podczas której najważniejszym 
punktem obrad było ogłoszenie laureatów 
wyróżnienia Ludzie Ziemi Pyrzyckiej 2022. 
W tym roku statuetki otrzymali: pani Wan-
da Brzezińska, Antoni Ignaś, Małgorzata 
Michalczyk, Bogusław Pecuch, Marek 
Polaszczyk, Wiesława Staszak, Janusz 
Zakrzewski, Artur Zambrzycki i Zespół 
Śpiewaczy Jarzębina. Statuetki w imieniu 
kapituły wręczał Stanisław Stępień, Starosta 
Pyrzycki i Jacek Pawlus, przewodniczący 
Rady Powiatu. 

104. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
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Świat  obok nas

Jesień to pora roku, w czasie któ-
rej jednym z charakterystycznych 
zjawisk jest opadanie liści, a tym 
samym ich grabienie w ogrodzie 
i na trawnikach. Wiele osób  jednak 
zastanawia się, czy grabienie ich 
jest konieczne.

Specjaliści jednak nakłaniają, 
żeby w ogrodach nie grabić liści, bo 
to w nich jeże chronią się w zimie. 
Zwierzęta te zapadają w zimowy 
letarg, gdy na dworze jest już zimno 
i gdy kończy im się pożywienie. 
Z reguły dzieje się to w listopadzie. 
Dlatego nie powinno się sprzątać 
ogrodu późną jesienią, bo moż-
na te zwierzęta obudzić, a wtedy 
będą miały niewielkie szanse na 
przetrwanie mrozów.

Jeż to sympatyczne, nieszko-
dliwe zwierzę, które potrzebuje 
naszej pomocy. W przypadku 
znalezienia jeża, który nie śpi 
lub jest ranny, należy go zawieźć 

do ośrodka rehabilitacji dzikich 
zwierząt lub wezwać straż miej-
ską. Bez powodu lepiej nie brać 
ich do rąk, ponieważ mogą mieć 
pchły i kleszcze. Nie należy też 
przynosić ich do domu, gdyż są 
objęte ochroną gatunkową i jest 
to niezgodne z prawem.

 Jeż w ogrodzie to same korzyści, 
gdyż pomaga zwalczać ślimaki, 
zwłaszcza nagie z rodziny pomro-
wiowatych,, które niszczą warzywa 
i kwiaty. Jeżeli ktoś koniecznie 
musi zgrabić liście w ogrodzie, 
to niech w zacisznym jego kąciku 
zrobi  nocleg dla jeży.

Trochę gałęzi i liści wystarczy, 
aby te zwierzęta zjadające ślimaki 
zostały z nami.

 
                         M.Białkowski
    


