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OSiR jako pierwszy wyznaczony na kwarantannę

Radni gminy 
Przelewice 
zabrali wójtowi 
ponad 3 tysiące 
złotych

Pyrzycki sąd do 
likwidacji?

Mamy Mistrza 
Polski Karate

Świat obok nas

W powiecie pyrzyckim na dzień 16.03.2020 r. godz. 11.00
- pod nadzorem epidemiologicznym – 27 osób
- kwarantanna domowa – 22 osoby
- wirus - 0 
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Zgodnie z ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  
i chorób zakaźnych u ludzi, stan zagrożenia epidemicznego ogłasza 
minister zdrowia w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych 
i administracji na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Za-
sady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu 
epidemii określa artykuł 8 ustawy.

Co wprowadzono?
►mamy zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski, zacznie obowiązywać  

w nocy z soboty na niedzielę

►cudzoziemcy pracujący lub mieszkający w Polsce będą mogli przyjechać 

do Polski, ale będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę

polscy obywatele będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę po przy-

jeździe do kraju

►ruch samochodowy dla Polaków wracających do kraju będzie utrzymany, 

ale wprowadzone zostaną ścisłe procedury sprawdzania przekraczających 

granice

►ograniczenia na granicach mają obowiązywać od nocy z soboty na nie-

dzielę przez 10 dni, z możliwością przedłużenia tego czasu

ruch wewnątrz kraju będzie się odbywał bez zmian

► ograniczona zostanie praca galerii handlowych. Otwarte w nich będą 

tylko sklepy spożywcze, drogerie, pralnie i apteki

►od niedzieli wstrzymane zostały międzynarodowe połączenia lotnicze 

oraz kolejowe. Nie zostanie wstrzymany ruch towarowy dozwolone będą 

międzynarodowe lotnicze połączenia czarterowe (za granicami kraju są lu-

dzie, którzy wracają z urlopów)

►zakazane są zgromadzenia powyżej 50 osób ograniczenia zgromadzeń 

dotyczą wszystkiego typu uroczystości, prywatnych, publicznych, religij-

nych, samorządowych, administracyjnych

►zamknięte zostają wszystkie bary, restauracje, puby, kasyna i inne po-

dobne miejsca rozrywki, restauracje mogą jednak sprzedawać jedzenie na 

dowóz

►ograniczenia dotyczące zgromadzeń i miejsc rozrywki będą obowiązy-

wać przez 14 dni z możliwością przedłużenia

Ograniczenia stanu zagrożenia 
epidemicznego
W nocy z soboty na niedzielę wprowadzone zostały ogra-

niczenia związane z ogłoszeniem przez premiera Mateusza 
Morawickiego stanu epidemicznego, w zależności rodzaju 
ograniczenia będą one obowiązywać przez 10 dni lub 14 dni. 
Premier zastrzegł jednak, że wprowadzone ograniczenia 
mogą zostać przedłużone, podobnie jak zamknięcie granic. 

Jakie inne możliwości
daje ustawa?
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JAK ROZPOZNAĆ 

▪ Minister zdrowia może nałożyć obowiązek szczepień ochronnych

▪ Czasowo ograniczony może zostać określony sposób przemieszczania się

▪ Czasowo ograniczony może zostać obrót lub używanie określonych 

przedmiotów lub produktów spożywczych

▪ Czasowo ograniczyć można funkcjonowanie określonych instytucji lub za-

kładów pracy

▪ Wprowadzony może zostać obowiązek wykonywania określonych zabie-

gów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem okre-

ślonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych 

obiektów

▪ Minister może ustanowić nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, tere-

nów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych 

przewidzianych planami przeciwepidemicznymi

▪ Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody me-

dyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świad-

czeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epide-

mii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne 

osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami pod-

miotów kierujących zwalczaniem epidemii

Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wyni-

kających z wprowadzonych ograniczeń.

Jakie inne możliwości
daje ustawa?

Na wydzielonym (mniejszym niż kraj) zagrożonym obszarze 
można ustanowić również powyższe ograniczenia, a także:

►Czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności 

przedsiębiorców;

►Czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;

►Obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych 

środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane

o zachorowanie;

►Obowiązek poddania się kwarantannie;

►Miejsce kwarantanny;

►Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny;

►Czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek 

ich zabezpieczenia;

►Nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów

i obiektów;

►Nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz 

na określonych obszarach;

►Zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane 

o zachorowanie;

►Nakaz określonego sposobu przemieszczania się.
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Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie informuje
Jesteśmy lokalną grupą działania, która realizuje dwufunduszową strategię rozwoju współfinansowaną przez Unię Europejską 
na lata 2014-2020 z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Obszar 
naszego działania  to 14  gmin województwa zachodniopomorskiego, położonych w trzech powiatach - powiat stargardzki: 
Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań;  powiat pyrzycki: Bielice, Kozie-
lice, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Stare Czarnowo. 

Dnia 14 lutego 2020 r. w Morzyczynie odbyły się  warsztaty w ramach ewaluacji on-going Lokalnej Strategii Rozwoju. Sto-
warzyszenie corocznie organizuje warsztat refleksyjny, tzw. ćwiczenia analityczno-refleksyjne, by lepiej rozumieć osiągane 
rezultaty i umieć z wyprzedzeniem oszacować, w jakim stopniu zbliżają nas one do osiągnięcia celów. Rozważania te są też 
podstawą do wprowadzenia zmian w Strategii i  podejmowania decyzji o ewentualnej zmianie kierunku działań. W warszta-
tach uczestniczyli przedstawiciele członków Stowarzyszenia - podmioty społeczne, publiczne i gospodarcze, członkowie Za-
rządu,  Rady, pracownicy biura i inni mieszkańcy obszaru objętego LSR. Po prezentacji podsumowującej dyskusja oscylowała 
wokół poniższych pytań.

→ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? 

→ Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych realizowanych w ramach LSR jest zadowalająca?  
   W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? 

→ Czy z perspektywy wybieranych projektów realizowane w ramach LSR przedsięwzięcia można nadal  uznać za adekwatne  
  względem kluczowych potrzeb społeczności z obszaru Stowarzyszenia „WIR” - Wiejska Inicjatywa Rozwoju? Czy przyjęty  
   system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?

→ Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? 
Zgodnie z przyjętymi założeniami (po przeprowadzeniu obowiązujących procedur) zostaną uruchomione środki z przeliczenia 
euro, nagrody i uwolnione po rozliczeniu wniosków i rezygnacjach. Na koniec warsztatu uczestnicy obejrzeli kilka operacji 
dofinansowanych ze środków unijnych w okolicy jeziora Miedwie z programu PROW i PO RYBY.  
Z a p r a s z a m y  n a  s t r o n ę  S t o w a r z y s z e n i a  w w w.w i r - l g d . o r g . p l .

Konkursowy pat w pyrzyckiej szkole trwa
       5 lipca 2019 roku odbył się 

konkurs na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Py-
rzycach. Do konkursu przystąpiło 
5 kandydatów, po wstępnej ocenie 
złożonych dokumentów, komisja, 
ze względów formalnych, odrzu-
ciła 4 kandydatury, a byli to: Ewa 
Cywińska, Tomasz Błażejewski, 
Lemiesz Waldemar i M. Fiszer ze 
Stargardu. Do drugiej części kon-
kursu przystąpił tylko ówczesny 
dyrektor Paweł Palczyński i kon-
kurs wygrał.  Od decyzji 12-osobo-
wej komisji konkursowej odwołało 
się kilku odrzuconych kandydatów, 
zarząd powiatu przeanalizował sy-

W sobotę, 7 marca, odbył się finał 
7. edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Informatycznego „SCI#CODE”. 

W pierwszym etapie udział wzięło 
ok. 160 uczestników - uczniów szkół 
podstawowych z całego wojewódz-

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji  
w Pyrzycach zatrzymali 32 - letniego mężczyznę, 
który będzie odpowiadał za posiadanie znacznych 
ilości środków odurzających i psychotropowych. 
Mężczyzna został już tymczasowo aresztowany.

Zajmujący się przestępczością narkotykową 
policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Po-
wiatowej Policji w Pyrzycach ustalili, że 32 - letni 
mieszkaniec powiatu pyrzyckiego w miejscu swo-
jego zamieszkania posiada znaczne ilości środków 
narkotycznych. Ustalenia te potwierdziły się pod-
czas przeszukania. 

Kryminalni w trakcie czynności w mieszka-
niu mężczyzny oraz pojeździe należącym do niego 
znaleźli łącznie ponad kilogram amfetaminy oraz 
blisko 4400 tabletek ecstasy oraz wagi elektro-
niczne. Środki zabezpieczono i przekazano do ba-
dań. 32 - latek został zatrzymany i przewieziony 
do komendy. Śledczy po zebraniu materiału dowo-
dowego przesłuchali mężczyznę i przedstawili mu 
zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków.

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Pyrzy-
cach mężczyzna trafił na trzy miesiące do aresztu, 
a za popełnione przestępstwo według Ustawy  
o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu kara do 
10 lat pozbawienia wolności.

PYRZYCCY POLICJANCI PRZECHWYCILI PONAD KILOGRAM AMFETAMINY I BLISKO 4400 TABLETEK EKSTAZY. 

PODEJRZANY JUŻ USŁYSZAŁ ZARZUTY
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Konkursowy pat w pyrzyckiej szkole trwa
       5 lipca 2019 roku odbył się 

konkurs na stanowisko dyrektora 
Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Py-
rzycach. Do konkursu przystąpiło 
5 kandydatów, po wstępnej ocenie 
złożonych dokumentów, komisja, 
ze względów formalnych, odrzu-
ciła 4 kandydatury, a byli to: Ewa 
Cywińska, Tomasz Błażejewski, 
Lemiesz Waldemar i M. Fiszer ze 
Stargardu. Do drugiej części kon-
kursu przystąpił tylko ówczesny 
dyrektor Paweł Palczyński i kon-
kurs wygrał.  Od decyzji 12-osobo-
wej komisji konkursowej odwołało 
się kilku odrzuconych kandydatów, 
zarząd powiatu przeanalizował sy-

tuację i konkurs unieważnił. Jeden 
z uczestników konkursu, Paweł 
Palczyński odwołał się od decyzji 
zarządu powiatu do wojewody, ale 

bez sukcesu i następnie do sądu, 
który uznał decyzję starosty py-
rzyckiego za zgodną z prawem. 
Obecnie, z informacji jakie posia-

damy, Palczyński odwołuje się od 
wyroku sądu pierwszej instancji,  
a biorąc pod uwagę obecną sytu-
ację z koronawirusem i odwoływa-
nie posiedzeń sądów można spo-
kojnie przyjąć, że sprawa dyrektor-
skiej prowizorki w Zespole Szkół 
Nr 2 CKU jeszcze potrwa  i na ko-
lejny konkurs, który wyłoni dyrek-
tora szkoły trzeba będzie jeszcze 
długo poczekać.  

PP

W sobotę, 7 marca, odbył się finał 
7. edycji Wojewódzkiego Konkursu 
Informatycznego „SCI#CODE”. 

W pierwszym etapie udział wzięło 
ok. 160 uczestników - uczniów szkół 
podstawowych z całego wojewódz-

twa zachodniopomorskiego. Do finału 
awansowało 29 najlepszych z nich. 
Wśród nich znaleźli się dwaj ucznio-
wie Niepublicznej Szkoły Podstawo-
wej w Przelewicach, Damian Worytko  

Powierzchnia oferowanych działek nr 712 i 713 wy-
nosi  8,30 ha. Użytki i klasa gruntu to R III a i R III b. 

Działka malownicza położona  
o płaskim ukształtowaniu.  

Dojazd do działki drogą asfaltową. 
 Cena za 1ha wynosi 40 000,00 zł. 

 Nr to kontaktu 668 963 525

Na sprzedaż działki rolne 
 w miejscowości Tetyń,  

gm. Kozielice. 

PYRZYCCY POLICJANCI PRZECHWYCILI PONAD KILOGRAM AMFETAMINY I BLISKO 4400 TABLETEK EKSTAZY. 

PODEJRZANY JUŻ USŁYSZAŁ ZARZUTY i Michał Stasiaczyk, zajmując odpo-
wiednio IX i XI miejsce. 

Finaliści, podzieleni na 2 grupy 
zmierzyli się z 30 pytaniami i za-
daniami z zakresu programowania 
oraz sieci komputerowych i urządzeń 

techniki komputerowej. Kiedy jedna 
grupa rozwiązywała część finałową, 
druga w tym samym czasie odby-
wała warsztaty z tworzenia aplikacji 
na Androida, natomiast dla opieku-
nów przygotowane zostały warsztaty 
Cybersecurity.

Finał konkursu zamknęła gala  
z uroczystym wręczeniem dyplomów 
i nagród oraz drobnych upomin-
ków ufundowanych przez Szczeciń-
ski Park Naukowo -Technologiczny 
„Technopark Pomerania” i Szczeciń-
skie Collegium Informatyczne.

Serdecznie gratulujemy i ży-
czymy kolejnych w tej dziedzinie 
sukcesów! 

Spec-Jan - ZŁOTA RĄCZKA 

Telefon 601418187

Napraw y drobne we wsz ystk ie  dni  t ygo dnia  
24 go dziny na dob ę

Jesteśmy specjalistami od awarii i naprawiamy!

NA AWARIE   SPEC - JAN

- instalacje wodne kanalizacyjne i C.O.

-  instalacje elektryczne 

- spawanie i cięcie metalu 

- naprawa ogrodzeń bram itp.

- a także prace porządkowe



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 4                                                                16.03.2020 6                                                                               Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 4                                              

75 rocznica 
zakończenia walk o Pyrzyce

Tegoroczne obchody zakoń-
czenia walk o Pyrzyce były bardzo 
uroczyste, odbyły się w asyście ho-
norowej Brygady Wsparcia Dowo-
dzenia Wielonarodowego Korpusu 
Północny – Wschód ze Stargardu, 
a także Orkiestry Wojska Polskiego 
12 Dywizji Zmechanizowanej ze 
Szczecina, oraz z udziałem pocz-
tów sztandarowych pyrzyckich in-
stytucji. Dzięki takiej oprawie uro-
czystości pod pomnikiem miały w 
tym roku szczególny charakter. Od 
kilku lat trwa dyskusja na temat: 
czy Pyrzyce  2 marca 1945 roku zo-
stały wyzwolone, czy zniewolone, 
dziś można na pewno powiedzieć, 
że 75 lat temu w Pyrzycach rozpo-
częła się polska obecność na tych 
ziemiach i polska droga do pełnej 
wolności i z tym faktem nie ma co 
polemizować, resztę zostawiamy 

historykom. „…...musimy pamię-
tać, że stając tu dziś przed pomni-
kiem nie opowiadamy się za żadną 
z interpretacji historycznych, sto-
imy tu przede wszystkim po to, by 
oddać hołd poległym w II wojnie 
światowej. Spoglądając wstecz sta-
rajmy się wykorzystać naszą lo-
kalną historię by łączyć, a nie dzie-
lić” - powiedziała między innymi 
w trakcie uroczystości przed Po-
mnikiem Pamięci burmistrz Ma-
rzena Podzińska. Obchody rocz-
nicowe zakończyły w Pyrzyckim 
Domu Kultury występami arty-
stycznymi dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej z Oddziałami Integracyj-
nymi i  prezentacją książki „Bój o 
Pyrzyce 1945” autorstwa profesora 
Edwarda Rymara.

PP

foto: Waldemar Żak

UWAGA NA #FAKENEWS!
W związku z nieuzasadnioną paniką wywołaną w trak-

cie pandemii koronawirusa, apelujemy o rozsądek, odpo-
wiedzialność i niepowielanie kłamstw - #FakeNews!

Kilka dni temu pojawili się oszuści próbujący wykorzystać obecną 
sytuację, o czym informowaliśmy wcześniej.

Obecnie dostrzegamy kolejne „haniebne zachowania” - głównie 
w mediach społecznościowych oraz za pomocą komunikatorów prze-
kazywane są nieprawdziwe informacje dotyczące rzekomych zagro-
żeń, działań służb państwowych, które nie mają miejsca czy nawołujące 
wprost do paniki - są to niedopuszczalne i nieodpowiedzialne zachowa-
nia, nie mające żadnego oparcia w prawdzie.

Przypominamy, że jedynymi i prawdziwymi źródłami informacji 
są komunikaty przekazywane przez służby lub/i zamieszczane na ofi-
cjalnych stronach internetowych.

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się cho-
roby zakaźnej COVID-19, wywoływanej przez koronawirusa, dbając o 
zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Polaków, na bieżąco komunikaty 
przekazują również przedstawiciele najwyższych władz Państwa.

Należy pamiętać, że każda decyzja czy wprowadzane jakiegokolwiek 
ograniczenia muszą mieć swoje oparcie w przepisach prawa, a następnie 
ogłoszone do wiadomości publicznej!

Apelujemy o rozwagę, rozsadek, 
odpowiedzialność i unikanie paniki!

Rzecznik Prasowy 
Komendanta Głównego Policji 

insp. Mariusz Ciarka
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.
75 rocznica 
zakończenia walk o Pyrzyce

historykom. „…...musimy pamię-
tać, że stając tu dziś przed pomni-
kiem nie opowiadamy się za żadną 
z interpretacji historycznych, sto-
imy tu przede wszystkim po to, by 
oddać hołd poległym w II wojnie 
światowej. Spoglądając wstecz sta-
rajmy się wykorzystać naszą lo-
kalną historię by łączyć, a nie dzie-
lić” - powiedziała między innymi 
w trakcie uroczystości przed Po-
mnikiem Pamięci burmistrz Ma-
rzena Podzińska. Obchody rocz-
nicowe zakończyły w Pyrzyckim 
Domu Kultury występami arty-
stycznymi dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej z Oddziałami Integracyj-
nymi i  prezentacją książki „Bój o 
Pyrzyce 1945” autorstwa profesora 
Edwarda Rymara.

PP

foto: Waldemar Żak

W swej historii pocztówki 
często stawały się przedmio-
tem cenzury. Miało to już miej-
sce m.in. w Polsce pod zaborem 
rosyjskim po powstaniu listopa-
dowym. Co prawda nie znano 
wtedy pocztówek z obecnych jej 
form, ale istniała już korespon-
dencja.  Doszło wtedy do utwo-
rzenia specjalnej ku temu insty-
tucji - Ko mitetu Cenzury. Cen-
zura obejmowała swym zasię-
giem wszystkie dzieła literac-
kie i na ukowe, a także dzieła 
sztuki, jakie miały się ukazy-
wać. Wkrótce dołączyła do nich 
również widokówka. Do ich wy-
dawania nie zbędna była konce-
sja, którą udzielało – za pośred-
nictwem Zarządu Głównego 
do spraw druku – Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych. O taką 
koncesję starało się m.in. polskie 
wydawnictwo Listek. 

Dnia 19 października 1894 
roku wydano rozporządzenie Mi-
nisterstwa Spraw We wnętrznych 

Niecenzuralne pocztówki

Cesarstwa Rosyjskiego w sprawie 
poczty. Zgodnie z nią na pocztów-
kach nie mógł znajdo wać się herb 
państwa, natomiast zezwalało na 
umieszczanie na nich reklam i wi-
niet. Organy cenzury wydawały za-
kazy, obejmujące swym za sięgiem 
także pocztówki. Najstarszy zakaz, 
pochodzący z 18 lu tego 1899 roku 
odnosił się do aforyzmów na pocz-
tówkach prze stawiających polskich 
pisarzy. Dnia 06 września 1867 
roku wy dany został przez komisa-
rza policji ogólnik. Adresatami byli 
wła ściciele domów. Był to spis za-
kazanych przed miotów, obejmu-
jący: obrazy historyczne; pamięt-
niki, widoki i plany; portrety. 

Znajdowały się wśród nich 
obrazy znanych Polaków, pre-
zentujące wydarzenia hi storyczne. 
Aparaty państwowe, takie jak poli-
cja, miały za zadanie pilnować aby 
przestrzegano zakazów. Dążono 
do tego, aby wszystkie zakazane 
przedmioty były odda wane do od-
powiednich organów. Policja szu-

kała i konfiskowała to, czego nie 
oddano. W 1905 roku do obiegu 
nie dopuszczono pocztówek o cha-
rakterze religijnym, a także prze-
stawiające znanych Polaków. Kilka 
miesięcy później zakaz złagodzono 
i jedynie odnosił się do wizerun-
ków Kościuszki. 

Zdarzały się przypadki kon-
fiskat. Informacje na ten temat 
znajdowano w miejskich gaze-
tach. Można wymienić wiele przy-
padków, takie jak: 
- w 1906 roku skonfiskowano 100 
pocztówek wydanych  przez W. 
Wierzbickiego. Prze stawiały one 
powstanie z 1867 roku 04 sierp-
nia tego roku wszczęto postępo-
wanie sądowe wobec Wierzbic-
kiego, a same pocztówki zostały 
zniszczone, 
- w 1908 roku w wielu księgarniach 
w Wilnie znaleziono  pocztówki  
o tematyce patrio tycznej, a ich wła-
ścicieli karano,
- z powodu wystawienia pocztó-
wek o charakterze  politycz nym, 

zamknięto sklep Bolesława Pasz-
kowskiego w Krako wie,

Prezentowana widokówka do-
tyczy Pyrzyc z okresu sprzed II 
wojny światowej. Tymczasowa 
kaplica katolicka w Pyricach na 
Pomorzu” – taki zapis istniał na 
jej awersie przedstawiającym ple-
banię i świątynię katolicką. Wido-
kówka była  nietypową, bowiem 
rozpowszechnianą w Pyrzycach 
wśród samych Polaków (w pań-
stwie niemieckim). Przedwojenna 
nazwa ówczesnych Pyritz, została 
przetłumaczona jako - Pyrice. Na-
pis istniał, bowiem widać u dołu 
widokówki, że został dość sku-
tecznie ukryty – należy domnie-
mywać, że wysłanie takiej kore-
spondencji, z polską transkrypcją 
było niegodne dla nadawcy lub jej 
odbiorcy.    

Wykorzystano materiały Na-
tional Geographic Polska.
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” 
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     10 marca 2020 roku w ka-
plicy św. Ducha czyli Dziale Tra-
dycji Pyrzyckiej Biblioteki Pu-
blicznej - „Muzeum Ziemi Py-
rzyckiej” miało miejsce spotka-
nie informacyjne dotyczące dzia-
łalności Związku Dzieci Wojny.                                                                                                                                    
W spotkaniu wzięli udział miesz-
kańcy Pyrzyc (urodzeni przed 8 
maja 1945 roku) : Ferdynand Łuka-
sik, reprezentujący Związek Dzieci 
Wojny, Andrzej Szelążek dyrek-
tor Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Szczecinie, au-
tor książki „Dzieci Wojny. Historie 
prawdziwe. Ocalić od zapomnie-
nia”, Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska, radna Rady Miejskiej  
w Pyrzycach Małgorzata Piotrow-
ska, kierownik WEKSiZ Sylwia 
Gabryelczyk, dyrektor PDK Rafał 

Związek Dzieci Wojny 
w Pyrzycach

Roguszko i dyrektor PBP Magda-
lena Brzozowska – Wróblewska.

Spotkanie miało na celu przy-
bliżenie działalności Związku 
Dzieci Wojny, który służy integra-
cji środowiska małoletnich ofiar 
wojny 1939-1945, nie mających 18 
lat w dniu 8 maja 1945 roku  a także 
osób urodzonych do roku 1956; 
Udziela pomocy prawnej swoim 
członkom występującym z rosz-
czeniami o rekompensaty za ponie-
sione szkody oraz powstałe skutki 
ich następstw od rządów państw 
winnych II wojny światowej; inspi-
ruje i utrwala osobiste historyczne 
wspomnienia z okresu II wojny 
światowej; otacza opieką człon-
ków Stowarzyszenia i pozostałych 
po nich wdów i wdowców, zwłasz-
cza w zakresie spraw socjalnych  

i zdrowotnych; Reprezentuje inte-
resy swych członków wobec władz 
organów administracji państwowej 
i samorządowej oraz instytucji i or-
ganizacji społecznych, umacniania 
solidarność kombatantów w kraju  
i za granicą.

Obecni na spotkaniu pyrzycza-
nie wyrazili swoją zgodę na utwo-
rzenie Koła Terenowego Związku 

Dzieci Wojny, dlatego zapraszamy 
wszystkie osoby urodzone do 1956 
roku o zgłaszanie swojego akcesu 
o przystąpieniu do Związku Dzieci 
Wojny w Pyrzyckiej Bibliotece 
Publicznej przy placu Wolności 3  
w Pyrzycach (budynek PDK) oso-
biście lub telefonicznie pod nume-
rem: 91 570 15 69.

Dzień Kobiet 
w Starym Chrapowie

 29 lutego w świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Stare Chrapowo  
z okazji Dnia Kobiet zostało zor-
ganizowane spotkanie, którego ce-
lem była integracja i aktywizacja 
mieszkanek sołectwa Stare Chra-
powo. Inicjatywa mieszkańców zo-
stała zrealizowana w ramach środ-
ków finansowych z Funduszu So-

łeckiego. Zorganizowanie spotka-
nia integracyjnego przyniosło okre-
ślone rezultaty, takie jak m.in. ak-
tywnie spędzony czas przez miesz-
kanki sołectwa, wymiana doświad-
czeń, integracja i aktywizacja ko-
biet, poprawa samopoczucia wśród 
uczestników spotkania.

Kryminalni z pyrzyckiej ko-
mendy ujawnili wyroby akcyzowe 
nieopodal Pyrzyc. Zabezpieczono 
krajankę tytoniową oraz 200 sztuk 
papierosów o wartości uszczuplenia 
podatku akcyzowego na kwotę bli-
sko 32 tysiące złotych. Pyrzyccy po-
licjanci z Zespołu do Walki z Prze-
stępczością Gospodarczą w wy-
niku pracy operacyjnej w miniony 
czwartek zatrzymali 64 – letniego 
mieszkańca powiatu pyrzyckiego,  
w związku z posiadaniem nielegal-
nego tytoniu bez polskich znaków 
akcyzy. Kryminalni posiadając wie-
dzę, iż 64- latek wprowadza do ob-
rotu gospodarczego nielegalne wy-
roby akcyzowe udali się do miejsco-
wości pod Pyrzycami, gdzie na targo-
wisku miejskim zastali mężczyznę, 
który dobrowolnie wydał prawie 4 

kilogramy wyrobów akcyzowych w 
postaci krajanki tytoniowej. Następ-
nie podczas czynności przeszukania  
w miejscu zamieszkania mężczy-
zny policjanci zabezpieczyli ponad 
34 kilogramy suszu tytoniowego 
oraz 200 sztuk papierosów bez pol-
skich znaków akcyzy. Łączna war-
tość uszczuplenia podatku akcyzo-
wego wyniosła blisko 32 tysiące 
złotych na szkodę Skarbu Państwa. 
W związku z zabezpieczeniem  
w takiej ilości wyrobów nieposia-
dających znaków akcyzy skarbo-
wej 64- letni mężczyzna odpowie za 
przestępstwo z przepisów kodeksu 
karno-skarbowego przed sądem. Za 
popełnione przestępstwo grozi kara 
pozbawienia wolności do 3 lat.

PYRZYCCY KRYMINALNI ZABEZPIECZYLI 38 KILOGRAMÓW TYTONIU BEZ AKCYZY
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Jakie są możliwości szybkiego pod-
łączenia, czy są proste techniki mon-
tażu, bez prowadzenia gruntownych 
remontów?

 
W czasie prac potrzebne będzie zdjęcie 

ok. 3 kafelków, poza tym, w żaden sposób 
nie niszczy się dotychczasowego stanu ła-
zienki. Przeróbki instalacji w konkretnych 
mieszkaniach trwają zaledwie ok. 6 godzin, 
a całą instalację wykonuje firma wybrana 
przez administratora budynku. Geotermia 
dostarczy na swój koszt wymiennik ciepła, 
montowany indywidualnie w każdym bu-
dynku. Zapewni też serwis i odpowiedni do-
bór parametrów grzewczych.

Jak wyglądają takie prace?
Wszystkie prace związane z montażem 

węzła cieplnego są prowadzone w piwni-
cach i trwają około tygodnia, montaż pio-
nów z ciepłą wodą, z wykorzystaniem prze-
wodów kominowych wraz z instalacją od-
biorczą i zdjęciem piecyka w mieszkaniu to 
zaledwie 1 dzień na 1 pion.

Nie ma potrzeby demontować trwałych 
elementów w łazience, poza zdjęciem pie-
cyka gazowego.  Montaż polega na popro-
wadzeniu dwóch rurek o małej średnicy  
w miejsce odbioru wody w łazience, co jest 
indywidualnie uzgodnione z projektantem,  
a z łazienki czy kuchni zdemontowany zo-
stanie piecyk gazowy. 

 
Ważna jest cena. Ile kosztuje podgrzanie 
wody z sieci?

Poza oczywistymi walorami, koszt pod-
grzania 1 m3 wody jest niższy od podgrza-
nia jej gazem i wynosi ok. 14-18 zł m3. 
Ostateczna cena zależy od wielkości od-
bioru wody i liczby użytkowników. Im więcej 
osób w bloku zdecyduje się na ciepłą wodę, 
tym niższa cena. Dzięki zastosowaniu no-
woczesnych pomp, w budynkach nie ma 
żadnych problemów z cyrkulacją wody, na-
wet na najwyższych piętrach. Ciepła woda 
z kranu płynie niemal natychmiast i nie po-
trzeba na nią czekać oraz marnować dużej 
ilości zimnej wody.

Co oznacza osobny węzeł cieplny dla 
mieszkańców wspólnot czy spółdzielni?

Przede wszystkim niezależność. Miesz-
kańcy sami decydują, kiedy włączyć ciepło 
i kiedy zakończyć sezon grzewczy. Obec-
nie wiele budynków jest przyłączonych do 
węzłów zbiorowych, a decyzja o uruchomie-
niu dostaw ciepła musi być uzgadniana z in-
nymi użytkownikami. Trzeba pamiętać, że 
dostawy ciepła z węzła w bloku, to znaczne 
ograniczenie strat na sieci…i niższa cena. 

Ciepła woda z sieci, to bezpieczeństwo. 
Kiedy okna w mieszkaniach są zamknięte, 
zaczyna brakować powietrza niezbędnego 
do całkowitego spalenia gazu. I wtedy poja-
wia się poważny problem. Nikogo nie trzeba 
przekonywać, jak wielkim zagrożeniem są 
wadliwe piecyki, brak cyrkulacji w mieszka-
niach, a w konsekwencji zagrożenie zdro-
wia i życia tlenkiem węgla czyli czadem. 
Poza tym spalanie gazu, zabiera cenny tlen 
z naszego, domowego otoczenia.

Przełącz się na ekologie 
w dobrej cenie

W obecnej chwili duża część miesz-
kańców Pyrzyc korzysta z ciepłej wody  
z sieci miejskiej, co jest  bezpieczną i tań-
szą alternatywą od gazowych podgrze-
waczy wody, które słabo zdają egzamin  
w budownictwie wielorodzinnym. 

Co zmieniło się  jeśli chodzi o montaż 
wody w blokach i ile to kosztuje? 

Czy ciepła woda jest tańsza z geoter-
mii, niż z gazu?

” 
” 

W ciągu ostatnich lat nastąpił rozwój   
w branży ciepłowniczej. Geotermia nadąża 
za  zmianami, a pierwotne plany zaopatrze-
nia w ciepło podlegają rozwojowi. 

Już w roku 2019 kolejne wspólnoty przy 
ul. Kilińskiego zdecydowały się na własne 
węzły cieplne z dostawą ciepłej wody, li-
kwidując gazowe podgrzewacze, popu-
larnie zwane „junkersami”. Podłączono 
też budynki Pod Lipami i nowy blok na ul. 
Lipiańskiej. 

Rewolucja w ciepłownictwie dotyczy in-
nych miast, gdzie wcześniej do podgrza-
nia wody używany był gaz. Jednak ta stara  
i nie do końca bezpieczna metoda,  przy no-
woczesnych technikach montażu cwu – po 
prostu odchodzi do lamusa.

Mieszkańcy wspólnot i spółdzielni mogą 
zgłaszać wnioski o podłączenie cwu i mon-
taż indywidualnych węzłów na tegorocz-
nych zebraniach lub indywidualnie kierować 
zgłoszenia do administratorów. 

Podłączenia mogą być zrealizowane już 
w tym roku, z gwarancją niższej ceny i bez-
pieczeństwem użytkowania.  
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Wynagrodzenie wójta, burmi-
strza, czy prezydenta ustala rada 
miasta, gminy. Z reguły radni 
ustalają je na początku kadencji 
i rzadko się zdarza, by coś w tej 
materii zmieniali do jej końca. Są 
jednak wyjątki i od kilku dni na-
leży do nich zaliczyć gminę Przele-
wice. 12 marca odbyła się nadzwy-
czajna sesja rady gminy zwołana na 
wniosek radnych z jednym punk-
tem do przegłosowania w spra-
wie ustalenia wysokości wynagro-
dzenia Wójta Gminy Przelewice. 
Należy dodać, że radni wniosko-
dawcy zaproponowali w uchwale 
obniżenie wójtowi wynagrodzenia 
o 3 106.00 zł brutto, z dotychcza-
sowej kwoty 9392,00 zł brutto do 
6286 zł brutto. Po odczytaniu uza-
sadnienia do uchwały, w którym 
między innymi czytamy, że: „…Na 
przełomie 2018-2019 roku w Urzę-
dzie Gminy Przelewice przeprowa-
dzane zostały kontrole Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Szczecinie. 
Wystąpienia pokontrolne z dnia 23 
kwietnia 2019 r. pokazały szereg 
nieprawidłowości i uchybień w za-
rządzaniu wójta oraz pracy podle-
głych mu pracowników. Takie pro-
wadzenie urzędu nie wpłynęło do-
brze na jego funkcjonowanie. Sytu-
acja finansowa, w jakiej znalazła 
się Gmina Przelewice jest trudna. 
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych 
kredytów, pożyczek i obligacji na 
koniec roku 2019 wyniosło 10 040 
363,75 zł, Dodatkowo niespłacony 
limit w rachunku bieżącym w kwo-
cie 2 170 000,00 zł, który zwiększa 
się od 2018 roku generuje duże od-
setki, obciąża budżet i mocno ogra-
nicza rozwój gminy. Zdecydowany 
wzrost kosztów inwestycji realizo-
wanych przez Gminę Przelewice  
w latach 2017-2019, nieplano-
wane wydatki w projekcie budżetu 
na 2019 rok (zwiększona dotacja 
na Ogród Dendrologiczny, zwrot 
pieniędzy dla firmy Seweko Sp. z 
o.o), również przyczyniły się do za-
burzenia płynności finansowej na-
szej gminy. Nieunormowana sy-
tuacja z oświatą na terenie gminy 
Przelewice, rozdrobniona sieć 
szkół, niewystarczająca subwencja 
oświatowa i ustawowy wzrost wy-

Radni gminy Przelewice
zabrali wójtowi ponad 3 tysiące złoty

nagrodzeń nauczycieli to kolejny 
czynnik, który wpływa mocno na 
kondycję finansów naszego samo-
rządu. …Zły stan finansów Gminy 
potwierdza również fakt, że dnia 
31.12.2019 roku wójt bez zgody 
Rady Gminy podpisał umowę na 
pożyczkę krótkoterminową z BFF 
Banking Group. Mimo tych wszyst-
kich problemów nasz włodarz nie 
podjął skutecznych działań do 
wprowadzenia programu napraw-
czego w Gminie Przelewice, co kil-
kukrotnie sugerowała część Rady 
Gminy. Uchwała Nr XVI/95/2020 z 
dnia 11 lutego 2020 roku przyjęta 
przez Radę Gminy Przelewice o za-
miarze likwidacji Szkoty Podsta-
wowej w Jesionowie to krok, który 
może przyczynić się do zmniejsze-
nia wydatków samorządu. Kolej-
nym krokiem według Rady Gminy 
Przelewice powinno być ograni-
czenie wydatków na administrację  
i doprowadzenie do zmiany struk-
tury organizacyjnej urzędu. Bory-
kająca się cały czas z problemami 
finansowymi Gmina musi szukać 
oszczędności, pan wójt nie podziela 
jednak tego poglądu i zatrudnia 
nowego zastępcę wójta. Tak małej 
gminy w tej chwili, w ocenie rad-
nych jak i mieszkańców, nie stać 
na komfort zatrudniania wójta, za-
stępcy wójta i sekretarza. Do stwo-
rzenia i utrzymywania stanowiska 
sekretarza obligują wójta odpo-
wiednie przepisy. Natomiast sta-
nowisko zastępcy wójta nie jest 
wymagane.

W ocenie wnioskodawców 
uchwały, sytuacja finansowa Gminy 
Przelewice zmusza Radę Gminy 
Przelewice do obniżenia wynagro-
dzenie Wójta Gminy Przelewice 
pana Mieczysława Mularczyka. 
Wynagrodzenie powinno być dosto-
sowane do obecnych możliwości fi-
nansowych samorządu………...”

Do postawionych powyżej za-
rzutów odniósł się wójt Mieczy-
sław Mularczyk, który nie zgodził 
się z treścią uzasadnienia przed-
stawiając swoje argumenty i wyli-
czenia. Niestety, na sali obrad nie 
było chęci do polemiki z wójtem, 
można było dostrzec gołym okiem, 
że obniżka jest postanowiona i co 

by wójt nie przewiedział, to i tak 
stanie się faktem. Jedną z najda-
lej idących wypowiedzi była pro-
pozycja radnego Emila Skwarka, 
by w związku z tym, że gmina ma 
od kilku lat problemy finansowe  
i poprawy nie widać, rada i wójt 
powinni ustąpić, a w gminie Przele-
wice należy  rozpisać nowe wybory 

Mieczysław Mularczyk

Radny Emil Skwarek

samorządowe. Tematu nikt nie po-
ciągnął. Dziś wójt gminy Przele-
wice będzie zarabiał tylko kilka 
stów więcej niż jego zastępca. Czy 
przy takim nastawieniu większo-
ści rady gminy Mieczysław Mular-
czyk zechce dalej być wójtem?

RT 

 Sytuacja w temacie koronawi-
rusa jest tak dynamiczna, że nawet 
codzienna prasa ma problem z by-
ciem na bieżąco, mimo to spróbo-
waliśmy zebrać do obecnego wy-
dania Pulsu Powiatu garść infor-
macji o tym, jak wygląda sytuacja 
na dzień 16 marca, czyli tuż przed 
puszczeniem gazety do druku. Od-
pytywanie o aktualny stan rozpo-
częliśmy od Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach - „W związku z dyna-
micznie rozwijającą się sytuacją 
epidemiologiczną związaną z sze-
rzeniem się  koronawirusa SARS-
CoV-2 w Szpitalu Powiatowym w 
Pyrzycach wdrożone zostały pro-
cedury zabezpieczające według in-
strukcji i wytycznych Głównego In-
spektora Sanitarnego. W szpitalu 
obowiązuje również całkowity za-
kaz odwiedzin pacjentów przeby-
wających na wszystkich oddzia-
łach szpitalnych. Ponadto Szpital 
Powiatowy w Pyrzycach otrzymał 
wsparcie finansowe z budżetu pań-
stwa w kwocie 728 tys. zł w for-
mie dotacji celowej, z przeznacze-
niem na realizację zadań związa-
nych z zapobieganiem oraz zwal-
czaniem zakażenia wirusem SAR-
S-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się 
choroby zakaźnej wywołanej tym 
wirusem u ludzi. Umowa na dofi-
nansowanie została podpisana 10 
marca br. w Zachodniopomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim przez Wo-
jewodę Zachodniopomorskiego To-
masza Hinca oraz Starostę Pyrzyc-
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Radni gminy Przelewice
zabrali wójtowi ponad 3 tysiące złoty

Radny Emil Skwarek

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

       Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomościc nr 3/2020,                     
nr 4/2020, nr 5/2020, nr 6/2020, nr 7/2020, nr 8/2020, nr 9/2020 
przeznaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie 
wieczyste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości.

OSiR jako pierwszy wyznaczony  
na kwarantannę

- pod nadzorem epidemiologicznym – 27 osób
- kwarantanna domowa – 22 osoby
- wirus - 0

 Sytuacja w temacie koronawi-
rusa jest tak dynamiczna, że nawet 
codzienna prasa ma problem z by-
ciem na bieżąco, mimo to spróbo-
waliśmy zebrać do obecnego wy-
dania Pulsu Powiatu garść infor-
macji o tym, jak wygląda sytuacja 
na dzień 16 marca, czyli tuż przed 
puszczeniem gazety do druku. Od-
pytywanie o aktualny stan rozpo-
częliśmy od Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach - „W związku z dyna-
micznie rozwijającą się sytuacją 
epidemiologiczną związaną z sze-
rzeniem się  koronawirusa SARS-
CoV-2 w Szpitalu Powiatowym w 
Pyrzycach wdrożone zostały pro-
cedury zabezpieczające według in-
strukcji i wytycznych Głównego In-
spektora Sanitarnego. W szpitalu 
obowiązuje również całkowity za-
kaz odwiedzin pacjentów przeby-
wających na wszystkich oddzia-
łach szpitalnych. Ponadto Szpital 
Powiatowy w Pyrzycach otrzymał 
wsparcie finansowe z budżetu pań-
stwa w kwocie 728 tys. zł w for-
mie dotacji celowej, z przeznacze-
niem na realizację zadań związa-
nych z zapobieganiem oraz zwal-
czaniem zakażenia wirusem SAR-
S-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się 
choroby zakaźnej wywołanej tym 
wirusem u ludzi. Umowa na dofi-
nansowanie została podpisana 10 
marca br. w Zachodniopomorskim 
Urzędzie Wojewódzkim przez Wo-
jewodę Zachodniopomorskiego To-
masza Hinca oraz Starostę Pyrzyc-

kiego Stanisława Stępnia, wice-
starostę Ewę Gąsiorowską-Nawój  
i skarbnika Powiatu Andrzeja Wa-
bińskiego. W ramach dotacji reali-
zowane będą zakupy sprzętu me-
dycznego oraz materiałów niezbęd-
nych dla Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach w celu zapobiegania 
oraz zwalczania wirusa. Szpital bę-
dzie wyposażony m.in. w nowocze-
sne respiratory i kardiomonitory. 
Doposażenie szpitala w nowocze-
sny sprzęt medyczny w znaczący 
sposób zwiększy bezpieczeństwo 
zdrowotne mieszkańców powiatu 
pyrzyckiego oraz podwyższy ja-
kość usług medycznych świadczo-
nych na rzecz pacjentów. Aktual-
nie zakres działalności medycznej 
szpitala jest świadczony w standar-
dowym zakresie, jednak uwzględ-
niając zmieniający się stan epide-
miologiczny w kraju i na obszarze 
naszego powiatu może w każdej 
chwili zaistnieć potrzeba wprowa-
dzenia zmian organizacyjnych do-
stosowujących szpital do bieżącej 
sytuacji” - przekazał nam Mariusz 
Marek Przybylski p.o. dyrektora 

Ryszard Tański – Czy w związku 
z tak pokaźną kwotą środków  
i sprzętu przekazaną przez woje-
wodę, można się spodziewać, że w 
najbliższym czasie będziemy mieli 
w Pyrzycach oddział zakaźny, albo 
cały szpital zostanie przekształcony 
w szpital zakaźny?

Mariusz Marek Przybylski – 
Stan obecny jest taki, że zgodnie z 
decyzją wojewody zachodniopo-
morskiego w naszym województwie 
został wyznaczony jeden szpital 
zakaźny i jest to Samodzielny Pu-
bliczny Wojewódzki Szpital Zespo-
lony w Szczecinie przy ulicy Arkoń-
skiej. W naszym szpitalu oczywiście 
musimy być przygotowani na każdy 
wariant i dlatego czynimy przygo-
towania na każdą ewentualność, 
także na utworzenie w naszej pla-
cówce oddziału zakaźnego.  

Powiatowa stacja 
Sanitarno Epidemiologiczna

    Drugą instytucją, którą popro-
siliśmy o informacje to Powiatowa 
Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
 
R.T. - Ile osób z powiatu pyrzyc-
kiego do dnia 16.03.2020 zostało 
poddanych kwarantannie a ile 
obserwacji?
Iga Sindrewicz z PSSE - Do dnia 
16.03.2020r na godzinę 11.00 na 
terenie powiatu pyrzyckiego kwa-
rantanną domową objęto 22 osóby, 
natomiast pod nadzorem epidemio-
logicznym znajdują się 27 osoby.
R.T. - Czy u którejś z tych osób 
stwierdzono koronawirusa?
Iga Sindrewicz - U żadnej osoby z te-
renu powiatu pyrzyckiego nie stwier-
dzono zakażenia koronawirusem.  

Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego  

W powiecie pyrzyckim wy-
znaczone zostały już punkty dys-
lokacji podejrzewanych o zakaże-
nie koronawirusem, w Pyrzycach 
jest to hala OSiR, sala sportowa 
przy Szkole Podstawowej przy 
ulicy Rejtana, w Przelewicach pa-
łac i bursa Ogrodu Dendrologicz-
nego, w Lipianach hala sportowa 
i świetlice wiejskie w gminie Bie-
lice. „Jesteśmy przygotowani na 
100% jeżeli chodzi o halę OSiR, 
tutaj w ciągu dwóch godzin jeste-
śmy w stanie przygotować halę do 
pobytu dla 60 osób. W przygoto-
waniach tego miejsca jest olbrzymi 
udział gminy Pyrzyce, burmistrz 

i jej pracowników, jeżeli chodzi o 
pozostałe punkty, które pan wymie-
nił, to jeżeli zaistnieje taka koniecz-
ność to także w ciągu dwóch dni 
mogą po kolei zostać uruchomione 
i wyposażone. Dodam, że od piątku  
w starostwie pełnimy dyżury 24 go-
dziny na dobę, służymy informacją 
i pomocą można do nas dzwonić o 
każdej porze dnia i nocy” - przeka-
zał nam Andrzej Gumowski z Po-
wiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego.  

Urzędy gmin

Na dzień 16 marca zamknięte 
są dla interesantów Urząd Miejski  
w Pyrzycach, Urząd Gminy  
w Przelewicach, Urząd Gminy  
w Lipianach, oczywiście w wy-
mienionych urzędach są pracow-
nicy i procują, ale ze względów 
bezpieczeństwa kontakt z nimi od-
bywa się za pomocą poczty elek-
tronicznej lub telefonu wszelkie 
informacje na temat sposobu za-
łatwiania spraw na stornach www  
poszczególnych urzędów gmin. 
Urząd Gminy w Kozielicach zo-
stanie zamknięty dla interesantów 
od 17.03.2020. Natomiast Urzędy  
w Bielicach i Warnicach wprowa-
dziły znaczne ograniczenia w ob-
słudze. Także Starostwo Powia-
towe w Pyrzycach z dniem 16 
marca 2020 r. ograniczyło bez-
pośrednią obsługę interesantów. 
Tylko sprawy terminowe, niecier-
piące zwłoki będą załatwiane „te-
raz”, po wcześniejszym kontak-
cie telefonicznym i umówieniu się 
z pracownikiem na określoną go-
dzinę wizyty. W przypadku kon-
taktu bezpośredniego należy wcho-
dzić pojedynczo, po zapukaniu cze-
kać na wezwanie.  

 Jeszcze raz przypominamy, że 
w/w urzędy pracują!!! Są tam pra-
cownicy, którzy wykonują swoje 
obowiązki, niestety w związku z za-
istniałą sytuacją bezpośredni kon-
takt z nimi musi być ograniczony. 
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AKTUALNYCH INFORMACJI NA TEMAT KORONAWIRUSA 
NALEŻY SZUKAĆ TYLKO NA SPRAWDZONYCH, OFICJALNYCH 
STRONACH:

► MINISTERSTWA ZDROWIA 
► GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 
► PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA 
     PUBLICZNEGO PZH 
► ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA 
► NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 

Jednocześnie resort zdrowia wdraża ścisły nadzór nad oso-
bami objętymi kwarantanną domową. Policjanci będą przynaj-
mniej raz na dobę sprawdzać, czy osoby te znajdują się w miej-
scu kwarantanny oraz czy nie potrzebują pomocy. Zebrane in-
formacje będą przekazywane do służb sanitarnych i wojewodów. 
Sprawdzenie ma się odbywać głównie telefonicznie. 

Kontakt z policjantami ma zapewnić bezpieczeństwo za-
równo funkcjonariuszom jak i osobom objętym kwarantanną. 
Czynności wykonywać będą tylko i wyłącznie funkcjonariusze 
umundurowani.

Infolinia NFZ dotycząca koronowirusa: 800-190-590.

POLICJA OSTRZEGA

PRZED OSZUSTAMI

W ZWIĄZKU

Z KORONAWIRUSEM  

Policjanci przestrzegają przed nieuczciwymi zachowaniami osób, 
które wykorzystując epidemię koronawirusa oferują do sprzedaży środki 
mające rzekomo cudowne właściwości i zwalczające wirusa. Oferują je w 
Internecie lub podszywają się pod instytucje i organizacje mające na celu 
zwalczanie i zapobieganie szerzeniu się wirusa czy też zajmujące się jego 
leczeniem. 

Nie dajmy się oszukać 
i o każdym takim przypadku informujmy Policję.

► W Polsce odnotowano pierwsze zachorowania na koronawirusa, 
a policjanci w ostatnim czasie otrzymali sygnały o przypadkach oszustw 
z tym związanych. W sieci pojawiły się oferty sprzedaży środków m.in. 
amuletów czy cudownych herbatek, które mają rzekomo uchronić przed 
zachorowaniem na koronawirusa czy też w przypadku zarażenia spowo-
dować cudowne ozdrowienie. Problem dotyczy nie tylko nieuczciwych 
sprzedawców ale i podszywania się pod Służby Sanitarne i Minister-
stwo Zdrowia oraz inne instytucje i organizacje, które walczą z rozprze-
strzenianiem się i szerzeniem koronawirusa. Odnotowano przypadki nie-
uczciwych ofert i rozpowszechniania nie tylko w Internecie nieprawdzi-
wych informacji dotyczących właśnie ewentualnych metod leczenia tego 
wirusa.

    Policjanci przestrzegają przed tego typu oszustami. 
Nie dajmy się zwieść, nie kupujmy cudownych środ-
ków mających nas rzekomo uchronić przed zacho-

rowaniem na koronawirusa czy nagle uzdrowić. 
Nie wpuszczajmy też takich osób do swoich domów 

i o każdym tego typu przypadku informujmy Policję.

Niewypłacalny 74-letni „ŁOŚ”

Ponad 20 klubów wzięło udział w Otwartych Mistrzostwach Polski 
JKA kadetów, juniorów i seniorów 2020. Turniej odbył się w Baranowie 
koło Poznania.  Celem było wyłonienie najlepszych zawodników z po-
szczególnych konkurencji oraz powołanie do Kadry Polski JKA, a jedno-
cześnie możliwość wystartowania na Mistrzostwach Świata JKA w Tokio. 

Turniej był zorganizowany przez Japan Karate Association Polska. 
Nasi zawodnicy startowali w konkurencjach kumite, kata indywidualne 
i kata drużynowe. 

Klub Karate LZS ANTAI wywalczył łącznie 13 medali: 
2 złote, 1 srebrny i 10 brązowych.

Mistrzem Polski Karate został Adam Pieczyński, zdobywając 
złoty medal w Konkurencji Kata indywidualne chłopców 11 lat. 

Wicemistrzem Polski został Mateusz Socha w konkurencji Kata indy-
widualne chłopców 13-14 lat oraz brązowym medalistą Mistrzostw Polski 
w konkurencji Kata drużynowe 12-17 lat. 

Franciszek Przybylski otarł się o medal w konkurencji Kata indywidu-
alne chłopców 10 lat. Wszyscy nasi zawodnicy pokazali wysoki poziom 
wyszkolenia, godnie reprezentowali KLUB KARATE LZS ANTAI, swoje 
gminy oraz powiat Pyrzyce . Życzymy dalszych sukcesów sportowych. 

OSS!

Mamy 
Mistrza Polski 
Karate

Powiat pyrzycki 
ma nowego radnego
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27 lutego br. w Zachodniopo-
morskim Urzędzie Wojewódzkim 
w  Szczecinie odbyła się uroczy-
stość wręczenia odznaczeń i me-
dali dla osób wyróżnionych za 
zasługi w obronie suwerenności i 
niepodległości państwa polskiego. 
Jest to odznaczenie państwowe, 
które otrzymują działacze opozy-
cji antykomunistycznej lub osoby 
represjonowane z powodów poli-
tycznych. Odznaczenia i medale  
wręczał wicewojewoda szczeciński 
Marek Subocz.

Za zasługi dla Niepodległej 
Medalem Stulecia Odzyskanej Nie-
podległości, przyznanym przez 

Pan Józef Swat odznaczony 
Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

Koło Łowieckie „Łoś” w Py-
rzycach powstało w 1946 roku. 
Od samego początku gospodaro-
wało na terenach powiatu pyrzyc-
kiego, obecnie w obwodzie po-
lnym o powierzchni ok. 12 800 
hektarów. Koło w 2016 roku ob-
chodziło swoje 70 urodziny. Nie-
stety już wiemy, że kolejnych tak 
okrągłych urodzin myśliwi nale-
żący do koła obchodzić nie będą. 
Zarząd Koła na swoim posiedzeniu  
25 lutego 2020 podjął decyzję o li-
kwidacji koła z powodów finanso-
wych. Jak czytamy w piśmie roze-
słanym do gmin, zasadniczym po-
wodem upadku koła jest trudna sy-
tuacja finansowa związana z wypła-
tami odszkodowań z tytułu szkód 

Policjanci przestrzegają przed nieuczciwymi zachowaniami osób, 
które wykorzystując epidemię koronawirusa oferują do sprzedaży środki 
mające rzekomo cudowne właściwości i zwalczające wirusa. Oferują je w 
Internecie lub podszywają się pod instytucje i organizacje mające na celu 
zwalczanie i zapobieganie szerzeniu się wirusa czy też zajmujące się jego 
leczeniem. 

Nie dajmy się oszukać 
i o każdym takim przypadku informujmy Policję.

► W Polsce odnotowano pierwsze zachorowania na koronawirusa, 
a policjanci w ostatnim czasie otrzymali sygnały o przypadkach oszustw 
z tym związanych. W sieci pojawiły się oferty sprzedaży środków m.in. 
amuletów czy cudownych herbatek, które mają rzekomo uchronić przed 
zachorowaniem na koronawirusa czy też w przypadku zarażenia spowo-
dować cudowne ozdrowienie. Problem dotyczy nie tylko nieuczciwych 
sprzedawców ale i podszywania się pod Służby Sanitarne i Minister-
stwo Zdrowia oraz inne instytucje i organizacje, które walczą z rozprze-
strzenianiem się i szerzeniem koronawirusa. Odnotowano przypadki nie-
uczciwych ofert i rozpowszechniania nie tylko w Internecie nieprawdzi-
wych informacji dotyczących właśnie ewentualnych metod leczenia tego 
wirusa.

    Policjanci przestrzegają przed tego typu oszustami. 
Nie dajmy się zwieść, nie kupujmy cudownych środ-
ków mających nas rzekomo uchronić przed zacho-

rowaniem na koronawirusa czy nagle uzdrowić. 
Nie wpuszczajmy też takich osób do swoich domów 

i o każdym tego typu przypadku informujmy Policję.

Niewypłacalny 74-letni „ŁOŚ”
łowieckich. W powyższym piśmie 
czytamy, że w sezonie łowieckim 
2017/2018 koło musiało wypłacić 
za szkody kwotę 63052,00 zł, za 
sezon 2018/2019 kwotę 63060,00 
zł a za sezon 2019/2020 168 
384,00 zł już zostało wypłacone i 
pomimo braku środków na koncie 
koło zobowiązane jest do wypłaty 
do 30.03.2020 kwoty 74430,00 
zł. Mimo podejmowanych działań 
przez myśliwych 74- letniego koła 
nie dało się uratować. Obecnie ma-
jątkiem zasłużonego koła i jego zo-
bowiązaniami zajmować się będzie 
likwidator. 

PP 
 

Prezydenta RP Andrzeja Dudę, 
odznaczonych zostało 20 osób.  
Wśród tych osób był również pan 
Józef Swat, mieszkaniec naszej 
gminy, który pełni funkcję radnego 
RG.  

Serdecznie gratulujemy panu Jó-
zefowi postawy patriotycznej i zaan-
gażowania na rzecz obrony  niepod-
ległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej informacji na ten te-
mat na stronie: http://www.szcze-
cin.uw.gov.pl/?type=article&ac-
tion=view&id=11687

Podczas ostatniej sesji Rady 
Powiatu radni uzupełnili swój 
skład, przez kilka ostatnich sesji  
obradowali w 14-osobowym skła-
dzie. Brak jednego radnego jest 
wynikiem wygaszenia przez Radę 
Powiatu mandatu Artura Pniew-
skiego, przypomnijmy, że pozba-
wienie go funkcji związane było 
z tym, że Pniewski nie dostarczył 
w wyznaczonym terminie swo-
jego oświadczenia majątkowego za 
2018 rok. 

Po kilku miesiącach prawnego 
sporu mandat Pniewskiego został 
skutecznie wygaszony. Fotel po 
Pniewskiem, według wyniku wy-
borczego, przypadł Stanisławowi 
Wądołowskiemu, który zdobył 
także z listy KW Skuteczny Samo-
rząd drugi wynik podczas wybo-
rów samorządowych w 2018 roku. 

Powiat pyrzycki 
ma nowego radnego

Stanisław Wądołowski

Wądołowski także podczas se-
sji na której został zaprzysiężony, 
przystąpił do Klubu Radnych PiS, 
mimo tego, że jak twierdzą nie-
którzy, przez lata sympatyzował  
z PSL. 

PP

Artur już nam nie zagra 
na akordeonie

W ubiegłym tygodniu odszedł od nas Artur Marcinkiewicz, dla 
wielu kolega, dla innych przyjaciel, a dla wszystkich na pewno ważna 
osoba w historii miasta i gminy Pyrzyce, w historii regionu.
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Podczas gali „Sportowego Podsumowania Roku 2019”, która odbyła 
się 4 marca 2020 w Operze na Zamku najlepsi sportowcy, trenerzy, szkoły 
i kluby zostali uhonorowani nagrodami i pucharami, wręczanymi przez 
członków Zarządu Urzędu Marszałkowskiego: Annę Bańkowską i Stani-
sława Wziątka.

LKS Spartakus Pyrzyce został sklasyfikowany na VI miejscu, a po-
konały nas takie „tuzy” klubowe jak:MKS Kusy Szczecin, MKP Szcze-
cin,KK Ziemia Darłowska, BKS Skorpion Szczecin, BKS Olimp Szcze-
cin /sklasyfikowano 194 kluby/.

Do tak wysokiego miejsca przyczyniły się liczne sukcesy zawodni-
czek i zawodników w dyscyplinie sumo i zapasy na arenach krajowych  
i międzynarodowych.

Wyróżnienie odebrali trenerzy: E. Klimczak i G. Jasek oraz prezes B. 
Kowalski.

Na zdjęciu - od lewej - G. Jasek, T. Paciejewski szef WZ LZS, B. Ko-
walski, G. Klimczak, S. Wziątek

Puchar Polski kadetów można uznać za udany, jeden medal srebrny 
Bartka Ochrońskiego oraz V miejsca Eryka Rzeszewskiego dają pewne 
dwa awanse do OOM i cel w połowie osiągnięty . Reszta chłopaków na 
miejscach: Oskar Nowakowski i Filip Górecki daleko w kategorii 60 kg. 
Eryka Pacyna 71 kg XII miejsce i to można uznać za dobre miejsce oraz 
Kacper Krawczak w 80 kg zajmuje ostatecznie XV miejsce. Przed nami 
miesiąc do kolejnego Pucharu i jeżeli chłopaki uwierzą, że potrafią to zro-
bić, to awans będzie pewny. Ciekawostką jest również to, że po dobrym 
turnieju Bartek Ochroński został powołany przez trenera kadry narodowej 
juniorów młodszych na turniej do Estonii do miasta Tallin. Gratulacje. 
Jeszcze o nas będzie głośno bierzemy się za robotę.,

Dwa dni później 5 marca w 
siatkówkę grały dziewczęta z  rocz-
nika 2000 i młodsze w ramach Li-
cealiady. Tym razem gospodarzem 
turnieju był ZS nr 2 CKU w Pyrzy-
cach, a walka o tytuł rozstrzygnęła 
się między dwoma pyrzyckimi 
szkołami ponadpodstawowymi. Po 
4-setowym pojedynku, puchar za 
pierwsze miejsce w powiecie od-
bierały uczennice ZS nr 1 w Py-
rzycach trenowane przez Dariusza 

SIATKARSKIE POTYCZKI
3 i 5 marca 2020 r. rozegrano 

kolejne finały powiatowe w siat-
kówce prowadzone przez Powia-
towy Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Pyrzycach.  Na pierw-
szy ogień poszli uczniowie klas VII 
i VIII (rocznik 2005 - 2006). W hali 
OSiR po 3 reprezentacje dziewcząt 
i chłopców stanęły do walki o ty-
tuł Mistrza Powiatu Pyrzyckiego. 
W obu przypadkach najlepsi oka-
zali się siatkarze i siatkarki z SP z 
OI w Pyrzycach, wygrywając po 2 
pojedynki.  Poziom sportowy w tej 
kategorii wiekowej niestety nie po-
zwala realnie myśleć o czołowych 
miejscach w finale wojewódz-

kim, gdzie w ostatnich latach py-
rzyccy siatkarze święcili tryumfy.  
Chłopcy prowadzeni przez Roberta 
Tobołę grali w składzie: Mateusz 
Słota, Jarosław Polewczak, Mi-
kołaj Kurzawa, Eryk Tryka, Oli-
wier Dub, Kacper Rzepiak, Oli-
wier Woźniak, Bartosz Płotnicki, 
Tomasz Kołoszycz. Gabriela Czaja 
sprawowała opiekę nad dziewczę-
tami: Zuzanną Betyną, Vanessą 
Bulak, Dominiką Frątczak, Nikolą 
Kadłubek, Oliwią Marczak, Julią 
Orłowska, Leną Rogowską, Kingą 
Chmielewską, Amelią Kamińską, 
Zuzanną Szydło. 

Gąsławskiego: Ela Nowacka, Syn-
tia Bryk, Aurelia Matyńka, Bianka 
Łakatosz, Martyna Chojnacka, 
Klaudia Bartosińska, Julia Wróbel, 
Malwina Maćkowiak, Aleksandra 
Sroka, Lila Zdunowska, Nikola 
Krysiak.  

Wyniki:
I m ZS nr 1 Pyrzyce 
II m ZS nr 2 CKU Pyrzyce

Piotr Olech  

Wyniki:
Dziewczęta:
1 m SP z OI Pyrzyce 
II m SP Pyrzyce 
III m SP Mielęcin 

Chłopcy:
I m SP z OI Pyrzyce
II m SP Żabów
III m SP Mielęcin 

Puchar pyrzyckich kadetów

LKS SPARTAKUS PYRZYCE WŚRÓD 
NAJLEPSZYCH KLUBÓW WOJEWÓDZTWA



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 4                                                                16.03.2020  15                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 4                                              

REDAKCJA: Dwutygodnik PULS POWIATU 74-240 Lipiany ul. Bema 22 e-mail: redakcja@pulspowiatu.pl; www.pulspowiatu.pl;  Redaktor naczelny: Ryszard Tański tel: 
510 185 777, e-mail: naczelny@pulspowiatu.pl., e-mail: reklama@pulspowiatu.pl  Stali współpracownicy:  Wojciech Kuźmiński Wydawca: MANUFAKTURA360  Za treść 
ogłoszeń, reklam i listów redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

Puchar Polski kadetów można uznać za udany, jeden medal srebrny 
Bartka Ochrońskiego oraz V miejsca Eryka Rzeszewskiego dają pewne 
dwa awanse do OOM i cel w połowie osiągnięty . Reszta chłopaków na 
miejscach: Oskar Nowakowski i Filip Górecki daleko w kategorii 60 kg. 
Eryka Pacyna 71 kg XII miejsce i to można uznać za dobre miejsce oraz 
Kacper Krawczak w 80 kg zajmuje ostatecznie XV miejsce. Przed nami 
miesiąc do kolejnego Pucharu i jeżeli chłopaki uwierzą, że potrafią to zro-
bić, to awans będzie pewny. Ciekawostką jest również to, że po dobrym 
turnieju Bartek Ochroński został powołany przez trenera kadry narodowej 
juniorów młodszych na turniej do Estonii do miasta Tallin. Gratulacje. 
Jeszcze o nas będzie głośno bierzemy się za robotę.,

SIATKARSKIE POTYCZKI

Gąsławskiego: Ela Nowacka, Syn-
tia Bryk, Aurelia Matyńka, Bianka 
Łakatosz, Martyna Chojnacka, 
Klaudia Bartosińska, Julia Wróbel, 
Malwina Maćkowiak, Aleksandra 
Sroka, Lila Zdunowska, Nikola 
Krysiak.  

Wyniki:
I m ZS nr 1 Pyrzyce 
II m ZS nr 2 CKU Pyrzyce
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Chłopcy:
I m SP z OI Pyrzyce
II m SP Żabów
III m SP Mielęcin 

Puchar pyrzyckich kadetów

LKS SPARTAKUS PYRZYCE WŚRÓD 
NAJLEPSZYCH KLUBÓW WOJEWÓDZTWA

1 stycznia 2004 roku weszła w życie ustawa o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. Na jej mocy podatnik płacący podatek do-
chodowy od osób fizycznych może przeznaczyć 1% swojego należnego 
podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego 
znajdującej się na oficjalnej liście tego rodzaju organizacji. Główną ideą 
przekazywania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego 
miało być oddanie w ręce podatników decyzji o tym, komu chcą pomóc. 
Spodziewano się, że w ten sposób fundusze pomocowe pozostaną w ob-
rębie lokalnych społeczności. Jednakże Polacy częściej przelewają swoją 
pomoc na ogólnie znane, duże organizacje, zamiast wspierać działalność 
lokalnych inicjatyw. Jest to spowodowane większą znajomością dużych 
fundacji, niż małych świetlic czy stowarzyszeń. W powiecie pyrzyckim 
wiele organizacji, osób korzysta z możliwości pozyskania w ten sposób 
środków na swoją działalność, potrzeby zdrowotne i inne. Dlatego zwra-
camy się prośbą o przemyślane podzielenie się w tym roku 1 % na wła-
snym podwórku, rozejrzyjcie się wokół siebie, czy nie ma tam potrzebu-
jących, których można wesprzeć właśnie 1%.  

Uważasz, że 1 procent to niewiele? 
Jego siła potrafi być ogromna! 

PP

Podziel się procentem po sąsiedzku
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W lutym br. wójt gminy Mie-
czysław Mularczyk wraz z panią 
kierownik USC Małgorzatą Kę-
dziorą odwiedzili mieszkańców na-
szej gminy, którzy obchodzili  ju-
bileusz 90-tych i 95-tych urodzin. 
Byli to: pani Olga Wieczorkiewicz, 
pani Halina Robak i pan Stanisław 
Olchowy. Pana Stanisława odwie-
dziła również pani sołtys Włady-
sława Cenarska.

Wójt gminy składając życze-
nia naszym Jubilatom pogratulo-
wał pięknych rocznic, wręczył listy 
gratulacyjne i  symboliczne upo-
minki.  Do życzeń dołączyły się pa-
nie Małgorzata i  Władysława. 

Spotkania przebiegały w miłej 
i rodzinnej atmosferze, a co ważne  
były okazją do wielu wspomnień 
z lat młodości naszych Jubilatów.  
Warto podkreślić, że wśród nich 
byli świadkowie historycznych wy-
darzeń  i powojennych przesiedleń, 
a w sposób szczególny doświad-
czył tego nasz weteran II wojny 
światowej kpt. Stanisław Olchowy. 

Jubilaci wychowali wspaniałe 
dzieci i dochowali się wielu wnu-
cząt i prawnucząt. 

Serdecznie gratulujemy 
i życzymy naszym 
Drogim Jubilatom 

 wszelkiej pomyślności i dobrego 
zdrowia  na dalsze lata życia!

Kolejne piękne jubileusze 
w gminie Przelewice

Świat obok               nas
Mamy paszporty, więc jak ze-

chcemy i będzie nas stać poje-
chać na tak zwany koniec świata 
i cieszyć oczy tym, co tam zoba-
czymy, zdjęcia z znanymi budow-
lami w tle zapełniają nasze facebo-
oki i instagramy. My w Pulsie Po-
wiatu będziemy chwalić tych, któ-
rzy chwalą to co nasze, nie jakiś 
tam Manhattan, Los Angeles itd. 
I żeby zaprzeczyć popularnemu 
powiedzeniu: „Cudze chwalicie, 
swego nie znacie...”rozpoczynamy 
cykl „Świat obok nas” od publika-
cji zdjęć mieszkańca Lipian, pasjo-
nata fotografii  Mariana Białkow-
skiego, który od kilkunastu lat po-
luje z aparatem fotograficznym na 
otaczającą  florę i faunę na tere-
nie powiatu pyrzyckiego i myśli-
borskiego. Dziś pierwsza publika-
cja w wersji papierowej, a już nie-
długo także na stronie www.pul-
spowiatu.pl       

Zdjęcie wykonane 11.03.2020 
na skraju lasu w pobliżu Jeziora 
Chłop 

  Rudzik, jest pospolitym miesz-
kańcem wszelkiego typu lasów  
i parków. Samce nie różnią się od 
samic. Nasze rudziki,zimują w re-
jonie Morza Śródziemnego. Nie-
liczne także zimują.  Zaraz po przy-
byciu z zimowisk, samce zaczynają 
intensywnie śpiewać, także póź-

nym wieczorem. Kończą swe wo-
kalne popisy, gdy już robi się pra-
wie ciemno, a wszystkie pozostałe 
leśne ptaki dawno śpią. Samce 
wiosną są niezwykle agresywne. 
Śpiewają, ganiają się od świtu do 
zmierzchu, a w przerwach żerują. 
Sytuacja stabilizuje się,gdy granice 
rewirów zostaną ustalone i pojawią 
się samice. Samce nadal intensyw-
nie śpiewają, ale nie uganiają się 
już za rywalami z sąsiedztwa, gdyż 
pilnują samic. Pierwszy lęg roz-
poczyna się na przełomie kwietnia 
i maja. Drugi w czerwcu. W razie 
utraty lęgu, pary przystępują do 
ponownego. Gniazda buduje na 
ziemi,pod pniami drzewa, w płyt-
kich dziuplach,a nawet na weran-
dzie lub w drewutni. Samica wysia-
duje 5-6 jaj. Roczna śmiertelność 
ptaków dorosłych wynosi około 
60%, a młodych nawet ponad 70% . 
W bliskim obcowaniu z rudzi-
kiem zawsze zwracają uwagę duże, 
piękne, spokojne oczy.

 
Cykl „Świat obok nas” jest miej-
scem otwartym, czekamy oczywi-
ście na innych zachwyconych przy-
rodą obok nas, tych którzy zechcą 
się podzielić swoim zachwytem  
z innymi.

PP


