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W tym tygodniu w Drawsku 
Pomorskim rozpoczęły się pol-
sko-amerykańskie ćwiczenia woj-
skowe Defender – Europe 20 Plus 
zorganizowane przez Stany Zjed-
noczone i Polskę, ćwiczenia woj-
skowe na poligonie potrwają do 
19 czerwca.

Amerykańscy żołnierze, mimo 
napiętego harmonogramu ćwi-
czeń, przyjęli propozycję wspól-
nego odwiedzenia Centrum Pla-
cówek Opiekuńczo-Wychowaw-

Pyrzyccy kryminalni zatrzy-
mali kolejną osobę podejrzaną  
o posiadanie narkotyków. Sku-
teczna praca operacyjna funkcjo-
nariuszy pozwoliła ustalić spraw-
cę i zabezpieczyć prawie 270 gra-
mów narkotyków. 

Policjanci z Komendy Powia-
towej Policji w Pyrzycach pro-

ARESZT ZA POSIADANIE ZNACZNYCH ILOŚCI NARKOTYKÓW

wadząc działania wymierzone 
w przestępczość narkotykową 
tym razem dotarli do 29-letniego 
mieszkańca powiatu pyrzyckiego. 
Działania pyrzyckich kryminal-
nych pozwoliły na ustalenie ko-
lejnego adresu mężczyzny, który 
w miejscu zamieszkania posiada 
narkotyki.

Funkcjonariusze, po dokład-
nej weryfikacji uzyskanych infor-
macji, zatrzymali 29-latka, który 
w swoim mieszkaniu i samocho-
dzie posiadał bez mała 270 gra-
mów narkotyków w postaci amfe-
taminy i marihuany. Mieszkaniec 
powiatu pyrzyckiego usłyszał za-
rzut posiadania znacznych ilości 
narkotyków.

Decyzją sądu najbliższe 3 
miesiące spędzi w areszcie tym-
czasowym. Zgodnie z Ustawą za 
posiadanie znacznych ilości środ-
ków odurzających grozi mu ka-
ra nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności.

 
mł. asp. Marcelina Rusin

Czy można obdarowując ko-
goś jednocześnie wystawić go na 
niesmaczną debatę? Ano w Py-
rzycach można. Pewien mieszka-
niec gminy Pyrzyce złożył wnio-
sek o uhonorowanie niedawno 
zmarłej osoby, człowieka znane-
go w środowisku pyrzyckiej kul-
tury od lat, animatora tejże kul-
tury zwłaszcza w środowiskach 
wiejskich, instruktora muzyki, za-
łożyciela licznych zespołów śpie-
waczych, samorządowca po-
przez nadanie imienia Pyrzyckie-
mu Domowi Kultury właśnie jego 
nazwiskiem.

Wymieniamy 
instalację na lepszą

Ów pyrzyczanin pomysłodawca 
złożył wniosek do Komisji Skarg 
i Wniosków w Radzie Miejskiej 
w Pyrzycach, która to w składzie: 
radny Hubert Łuszczyk i radny 
Damian Błażejewski (radny Pa-
weł Retecki ze względów oso-
bistych wyłączył się ze sprawy) 
dość bezrefleksyjnie i bez kon-
sultacji społecznych uznała, że 
wniosek pyrzyczanina jest zasad-
ny i należy go przyjąć. Na sesji, 
podczas której rozpatrywano opi-
nię komisji, doszło do burzliwej 
dyskusji, podczas której wszyscy 
mówcy okazywali się najlepszy-

Co dalej z imieniem dla PDK?
mi przyjaciółmi zmarłego, ale co 
do opinii zaprezentowanej przez 
komisję zgody już nie było. Obec-
ni radni podzielili się na dwie gru-
py: tych którzy uważali, że zmar-
łego należy uhonorować, ale na-
leży to przeprowadzić poprzez 
konsultacje z mieszkańcami gmi-
ny Pyrzyce i środowiskiem kultury 
i na tych, którzy uznali, że wnio-
sek jaki jest każdy widzi i trzeba 
go przyjąć. 
Już sama dyskusja podczas se-
sji budziła niesmak, ale przenie-
sienie i rozkręcenie jej na fanpa-
ge „Co piszczy w gminie Pyrzy-

ce” z tytułem „Działo się ...” było 
już czymś bardzo niesmacznym. 
Na szczęście ktoś, kto zamieścił 
ten post, po kilku dniach refleksji 
go usunął. Dziś mamy uchwałę 
większości Rady Miejskiej w Py-
rzycach uznającą opinię komi-
sji Skarg i Wniosków za zasad-
ną i pytanie, co dziś zrobią rad-
ni, którzy głosowali za jej przyję-
ciem? Jak ogarną całe zamiesza-
nie tak, by z jednej strony uhono-
rować osobę zmarłą zgodnie z jej 
zasługami, a z drugiej uszanować 
mieszkańców gminy Pyrzyce?

RT    
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czeń, przyjęli propozycję wspól-
nego odwiedzenia Centrum Pla-
cówek Opiekuńczo-Wychowaw-

Amerykanie w Centrum 

czych w Pyrzycach, którą złożył 
im płk. Maciej Paul z 14  Zachod-
niopomorskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej.

W imieniu władz Powiatu go-
ści przywitała wicestarosta Ewa 
Gąsiorowska Nawój - „Cieszę się 
bardzo z tej wizyty, mam nadzieję, 
że zaowocuje ona kolejnymi po-
mysłami i oczywiście zapraszam 
do odwiedzania naszego powia-
tu częściej. Jesteśmy bardzo za-
interesowani współpracą. Dzię-

kuje żołnierzom WOT ze Szcze-
cina za pomysł przyjazdu właśnie 
do naszego Centrum Placówek 
Opiekuńczo-Wychowawczych”.

Kilkunastu amerykańskich żoł-
nierzy zaprezentowało swoje pod-
stawowe wyposażenie, był czas 
na gry sportowe, rozkładanie na-
miotów i liczne pytania.  

- „Dziękuję wszystkim za za-
proszenie nas do Pyrzyc, szcze-
gólnie naszym kolegom z 14 
Zachodniopomorskiej Brygady 

Obrony Terytorialnej, którzy za-
proponowali właśnie Pyrzyce. 
Mam nadzieję, że będą kolejne 
takie spotkania żołnierzy amery-
kańskich w tym miejscu, że przy-
jedziemy do Pyrzyc i spotkamy 
się po raz kolejny z podopieczny-
mi Domu Dziecka”  -  to słowa ka-
pitana Michaela McDonalda.

Wśród wychowanków Cen-
trum Placówek Opiekuńczo-Wy-
chowawczych w Pyrzycach wi-
dać już zadatki na zawodowych 
żołnierzy. Może ta wizyta i plano-
wane kolejne spotkania będą pre-
tekstem do najpierw szkolnych,  
a później zawodowych decyzji 
podopiecznych Centrum.

„Ciszę się z tej wizyty żołnierzy 
amerykańskich w naszej placów-
ce, mam nadzieję, że to nawią-
zanie współpracy zaowocuje na 
przykład rozpoczęciem nauki ję-
zyka dla naszych podopiecznych, 
będzie to kolejny impuls do zdo-
bywania wiedzy. Dziś, jak widzi-
my, dzieci mogły spotkać się z żoł-
nierzami, zapoznać z wyposaże-
niem osobistym żołnierzy amery-
kańskich, mogły zadawać pytania 
i ćwiczyły  także rzuty piłką do rug-
by"  - powiedział Zdzisław Wudar-
czyk dyrektor Centrum Placówek  
Opiekuńczo-Wychowawczych w 
Pyrzycach,

ARESZT ZA POSIADANIE ZNACZNYCH ILOŚCI NARKOTYKÓW

Decyzją sądu najbliższe 3 
miesiące spędzi w areszcie tym-
czasowym. Zgodnie z Ustawą za 
posiadanie znacznych ilości środ-
ków odurzających grozi mu ka-
ra nawet do 10 lat pozbawienia 
wolności.

 
mł. asp. Marcelina Rusin

W okolicy i na terenie geo-
termii zielono i kwitnąco, a w hali 
głównej praca wre. Wykorzystując 
czas zmniejszonego zapotrzebo-
wania na energię cieplną, wyko-
nujemy przeglądy, modernizacje 
urządzeń i instalacji ciepłowni-
czych. W ostatnich dniach doko-
naliśmy wymiany 30-metrowego 
fragmentu rurociągu geotermal-
nego. Nowa rura wykonana jest z 
czteromilimetrowej stali nierdzew-
nej odpornej na działanie solanki, 
co zapewni bezpieczeństwo i dłu-
gie lata bezawaryjnego funkcjono-
wania układu geotermalnego.

Wcześniej ta część instalacji 
była wyłożona rurami plastikowy-
mi, jednak w związku ze zwięk-

Wymieniamy 
instalację na lepszą

szeniem przepływu wody geoter-
malnej i wyższym ciśnieniem, ist-
niało zagrożenie pękania rur.

Przez układ geotermalny 
przetłacza się dużo więcej gorą-
cej wody z odwiertu GT-1 bis, co 
oznacza wyższą efektywność od-
nawialnego źródła energii do pro-
dukcji ciepła i ograniczenia w zu-
życiu gazu.

W 2019 roku Geotermia osią-
gnęła najlepszy wynik w całej hi-
storii, tj. 73 % produkcji pochodzi 
z wody geotermalnej. Utrzyma-
nie takiej tendencji będzie mia-
ło wpływ na niższe ceny ciepła w 
kolejnych sezonach. 
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Pyrzyccy dzielnicowi  w jed-
nym z mieszkań na terenie mia-
sta zabezpieczyli 3 krzewy mari-
huany. Jak się okazało, 28-letni 
mężczyzna, po kłótni z partnerką, 
chcąc zrobić jej na złość, sam za-
wiadomił o uprawie policję.

Oficer dyżurny pyrzyckiej jed-
nostki odebrał telefon ze zgłosze-
niem, iż w jednym z mieszkań na 
terenie Pyrzyc znajdują się krza-
ki konopi. Na miejsce skierowani 
zostali dzielnicowi, którzy w chwi-
li przyjazdu zauważyli wybiegają-
ce z klatki młode kobiety z dziec-
kiem. Na widok mundurowych ko-
biety były wyraźnie zdenerwowa-
ne. W czasie legitymowania i krót-
kiej rozmowy, jedna z nich przy-
znała, że pod wskazanym adre-
sem wynajmuje mieszkanie wraz 
z partnerem. Po sprzeczce, do 
której doszło pomiędzy nimi 28-la-
tek wychodząc z mieszkania za-
dzwonił na Policję z informacją, 
że w domu są krzaki marihuany.

W mieszkaniu policjanci fak-
tycznie w jednym z pomieszczeń 
na parapecie ujawnili trzy donicz-
ki z krzewami konopi. Skierowa-
ni na miejsce kryminalni w trakcie 
czynności zabezpieczyli rośliny  
w wysokości 50 - 60 cm. Podczas 
czynności okazało się, że „upra-
wa” należy do 28-latka, który sam 
poinformował o tym fakcie Poli-
cję. Mężczyzna w dniu interwencji 
oddalił się z miejsca zamieszka-
nia, jednak dnia następnego sam 
zgłosił się do jednostki Policji.

Na miejscu przyznał się do 
uprawy konopi i usłyszał za-
rzut. Zgodnie z Ustawą o przeciw-
działaniu narkomanii uprawianie 
konopi innych niż włókniste może 
wiązać się z pobytem za kratka-
mi nawet do 3 lat. Za popełnione 
przestępstwo 28-latek teraz odpo-
wie przed sądem.

 
mł. asp. Marcelina Rusin

CHCĄC ZROBIĆ NA ZŁOŚĆ 
PARTNERCE,
DONIÓSŁ SAM NA SIEBIE

Firma DATA TRANS z Pyrzyc 
wyłoniona w przetargu zakończy-
ła prace przy remoncie odcinka 
drogi znajdującego się na obrze-
żu osiedla Słonecznego, między 
budynkami, a domkami jedno-
rodzinnymi i kawałek dojazdowy 
do osiedla od ulicy Warszawskiej 
przejętego przez Gminę Pyrzy-

Droga na Słonecznym
wyremontowana

ce od Spółdzielni Mieszkaniowej  
w  2019 roku. Przejęta droga wy-
magała niestety pilnego remon-
tu, który Burmistrz Pyrzyc Marze-
na Podzińska zaplanowała na rok 
bieżący, koszt zrealizowanej in-
westycji to kwota 121 155,00 zł.

PP

1 czerwca 2020 roku w Urzę-
dzie Gminy w Kozielicach została 
podpisana umowa na wykonanie 
robót budowlanych pn. „Zaprojek-
towanie i budowa ścieżki rowero-
wej polegającej na adaptacji nie-
czynnego torowiska na odcinku 
Kozielice - Tetyń, gmina Kozieli-
ce”. Inwestycja jest realizowana 
w ramach środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego. 

Wykonawcą robót jest Zakład 
Usługowo-Handlowy Zofia Ku-
rzymska 73-130 Dobrzany, któ-
ry został wyłoniony po przepro-
wadzeniu trzech postępowań  
o udzielenie zamówienia publicz-
nego w trybie przetargu nieogra-
niczonego, wartość kontraktu wy-
nosi 5 980 896,27 zł. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania 

dokumentacji projektowej wraz  
z uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę do dnia 30.03.2021 r. oraz 
wykonania robót budowlanych 
wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie do dnia 30.10.2022 r.

Przyznane dofinasowanie wy-
nosi 3 999 999,98 zł, a w ramach 
inwestycji planuje się wykonanie 
ponad 11 km trasy rowerowo-pie-
szej o nawierzchni bitumicznej 
szer. 2-2,5 m wraz z 3 Miejsca-
mi Obsługi Rowerzystów (MOR) 
w miejscowościach: Kozielice, 
Trzebórz, Tetyń wyposażonymi w: 
ławki, kosze na śmieci, stojaki na 
rowery, miejsce na ognisko, alta-
nę, samoobsługową stację napra-
wy rowerów, tablice informacyjne  
i oświetlenie solarne.

PP

Podpisanie umowy 
na ścieżkę rowerową
w gminie Kozielice

Kilka razy w roku zdarza się 
tak zwany długi weekend, kumu-
lacja dni standardowo wolnych. 
Wtedy to wystarczy wziąć jeden 
dzień urlopu, lub firma zarządzi 
dzień wolnego, i mamy kilka dni 
na wypoczynek. W tym tygodniu 
11 czerwca Boże Ciało, później 
mamy 12 czerwca piątek, który 
jest we wszystkich urzędach gmin 
i starostwie dniem wolnym, potem 

ZNOWU
DŁUGI      

  WEEKEND

Uroczystość Najświętsze-
go Ciała i Krwi Pańskiej potocz-
nie nazywana w Polsce „Bożym 
Ciałem” ustanowiona została dla 
całego Kościoła przez papieża 
Urban IV w 1264 r. bullą „Tran-
siturus”. Jest to święto ruchome, 
w Polsce przypada w czwartek 
po uroczystości Trójcy Przenaj-
świętszej. Uroczystości Bożego 
Ciała w tym roku w wielu diece-
zjach w Polsce odbędą się w in-
nej formie niż zazwyczaj. Biskupi 
przeważnie proszą o organizowa-
nie procesji eucharystycznych je-
dynie wokół kościołów. Zachęca-
ją też do prywatnej adoracji Naj-
świętszego Sakramentu w świąty-
niach. Na dzień składu gazety na 
stronie Archidiecezji Szczecińsko 

sobota i niedziela, czyli łącznie 
mamy 4 dni laby. Większość urzę-
dów odbiera 12 czerwca wolne za 
15 sierpnia sobotę, w którą przy-
pada święto Wojska Polskiego i 
Wniebowzięcie NMP, gdzienie-
gdzie pracownicy biorą urlopy. Mi-
mo że urzędy nie będą otwarte dla 
petentów, dyżur w każdej gminie 
będą pełnić pracownicy odpowie-
dzialni za wybory prezydenckie, 
bo właśnie w piątek mija termin  
zgłaszania kandydatów na człon-
ków obwodowych komisji wybor-
czych przez ich pełnomocników.

Boże Ciało 2020 
– Kamieńskiej nie było informa-
cji o tym, jak powinny przebiegać 
procesje w naszej diecezji. Py-
rzyccy chrystusowcy z parafii pw. 
św. Ottona zdecydowali, że trady-
cyjnej procesji ze względu na epi-
demię nie będzie. Zaproponowa-
li, by parafianie zgłaszali  miejsca, 
w których mieszkańcy przygotują 
polowe ołtarze i w tych miejscach 
odprawione zostanie krótkie na-
bożeństwo eucharystyczne z uro-
czystym błogosławieństwem Naj-
świętszym Sakramentem. Zapew-
ne na stronie parafii ukażą się nie-
bawem dodatkowe informacje na 
ten temat.

PP
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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, Kozieli-
ce, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Stare Czarnowo. 

→ 8 – 9 czerwca godz.14.00 odbyły się szkolenia online z wniosku o dofinansowanie na rozwijanie działalności z Programu Ope-
racyjnego „RYBACTWO I MORZE” oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

→ 13 czerwca godz. 10.00  odbędzie się ramach działań W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH Rajd Szlakiem Olbrzymów, szlak 
zlokalizowany jest na terenach położonych na północ od Dobrej a wyróżnia się walorami krajobrazowymi, przyrodniczymi  
i historycznymi. 

→ ogłaszamy nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
– konkurs 1/2020. Zakres tematyczny operacji:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.    
Termin składania wniosków: od 24 czerwca 2020 r. do  14 lipca 2020 r. 

→ ogłaszamy nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Programu Operacyjnego  „RYBACTWO I MORZE” Zakres 
tematyczny operacji - Wspieranie rozwoju działalności przedsiębiorstw na obszarach zależnych od rybactwa. 
Termin składania wniosków: od 24 czerwca 2020 r. do  14 lipca 2020 r. 

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 . W związku z pandemią koronawirusa prosimy 
o kontakty mailowe wir-lgd@wp.pl lub telefoniczne 91 578 43 78. W sytuacjach niezbędnych wizyta w biurze po uprzednim 
umówieniu.

W poniedziałek, 8 czerwca 
rozpoczęły się matury. Ucznio-
wie będą pisali egzaminy na ar-
kuszach z majową datą, w tym 
roku w całym kraju do egzaminu 
dojrzałości przystąpi około 272 
tysiące uczniów. W powiecie py-
rzyckim mamy trzy szkoły śred-
nie i łącznie do matur przystąpią 
w nich 163 osoby: Zespół Szkół 
w Lipianach 10 uczniów, Ze-
spół Szkół Nr 1 w Pyrzycach 100 
uczniów i Zespół Szkół Nr 2 CKU 
w Pyrzycach 53 uczniów. W tym 
roku ze względu na stan epidemii 
maturzyści nie będą przystępo-
wać do egzaminów ustnych. Wy-
jątkiem są zdający, którzy muszą 
przedstawić wynik uzyskany z eg-
zaminu w części ustnej w postę-
powaniu rekrutacyjnym na uczel-
nię zagraniczną.

Matury
w powiecie

W tym roku zmienione zosta-
ły przepisy dotyczące zespołów 
nadzorujących przebieg pisem-
nych egzaminów maturalnych.  
W razie problemów ze skompleto-
waniem składu  nauczycieli uczą-
cych w szkole oraz w innych szko-
łach, w skład zespołu mogą wejść 
także: osoby posiadające kwalifi-
kacje wymagane do zajmowania 
stanowiska nauczyciela nieza-
trudnione w szkole lub placówce 
oświatowej, przedstawiciele or-
ganu sprawującego nadzór pe-
dagogiczny, uczelni, placówki do-
skonalenia nauczycieli i porad-
ni psychologiczno-pedagogicznej  
(w tym poradni specjalistycznej) 
oraz nieposiadający kwalifikacji 
wymaganych do zajmowania sta-
nowiska nauczyciela.

Centralna Komisja Egzamina-
cyjna, Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej oraz Główny Inspektorat 
Sanitarny przygotowały wytyczne 
dotyczące organizowania i prze-
prowadzania m.in. matur. Wśród 
wytycznych, które są obowiązko-
we, podkreślone zostały w szcze-
gólności kwestie dotyczące za-
chowania społecznego dystansu 
oraz dezynfekcji, w tym obowią-
zek zakrywania ust i nosa przez 
zdających do momentu zajęcia 
miejsca w sali egzaminacyjnej 
oraz konieczność ustawienia ła-
wek w sali egzaminacyjnej w ta-
ki sposób, aby pomiędzy zdający-
mi zachowany był co najmniej 1,5 
-metrowy odstęp w każdym kie-
runku. Obligatoryjna będzie tak-
że dezynfekcja ławek i krzeseł 
w sali egzaminacyjnej przed i po 

każdym egzaminie oraz materia-
łów, sprzętów i narzędzi, z których 
korzysta więcej niż jeden zda-
jący. Każdy zdający będzie mu-
siał korzystać z własnych przy-
borów piśmienniczych: linijki, cyr-
kla, kalkulatora, itd.; Obowiązko-
we jest ponadto wdrożenie wszel-
kich możliwych rozwiązań, które 
pozwolą uniknąć tworzenia się 
grup zdających przed szkołą oraz 
przed salą egzaminacyjną przed 
rozpoczęciem egzaminu oraz po 
jego zakończeniu – w wytycznych 
podane są przykładowe sposo-
by, ale – jak zaznacza MEN - dy-
rektor szkoły może wdrożyć inne, 
bardziej właściwe w konkretnym 
kontekście.

PP

Podpisanie umowy 
na ścieżkę rowerową
w gminie Kozielice

sobota i niedziela, czyli łącznie 
mamy 4 dni laby. Większość urzę-
dów odbiera 12 czerwca wolne za 
15 sierpnia sobotę, w którą przy-
pada święto Wojska Polskiego i 
Wniebowzięcie NMP, gdzienie-
gdzie pracownicy biorą urlopy. Mi-
mo że urzędy nie będą otwarte dla 
petentów, dyżur w każdej gminie 
będą pełnić pracownicy odpowie-
dzialni za wybory prezydenckie, 
bo właśnie w piątek mija termin  
zgłaszania kandydatów na człon-
ków obwodowych komisji wybor-
czych przez ich pełnomocników.
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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

       Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 9/2020, nr 
10/2020, nr 11/2020, nr 12/2020, nr 13/2020, nr 14/2020, prze-
znaczonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wie-
czyste, 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.

Kilka dni temu Urząd Miejski 
w Lipianach opublikował komu-
nikat dotyczący ukąszenia przez 
żmiję zygzakowatą. Przypadek, 
którego dotyczy komunikat, doty-
czy akurat gminy Lipiany, ale mo-
że wystąpić także w innych gmi-
nach, dlatego też publikujemy 
komunikat.

 W związku z informacjami do-
tyczącymi pokazania się na tere-
nie gminy Lipiany żmii zygzako-
watej, przekazujemy informację 
dotyczącą UDZIELANIA PIERW-
SZEJ POMOCY PO UKĄSZE-
NIU. Jednocześnie informujemy, 
że SP ZOZ w Lipianach (adres 
i numery telefonów poniżej) zo-
stał poinformowany o konieczno-
ści zakupu surowicy przeciwko jej 
jadowi.

 
UDZIELANIE PIERWSZEJ PO-
MOCY PO UKĄSZENIU PRZEZ 
ŻMIJĘ ZYGZAKOWATĄ.

Żmija zygzakowata (Vipe-
ra berus) to jedyny wąż jadowity 
na terenie Polski. Podlega ochro-

nie gatunkowej. Najczęściej moż-
na ją spotkać na terenach pod-
górskich, łąkach, pastwiskach. 
Jad żmii zygzakowatej jest sto-
sunkowo słaby. Zawiera hemor-
raginę (uszkodzenie ściany na-
czyń), koagulinę (zatory) i cyto-
lizynę (uszkodzenie komórek). 
Szczególnie podatne na jego 
działanie są dzieci ze względu na 
małą masę ciała. Ukąszenie mo-
że być nieuświadomione przez 
osobę poszkodowaną, szczegól-
nie jeśli jest to dziecko. Miejsco-
wo obserwowane są dwa ślady 
po zębach jadowych oddalone 
o 5-10 mm, pojawia się ból, za-
czerwienienie, obrzęk, martwica. 
Po różnym czasie (minuty, go-
dziny) rozwijają się objawy ogól-
ne (ból głowy, nudności wymioty, 
biegunka, powiększenie w. chłon-
nych, niepokój, spadek ciśnienia, 
duszność, zaburzenia świado-
mości) prowadzące do wstrząsu. 
  Pierwsza pomoc polega na ob-
myciu zranienia zimną wodą  
i unieruchomieniu kończyny, najle-

piej poniżej poziomu ciała. Wska-
zane jest ochłodzenie kończyny 
za pomocą woreczków z lodem, 
okrycie poszkodowanego i poda-
nie płynów najlepiej pozajelitowo. 
Metody polegające na nacinaniu 
rany i upuszczaniu krwi są histo-
ryczne i nie powinny być stosowa-
ne. Nie zaleca się również stoso-
wania opasek uciskowych (niektó-
rzy autorzy dopuszczają opaskę 
uciskającą naczynia żylne powy-
żej zranienia w przypadku prze-
dłużonego transportu do szpitala) 
zabronione są próby wysysania 
jadu. Należy monitorować funkcje 
układów krążenia i oddechowego. 
   Zasadniczym postępowaniem 
jest podanie surowicy przeciwko 
jadowi żmij i chirurgiczne opra-
cowanie zranienia. Postępowanie 

Komunikat - Uwaga na żmije!

to powinno odbywać się na tere-
nie ośrodka dysponującego ze-
stawem p-wstrząsowym. Poda-
nie surowicy jest skuteczne do 
20 (max. 24) godzin po ukąsze-
niu. Ampułka 5ml zawiera 500j.a. 
końskiej. Podanie następuje do-
mięśniowo, stosowane jest też 
ostrzyknięcie miejscowe. Podanie 
dożylne jest możliwe tylko w sta-
nie bezpośredniego zagrożenia 
życia.  W razie potrzeby dawkę 
można powtórzyć.

 
Numer alarmowy 112

SP ZOZ Lipiany – 91 564 10 19 
ul. Myśliborska 8, 74-240 Lipiany 
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.Komunikat - Uwaga na żmije!

to powinno odbywać się na tere-
nie ośrodka dysponującego ze-
stawem p-wstrząsowym. Poda-
nie surowicy jest skuteczne do 
20 (max. 24) godzin po ukąsze-
niu. Ampułka 5ml zawiera 500j.a. 
końskiej. Podanie następuje do-
mięśniowo, stosowane jest też 
ostrzyknięcie miejscowe. Podanie 
dożylne jest możliwe tylko w sta-
nie bezpośredniego zagrożenia 
życia.  W razie potrzeby dawkę 
można powtórzyć.

 
Numer alarmowy 112

SP ZOZ Lipiany – 91 564 10 19 
ul. Myśliborska 8, 74-240 Lipiany 

Dzień święty święcić nie 
zdążyło w niedzielę 26 listo-
pada 1911 roku zapewne wie-
lu mieszkańców Lipian (kie-
dyś Lippehne kreis Soldin). W 
tym dniu wybuchł bowiem tra-
giczny w skutkach pożar, któ-
ry niemal doszczętnie znisz-
czył miejscową świątynię. Na 
zamieszczonej obok widoków-
ce widać bowiem ubranych w 
odświętne stroje mieszkańców 
miasta, a tuż obok na następ-
nym ujęciu, całkowicie już wy-

Ta nieszczęsna niedziela: 
26 - tego listopada 1911 roku 
- w obiektywie lipiańskiego fotografa

palone wnętrza kościoła. Kosz-
marny dzień! Zawaleniu uległo 
zadaszenie świątyni, doszczęt-
nie zniszczone zostało wnętrze 
świątyni.

Nie pierwszy taki pożar!
Kościół, na skutek pożarów, 

był już wielokrotnie przebudowy-
wany. Zachowane do dziś for-
my neogotyckie salowej świątyni 
z prezbiterium, transeptem i wy-
soką wieżą pochodzącą z okre-
sów przebudowy w latach 1861 i 
1911 (czyli z okresu opisywanego 
pożaru).

Pierwszy większy pożar na-
wiedził miasto już w XVII wieku, 
Lipiany spustoszyły wówczas nie 
tylko pożary i wojny ale dodatko-
wo panujące w tamtym okresie 
zarazy. W latach 1689-91 odbu-
dowano zniszczony kościół, by 
w latach 1746-51 jeszcze raz go 
rozbudować. 

W roku 1797 uderzenie pio-
runa spowodowało kolejny pożar 
kościoła. W latach 1861-62 prze-
prowadzono odbudowę i wtórną 
jego przebudowę. W roku 1911 
miał miejsce pożar świątyni, który 

został udokumentowany na  
prezentowanej widokówce.

Zamieszczona powy-
żej widokówka była przed-
miotem obrotu pocztowego. 
Nadana została na poczcie  
w Lipianach – 28.7.1913 r. 
do odbiorcy w Hamburgu. 

Wydawcą (producentem) 
był miejscowy rzemieślnik 
W.Schwarzenberg z Lippeh-
ne (Lipiany). 
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informuje, 
że w Urzędzie Gminy Kozielice, 

Kozielice 73
wywieszony został WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonych  do dzierżawy
Obręb Siemczyn część działki nr 84/5 pow. 250 m²,

Obręb  Kozielice część dział-
ki  nr 336  pow. 120 m².

oraz
Nieruchomość niezabudowaną przeznaczoną

 do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
 obręb Czarnowo działka nr 83/2

Szczegółowe informacje można uzyskać
 pod nr tel. 091 561 11 41

WÓJT  GMINY

  KOZIELICE

OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

Burmistrz Lipian
Bartłomiej Królikowski

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), 
informuję, 

że w dniach 09.06.2020 r. – 30.06.2020 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach 

na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
urzędu zamieszczony zostanie wykaz nieruchomości 

położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany, 
przeznaczonych do sprzedaży i oddania 

w dzierżawę.

180 sołectw, które zwyciężyły w konkursie 
Marszałka Województwa Zachodniopomor-
skiego „Granty sołeckie 2020”, będzie mogło 
zrealizować swoje projekty inwestycyjne na 
obszarach wiejskich ze wsparciem z budżetu 
województwa zachodniopomorskiego. 

Celem konkursu było wyróżnienie sołec-
twa, podejmującego wartościowe inicjaty-
wy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: 
podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia 
mieszkańców, wzmacnianie udziału społecz-
ności w podejmowaniu decyzji lokal-
nych, a także realizacja przedsięwzięć 
o charakterze kulturalnym, edukacyj-
nym, turystycznym i sportowym.

W powiecie pyrzyckim, dotacje 
otrzymały sołectwa:
1. Gmina Pyrzyce:
– Sołectwo Okunica - „Termo-
modernizacja świetlicy wiejskiej  
w Okunicy”, całkowity koszt 15 498,00 
zł, dotacja 10 000,00 zł
– Sołectwo Stróżewo - „Modernizacja 
świetlicy wiejskiej w Stróżewie”, cał-
kowity koszt 10 000,00 zł, dotacja 10 
000,00 zł
– Sołectwo Krzemlin - „Scena dla 
Krzemlina”, całkowity koszt 10 215,52 
zł, dotacja 10 000,00 zł
2. Gmina Przelewice:
– Sołectwo Laskowo - „Wesoło, zdro-
wo i sportowo w sołectwie Laskowo”, 
całkowity koszt 10 544,40 zł, dotacja 
10 000,00 zł
– Sołectwo Ukiernica - „Moderniza-
cja przestrzeni w Ukiernicy- II etap”, 
całkowity koszt 14 596,20 zł, dotacja  
10 000,00 zł
 – Sołectwo Przelewice - „Pod dachem 
na placu Floriana w Przelewicach” 
całkowity koszt 13 172,20 zł, dotacja  
10 000,00 zł
3. Gmina Lipiany:
- Sołectwo Połczyno - „Akcja: Integra-
cja- nowy plac zabaw we wsi Połczy-
no”, całkowity koszt 14 935,00 zł, dota-
cja 10 000,00 zł
- Sołectwo Batowo - „Bezpieczny plac 
zabaw we wsi Batowo”, całkowity koszt 
11 505,00 zł, dotacja 10 000,00 zł
- Sołectwo Osetna - „Zielone miejsce 
spotkań we wsi Osetna”, całkowity 
koszt 13 544,31 zł, dotacja 10 000,00 
zł
4. Gmina Kozielice:
- Sołectwo Czarnowo - „Bezpieczne 
boisko w Czarnowie”, całkowity koszt 
15 400,00 zł, dotacja 10 000,00 zł
- Sołectwo Trzebórz - „Rewitalizacja 
stawu i zagospodarowanie terenu”, 
całkowity koszt 13 710,00 zł, dotacja 
10 000,00 zł

Tyle podpisów poparcia dla kandydata na prezydenta Rafała Trza-
skowskiego zostało zebranych w obu gminach w minioną sobotę. Ilość 
podpisów i zainteresowanie udzieleniem poparcia kandydatowi prze-
rosło oczekiwania organizatorów zbiórki.

PP

645 podpisów 
z Pyrzyc i Lipian

Wojewódzki Sąd  Administra-
cyjny w Szczecinie rozpatrzył 
sprawę zażalenia na orzeczenie 
zastępcze Wojewody Zachodnio-
pomorskiego, którym to wojewoda 
wygasił mandat wójta gminy Ko-
zielice. Wojewoda wydał orzecze-
nie zastępcze w związku z tym, że 
Rada Gminy dwukrotnie nie wy-
raziła zgody na wygaszenie man-
datu wójta Piotra Rybkowskiego. 
Sąd, po analizie  wniesionych za-
żaleń Piotra Rybkowskiego i Ra-
dy Gminy, uznał orzeczenie woje-
wody za nieważne. Obecnie woje-
woda może odwołać się od wyro-
ku WSA do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego. Szczeciński sąd  
w pełni uznał argumentacje za-
żalenia wnioskodawców, a obec-
nie strony czekają na uzasadnie-
nie do wyroku i oczywiście decy-
zję wojewody w sprawie odwoła-
nia do NSA. Jeżeli wojewoda nie odwoła się od wyroku, to Rybkow-
ski będzie nadal wójtem gminy Kozielice do końca kadencji, tak jakby 
sprawy nie było, a gdy się odwoła, to wszystko w rękach sędziów NSA. 

Rybkowski czeka
na decyzję
wojewody 
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Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), 
informuję, 

że w dniach 09.06.2020 r. – 30.06.2020 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipianach 

na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 
urzędu zamieszczony zostanie wykaz nieruchomości 

położonych na terenie Miasta i Gminy Lipiany, 
przeznaczonych do sprzedaży i oddania 

w dzierżawę.

180 sołectw, które zwyciężyły w konkursie 
Marszałka Województwa Zachodniopomor-
skiego „Granty sołeckie 2020”, będzie mogło 
zrealizować swoje projekty inwestycyjne na 
obszarach wiejskich ze wsparciem z budżetu 
województwa zachodniopomorskiego. 

Celem konkursu było wyróżnienie sołec-
twa, podejmującego wartościowe inicjaty-
wy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: 
podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia 
mieszkańców, wzmacnianie udziału społecz-
ności w podejmowaniu decyzji lokal-
nych, a także realizacja przedsięwzięć 
o charakterze kulturalnym, edukacyj-
nym, turystycznym i sportowym.

W powiecie pyrzyckim, dotacje 
otrzymały sołectwa:
1. Gmina Pyrzyce:
– Sołectwo Okunica - „Termo-
modernizacja świetlicy wiejskiej  
w Okunicy”, całkowity koszt 15 498,00 
zł, dotacja 10 000,00 zł
– Sołectwo Stróżewo - „Modernizacja 
świetlicy wiejskiej w Stróżewie”, cał-
kowity koszt 10 000,00 zł, dotacja 10 
000,00 zł
– Sołectwo Krzemlin - „Scena dla 
Krzemlina”, całkowity koszt 10 215,52 
zł, dotacja 10 000,00 zł
2. Gmina Przelewice:
– Sołectwo Laskowo - „Wesoło, zdro-
wo i sportowo w sołectwie Laskowo”, 
całkowity koszt 10 544,40 zł, dotacja 
10 000,00 zł
– Sołectwo Ukiernica - „Moderniza-
cja przestrzeni w Ukiernicy- II etap”, 
całkowity koszt 14 596,20 zł, dotacja  
10 000,00 zł
 – Sołectwo Przelewice - „Pod dachem 
na placu Floriana w Przelewicach” 
całkowity koszt 13 172,20 zł, dotacja  
10 000,00 zł
3. Gmina Lipiany:
- Sołectwo Połczyno - „Akcja: Integra-
cja- nowy plac zabaw we wsi Połczy-
no”, całkowity koszt 14 935,00 zł, dota-
cja 10 000,00 zł
- Sołectwo Batowo - „Bezpieczny plac 
zabaw we wsi Batowo”, całkowity koszt 
11 505,00 zł, dotacja 10 000,00 zł
- Sołectwo Osetna - „Zielone miejsce 
spotkań we wsi Osetna”, całkowity 
koszt 13 544,31 zł, dotacja 10 000,00 
zł
4. Gmina Kozielice:
- Sołectwo Czarnowo - „Bezpieczne 
boisko w Czarnowie”, całkowity koszt 
15 400,00 zł, dotacja 10 000,00 zł
- Sołectwo Trzebórz - „Rewitalizacja 
stawu i zagospodarowanie terenu”, 
całkowity koszt 13 710,00 zł, dotacja 
10 000,00 zł

Sołectwa 
z dotacjami 

5. Gmina Bielice:
- Sołectwo Chabowo - „Plenerowe miejsce in-
tegracji społecznej”, całkowity koszt 13 990,00 
zł, dotacja 10 000,00 zł
- Sołectwo Stare Chrapowo - „Świetlica miej-
scem integracji międzypokoleniowej”, całkowi-
ty koszt 13 530,00 zł, dotacja 10 000,00 zł
- Sołectwo Bielice - „Pokoleniowe integro-
wanie”, całkowity koszt 10 089,71 zł, dotacja  
10 000,00 zł

6. Gmina Warnice:
- Sołectwo Warnice - „Nowe urządzenie na 
plac zabaw”, całkowity koszt 21 231,60 zł, do-
tacja 10 000,00 zł

Do końca roku powstaną w sołectwach nowe 
przestrzenie i urządzenia. 

PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

W minionym miesiącu w pro-
cedurze konkursowej wybrano no-
wego dyrektora Ośrodka Sportu  
i Rekreacji, którym został Krzysz-
tof Dębiński, były komendant Ko-
mendy Powiatowej Policji w Py-
rzycach, obecnie w stanie spo-
czynku. Był to długo oczekiwany 
konkurs, ponieważ od  kilkunastu 
miesięcy była już dyrektor przeby-
wała na zwolnieni lekarskim, a za-
rządzanie jednostką odbywało się 
na zasadzie zastępstwa i ręczne-
go sterowania z urzędu. 

Od dłuższego czasu OSiR ja-
ko instytucja budził także dużo 
emocji podczas sesji, radni pod-
nosili wielokrotnie różne proble-
my, postulowali do burmistrz o to, 
żeby coś wymyślić na OSiR. Bur-
mistrz Pyrzyc Marzena Podziń-
ska na ostatniej sesji po raz kolej-
ny informowała radnych, że anali-

zowała szereg możliwości zmian 
organizacyjnych jednostki, jak li-
kwidację i wcielenie jej do struk-
tur urzędu, zarządzanie z urzę-
du i inne, ale żadne rozwiązanie 
nie gwarantowało, według niej,  
w pełni dobrej pracy OSiR-u i dla-
tego ogłosiła konkurs na dyrek-
tora. Przypomniała także radnym 
opozycji, że już w roku ubiegłym, 
prosiła ich, żeby przedłożyli jakąś 
konstruktywną propozycję do dys-
kusji i przegłosowania, bo opozy-
cja ma większość w radzie i głos 
decydujący, ale żadnego pomysłu 
do dziś dla OSiR-u nie zgłoszono. 
Podczas sesji większość radnych, 
na wniosek radnego Mariusza 
Szymkowicza, nie przyjęła infor-
macji z działalności za 2019 rok 
przygotowanej przez OSiR, wnio-
skując, by opracował ją jeszcze 
raz na wrzesień nowy dyrektor. 

OSiR zmieni
zeznania? 

Podczas ostatniej sesji Rady 
Powiatu Pyrzyckiego radni doko-
nali oceny z bieżącej działalno-
ści Szpitala Powiatowego w Py-
rzycach. Jednym z punktów po-
ruszonych w informacji przygoto-
wanej przez dyrekcję szpitala dla 
radnych było przedstawienie ak-
tualnej sytuacji dotyczącej wyroku 
Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, 
który wydał prawomocny wyrok  
w sprawie z powództwa poszko-
dowanych Z.M.Z. przeciwko Szpi-
talowi Powiatowemu w Pyrzycach. 
Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok 
sądu pierwszej instancji, który to 
nakłada na szpital znaczną kwotę 
odszkodowania oraz dożywotnią 
rentę w wysokości 7,5 tys. zł mie-
sięcznie osobie poszkodowanej. 
Sąd tytułem odszkodowania za-
sądził na rzecz osoby poszkodo-
wanej kwotę ponad 1,9 miliona zł, 
ale w związku z tym że szpital od 
2017 roku rozpoczął spłatę zobo-
wiązania na rzecz poszkodowa-
nej w poczet przyszłego odszko-
dowania i w roku bieżącym zawarł 
dodatkową ugodę z poszkodowa-

Decyzja radnych opozycji, którzy 
nie przyjęli informacji z działalno-
ści OSiR-u jest trochę trudna do 
zrozumienia, no bo na jakiej pod-
stawie nowy dyrektor może zmie-
nić fakty w istniejącym już spra-
wozdaniu, przecież go w 2019 
roku nie było i może polegać tyl-
ko na istniejących dokumentach, 
jakim jest między innymi przed-

łożona radnym informacja. Chy-
ba że, wykorzystując swoje do-
tychczasowe doświadczenia za-
wodowe, przeprowadzi w jedno-
stce dochodzenie i udowodni, że 
ktoś, kto przygotowywał informa-
cję, skłamał. W innym przypadku 
sprawozdanie we wrześniu 2020 
będzie zawierać takie same fakty, 
jak w maju 2020.

PP

ną, kwota odszkodowania stanie 
się wymagalna w dniu 1 stycz-
nia 2021 roku i wyniesie osta-
tecznie około 1,5 miliona zł. Sąd 
Apelacyjny w Szczecinie odrzu-

cił wniosek pyrzyckiego szpitala o 
rozłożenie na raty kwoty odszko-
dowania, uzasadniając rozstrzy-
gnięcie dobrem poszkodowa-
nej. Przypomnijmy, że omawiana 

Szpital zapłaci 
odszkodowanie
za błąd medyczny 
z 2010 r.

sprawa toczy się już 10 lat i doty-
czy błędu lekarskiego na istnieją-
cym jeszcze w 2010 roku oddziale 
położniczo-ginekologicznym.  

W związku z ogłoszeniem pra-
womocnego wyroku sądu, radca 
prawny szpitala przygotowuje we-
zwania do zapłaty w wysokości 
całej kwoty odszkodowania, któ-
re skieruje do lekarza, który po-
pełnił błąd i jego ubezpieczycie-
li o zwrot poniesionych już z te-
go tytułu przez Szpital Powiatowy  
w Pyrzycach kosztów. Po otrzy-
maniu w najbliższym czasie pi-
semnego uzasadnienia wyroku 
zostanie również podjęta decyzja 
o ewentualnym wniesieniu skar-
gi kasacyjnej od wyroku do Sądu 
Najwyższego.

Podczas sesji Starosta Py-
rzycki Stanisław Stępień zazna-
czył, że spłata zasądzonego od-
szkodowania nie będzie łatwa, ale 
nie wpłynie na stabilność i funk-
cjonowanie szpitala.

PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Każdego roku koniec czerwca 
to czas podsumowania pracy or-
ganu wykonawczego gmin i po-
wiatu, radni oceniają pracę swo-
jego wójta, burmistrza, starosty. 
W tym roku po raz drugi, zgod-
nie z nową ustawą, radni podsu-
mowują zakończony rok ich pracy  
w trzech etapach:

1. Raport o stanie gminy, po-
wiatu i dyskusja oraz głosowanie 
nad projektem uchwały w sprawie 
udzielenia wotum zaufania wójto-
wi, burmistrzowi, staroście. W tym 
punkcie mogą brać udział miesz-
kańcy, którzy zgłoszą się do dys-
kusji nad raportem. Mieszkaniec, 
który chciałby zabrać głos w de-
bacie zobowiązany jest złożyć pi-
semne zgłoszenie do przewodni-
czącego Rady,  poparte podpisa-
mi co najmniej 20 osób, a liczba 
mieszkańców mogących zabrać 
głos w debacie wynosi 15.

2. Sprawozdanie roczne z wy-
konania budżetu gminy, powiatu 
i dyskusja oraz głosowanie nad 
projektem uchwały w sprawie za-

Sesje absolutoryjne
– w Pyrzycach referendum? 

twierdzenia sprawozdania finan-
sowego oraz sprawozdania z wy-
konania budżetu.

3. Absolutorium dla wójta, bur-
mistrza, starosty i dyskusja oraz 
głosowanie nad projektem uchwa-
ły w sprawie absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2019.

Zgodnie z ustawą o zmianie 
niektórych ustaw w zakresie dzia-
łań osłonowych w związku z roz-
przestrzenianiem się wirusa SAR-
S-CoV-2 o 60 dni został wydłu-
żony termin na złożenie raportu 
o stanie gminy. Ale  z informacji 
przekazanych nam przez pyrzyc-
kie samorządy żaden wójt, bur-
mistrz a także starosta nie skorzy-
stał z takiej możliwości i wszystkie 
sesje odbędą się tak jak dotych-
czas w ostatnim tygodniu czerw-
ca. Wyjątkiem w naszym powie-
cie będzie, jak zwykle, absoluto-
rium w gminie Kozielice, które za-
planowane zostało na 8 czerwca. 

W tym roku ze względu na epi-
demię radni mają problem z bez-
piecznym zebraniem się na zwy-

kłe sesje, a co dopiero, na abso-
lutoryjną i z udziałem publiczno-
ści. Ale jak wiemy, we wszystkich 
samorządach trwają już przygoto-
wania do tego, by sesje odbyły się 
bezpiecznie i  zgodnie z obowią-
zującym prawem.

Czy wszyscy pyrzyccy samo-
rządowcy otrzymają 3 x TAK, trud-
no dziś powiedzieć, wszystko za-
leży od tego czy wójt, burmistrz, 
starosta ma większość w radzie, 
bo wiemy od lat, że sprawy me-
rytoryczne mają w tym przypad-
ku drugoplanowe znaczenie. Idąc 
tym tokiem rozumowania, to sta-
rosta pyrzycki Stanisław Stępień 
i podległy mu zarząd ma absolu-
torium w kieszeni, podobnie wójt 
Kozielic Piotr Rybkowski, wójt 
Bielic Iwona Kochel i burmistrz Li-
pian Bartłomiej Królikowski.

Wątpliwości może budzić ab-
solutorium w Przelewicach, gdzie 
większość w radzie przez ostat-
nich kilka miesięcy mocno „do-
kucza” wójtowi Mieczysławowi 
Mularczykowi i trudno dziś w tej 

sprawie cokolwiek wyrokować.  
I na koniec absolutorium w gminie 
Pyrzyce, tutaj większość w radzie 
mają bardzo zagorzali przeciw-
nicy burmistrz Marzeny Podziń-
skiej i zapewne najbliższa sesja 
będzie w dyskusji ostra i burzli-
wa. Przypomnę, że w roku ubie-
głym radni opozycyjni nie przyjęli 
raportu przedłożonego przez bur-
mistrz Pyrzyc, natomiast zatwier-
dzili wykonanie budżetu za mi-
niony rok i udzielili burmistrz ab-
solutorium. Dość kuriozalna sytu-
acja, ponieważ wszystkie tema-
ty są ze sobą ściśle powiązane  
i miały pozytywne opinie Regio-
nalne Izby Obrachunkowej. Czy  
w tym roku będzie tak samo?  Ano 
pewnie będzie, bo mamy już tego 
przedsmak, a członkowie komi-
sji rewizyjnej wykonali do takie-
go działania wstępną przygryw-
kę. Na posiedzeniu komisji rewi-
zyjnej radny Artur Kurowski, jej 
przewodniczący, przygotował opi-
nię pozytywną dla uchwał absolu-
toryjnych, ale w głosowaniu nad 
nią razem z opozycyjnym kolegą 
radnym Mariuszem Ogrodnikiem 
wstrzymał się od głosu, dziwne? 
By uchwała dotycząca „Rapor-
tu o stanie gminy” została przyję-
ta, musi ona uzyskać większość 
statutową głosów, a w przypad-
ku rady gminny Pyrzyce ilość gło-
sów „ZA” musi być minimum 8. 
Wystarczy więc, że radni opozy-
cji wstrzymają się od głosu i Ra-
port nie zostanie przyjęty. Zgod-
nie ze znowelizowaną ustawą  
w przypadku ponownego nie-
udzielenia votum zaufania rad-
ni opozycyjni dostają możliwość 
zwołania w ciągu 14 dni sesji nad-
zwyczajnej, na której mogą  pod-
jąć uchwałę o rozpoczęciu proce-
dury referendalnej zmierzającej 
do odwołania Burmistrz Pyrzyc 
Marzeny Podzińskiej ze stanowi-
ska, czy tak się stanie, zobaczy-
my na sesji w dniu 25 czerwca. 
W roku ubiegłym kilku radnych 
wstrzymało się od głosu argu-
mentując to tym, że Raport został 
przygotowany nie tak jak oni by to 
widzieli, w tym roku radni gminy 
Pyrzyce uchwałą przyjęli sposób 
przygotowania Raportu przez bur-
mistrz i zgodnie z ich wytycznymi 
został przygotowany i przekaza-
ny. Sesja zapowiada się ciekawie.

RT

Kolejny 
transport żywności 
dla Przelewic

Dzięki pomocy żołnierzy  
z 14 Brygady Wojsk Obrony Te-
rytorialnej ze Szczecina zorga-
nizowany został kolejny, trze-
ci już transport żywności dla 
mieszkańców gminy Przelewi-
ce, którzy przystąpili do Pod-
programu 2019. 

Paczki żywnościowe trafiły do 
ograniczonej liczby osób znajdu-
jących się w trudnej sytuacji okre-
ślonej przesłankami z art. 7 usta-
wy o pomocy społecznej oraz po-
ziomem dochodów. Kryterium do-
chodowe uprawniające do otrzy-
mania tej formy pomocy wyno-
si 1402 zł dla osoby samotnie 
gospodarującej oraz 1056 zł dla 
osoby w rodzinie. Organizatorzy 
akcji dziękują osobom, które przy-
czyniły się do sprawnego jej prze-
biegu, rozliczania i dostarczania 
żywności, a przede wszystkim 
pracownikom socjalnym Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Przelewi-
cach, pracownikom Urzędu Gmi-
ny w Przelewicach oraz żołnie-
rzom z 14 Brygady Wojsk Obrony 
Terytorialnej ze Szczecina. 

PP
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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

O tym, jak ciężkie są czasy m. in. dla szpitali, służb medycznych 
i mundurowych czy DPS-ów nie musimy pisać, bo jest to oczywiste. 
Musimy jednak napisać o ludziach, bez których te czasy byłyby jesz-
cze cięższe. 

W połowie maja radny Rady Miejskiej w Pyrzycach, pan Prze-
mysław Golczyk zwrócił się do naszego Stowarzyszenia z prośbą o 
wsparcie dla Domu Pomocy Społecznej w Pyrzycach. Bez chwili za-
wahania podjęliśmy się koordynacji akcji mającej na celu zgromadze-
nie i przekazanie jak największej ilości środków ochronnych do walki 
z koronawirusem.

Długo nie było trzeba czekać na ludzi z wielkim sercem. Do akcji 
przyłączyła się pani Judyta Fornalczyk i pan Paweł Retecki - radny Ra-
dy Miejskiej w Pyrzycach. To właśnie te osoby pociągnęły za sobą wie-
le osób, które bezinteresownie bez chwili zastanowienia powiedziały 
,,Tak, pomogę!”

Dzięki zbiórce udało się zebrać 2 150,00 zł co umożliwiło zakup  
i przekazanie: 43 opakowań rękawiczek po 100 szt. oraz 2 szt. termo-
metrów na podczerwień. 

W ramach wsparcia od firmy Druczek Pyrzyce otrzymaliśmy 1840 
szt. maseczek jednorazowych oraz dzięki firmie ROL-Mix w Pyrzy-
cach udało się przekazać opakowanie rękawiczek, 2 litry preparatu 
dezynfekująco - myjącego, 10 litrów płynu do dezynfekcji oraz 120 szt. 
maseczek wielokrotnego użytku.

Kolejna duża akcja Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowa-

nym w tę akcję.

Darczyńcy:
● Druczek Pyrzyce
● ROL-Mix Pyrzyce
● Pani Danuta Matyjasik - Biuro Rachunkowe CONSTANS
 w Pyrzycach,
● Pani Dorota Kraśko - Kraśko Biuro Usługowo-Rachunkowe 
w Pyrzycach,
● Pani Katarzyna Leśniewska, Produkcja i Sprzedaż wyrobów ze sło-
my Trzebórz,
● Pani Małgorzata Dalke - Dalke Usługi Specjalistyczne,
● Pan Bartłomiej Kaczmarek - Usługi Transportowe w Żukowie,
● Pan Daniel Kubacki - Firma Budowlana Numero Uno w Parsowie,
● Pan Paweł Retecki - radny Rady Miejskiej w Pyrzycach,
● Państwo Ewelina i Grzegorz Szubartowscy,
● Pani Aleksandra Rogut,
● Pani Judyta i Łukasz Fornalczyk,
● Pan Krzysztof Maciej Socha,
● Pani Aneta Sekutowicz firma Codar Seciurity.

Przekazanie odbyło się w sobotę 30.05.2020 r. w Domu Pomocy 
Społecznej w Pyrzycach w obecności prezesa Stowarzyszenia Micha-
ła Dudka, wiceprezes Stowarzyszenia Agaty Durasiewicz, radnego 
Rady Miejskiej w Pyrzycach Pawła Reteckiego, pani Judyty Fornal-
czyk oraz pani Kierownik DPS Pyrzyce Pauliny Ważydrąg.

Wybieramy prezydenta
Ustawa w sprawie organizacji wyborów prezydenckich, 

których pierwsza tura odbędzie się 28 czerwca 2020 r. 
zaś druga 12 lipca 2020 r. zakłada, że głosowanie odbę-
dzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych oraz 
dla chętnych - korespondencyjnie. 
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Kolejna duża akcja Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat 
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowa-

nym w tę akcję.

Darczyńcy:
● Druczek Pyrzyce
● ROL-Mix Pyrzyce
● Pani Danuta Matyjasik - Biuro Rachunkowe CONSTANS
 w Pyrzycach,
● Pani Dorota Kraśko - Kraśko Biuro Usługowo-Rachunkowe 
w Pyrzycach,
● Pani Katarzyna Leśniewska, Produkcja i Sprzedaż wyrobów ze sło-
my Trzebórz,
● Pani Małgorzata Dalke - Dalke Usługi Specjalistyczne,
● Pan Bartłomiej Kaczmarek - Usługi Transportowe w Żukowie,
● Pan Daniel Kubacki - Firma Budowlana Numero Uno w Parsowie,
● Pan Paweł Retecki - radny Rady Miejskiej w Pyrzycach,
● Państwo Ewelina i Grzegorz Szubartowscy,
● Pani Aleksandra Rogut,
● Pani Judyta i Łukasz Fornalczyk,
● Pan Krzysztof Maciej Socha,
● Pani Aneta Sekutowicz firma Codar Seciurity.

Przekazanie odbyło się w sobotę 30.05.2020 r. w Domu Pomocy 
Społecznej w Pyrzycach w obecności prezesa Stowarzyszenia Micha-
ła Dudka, wiceprezes Stowarzyszenia Agaty Durasiewicz, radnego 
Rady Miejskiej w Pyrzycach Pawła Reteckiego, pani Judyty Fornal-
czyk oraz pani Kierownik DPS Pyrzyce Pauliny Ważydrąg.

Metodę tradycyjną znamy 
wszyscy, idziemy do lokalu wy-
borczego i tam, jak zawsze pod-
pisujemy listę, otrzymujemy kartę 
do głosowania i po dokonaniu wy-
boru wrzucamy kartę do urny wy-
borczej. Wcześniej jednak dobrze 
by było sprawdzić, gdzie znajduje 
się lokal wyborczy, bo w wielu miej-
scowościach będzie on inny niż do-
tychczas. Na przykład w Lipianach 
wyborcy, którzy chodzili głosować 
do Urzędu Gminy, w tych wyborach 
będą głosować już w budynku Hali 
Sportowo - Rekreacyjnej przy ulicy 
Kopernika 9.

Głosowanie korespondencyj-
ne według przegotowanego roz-
porządzenia  Ministra Infrastruk-
tury jest bardziej skomplikowane. 

1. W przypadku osób głosu-
jących w kraju, zamiar głosowa-
nia korespondencyjnego powi-
nien być zgłoszony komisarzowi 
wyborczemu za pośrednictwem 
urzędu gminy w gminie, w której 
wyborca ujęty jest w spisie wybor-
ców. Termin na zgłoszenie upływa 
16 czerwca 2020 roku. Jeśli wy-
borca w dniu głosowania podlega 
obowiązkowej kwarantannie, izo-
lacji lub izolacji w warunkach do-
mowych, to zamiar głosowania 
korespondencyjnego należy zgło-

sić najpóźniej do dnia 23 czerwca 
2020 r. A w przypadku podlegania 
obowiązkowej kwarantannie, izo-
lacji lub izolacji w warunkach do-
mowych po tym terminie, może 
zgłosić ten zamiar najpóźniej do 
dnia 26 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie zamiaru głosowa-
nia w formule korespondencyjnej 
obejmuje zarówno I, jak i ewentu-
alną II turę.

W przypadku niezgłoszenia 
chęci głosowania koresponden-
cyjnego przed I turą, możliwość 
takiego głosowania w II turze jest 
wciąż możliwa.  Zgłoszenie po-
winno się odbyć ustnie, pisemnie 
lub w formie elektronicznej. Na 
stronie PKW można znaleźć od-
powiednie formularze.

Natomiast wyborca podlegają-
cy w dniu głosowania obowiązko-
wej kwarantannie, izolacji lub izo-
lacji w warunkach domowych, któ-
ry zamiar głosowania korespon-
dencyjnego zgłosił w okresie od 
17 czerwca 2020 r., otrzyma pa-
kiet wyborczy nie później niż do 
dnia 26 czerwca 2020 r. 

2. Pakiet wyborczy otrzyma-
my za pośrednictwem Poczty Pol-
skiej do skrzynek pocztowych. 
Po doręczeniu pakietu do skrzyn-
ki za pakiet odpowiada użytkow-
nik skrzynki. Wyborca może także 

Wybieramy prezydenta
Ustawa w sprawie organizacji wyborów prezydenckich, 

których pierwsza tura odbędzie się 28 czerwca 2020 r. 
zaś druga 12 lipca 2020 r. zakłada, że głosowanie odbę-
dzie się metodą mieszaną - w lokalach wyborczych oraz 
dla chętnych - korespondencyjnie. 

osobiście odebrać pakiet wybor-
czy w urzędzie gminy, jeżeli zade-
klarował to w zgłoszeniu zamiaru 
głosowania korespondencyjnego.

Wyborcy podlegającemu obo-
wiązkowej kwarantannie, izola-
cji lub izolacji w warunkach do-
mowych pakiet wyborczy zosta-
nie doręczony za pośrednictwem 
Poczty Polskiej lub przez upo-
ważnionego pracownika urzędu 
gminy.

W przypadku braku oddawczej 
skrzynki pocztowej albo w przy-
padku, gdy oddawcza skrzynka 
pocztowa uniemożliwia doręcze-
nie pakietu wyborczego, zespół 
doręczający pakiet wystawi zawia-
domienie o możliwości odbioru pa-
kietu wyborczego we właściwej dla 
danego adresu placówce poczto-
wej. Zawiadomienie pozostawio-
ne zostanie w drzwiach mieszka-
nia wyborcy.

3. W skład pakietu wyborcze-
go wchodzi:
- koperta zwrotna
- karta do głosowania
- koperta na kartę do głosowania
- oświadczenie o osobistym i taj-
nym oddaniu głosu na karcie do 
głosowania
- instrukcja głosowania 
korespondencyjnego

Wyborca oddaje głos na kar-
cie do głosowania, a następnie 
wkłada ją do koperty (z napisem 
koperta na kartę do głosowa-
nia). Kopertę należy zakleić, po-
nieważ w przeciwnym wypadku 
nasz głos nie zostanie uwzględ-
niony. Następnie, wyborca uzu-

pełnia oświadczenie o osobistym 
i tajnym oddaniu głosu na kar-
cie do głosowania. Na formula-
rzu oświadczenia muszą być za-
warte dane wyborcy: imię i nazwi-
sko, numer PESEL i własnoręcz-
ny podpis. Zaklejoną kopertę na 
kartę do głosowania oraz oświad-
czenie o osobistym oddaniu głosu 
należy włożyć do koperty zwrotnej 
z adresem właściwej dla wybor-
cy obwodowej komisji wyborczej. 
Kopertę zwrotną trzeba zakleić 
i najpóźniej do 26 czerwca 2020 
roku wrzucić do znajdującej się na 
terenie gminy, w której zlokalizo-
wana jest obwodowa komisja wy-
borcza właściwa dla danego wy-
borcy, nadawczej skrzynki pocz-
towej Poczty Polskiej, osobiście 
lub za pośrednictwem innej oso-
by dostarczyć kopertę zwrotną do 
właściwego urzędu gminy (w go-
dzinach pracy urzędu).

Kopertę można również do-
starczyć osobiście lub przez po-
średnika do lokalu wyborczego  
w dniu głosowania. 

Czy w rozporządzeniu Mini-
stra Infrastruktury, na które się 
dziś powołujemy jeszcze coś się 
zmieni, tego nikt nie jest w stanie 
zagwarantować, bo są to wybory 
wyjątkowe pod względem organi-
zacyjnym, prawnym, samorządo-
wym i już jedne 10 maja się nie 
odbyły.

PP

Nowoczesny sprzęt medyczny dla Szpitala Powiatowego 
w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce

W ubiegłorocznym głosowa-
niu w ramach Budżetu Obywatel-
skiego mieszkańcy gminy Pyrzyce 
spośród  6 zgłoszonych projektów 
wybrali  „Zakup dla Szpitala Po-
wiatowego w Pyrzycach zestawu 
do wideoendoskopii”. Głosowało 
na ten projekt 1229 mieszkańców, 
którzy zdecydowali, że 250 tysię-
cy z gminnego budżetu właśnie 
na taki zakup trzeba przeznaczyć. 
2 czerwca, w Szpitalu Powiato-
wym w Pyrzycach nastąpiło prze-
kazanie nowoczesnego  sprzętu 
przez Burmistrz Pyrzyc Marzenę 
Podzińską. Relacja z przekazania  
z przekazania na www.tvkaura.pl.
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W czwartek 28 maja 2020 ro-
ku firma Maldrobud, generalny 
wykonawca pierwszego etapu 
remontu powiatowej ulicy Staro-
miejskiej w Pyrzycach, wykonał 
końcową warstwę asfaltowej na-
wierzchni drogi. Przypomnijmy, 
że w zakresie robót pierwszego 
etapu remontu tej ulicy wykona-
no przebudowę jezdni, chodników 
i zjazdów na długości 590 m. War-
tość I etapu inwestycji to kwota 2 
249 903,69 zł, a otrzymane przez 
Powiat dofinansowanie w ramach 
Ustawy o Funduszu Dróg Samo-
rządowych na lata 2019-2029 
wyniosło 60% kosztów remontu. 
W ramach tego etapu pozostało 

jeszcze wykonanie i uzupełnienie 
oznakowania pionowego i pozio-
mego, a zakończenie prac na tym 
odcinku powinno nastąpić do koń-
ca czerwca, mimo że w umowie 
zapisano zakończenie inwesty-
cji na koniec listopada. Jak widać 
na przykładzie tej inwestycji fir-
ma Maldrobud wykonuje zlecenia 
w bardzo dobrej jakości i przed 
terminem. 

„Bardzo się cieszę, że po wie-
lu latach oczekiwań mieszkańców 
Pyrzyc na remont ulicy Staromiej-
skiej udało  się nam  w tej kaden-
cji go rozpocząć. Kończymy obec-
nie realizację I etapu remontu do 
skrzyżowania z ulicą Polną. 

Pierwszy etap remontu
ulicy Staromiejskiej na finiszu

W sobotę 30 maja 2020 r. w hali  sportowej i na Rowerowym Mia-
steczku Ruchu Drogowego w Przelewicach odbył się  Turniej Bezpie-
czeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów Szkół Podstawowych Gmi-
ny Przelewice pt. „Dzieciaki na rowery”, realizowany w ramach projek-
tu Programu Marszałkowskiego Społecznik 2019-2021. Organiza-
torami turnieju byli: PZM oddział terenowy w Szczecinie, Uczniowski 
Klub Sportowo-Motoryzacyjny w Przelewicach  i OSP w Jesionowie.

Dzieciaki na rowery - Gminny Turniej 
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym  
dla Uczniów Szkół Podstawowych 
Gminy Przelewice

Na rok przyszły planujemy II 
etap na odcinku od ulicy Polnej do 
skrzyżowania z ulicą Ciepłowniczą, 
koszt tego etapu to  2 456 063,12 
zł z dotacją w wysokości 50%  
z Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Obecnie analizujemy spo-
sób realizacji III etapu remontu tej 
drogi powiatowej, ale już na ca-

łym odcinku ulicy Poznańskiej od 
skrzyżowania z ulicą Ciepłowni-
czą aż do skrzyżowania z ulicą 
Jana Pawła II. W roku 2021 bę-
dziemy na ten odcinek składać 
wniosek o dofinansowanie inwe-
stycji”  -  Stanisław Stępień Staro-
sta Pyrzycki.
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Rekordowa ilość lokalnych samorządów Pomorza Zachodniego 
skorzysta w 2020 roku ze wsparcia Urzędu Marszałkowskiego 
przeznaczonego na modernizację infrastruktury sportowej w regio-
nie. Finansowa pomoc trafi do 88 zachodniopomorskich gmin i po-
wiatów, które pozyskane fundusze przeznaczą na remonty m.in. 
hal sportowych, sal gimnastycznych, stadionów piłkarskich, skate-
parków czy basenów. W budżecie województwa zabezpieczono na 
ten cel 1,5 mln zł. To o 150 tys. więcej niż przed rokiem.  Wnioski 
o dofinansowanie inwestycji można było składać do końca lutego 
2020 roku. O fundusze aplikowały samorządy gminne lub powia-
towe z województwa zachodniopomorskiego. Maksymalne wspar-
cie wyniosło do 50% wartości kosztów inwestycji, lecz nie więcej 
jednak niż 20 tys. zł. Każdy samorząd mógł ubiegać się o dofi-
nansowanie jednego projektu. Dotacja musi być wykorzystana do 
końca grudnia br. 

    W powiecie pyrzyckim dotacje otrzymały:
1. Gmina Pyrzyce - „Modernizacja Stadionu Miejskiego przy 

ul. Sportowej w Pyrzycach - budowa studni głębinowej na Stadio-
nie Miejskim w Pyrzycach”, całkowity koszt 40 000,00 zł, a dotacja  
19 000,00 zł. 

2. Gmina Lipiany - „Podniesienie jakości bazy sportowej w gmi-
nie Lipiany poprzez zakup pompy wodnej z niezbędnym wyposa-
żeniem, służącej do nawadniania płyty boiska”, całkowity koszt  
22 000,00 zł, a dotacja 10 000,00 zł. 

Sportowe dotacje 
dla gmin i powiatu

3. Gmina Przelewice - „Poprawa i modernizacja infrastruktury 
sportowej na terenie gminy Przelewice w 2020 r.”, całkowity koszt 
27 543,15 zł, a dotacja 13 700,00 zł  

4. Gmina Warnice - „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowo-
ści Warnice B, gmina Warnice”, całkowity koszt 30 000,00 zł, a do-
tacja 15 000,00 zł 

5. Gmina Bielice - „Poprawa bazy sportowej na terenie gminy 
Bielice”, całkowity koszt 22 000,00 zł, a dotacja 11 000,00 zł 

6. Gmina Kozielice - „Budowa wielofunkcyjnego boiska spor-
towego w Czarnowie”, całkowity koszt 48 523,90 zł, a dotacja  
20 000,00 zł

7. Powiat Pyrzycki - „Modernizacja przyszkolnego boiska wie-
lofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich  
w Pyrzycach”, całkowity koszt 43 000,00 zł, a dotacja 19 000,00 zł.

PP

łym odcinku ulicy Poznańskiej od 
skrzyżowania z ulicą Ciepłowni-
czą aż do skrzyżowania z ulicą 
Jana Pawła II. W roku 2021 bę-
dziemy na ten odcinek składać 
wniosek o dofinansowanie inwe-
stycji”  -  Stanisław Stępień Staro-
sta Pyrzycki.
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Świat obok               nas
W cyklu o tym co żyje OBOK NAS w powiecie py-

rzyckim, przygotowywanym przez fotografika i miło-
śnika przyrody Mariana Białkowskiego – PODLOT. 
To efekt jednego z ostatnich polowań z aparatem. 
„Przełom maja i czerwca to u ptaków czas wychowa-
nia ,,dzieci". W większości gniazd naszych ptaków 
znajdują się pisklęta. Właśnie teraz najłatwiej jest 
spotkać uczące się latać młode ptaki - tzw. podloty. 
Bardzo wielu ludzi jest przekonanych, że młode ptaki 
siedzą w gnieździe aż do osiągnięcia samodzielno-
ści,  dlatego gdy widzą młodziaka, który za dobrze 
nie lata i otwiera szeroko dziób, są przekonani, że 
biedaczek wypadł z gniazda. Tymczasem w więk-
szości wypadków tym ptakom nic złego nie stało się, 
a z gniazda wylazły same.

Podloty rzeczywiście po opuszczeniu gniazda nie 
są wybitnymi lotnikami. Latanie wymaga wyrobio-
nych mięśni i doświadczenia, a o to w gnieździe ra-
czej trudno. Poza tym przebywanie w gnieździe zbyt 
długo nie jest bezpieczne. Gromadkę piskląt stłoczo-
nych w jednym miejscu łatwiej może wytropić dra-
pieżnik takich jak kuna czy kot.

Na widok ,,pisklaka”, wielu osobom mięknie serce  
i rozpoczynają, zupełnie nieuzasadnioną akcję ra-
tunkową. Młode są zabierane, po czym lądują w ja-
kimś kartoniku. I to jest dopiero początek jego mniej-
szej lub większej tragedii. Dlatego lepiej nie poma-
gajmy młodym ptakom, a jeżeli już - to ograniczmy 
naszą pomoc do posadzenia takiego młodziaka 
na pobliskim krzaku lub drzewie, a rodzice nim się 
zaopiekują”Na zdjęciu tegoroczny podlot kopciuszka z okolic

 jeziora Chłop, które wykonałem 24 maja 2020 r.

Kilkanaście dni temu w Inter-
necie mogliśmy zobaczyć niety-
powe wykonanie piosenki Zespo-
łu Pieśni i Tańca Pyrzyce, który 
został nominowany do śpiewania 
i zbiórki środków na służbę zdro-
wia. Takiej nominacji pyrzyckiego 
zespołu folklorystycznego doko-
nali przyjaciele po fachu z Zespo-
łu Pieśni i Tańca Ziemi Goleniow-
skiej. Jak to w całym projekcie by-
wa, każdy, kto zaśpiewa i wpłaci 
darowiznę nominuje kogoś inne-
go do podobnego działania. Ze-
spół Pieśni i Tańca Pyrzyce nomi-
nował: burmistrz Pyrzyc Marzenę 
Podzińską, Pyrzycką Szkołę Mu-
zyczną, zespół Mały Śląsk, Ze-
spół Pieśni i Tańca Ziemi Szcze-

Hot 16 challenge po pyrzycku

cińskiej „Krąg” i już w minioną 
sobotę na facebooku mogliśmy 
posłuchać, jak rapuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Pyrzyce Marze-
na Podzińska, która nominowała 
do śpiewania i zbiórki: Małgorza-
tę Piotrowską wraz z kabaretem 
60-tka, Bullet-a i włodarzy miast 
partnerskich Roberta Krupowicza, 
burmistrza Goleniowa i Krzyszto-
fa Zacharzewskiego,  burmistrza 
Złocieńca. Czyli pyrzycki Hot 16 
challenge jeszcze trwa,  czekamy 
na występ Pyrzyckiej Szkoły Mu-
zycznej i Małgorzaty Piotrowskiej 
z kabaretem 60-tka.
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