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Trzeci bankomat
wysadzony!

Były burmistrz
Barlinka
negocjuje
przekazanie ogrodu

KPP w Pyrzycach 
za 18 milionów

Zachodniopomorska 
KAS zlikwidowała
nielegalny 
punkt hazardowy 
w Pyrzycach
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https://ekoserwis.szczecin.pl/

Nieznani sprawcy 7 września 
2017 około godziny trzeciej wła-
mali się do banku w Bielicach  
i ukradli pieniądze z bankomatu. 
Żeby dostać się do jego zawar-
tości skorzystali z ładunku wybu-
chowego i przy okazji wysadzili 
wejście do budynku. To opis wy-

Trzeci bankomat wysadzony!

Gmina Przelewice otrzymała 
grant w wysokości 47.006,00 zł 
w ramach projektu „POMORZE 
ZACHODNIE - BEZPIECZNA 
EDUKACJA”  współfinasowa-
nego przez Unię Europejską w 
zakresie Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, Działania 7.7 
Wdrożenie programów wcze-
snego wykrywania wad roz-
wojowych i rehabilitacji dzieci 
z niepełnosprawnościami oraz 
zagrożonych niepełnosprawno-
ścią oraz  przedsięwzięć zwią-
zanych z walką i zapobiega-
niem COVID-19 Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Zachodniopomorskie-
go 2014 – 2020. Grantodawcą 
jest Województwo Zachodnio-

POMORZE ZACHODNIE - 
BEZPIECZNA EDUKACJA

Konkurs dla przedszkoli na komiks
pt. „Jak to ze spisem było” 

Szanowni Państwo, mając na uwadze ostatnie wydarzenia zwią-
zane z ogromną rozbieżnością w komunikatach dotyczących liczby 
zachorowań na terenie powiatu pyrzyckiego publikowanych przez 
media powiatowe i wojewódzkie informuję, że dane przekazywane 
przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Pyrzycach, 
a co za tym idzie umieszczane w komunikacie Starosty są danymi 
adekwatnie odzwierciedlającymi sytuację epidemiologiczną w na-
szym powiecie.

Tą drogą chciałbym uspokoić Państwa obawy, dane, które prze-
kazujemy w codziennych komunikatach są danymi wiarygodnymi, 
rzetelnymi oraz weryfikowanymi na bieżąco przez Powiatową Sta-
cję Sanitarno- Epidemiologiczną w Pyrzycach.

Od dłuższego czasu zauważamy zjawisko zaniżenia podawa-
nych przez Wojewódzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną da-
nych dotyczących ilości zachorowań na terenie naszego powiatu. 
Z niewiadomych nam przyczyn na poziomie wojewódzkim nastąpiła 
niestety dezorganizacja przepływu informacji na ten temat.

Ostatnie dni i dane z bardzo wysoką liczbą zachorowań przekaza-
ne przez Wojewódzką Stację Sanitarno Epidemiologiczną w Szcze-
cinie mają na celu niejako wyprostowanie faktycznej liczby zachoro-
wań w taki sposób, aby pokrywały się one z rzetelnymi informacjami 
przekazywanymi nam na bieżąco przez Powiatową Stację Sanitar-
no- Epidemiologiczną w Pyrzycach. Media wojewódzkie m.in. Głos 
Szczeciński oraz Kronika lokalna czerpią dane z przekazu Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Szczecnie, które 
do tej pory rozmijają się ze stanem faktycznym podawanym przez 
nasze służby.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom podejmiemy odpo-
wiednie kroki w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz uspokoje-
nia Państwa obaw.

 
STAROSTA PYRZYCKI
STANISŁAW STĘPIEŃ

WYJAŚNIENIA STAROSTY PYRZYC-
KIEGO DOTYCZĄCE SYTUACJI 

EPIDEMIOLOGICZNEJ 
NA TERENIE POWIATU PYRZYCKIEGO

pomorskie - Wydział Współ-
pracy Społecznej Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego.

     W ramach dofinansowania 
zakupione zostały generatory 
ozonu do usuwania z powietrza 
zarodników pleśni, grzybów, 
roztoczy, wirusów i bakterii, a 
także zakupione zostaną środki 
ochrony osobistej przed zaka-
żeniami oraz sprzęt do utrzy-
mania czystości i dezynfekcji 
związane z walką i zapobie-
ganiem COVID-19. Zakupiony 
sprzęt przekazany zostanie do 
placówek edukacyjnych, dla 
których Gmina Przelewice jest 
organem prowadzącym.

Urząd Statystyczny w Szcze-
cinie zorganizował konkurs pla-
styczny dla najmłodszych o Spi-
sie Powszechnym, w konkursie 
wzięły także udział przedszkolaki 
z gminy Pyrzyce. Dzieci malowa-
ły, rysowały, przyklejały tak, aby 
wszystkie rysunki pasowały do 
bajki o Gustku. Pierwsze miejsce 
w konkursie zajęło Przedszko-
le Publiczne z Brzezin. Pięcio-
ro dzieci i dwie panie opiekunki 
grup otrzymały od organizatorów 
konkursu prezenty niespodzian-
ki, a przedszkole zestaw klocków  
i labiryntów. Drugie miejsce za-
jęło Przedszkole Publiczne  
w Trzebieży. Na trzecim miejscu 
uplasował się Punkt Przedszkol-
ny w Korytowie. Wyróżnienie 
otrzymało Przedszkole Publicz-
ne w Ińsku.
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     Eko Serwis Sp. z o.o. 

z siedzibą w Szczecinie, 
15-letnie doświadczenie w branży.

Zaprasza do współpracy 
w zakresie gospodarki odpadami, 

zgodnie z literą prawa. 

https://ekoserwis.szczecin.pl/

Masz problem z odpadami?
510-286-244
508-122-554
504-445-316
91 453-96-09

Zadzwoń

Nieznani sprawcy 7 września 
2017 około godziny trzeciej wła-
mali się do banku w Bielicach  
i ukradli pieniądze z bankomatu. 
Żeby dostać się do jego zawar-
tości skorzystali z ładunku wybu-
chowego i przy okazji wysadzili 
wejście do budynku. To opis wy-

Trzeci bankomat wysadzony!
sadzenia pierwszego bankomatu 
w naszym powiecie. Gangsterzy 
po obrabowaniu banku w Bieli-
cach przez kilka lat nic w naszym 
powiecie nie wysadzali. Kolejny 
ich „występ” miał miejsce w tym 
roku w Lipianach 10 czerwca. Tej 
nocy wysadzono bankomat sto-

jący przy drzwiach wejściowych 
do dyskontu Biedronka. Jak oka-
zało się kilka dni temu, złodzieje 
upodobali sobie miasteczko nad 
Wądołem i wysadzili kolejny ban-
komat znajdujący się w centralnej 
części budynku mieszkalnego 
przy ulicy Sienkiewicza w Lipia-
nach. Pikanterii tej eksplozji doda-
je fakt, że obrabowany bankomat 
znajduje się kilkadziesiąt metrów 
od Komisariatu Policji. Podsumo-
wując, dwa z trzech lipiańskich 
bankomatów już wysadzono i to  
w jednym roku w odstępie zaled-
wie 5 miesięcy.  

Gangsterzy nie mają jakiś spe-
cjalnych preferencji co do banków, 
które chcą okraść, bo bankomat 
w Bielicach należy do Pyrzycko – 
Stargardzkiego Banku Spółdziel-
czego w Pyrzycach, bankomat 
wysadzony w lipiańskiej Biedronce 
należy do sieci Euronet, a ostatni 
wysadzony bankomat w Lipianach 
należy do PKO. 

 Dwie ostatnie eksplozje banko-
matów w Lipianach na szczęście 
zniszczyły same bankomaty i po-
mieszczenia, w których się znaj-
dowały, ale trauma mieszkańców 
wyrwanych ze snu wybuchem dłu-
go jeszcze pozostanie w psychi-

ce ludzi. Wspomniana eksplozja  
w Bielicach o mało nie doprowa-
dziła do likwidacji całego budynku 
banku. Kiedy budynek został prze-
kazany przez policję po skończo-
nych czynnościach dochodzenio-
wych, inspektorzy z nadzoru bu-
dowlanego po oględzinach stwier-
dzili, że w takim stanie budynek 
nie nadaje się do użytkowania. Zo-
stał on zabezpieczony i zamknięty,  
a bank przez wiele miesięcy miał 
swoją siedzibę gościnnie w Urzę-
dzie Gminy Bielice. Dopiero wy-
konane ekspertyzy i remont bu-
dynku pozwolił na ponowne uru-
chomienie placówki. Zakładając, 
że wszystkie trzy eksplozje były 
autorstwa tej samej ekipy można 
uznać, że podczas napadu w Bieli-
cach gangsterzy się dopiero uczyli 
wysadzać. 

Miejmy nadzieję, że do kolej-
nych incydentów nie dojdzie, tym 
razem bowiem przestępcy nie 
przewidzieli, iż nie wszyscy śpią 
snem twardym i paru świadków 
może naprowadzić policję na ich 
trop. 

PP

POMORZE ZACHODNIE - 
BEZPIECZNA EDUKACJA

Urząd Statystyczny w Szcze-
cinie zorganizował konkurs pla-
styczny dla najmłodszych o Spi-
sie Powszechnym, w konkursie 
wzięły także udział przedszkolaki 
z gminy Pyrzyce. Dzieci malowa-
ły, rysowały, przyklejały tak, aby 
wszystkie rysunki pasowały do 
bajki o Gustku. Pierwsze miejsce 
w konkursie zajęło Przedszko-
le Publiczne z Brzezin. Pięcio-
ro dzieci i dwie panie opiekunki 
grup otrzymały od organizatorów 
konkursu prezenty niespodzian-
ki, a przedszkole zestaw klocków  
i labiryntów. Drugie miejsce za-
jęło Przedszkole Publiczne  
w Trzebieży. Na trzecim miejscu 
uplasował się Punkt Przedszkol-
ny w Korytowie. Wyróżnienie 
otrzymało Przedszkole Publicz-
ne w Ińsku.
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Pierwsza o wielkości 0,3993 ha, a druga 0,3002ha. 
Działki położone są w Pyrzycach obręb nr 4,

 wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 122 
– ul. Mickiewicza. 

Obie nieruchomości posiadają warunki zabudowy. 

Sprzedam dwie atrakcyjnie położone 
działki budowlane 

o łącznej powierzchni 0,6995 ha

Telefon 504-445-316. 

Po przerwie spowodowanej 
pandemią w trasę znów ruszyły 
mammobusy. Na terenie naszej 
gminy odbyły się  bezpłatne ba-
dania mammograficzne dla kobiet 
w wieku od 50 do 69 roku życia 
w ramach Programu Wczesnego 
Wykrywania Raka Piersi. 

W listopadzie, a wcześniej lip-
cu br. choć pandemia nadal trwa, 
badania przeprowadzono zgodnie  
z zachowaniem wszystkich zasad 
reżimu sanitarnego,  w mammo-
busie na placu targowym w Prze-
lewicach przez firmę GENEVA 
TRUST Polska. Koszt badań po-
krył Narodowy Fundusz Zdrowia. 
W akcji tej na 121 zarejestrowa-
nych kobiet przebadano 94 osoby.

Zachęcamy  wszystkie panie 

Bezpłatne badania mammograficzne 
w Przelewicach

w wieku 50-69 lat do profilak-
tycznego wykonywania badań, 
które niejednokrotnie ratują  
życie. Warto pamiętać, że re-
gularne prowadzenie tego typu 
badań u kobiet pozwala zadbać 
o własne zdrowie, a także  za-
pobiec i wykryć we wczesnym 
etapie groźną chorobę, jaką 
jest nowotwór piersi. Aby wyko-
nać badanie  w ramach programu, 
wystarczy zgłosić się do jednej  
z placówek, które realizują pro-
gram. Informacje o placówkach 
realizujących program dostępne 
na stronach OW NFZ. Badanie 
wykonać można również w mobil-
nych mammobusach.

Jesień i zima to czas, kiedy 
policjanci wspólnie ze strażnika-
mi miejskimi oraz pracownikami 
Ośrodka Pomocy Społecznej pro-
wadzą wzmożone kontrole miejsc 
gromadzenia się osób bezdom-
nych. Wszystko dlatego, że to 
właśnie oni są grupą, której życie 
i zdrowie jest szczególnie nara-
żone na działanie niskich tempe-
ratur. Funkcjonariusze patrolują 
ogródki działkowe, penetrują za-
rośla, opuszczone budynki i rzad-
ko odwiedzane miejsca. Jednak 
nie do każdej osoby policjanci są 
w stanie dotrzeć, dlatego zwraca-

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY – REAGUJ!
Okres jesienno-zimowy jest wyjątkowo trudną porą 

dla osób bezdomnych. Każdego roku na terenie całe-
go kraju odnotowuje się bowiem przypadki zgonów, 
których przyczyną jest ujemna temperatura powie-
trza, a w konsekwencji nadmierne wychłodzenie or-
ganizmu.

Okres zimy jest szczególnie 
niebezpieczny dla osób bezdom-
nych oraz osób pozostających 
przy niskich temperaturach poza 
miejscem zamieszkania. Bar-
dzo często są to osoby, które ze 
względu na stan upojenia alkoho-
lowego lub swoją nieporadność 
życiową - nie są w stanie same 
zadbać o swoje bezpieczeństwo. 
Osobom takim należy udzielić po-
mocy udzielając informacji o miej-
scach noclegowych lub powia-
domić odpowiednie służby, które 
od lat podejmują czynności w ra-
mach działań podejmowanych na 
rzecz osób bezdomnych.

W tym szczególnym okresie 
zwracajmy również uwagę na 
osoby starsze, samotne, które z 
różnych powodów nie radzą so-
bie z codziennymi czynnościami. 
Wszystko po to, aby pomóc im 
bezpiecznie przetrwać trudne je-
sienno- zimowe warunki i zapo-
biec przypadkom śmierci w wyni-
ku wychłodzenia.

my się z apelem o reagowanie  
i informowanie służb porządko-
wych o każdym przypadku ujaw-
nienia osoby leżącej na chodniku, 
czy śpiącej na ławce.

Nie pozostawajmy obojęt-
ni na los osób bezdomnych, 
którym grozić może zamar- 
znięcie. Dzwoniąc pod nu-
mer alarmowy 112 możemy 
uratować czyjeś życie.

W sytuacjach kiedy dostrze-
gacie w swoim otoczeniu osoby 
potrzebujące schronienia, opału, 
ciepłego posiłku należy skontak-
tować się poniższymi instytucjami.

Poniżej przedstawiamy wy-
kaz placówek, które świadczą 
pomoc na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego.

POLICJA - 112 całodobowo

STRAŻ MIEJSKA 

- 91 397 03 29, 607 986 986
 od poniedziałku do piątku 

w godz. 6:00-22:00
 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH

 – 91 561 11 50, 91 561 11 62, 
662 027 400 

od poniedziałku do piątku 
w godz. 7:00 – 15:00

 
 

mł. asp. Marcelina Rusin

     „W najbliższą sobotę, nie-
dzielę 1 listopada i w poniedzia-
łek zamknięte będą cmentarze” 
- ogłosił w piątkowe popołudnie 
30 października premier Mateusz 
Morawiecki  „Czekaliśmy z tą de-
cyzją, ponieważ cały czas żyliśmy 
tą nadzieją, że ta liczba zachoro-
wań będzie przynajmniej chociaż 
trochę malała, ale ona dzisiaj jest 
znowu większa niż wczoraj, wczo-
raj była większa niż przedwczoraj 
i nie chcemy prowadzić do zwięk-
szenia ryzyka na skutek tego, że 
na cmentarzach, w środkach ko-
munikacji publicznej, przed cmen-
tarzami gromadzić się będą duże 
grupy osób” – uzasadnił premier 
polskiego rządu. 

30 października w piątkowe 
popołudnie, każdy kogo biznes 
związany jest z dniem Wszystkich 
Świętych miał już pełne magazy-
ny, namioty przyczepy chryzma-
tem, zniczy, stroików itd. Po ogło-
szeniu przez premiera kolejnych 
obostrzeń i decyzji o zamknięciu 
cmentarzy cały handlowy plan 
związany z dniem zmarłych legł 
w gruzach, każdy z handlujących 
starał się sprzedać, co się da i za 
ile się da, by cokolwiek odzyskać. 
Pierwsi z pomocą handlarzom 
przyszli znajomi, sąsiedzi, którzy 
widząc, co się dzieje, kupowali 
przede wszystkim chryzantemy. 
Po tsunami krytyki, jaka wylała 
się na rządzących, premier za-
deklarował, że rządowe agencje 
odkupią kwiaty od producentów  
i handlarzy. 

O to jak wyglądał skup kwiatów 
w naszym powiecie, zapytałem 
Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Szczecinie  
i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa w Szczecinie (wskazane w 
wypowiedzi premiera), kierując do 
nich poniższe pytania: 

„Proszę o informację, w jaki 
sposób została zrealizowana na 
terenie powiatu pyrzyckiego  de-
klaracją premiera Mateusza Mora-
wieckiego o pomocy dla handlow-
ców, którzy ucierpieli w związku z 
zamknięciem cmentarzy.

Proszę podać między innymi:
- ilość i asortyment skupionych 

roślin
- ilość podmiotów, od których 

odkupiono rośliny
- na jaką kwotę dokonano zaku-

pu w powiecie pyrzyckim
- jakie kwoty już wypłacono
- jeżeli jeszcze nie wypłacono, 

to kiedy podmioty otrzymają pie-
niądze

- w jaki sposób zagospodaro-
wano zakupiony towar, kto go 
otrzymał i na jakich warunkach”.
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?
Telefon 504-445-316. 

W sytuacjach kiedy dostrze-
gacie w swoim otoczeniu osoby 
potrzebujące schronienia, opału, 
ciepłego posiłku należy skontak-
tować się poniższymi instytucjami.

Poniżej przedstawiamy wy-
kaz placówek, które świadczą 
pomoc na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego.

POLICJA - 112 całodobowo

STRAŻ MIEJSKA 

- 91 397 03 29, 607 986 986
 od poniedziałku do piątku 

w godz. 6:00-22:00
 

OŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH

 – 91 561 11 50, 91 561 11 62, 
662 027 400 

od poniedziałku do piątku 
w godz. 7:00 – 15:00

 
 

mł. asp. Marcelina Rusin

     „W najbliższą sobotę, nie-
dzielę 1 listopada i w poniedzia-
łek zamknięte będą cmentarze” 
- ogłosił w piątkowe popołudnie 
30 października premier Mateusz 
Morawiecki  „Czekaliśmy z tą de-
cyzją, ponieważ cały czas żyliśmy 
tą nadzieją, że ta liczba zachoro-
wań będzie przynajmniej chociaż 
trochę malała, ale ona dzisiaj jest 
znowu większa niż wczoraj, wczo-
raj była większa niż przedwczoraj 
i nie chcemy prowadzić do zwięk-
szenia ryzyka na skutek tego, że 
na cmentarzach, w środkach ko-
munikacji publicznej, przed cmen-
tarzami gromadzić się będą duże 
grupy osób” – uzasadnił premier 
polskiego rządu. 

30 października w piątkowe 
popołudnie, każdy kogo biznes 
związany jest z dniem Wszystkich 
Świętych miał już pełne magazy-
ny, namioty przyczepy chryzma-
tem, zniczy, stroików itd. Po ogło-
szeniu przez premiera kolejnych 
obostrzeń i decyzji o zamknięciu 
cmentarzy cały handlowy plan 
związany z dniem zmarłych legł 
w gruzach, każdy z handlujących 
starał się sprzedać, co się da i za 
ile się da, by cokolwiek odzyskać. 
Pierwsi z pomocą handlarzom 
przyszli znajomi, sąsiedzi, którzy 
widząc, co się dzieje, kupowali 
przede wszystkim chryzantemy. 
Po tsunami krytyki, jaka wylała 
się na rządzących, premier za-
deklarował, że rządowe agencje 
odkupią kwiaty od producentów  
i handlarzy. 

O to jak wyglądał skup kwiatów 
w naszym powiecie, zapytałem 
Agencję Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Szczecinie  
i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rol-
nictwa w Szczecinie (wskazane w 
wypowiedzi premiera), kierując do 
nich poniższe pytania: 

„Proszę o informację, w jaki 
sposób została zrealizowana na 
terenie powiatu pyrzyckiego  de-
klaracją premiera Mateusza Mora-
wieckiego o pomocy dla handlow-
ców, którzy ucierpieli w związku z 
zamknięciem cmentarzy.

Proszę podać między innymi:
- ilość i asortyment skupionych 

roślin
- ilość podmiotów, od których 

odkupiono rośliny
- na jaką kwotę dokonano zaku-

pu w powiecie pyrzyckim
- jakie kwoty już wypłacono
- jeżeli jeszcze nie wypłacono, 

to kiedy podmioty otrzymają pie-
niądze

- w jaki sposób zagospodaro-
wano zakupiony towar, kto go 
otrzymał i na jakich warunkach”.

Premier 
płaci 
za 
chryzantemy
W odpowiedzi KOWR  czytamy:
„W odpowiedzi na Pana pismo 

o udostępnienie informacji pu-
blicznej, złożone w dniu 12 listo-
pada 2020 r., uprzejmie informu-
ję, że OT KOWR w Szczecinie 
nie uczestniczy w przyznawaniu 
wsparcia dla sprzedawców kwia-
tów ciętych lub doniczkowych w 
związku z decyzją o zamknięciu 
cmentarzy w okresie od 31 paź-
dziernika do 2 listopada 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 2 listopada 
2020 r. zmieniającym rozporzą-
dzenie w sprawie szczegółowego 
zakresu i sposobów realizacji nie-
których zadań Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(Dz. U. poz. 1932) przedmiotowe 
zadania powierzono Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa.

 W związku z powyższym infor-
muję, że:

1) OT KOWR w Szczecinie nie 
otrzymał dokumentu, na mocy 
którego byłby zobowiązany lub 
upoważniony do nabycia ww. 
kwiatów,

2) OT KOWR w Szczecinie nie 
nabył i nie ma podstaw prawnych 
do nabycia ww. kwiatów”

W odpowiedzi ARIMR - 
„W odpowiedzi na Pana wnio-

sek z dnia 13.11.2020 r. o udo-
stępnienie informacji publicznej, 
przekazuję żądane informacje. Na 
dzień udzielania odpowiedzi do 
Biura Powiatu Pyrzyckiego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa wpłynęło 7 wniosków o 
przyznanie pomocy posiadaczowi 
chryzantem w pełnej fazie dojrza-
łości przeznaczonych do sprze-
daży będącemu mikroprzedsię-

biorstwem, małym albo średnim 
przedsiębiorstwem, w rozumieniu 
załącznika I do rozporządzenia nr 
702/2014, któremu zagraża utrata 
płynności finansowej w związku z 
ograniczeniami na rynku spowo-
dowanymi epidemią COVID- 19. 
Ilość roślin objęta wnioskowa-
niem, to 2545 sztuk chryzantem 
doniczkowych oraz 680 sztuk 
chryzantem ciętych. Wnioskowa-
na kwota to 50 900,00 zł w przy-
padku chryzantem doniczkowych 
(2545 szt. x 20 zł) i 2 040,00 zł dla 
chryzantem ciętych (680 szt. x 3 
zł). Podmioty i organizacje zainte-
resowane odbiorem chryzantem 
mogły składać deklaracje ich od-
bioru do 12 listopada. Zgłosze-
nie zamiaru odbioru chryzantem 
złożyło 12 organizacji pozarzą-
dowych, jednostek samorządu 
terytorialnego lub innych instytucji 
publicznych (Starostwo Powia-
towe, 2 gminy, 8 Kół Gospodyń 
Wiejskich oraz 1 parafia). Łącznie 
przekazano 1775 sztuk chryzan-
tem doniczkowych oraz 680 sztuk 
chryzantem ciętych. Pozostałe 
770 sztuk chryzantem doniczko-
wych, posiadacze zobowiązani 
są do przekazania ich jako biood-
pady oraz zgłoszenia tego faktu 
do Biura Powiatowego ARiMR w 
terminie do 30.11.2020 r. Zgodnie 
z SI 3 za pkt 16 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 2 listopa-
da 2020 r. (Dz.U.2020.1932), 
pomoc zostanie wypłacona do 
31.12.2020 r.”

PP
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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. 1990),
 informuję,

 że w dniach 25.11.2020 r. – 16.12.2020 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.

Ty też możesz już  
nie martwić się  

z powodu straty pracy

Poszukuję aktywne osoby do współpracy  
w Pyrzycach i okolicach,  

które z pasją i zaangażowaniem zajmą się  
promowaniem zakupów  
w sklepie internetowym. 

► Możliwość godnych zarobków.  
► Idealne zajęcie dla osób gotowych do działania, 
     energicznych, chcących osiągnąć sukces.  
► Istnieje możliwość pracy przez Internet. 

Młode mamy często korzystają z tej formy.  
Można pracować, a równocześnie spędzać czas z rodziną.

Zainteresowanych proszę o kontakt: biuro@budimers.pl

Gmina Pyrzyce podpisała umo-
wę z wykonawcą: BUDPAK Pa-
weł Szubert z siedzibą przy ul. 
Podleśnej 14 N, 73-110 Stargard, 
wyłonionym w drodze postępowa-
nia przetargowego na realizację 
zadania: Przebudowa drogi gmin-
nej w miejscowości Obromino. 
Zakres prac obejmuje przebudo-
wę odcinka 245 m jezdni. Kon-
strukcja jezdni wykonana z kostki 
betonowej. Całkowity koszt robót 

Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Obromino

budowlanych 282 900,00 zł w tym 
dofinansowanie 169 000,00 zł. 
Środki własne gminy 113 900,00 
zł. Zadanie współfinansowane 
przez Radę Ministrów za pośred-
nictwem Wojewody Zachodnio-
pomorskiego w ramach dofinan-
sowania ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
– fundusz przeciwdziałania CO-
VID 19 oraz ze środków własnych 
Gminy Pyrzyce.
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Wszystkie budynki i budowle, które 
są udokumentowane w moim zbiorze 
pocztówek, można traktować już jako 
zabytkowe, historyczne, będące świa-
dectwem minionej epoki. Są takie, któ-
re przetrwały próbę czasu i możemy 
dalej je podziwiać, obserwować czy i jak 
się zmieniły. Niestety liczne znajdują się 
w ruinie albo fizycznie w ogóle ich już 
brak, stąd również duża wartość doku-
mentalna („zabytkowa”) samych kart 
pocztowych.        

„Gdyby zaginęły wszystkie bibliote-
ki, wszystkie galerie, wszystkie źródła,  
z których przyszłość czerpać kiedyś bę-
dzie mogła znajomość naszych czasów, 
a zachowały się trafem tylko ilustrowa-
ne karty pocztowe w tych czasach wy-
dane – wystarczyłyby one zupełnie do 
odtworzenia dziejów naszej z końca XIX 
a początków XX w. europejskiej cywili-
zacji” -  (Adam Łada Cybulski, Katalog 
Wydawnictwa Kart Pocztowych Arty-
stycznych J. Czernecki, Wieliczka 1909). 

Trudno dzisiaj podważać trafność 
spostrzeżenia Adama Łady Cybulskie-
go, publicysty i autora prac krytycznych  
z dziedziny literatury i sztuki z począt-
ku XX w. Z biegiem lat same pocztów-
ki również przybierały coraz bardziej 
bogatą i atrakcyjną formę, budzącą za-
chwyt jeszcze i w naszych czasach. Były 
piękne, nie tylko urokiem przedstawio-
nych widoków ale również   własnym 
wykonaniem.

 „Kto by pomyślał przed laty – pisała  
Z. Grabska w 1924 r. w „Naokoło świata” 
– że ta mała karteczka, która jak motyl 
barwny przysiada wśród bibelotów na 
stylowym sekretarzyku wielkiej damy, 
i wśród książek na poważnem biurku 
uczonego, i wśród gałganków na pod-
daszu biednej szwaczki, i wśród rondli 
na stole kuchennym, i w koszarach żoł-
nierskich, i w chałupie chłopskiej, gdzie 
„ojce” czekają na wieść od syna z „Ha-
meryki” – kto by to niegdyś pomyślał, że 
pocztówka będzie przyjaciółką, pośred-
niczką, nieodłączną towarzyszką całej 
cywilizowanej ludzkości i że stanie się 
jedną z charakterystycznych i nieprze-
mijających cech kultury nowoczesnej”.

Czy taką „przyjaciółką” kartka pocz-

„Zabytkowe pocztówki” 

towa pozostaje również w dzisiejszych 
czasach? Wydaje się, że okres świet-
ności ma już chyba za sobą. Skutecznie 
wypierana jest przez cyfrowe formy 
przekazu wiadomości. Z pewnością no-
wocześniejsze ale nienaznaczone taką 
estymą. Pozostają zbiory kolekcjone-
rów. Podobnie jak dziś, przed II wojną 
światową najliczniejsi byli zbieracze 
kart z widokami miast i wsi. Do do-
brego tonu należało posiadanie zbioru 
pocztówek wysyłanych z miast, których 
widoki przedstawiały. Podróżujący ko-
lekcjonerzy nie przywozili jednak pa-
miątkowych widoków Krakowa, Paryża 

czy Wiednia, a wysyłali je drogą 
pocztową na swój domowy adres. 
Może warto wrócić do tych pięk-
nych praktyk?

Prezentowana pocztówka przed-
stawia zabudowania dworskie we 
wsi Wójcin (gm . Warnice). Obiekt 
do dziś użytkowany, odnowiony  
w nieco zmienionym stylu. Kartka 
została nadana na poczcie w Bar-
nimiu 13.10.1914 roku do odbiorcy  
w Berlinie - Pankow. Wydawca: 
P.Kasper ze Szczecina.
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WÓJT  GMINY

  KOZIELICE
informuje, 

że w Urzędzie Gminy Kozielice, 
Kozielice 73

wywieszony został Wykaz Nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy 

 w drodze bezprzetargowej 

 

obręb Kozielice 

część działki 437 o pow. 300 m2

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

KPP w Pyrzycach za 18 milionów

Z dniem 1 grudnia 2020  insty-
tucja kultury Ogrody Przelewice 
- Zachodniopomorskie Centrum 
Kultury Obszarów Wiejskich  
i Edukacji Ekologicznej powołana 
przez Urząd Marszałkowski woje-
wództwa zachodniopomorskiego 
powinna przejąć majątek i pra-
cowników Ogrodu Dendrologicz-
nego w Przelewicach, ale tego 
najprawdopodobniej w tym termi-
nie nie uczyni.

Dlaczego nadal nie podpisano 
aktu notarialnego?

Najważniejszy problem z prze-
kazaniem ogrodu wynika z faktu, 
że radni gminy Przelewice nie 
mogą podjąć ponownie uchwały 
o likwidacji zakładu budżetowego 
Ogród Dendrologiczny. Nie mogą, 
bo odwołali się do sądu od decy-
zji wojewody zachodniopomor-
skiego, który unieważnił pierwszą 
uchwałę likwidującą zakład bu-
dżetowy – Ogród Dendrologiczny. 
Samorząd gminy musi teraz wy-
cofać sprawę, otrzymać pismo z 

sądu o wycofaniu sprawy i wtedy 
uchwała może trafić do uchwale-
nia na sesję.

Kolejny problem związany 
jest z wykorzystywaniem przez 
gminne służby komunalne części 
nieruchomości na planowanym 
do przekazania folwarku. Teraz 
gmina chciałaby wydzielić część 
nieruchomości na swoje cele  
i rozpoczęły się  (nieplanowane 
wcześniej) negocjacje, jak to zro-

bić. Mówi się o wyłączeniu z od-
dawanego do UM majątku budyn-
ku schroniska, może spichlerza,  
a czas ucieka.

W związku pojawiającymi się 
problemami, przygotowywany 
jest plan awaryjny, czyli użycze-
nie majątku Ogrodu przez gminę 
Przelewice dla Urzędu Marszał-
kowskiego na okres 3 miesięcy  
i załatwienie w tym czasie wszyst-
kich spornych i spóźnionych for-
malności. 

Były burmistrz Barlinka negocjuje przekazanie ogrodu
Co z pracownikami? 

W tym tygodniu mają odbyć 
się negocjacje w sprawie prze-
jęcia ich przez UM od 1 grudnia 
2020, bez jakichkolwiek kosztów 
po stronie gminy Przelewice. Czy 
się to uda, okaże się w ciągu kilku 
dni.

Od kilku tygodni stronę marszał-
kowską w negocjacjach z gminą 
Przelewice, pracownikami Ogrodu 
Dendrologicznego reprezentuje 
Zygmunt Siarkiewicz, były bur-
mistrz Barlinka. 

Czy będzie to nowy, marszał-
kowski dyrektor Ogrodu Dendro-
logicznego?

PP
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Projekt budowy nowej Komen-
dy Powiatowej Policji w Pyrzy-
cach dyskutowany od kilkunastu 
lat nabiera w tym roku rozpędu. 
28 lipca 2020 roku Starosta Py-
rzycki Stanisław Stępień podpi-
sał pozwolenie na budowę nowej 
siedziby pyrzyckiej policji przy 
ulicy Młodych Techników w Py-
rzycach, a już 13 listopada 2020 
Komenda Wojewódzka Policji  
w Szczecinie ogłosiła przetarg na 
wyłonienie wykonawcy inwestycji. 
Firmy zainteresowane wykona-
niem obiektu mają czas na zło-
żenie oferty do 2 grudnia 2020. 
Całkowita wartość zamówienia 

KPP w Pyrzycach za 18 milionów

zamieszczona w ogłoszeniu prze-
targowym to kwota 18 285 964,50 
zł netto, ostateczny koszt budowy 
nowej siedziby pyrzyckiej policji 
okaże się po złożeniu ofert przez 
potencjalnych wykonawców na 
początku grudnia.  Jak widać, jest 
duża szansa, że budowa budynku 
o kubaturze prawie 6 tysięcy m3, 
jednej kondygnacji podziemnej 
i dwóch kondygnacjach nadziem-
nych o łącznej powierzchni 2 147 
m2 rozpocznie się w roku przy-
szłym.

PP

W Dzienniku Ustaw ukazała 
się nowelizacja rozporządzenia  
w sprawie sposobu podziału części 
oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialne-
go w roku 2020., przeznaczonej 
na wypłatę bonu dla nauczycieli. 
Od piątku 20 listopada nauczy-
ciele mogą ubiegać się o 500 zł 
dofinansowania na zakup sprzętu 
niezbędnego do realizacji zdal-
nego nauczania. Ten tzw. bon dla 
nauczycieli ma kosztować w sumie 
270 mln zł i finansowany będzie z 
subwencji oświatowej. 

W Dzienniku Ustaw ukazało się 
w czwartek 19 listopada rozporzą-
dzenie określające zasady podziału 
tych pieniędzy między samorządy. 
Nauczycielskie 500+ stanowi jed-
norazowe dofinansowanie zakupu 
usługi dostępu do Internetu, sprzę-

tu i oprogramowania przydatnego  
w prowadzeniu zajęć realizowa-
nych z wykorzystaniem metod  
i technik kształcenia na odległość. 
Bonu w/w nie otrzymają nauczycie-
le i osoby przebywające do 7 grud-
nia 2020 r. na urlopach: wychowaw-
czym, bezpłatnym, dla poratowania 
zdrowia, macierzyńskim, rodziciel-
skim, urlopie na warunkach urlopu 
macierzyńskiego. Jeśli nauczyciele 
ci powrócą do świadczenia pracy 7 
grudnia 2020 r., zostanie dla nich 
naliczona subwencja oświatowa. 
Środki na sfinansowanie bonu na-
uczycielskiego samorządy mają 
otrzymać do 30 listopada.  

Nauczycielskie 500+

Gmina Pyrzyce jako organ 
prowadzący szkoły, w ramach 
rządowego programu rozwijania 
infrastruktury oraz kompetencji 
uczniów i nauczycieli w zakresie 
technologii informacyjno – komu-
nikacyjnych  na lata 2020 – 2024 
„Aktywna tablica”, otrzymała 
wsparcie finansowe w formie do-
tacji celowej z budżetu państwa 
w kwocie 28 tysięcy zł. na za-
kup laptopów wraz ze sprzętem 
umożliwiającym przetwarzanie 
wizerunku i głosu udostępnianego 
przez ucznia i nauczyciela w cza-
sie rzeczywistym za pośrednic-
twem transmisji audiowizualnej.

Przyznane 28 tysięcy złotych 
przeznaczone zostało na zakupy 
w/w sprzętu dla Szkoły Podstawo-

"Aktywna tablica" 
dla Pyrzyc  i Lipian

wej im. Władysława Broniewskie-
go w Mielęcinie 14 tysięcy złotych 
i podobna kwota dla Szkoły Pod-
stawowej im. Janusza Korczaka 
w Pyrzycach.  Przyznana dotacja 
pokrywa 80% kosztów planowa-
nych zakupów, brakującą kwotę  
w wysokości 7 tysięcy złotych do-
łożyła Gmina Pyrzyce.

Do programu przystąpiła rów-
nież Gmina Lipiany i otrzyma-
ła dotację w wysokości 14 tys. 
złotych. Szkoła Podstawowa  
z Oddziałami Przedszkolnymi im. 
K. Makuszyńskiego w Lipianach 
zakupi 3 monitory interaktywne 
powyżej 55 cali. Cały koszt przed-
sięwzięcia to 17,5 tys. z czego 3,5 
tys. to wkład własny Gminy Lipia-
ny. 

Były burmistrz Barlinka negocjuje przekazanie ogrodu
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Internetowi oszuści wykorzysta-
ją każdą sposobność na wzboga-
cenie się kosztem swoich ofiar. 
Co robić, aby nie dać się oszukać. 
Czas pandemii oraz zbliżające się 
święta Bożego Narodzenia powo-
dują, że wiele osób decyduje się 
na zakupy w sieci. Internet jest 
doskonałym i bezpiecznym miej-
scem do wybrania np. prezentów 
gwiazdkowych. Aby taka transak-
cja była bezpieczna, należy jed-
nak przestrzegać kilku prostych 
zasad, które pomogą uniknąć po-
tencjalnych problemów i cieszyć 
się zakupami:

1.Sprawdź opinie dotyczące 
sklepu, w którym chcesz nabyć 
przedmiot.

Komentarze klientów to na-
prawdę bardzo cenne źródło in-
formacji. W większości przypad-
ków w Internecie bez trudu można 
znaleźć wiele informacji dotyczą-
cych sprzedających. Pamiętaj, 
że opinii możesz szukać też na 
forach internetowych, czy porta-
lach społecznościowych. Jeśli do-
konujesz transakcji w platformach 
handlowych zawsze masz możli-
wość zapoznania się z opiniami 
na temat sprzedawcy. Badania 
pokazują, że większość z nas 
wybierając zakupy w Internecie 
kieruje się ceną. W sieci niemal 
zawsze można kupić przedmiot 
taniej, niż w sklepach stacjonar-
nych.  Jednak to właśnie jakość 
sprzedającego powinna być dla 
Ciebie najważniejszym kryterium 
podczas podejmowania decyzji  
o zakupie.

2. Kupuj za pośrednictwem 
uznanych internetowych plat-
form handlowych.

Zakupy w takich serwisach nie 
tylko pozwalają na wybór najko-
rzystniejszej oferty u wielu sprze-
dających, ale przede wszystkim 
dokonując tam zakupów, masz 
także gwarancję bezpieczeństwa. 

JAK BEZPIECZNIE KUPOWAĆ W INTERNECIE 
W DOBIE PANDEMII

Takie serwisy prowadzą stałą we-
ryfikację swoich sprzedawców, re-
jestrują każdą zawartą za ich po-
średnictwem transakcję oraz po-
siadają dedykowany dział wspar-
cia klienta. Również płatności 
podlegają tam specjalnej ochro-
nie, zatem nie musisz martwić się 
o bezpieczeństwo swojego konta, 
czy karty kredytowej. Najlepsze 
z nich oferują zwrot pieniędzy  
w przypadku nieotrzymania przed-
miotu lub kiedy otrzymany towar 
istotnie różni się od tego oferowa-
nego na stronie. Pamiętaj też, że 
serwisy ogłoszeniowe nie służą 
zawieraniu transakcji na odle-
głość, nie zapewniają też odpo-
wiedniego poziomu bezpieczeń-
stwa i w większości przypadków 
nie dysponują zaawansowanymi 
rozwiązaniami antyfraudowymi.

3. Jeśli decydujesz się na za-
kupy w sklepach internetowych 
sprawdź, czy przedsiębiorca 
korzysta z uznanych platform 
do przeprowadzania płatności.

Profesjonalni przedsiębiorcy 
współpracują z bezpiecznymi 
operatorami płatności dzięki któ-
rym klienci w trakcie dokonywania 
zakupów mogą bezpiecznie zalo-
gować się do internetowych sys-
temów transakcyjnych banków. 
Firmy świadczące usługi płatnicze 
w Internecie przed rozpoczęciem 
współpracy profesjonalnie wery-
fikują swoich klientów. Zachowaj 
szczególną ostrożność, kiedy 
sprzedawca prosi Ciebie o wpłatę 
bezpośrednio na jego rachunek 
bankowy.

4. Unikaj płacenia za towar 
lub usługę kartą płatniczą bez-
pośrednio na stronie interneto-
wej sklepu.

Doradza się rezygnację z za-
kupów, jeśli sklep prosi Ciebie 
o podanie informacji takich, jak 
numer  karty płatniczej, data jej 
ważności, imię i nazwisko posia-

dacza, kody CVV2 lub CVC2 oraz 
3d Secure. Musisz być świado-
my, że te informacje pozwalają 
na poprawne wykonanie płatności  
w Internecie.  Decydując się na za-
płatę kartą w sieci zawsze upewnij 
się, że podajesz te informacje bez-
pośrednio na stronie agenta rozli-
czeniowego.

5. Sprawdź czy strona sklepu 
jest właściwie zabezpieczona.

Zerknij na pasek adresu strony 
sklepu czy nawiązana jest komu-
nikacja  z użyciem szyfrowania 
(początek adresu winien zaczy-
nać się od skrótu: „https”).

6. Jeśli natrafiłeś na nieuczci-
wego sprzedającego.

Jeśli stało się to, kiedy korzy-
stałeś z platformy handlowej lub 
serwisu pośredniczącego ko-
niecznie poinformuj je o swoich 
przypuszczeniach. Jeśli twoje 
przypuszczenia okażą się być 
prawdziwe poinformuj o sprawie 
organy ścigania.

a) złóż zawiadomienie o podej-
rzeniu popełnienia przestępstwa 
organom ścigania (Policji lub Pro-
kuraturze);

Udaj się do najbliższej Twojemu 
miejscu zamieszkania jednostki 
Policji lub Prokuratury.  Zgłasza-
jąc sprawę organom ścigania, 
szczegółowo opisz  i udokumen-
tuj całą sytuację. Przekaż komplet 
posiadanych informacji  i doku-
mentów: adres witryny, na której 
dokonałeś zakupu, dane sprze-
dającego (również teleadresowe), 

numer rachunku bankowego, na 
który została dokonana wpłata  
i dokument potwierdzający doko-
nanie zapłaty za towar. Możesz 
dołączyć również wydruki treści 
korespondencji prowadzonej ze 
sprzedającym oraz wydruk stro-
ny przedmiotu czy otrzymanego 
e-maila potwierdzającego zawar-
cie transakcji, gdzie widoczne 
będą dane sprzedającego.

b) zawiadom swój bank i poin-
formuj go o złożeniu zawiadomie-
nia o popełnieniu przestępstwa;

Jeśli płatność została dokonana 
przy użyciu kart płatniczych klien-
ci mogą złożyć reklamacje i w ra-
mach charge back odzyskać pie-
niądze. Poinformuj bank o złoże-
niu zawiadomienia o popełnieniu 
przestępstwa do organów ścigania

c) ostrzeż innych potencjalnych 
nabywców o przestępczym cha-
rakterze działalności prowadzonej 
przez danego sprzedawcę inter-
netowego.

■ Ostrożnie formułuj  opinie  
i komentarze nt. danego sprze-
dawcy internetowego. 

■ Pamiętaj, że wszelkie nie-
prawdziwe i szkalujące sprzedaw-
cę opinie i komentarze mogą być 
powodem wytoczenia powództwa 
cywilnego z tytułu zniesławienia.

■ Dlatego skup się na faktach 
związanych z zakupem, w wyniku 
którego poniosłeś straty finanso-
we.

Zachodniopomorska KAS 
zlikwidowała nielegalny 
punkt hazardowy 
w Pyrzycach

Temat bezpiecznych zakupów w Internecie zawsze jest ak-
tualny, ale w dobie pandemii, obostrzeń oraz dbania o zdrowie 
swoje i najbliższych stał się wręcz kluczowy.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
JAK BEZPIECZNIE KUPOWAĆ W INTERNECIE 
W DOBIE PANDEMII

Powiat Pyrzycki otrzymał grant 
w wysokości 124.339,60 złotych 
w ramach projektu  „POMORZE 
ZACHODNIE - BEZPIECZNA 
EDUKACJA”  współfinasowanego 
przez Unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego, Działania 7.7 Wdro-
żenie programów wczesnego 
wykrywania wad rozwojowych 
i rehabilitacji dzieci z niepełno-
sprawnościami oraz zagrożonych 
niepełnosprawnością oraz  przed-
sięwzięć związanych z walką i za-
pobieganiem COVID-19 Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomor-
skiego 2014 – 2020. Grantodaw-
cą jest Województwo Zachodnio-
pomorskie - Wydział Współpracy 
Społecznej Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego.

Granty w ramach projektu „PO-
MORZE ZACHODNIE - BEZ-
PIECZNA EDUKACJA”  prze-

znaczone są na wspieranie osób 
znajdujących się w stanie zagro-
żenia zdrowia i życia w warun-
kach rozprzestrzeniania się epide-
mii COVID -19 poprzez  łagodze-
nie skutków pandemii COVID-19 
oraz przeciwdziałanie jej nega-
tywnym konsekwencjom, ochro-
nę dzieci i młodzieży oraz  kadry 
w placówkach edukacyjnych.  

W ramach przedmiotowego pro-
jektu zakupione zostaną genera-
tory ozonu do usuwania z powie-
trza zarodników pleśni, grzybów, 
roztoczy, wirusów i bakterii, a tak-
że zrefundowane zostaną ponie-
sione wydatki do ochrony przed 
zakażeniami i środki do utrzyma-
nia czystości i dezynfekcji zwią-
zane z walką i zapobieganiem 
COVID-19. Zakupiony sprzęt zo-
stanie przekazany do placówek 
edukacyjnych dla których Powiat 
Pyrzycki jest organem prowadzą-
cym. 

„POMORZE ZACHODNIE 
- BEZPIECZNA EDUKACJA”

Funkcjonariusze Zachod-
niopomorskiego Urzędu Cel-
no-Skarbowego w Szczecinie 
ustalili, że w jednym z lokali w 
Pyrzycach urządzane są nie-
legalne gry hazardowe online. 
 
14 listopada br., po wejściu do 
wcześniej wytypowanego lo-
kalu, zabezpieczyli 6 kompu-
terów służących do organizacji 
gier hazardowych. W lokalu 
funkcjonował monitoring, dlate-
go dodatkowo zabezpieczono 
modem, 2 telefony komórkowe 
z kartami SIM, 4 kamery, 1 wi-
deorejestrator. Zatrzymano rów-
nież gotówkę w kwocie 2.740 zł. 

Zachodniopomorska KAS 
zlikwidowała nielegalny 
punkt hazardowy 
w Pyrzycach
• Funkcjonariusze zachodniopomorskiej KAS zlikwidowali niele-
galny salon gier hazardowych w Pyrzycach.

 
• W skontrolowanym lokalu mundurowi zabezpieczyli 6 kompute-
rów, na których możliwe było prowadzenie gier wbrew przepisom 
oraz prawie 3 tys. zł przeznaczone na wypłaty wygranych.

 
• Właścicielom urządzeń oraz osobom urządzającym nielegalne 
gry hazardowe grożą wysokie kary.

Urządzenia, na których możli-
we było prowadzenie gier ha-
zardowych wbrew przepisom 
zostały zajęte do sprawy kar-
nej-skarbowej. Funkcjonariu-
sze KAS przesłuchali 4 oso-
by obecne w lokalu (3 graczy 
i osobę nadzorującą lokal). 
W czynnościach uczestni-
czyło 16 funkcjonariuszy Za-
chodniopomorskiego Urzędu 
Celno-Skarbowego oraz 8 
funkcjonariuszy Policji i 3 funk-
cjonariuszy Straży Granicznej. 
Sprawę nadzoruje Prokura-
tura Rejonowa w Pyrzycach. 
Oprócz sankcji karnych w posta-
ci grzywny lub kary pozbawienia 

wolności, osoby urządzające 
tego typu nielegalne gry oraz 
posiadające automaty wbrew 
przepisom ustawy o grach ha-
zardowych, muszą liczyć się z 
karą pieniężną w wysokości 100 
tys. złotych od każdego kompute-
ra.
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Kancelaria premiera Mateusza 
Morawieckiego ogłosiła w tego-
roczne wakacje konkurs pn. „Pod 
Biało-Czerwoną”. Celem projektu 
jest godne upamiętnienie zwy-
cięstwa wojsk Rzeczypospolitej 
nad armią bolszewicką w Bitwie 
Warszawskiej 1920 roku. Umiesz-
czenie flagi na maszcie w wyjąt-
kowym miejscu to dowód na to, 
jak ważne są symbole narodowe  
w życiu Polaków. 

Samorządy, które zbiorą odpo-
wiednią ilość głosów otrzymają 
maszt i flagę narodową, liczba 
wymaganych głosów poparcia 
jest uzależniona od liczby miesz-
kańców gminy i wynosi: 

a) dla gmin do 20 000 miesz-
kańców - 100 głosów; 

b) dla gmin powyżej 20 000 do 
100 000 mieszkańców - 500 gło-
sów; 

c) dla gmin powyżej 100 000 
mieszkańców - 1000 głosów.

Dla wszystkich pyrzyckich gmin 
limit ten wyniósł 100 głosów.  
W głosowaniu, które trwało do 11 
listopada 2020 r. do godz. 23:59. 
wszystkie pyrzyckie gminy osią-

Rolnicza agencja
da kasę 
na maszty flagowe

Trwają prace związane z bu-
dową ścieżki pieszo-rowerowej 
od ul. Cmentarnej do ul. Rycerza 
Przybora (po nieczynnym toro-
wisku). Wykonawcą robót bu-
dowlanych jest Przedsiębiorstwo 
Drogowe DROMAX Ryszard Ko-
bierski, Karol Kobierski S.C. z sie-
dzibą w Strzelcach Krajeńskich. 
   Zadanie obejmuje wykonanie 
833,92 metra ścieżki pieszo-ro-
werowej o konstrukcji nawierzchni 
warstwy ścieralnej z betonu asfal-
towego.

Całkowity koszt zadania 
584 920,23 zł w tym dofinan-
sowanie 562 758,00 zł. Środ-
ki własne gminy 22 162,23 zł. 

Ścieżką po torach
  Zadanie współfinansowane  
przez Radę Ministrów za pośred-
nictwem Wojewody Zachodnio-
pomorskiego w ramach dofinan-
sowania ze środków Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
–  fundusz przeciwdziałania CO-
VID-19 oraz środków własnych 
Gminy Pyrzyce. 

„Pogoda sprzyja wykonawcy 
inwestycji, układana jest już war-
stwa asfaltowa. Obecnie anali-
zujemy możliwość punktowego 
oświetlenia ścieżki, ale oczywi-
ście jest to plan nie na ten rok” – 
usłyszeliśmy od Marzeny Podziń-
skiej,  Burmistrz Pyrzyc.  

gnęły postawione przez organiza-
torów minimum. Gmina Pyrzyce 
262 głosy, gmina Lipiany 143, 
gmina Kozielice 141, gmina Prze-
lewice 127, gmina Warnice 122  
i gmina Bielice 116 głosów. Osta-
teczną decyzję o zakwalifikowa-
niu gmin do udziału w projekcie, 
a tym samym o przyznaniu środ-
ków finansowych potrzebnych 
do jego realizacji, Komisja Pro-
jektowa podejmie w terminie do 
29 listopada 2020 r. Każda z za-
kwalifikowanych w projekcie gmin 
otrzyma dotację, która wynosi do 
5000 zł na zakup masztu flago-
wego. Przyjmując, że w projekcie 
wezmą udział wszystkie gminy 
w Polsce, czyli 2477, mnożąc to 
razy maksymalną dotację 5 tysię-
cy zł., to daje nam kwotę 12 385 
000 zł. Czy w dobie kryzysu taka 
kwota nie przydałaby się przed-
siębiorcom? Ponadto jak dziś już 
wiemy, całą procedurą, umowami 
z samorządami, dotacjami i ich 
rozliczaniem będzie zajmować 
się  Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa.

PP

Narodowe Święto Niepodległości
 z udziałem władz wojewódzkich 

Do 15 listopada samorządy po-
winny przedłożyć projekty przy-
szłorocznych budżetów.  Zgodnie 
z ustawą o finansach publicznych, 
do 15 listopada roku poprzedza-
jącego rok budżetowy zarząd 
jednostki samorządu terytorial-
nego (wójt, burmistrz, prezydent 
miasta, zarząd powiatu i woje-
wództwa) sporządza i przedkłada 
projekt uchwały budżetowej odpo-
wiednio: radzie gminy, radzie po-
wiatu bądź sejmikowi wojewódz-
twa oraz - w celu zaopiniowania 
- regionalnej izbie obrachunko-
wej. Za niedochowanie terminu 
nie ma sankcji ani kar. Dotych-
czas w urzędach nikt specjalnie 
nie zastanawiał się nad tym ter-
minem, dziś w dobie pandemii, 
absencji pracowników i zalece-
nia pracy zdalnej przygotowanie 
budżetu mogło stać się nie lada 

wyzwaniem. Sprawdziliśmy, jak 
to wygląda w gminach powiatu 
pyrzyckiego. I tak zarząd powia-
tu pyrzyckiego przekazał budżet 
23 listopada, gmina Pyrzyce – 20 
listopada, gmina Lipiany i Bielice 
13 listopada, a gminy Warnice i 
Kozielice 16 listopada. Ze wzglę-
du na pandemię samorządy wy-
jątkowo w tym roku uzyskały  pra-
wo do wniesienia niezbędnych 
zmian w trybie autopoprawek, w 
przypadku niemożności sfinalizo-
wania prac nad projektem z po-
wodu wprowadzenia ograniczeń 
związanych z przeciwdziałaniem 
pandemii, czyli złożyć budżet 
trzeba, ale  po jego złożeniu, kie-
dy będzie on już w rękach rad-
nych, wójt, burmistrz, prezydent 
może go jeszcze poprawiać. 

PP

Mimo pandemii samorządy pyrzyckie dają radę 

Mamy już tylko kilka dni do za-
kończenia Powszechnego Spisu 
Rolnego, a jak widać w zamiesz-
czonej informacji Głównego Urzę-
du Statystycznego prymusami w 
spisywaniu się są nadal  rolnicy z 
gminy Pyrzyce, tutaj na dzień 16 
listopada 2020 roku spis rolny na 
ternie tej gminy został wykonany 
w 91%, natomiast najgorzej w po-
wiecie pyrzyckim spisują się rol-
nicy z gminy Przelewice, bo spis 
na ternie tej gminy wykonany jest 
zaledwie w 67%. Rolnicy innych 
gmin spisali się następująco: gmi-
na Lipiany 80%, gmina Kozielice 
82%, gmina Bielice 82% i gmina 
Warnice 75%.

Przypomnijmy, że Powszechny 
Spis Rolny prowadzany obecnie 
w całej Polsce rozpoczął się 1 
września 2020 i potrwa do 30 li-
stopada 2020 roku. Spis rolny jest 
jedynym badaniem statystycz-
nym dostarczającym szerokiego 
zakresu informacji o gospodar-
stwach rolnych na wszystkich 
szczeblach podziału terytorialne-
go kraju. Dane ze spisu są wy-
korzystywane do oceny zasto-
sowanych i kreowania nowych 
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Ścieżką po torach
Święto Niepodległości to dzień, 

kiedy wspominamy i czcimy pa-
mięć pokoleń, dzięki którym nasz 
kraj po 123 latach zniewolenia 
przez zaborców odzyskał suwe-
renność. Składamy hołd pamięci 
wszystkim rodakom, którzy wal-
czyli o wolną Polskę. 11 listopada 
uroczystości w Pyrzycach rozpo-
częły się od złożenia, w asyście 
żołnierzy Wojska Polskiego, wią-
zanek kwiatów przy pomniku Pa-
mięci Zbrodni Katyńskiej. Następ-
nie w kościele pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny w Pyrzycach odpra-
wiona została uroczysta msza 
święta w intencji Ojczyzny, którą 
celebrował arcybiskup Metropo-
lita Szczecińsko-Kamieński – ks. 
Andrzej Dzięga. Przed nabożeń-
stwem pan Marek Subocz – Wi-
cewojewoda Zachodniopomorski 
– odczytał list Prezesa Rady Mi-
nistrów Mateusza Morawieckiego 
z okazji Święta Niepodległości. 

Oprócz wymienionych osobi-
stości, w uroczystości uczestni-
czyli: Starosta Pyrzycki pan Sta-
nisław Stępień, z-ca szefa sztabu 

12. dywizjonu gen. brygady Jacek 
Ostrowski, Burmistrz Pyrzyc pani 
Marzena Podzińska, radni Po-
wiatu Pyrzyckiego i radni Gminy 
Pyrzyce.

 
„Sytuacja epidemiczna w kra-

ju spowodowała, że tegoroczne 
obchody Święta Niepodległości 
odbywały się w warunkach szcze-
gólnych. Program obchodów 102. 
rocznicy odzyskania niepodległo-
ści, który przygotowałem wcze-
śniej przewidywał wiele innych 
atrakcji w formie festynu, ale 
niestety w związku z epidemią 
musieliśmy z tych elementów zre-
zygnować. Cieszę się, że nasze 
obchody dzięki obecności pana 
wicewojewody Marka Subocza 
stały się także obchodami woje-
wódzkimi, za co serdecznie dzię-
kuję” - Stanisław Stępień, Staro-
sta Pyrzycki.  

 
Uroczyste nabożeństwo było 

transmitowane na kanale Telewi-
zji Kablowej AURA oraz on-line na 
www.tvkaura.pl – materiał dostęp-
ny na stronie.

 

Narodowe Święto Niepodległości
 z udziałem władz wojewódzkich 

Mamy już tylko kilka dni do za-
kończenia Powszechnego Spisu 
Rolnego, a jak widać w zamiesz-
czonej informacji Głównego Urzę-
du Statystycznego prymusami w 
spisywaniu się są nadal  rolnicy z 
gminy Pyrzyce, tutaj na dzień 16 
listopada 2020 roku spis rolny na 
ternie tej gminy został wykonany 
w 91%, natomiast najgorzej w po-
wiecie pyrzyckim spisują się rol-
nicy z gminy Przelewice, bo spis 
na ternie tej gminy wykonany jest 
zaledwie w 67%. Rolnicy innych 
gmin spisali się następująco: gmi-
na Lipiany 80%, gmina Kozielice 
82%, gmina Bielice 82% i gmina 
Warnice 75%.

Przypomnijmy, że Powszechny 
Spis Rolny prowadzany obecnie 
w całej Polsce rozpoczął się 1 
września 2020 i potrwa do 30 li-
stopada 2020 roku. Spis rolny jest 
jedynym badaniem statystycz-
nym dostarczającym szerokiego 
zakresu informacji o gospodar-
stwach rolnych na wszystkich 
szczeblach podziału terytorialne-
go kraju. Dane ze spisu są wy-
korzystywane do oceny zasto-
sowanych i kreowania nowych 

narzędzi wspólnej polityki. Obo-
wiązek realizacji spisów nakłada 
na państwa członkowskie Unii 
Europejskiej rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady. 
Wynika on też z rekomendacji 
FAO, zawartych w dokumencie 
pn. Światowy program spisów 
rolnych rundy 2020 roku. W pań-
stwach członkowskich ONZ peł-
ne badanie realizowane jest raz 
na 10 lat i obejmuje wszystkie 
gospodarstwa rolne. Poprzedni 
Powszechny Spis Rolny odbył się 
w Polsce w 2010 roku. Powszech-
ny Spis Rolny 2020 obejmuje 
wszystkie gospodarstwa rolne 
zarówno osób fizycznych (gospo-
darstwa indywidualne) jak i osób 
prawnych oraz jednostek orga-
nizacyjnych niemających oso-
bowości prawnej. Spisywane są  
gospodarstwa, które 1 czerwca 
2020 roku prowadziły działalność 
rolniczą. Brak udziału w spisie 
rolnym może skutkować nałoże-
niem kary grzywny określonej w 
ustawie o statystyce publicznej, 
może ona wynieść od kilkudzie-
sięciu złotych do nawet 5 tys. zł. 

PP

Rolnicy zapłacą kary?
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Plan na dwie studnie głębinowe
Od połowy roku na OSiR-ow-

skich obiektach odbywa się bar-
dzo dużo prac remontowo – mo-
dernizacyjnych i inwestycyjnych.

Burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska od dłuższego już czasu 
intensywnie prowadzi  działania 
w ramach poprawy infrastruktu-
ry sportowej. Są to m.in. prace  
z kosztorysu inwestorskiego: 
„Przebudowa i rozbudowa stadio-
nu miejskiego” przy ulicy Sporto-
wej, a także zadanie „Moderniza-
cja Stadionu Miejskiego”.

W związku z tymi działaniami, 
przeprowadzony został już pro-
jekt „I etap - budowa studni głębi-
nowej”.  Na ten cel burmistrz Py-
rzyc pozyskała z Urzedu Marszał-
kowksiego pomoc finansową w 
wysokości 20 tysięcy zł., całkowi-
ty koszt zadania pod nazwą „Mo-
dernizacja Stadionu Miejskiego 
przy ul. Sportowej w Pyrzycach 
– budowa studni głębinowej na 
Stadionie Miejskim w Pyrzycach” 
opiewa na kwotę 39 975,00 zł.

 Wykonany został otwór do 
warstwy wodonośnej na głębo-
kości 50 m, następnie zainstalo-
wana została pompa głębinowa 
z osprzętem i obudową studni. 
Wykonano prace przyłączenio-
we, instalację hydrauliczną oraz 
rozprowadzona została instalacja 
wodociągowa. Kolejnym etapem 
tej inwestycji jest opracowanie 
dokumentacji na pozwolenie wod-
no – prawne  eksploatacji studni. 
Inwestycja ta wydatnie przyczyni 
się do oszczędności, niezależ-

ności i wydajności w utrzymaniu 
terenów zielonych na obiekcie 
należącym do OSiR przy ulicy So-
prtowej. 

Modrnizacje i remonty trwaja 
także na terenie boiska sporto-
wego w Brzesku, a jest to rów-
nież ważny ośrodek sportowy 
Gminy Pyrzyce, z którego na co 
dzień korzysta klub LZS Sęp, oraz 
dzieci i młodzież szkolna. Na tym 
obiekcie także zplanowano bu-
dowę studni głębinowej. Jest to 
działanie, które Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska uznaje za 
istotne dla rozwoju miejscowości  
i jej mieszkańców oraz należyte-
go utrzymania infrastruktury spor-
towej. Ośrodek Sportu i Rekreacji 

podjął zadanie zmierzające do 
analizy zasadności budowy stud-
ni. W tym celu przeprowadzony 
został pierwszy etap – zlecono 
wykonanie badania geofizyczne-
go, które określi wodonośność 
podłoża w rejonie boiska spor-
towego. Powodem zlecenia tych 
prac jest fakt, iż według doku-
mentacji geologicznej Instytutu 
Geologicznego, rejon Brzeska 
jest terenem o słabej wodono-
śności, o czym świadczą wyko-
nane wcześniej „puste” odwierty. 
Dlatego też, aby uniknąć niego-
spodarności, niezbędne jest wy-
konanie ww. prac. Po pozytywnej 
ekspertyzie podjęte będą kolejne 
działania. Wykonawcą badania 
- po analizie rynku, została firma 
Hydroconsult Sp. z o.o. z siedzibą 
w Poznaniu.

 
 
 

2 listopada 2020 roku radny 
gminy Przelewice Emilian Skwa-
rek złożył w prokuraturze pyrzyc-
kiej zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez 
wójta gminy Przelewice. 

W zawiadomieniu Skwarka czy-
tamy - „Działając w imieniu wła-
snym zawiadamiam o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa z:

- art 231 &1 kodeksu karnego, 
przez funkcjonariusza publiczne-
go Pana Mieczysława Mularczyka 
wójta gminy Przelewice, polega-
jącego na przekroczeniu swoich 
uprawnień w latach 2015 – 2020 
i działania na szkodę interesu pu-
blicznego gminy Przelewice.

- art 271 &1 przez Pana Mie-
czysława Mularczyka wójta gmi-
ny Przelewice, polegającego 
na poświadczeniu nieprawdy w 
sprawozdaniach i dokumentach 
przedkładanych radnym gminy 
Przelewice”.

Zawiadomienie dotyczy gospo-
darki finansowej prowadzonej 

Radny Skwarek podał Mularczyka 
do prokuratury 

USG wygrało z PUMPTRACKiem
   Burmistrza Pyrzyc Marzena 

Podzińska podała do publicznej 
wiadomości wyniki głosowania na 
projekty zgłoszone do Budżetu 
Obywatelskiego Gminy Pyrzyce 
na rok 2021.

   Zgodnie z harmonogramem 
Budżetu Obywatelskiego Gminy 
Pyrzyce przyjętym Zarządzeniem 

Od 9. do 18 listopada 2020 
zainteresowani mogli w formie 
pisemnej składać w punkcie in-
formacyjnym Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach odwołania, do bur-
mistrza Pyrzyc. Ostateczna lista 
projektów wraz z punktacją zosta-
nie ogłoszona w terminie do 30 
listopada 2020 roku po rozpatrze-
niu ewentualnych odwołań.

Nr 411/2020 Burmistrza Pyrzyc 
z 10 czerwca 2020 r. informuję, 
że zostało zakończone głosowa-
nie nad zadaniami zgłoszonymi  
w ramach Budżetu Obywatelskie-
go  Gminy Pyrzyce na rok 2021, 
W głosowaniu złożono 939 kart 
w tym 908 ważnych i 31 nieważ-
nych.

S P R Z E D A M
GARAŻ przy ul. Jedności 
Narodowej w Lipianach, 
18 m2. 

Kontakt: tel.
731725270
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14.11.2020r w Osielsku woje-
wództwo kujawsko-pomorskie od-
był się VI ogólnopolski Turniej za-
paśniczy młodzików i dzieci. 

W tym roku ze względu na re-
strykcje sanitarne, na zawody po-
jechało zaledwie 8 osób. Trener 
Wojciech Antczak zabrał ze sobą 
tylko zawodników z roczników 09 
i młodsi, a wśród nich znaleźli się 
zawodnicy i zawodniczki na co 
dzień trenujący w Husaria Fight 
Team, ale reprezentujące dwie 
gminy: Kozielice oraz Warnice. 

„Młodzi zawodnicy pokazali ka-
wał dobrej pracy co dowodzi,  że 
ciągle trenując rozwijają się, a ich 
poziom wytrenowania wzrasta, co 
widać na turniejach (każdy z za-
wodników, zawodniczek stoczył 
po 3 , 4 walki). Wszyscy pokaza-
li się z dobrej strony niezależnie 
od wyników indywidualnych, bo 
każdy dołożył cegiełkę do tego, 
że jako drużyna zajmujemy wyso-
kie II miejsce klubowo . Gratulu-
jemy zawodnikom dobrych walk, 
dziękujemy gminom za wspar-
cie, rodzicom i sponsorom którzy 
wspierają rozwój w tych ciężkich 
czasach, a my oddajemy to do-
brymi wynikami na zapaśniczych 
matach Polski. Najbardziej obsa-
dzoną była kategoria 34 kg (19 
dziewczyn), gdzie walczyły aż 4 
nasze zawodniczki” - Wojciech 
Antczak.

Zapaśniczy Osielsk zaliczony!

Wyniki indywidualne: 

dzieci 2012 - 2013 
I miejsce Jakub Antczak 28 kg 

(gmina Warnice ) 

dzieci 2009 - 2011 
II miejsce Anastazja Kabzińska 

(gmina Kozielice), 
V miejsce Amelia Laskowska 

(gmina Kozielice), 
VII Maja Górecka (gmina War-

nice), 
VIII miejsce Sylwia Stefaniak 

(gmina Kozielice) wszystkie wal-
czyły w 34 kg  

II miejsce Antoni Antczak 37 kg 
(gmina Kozielice) 

II miejsce Bartosz Owsicki 45 
kg (gmina Warnice) 

V miejsce Jakub Bernadski 49 
kg (gmina Kozielice)

Ze sportowymi 
pozdrowieniami 

prezes/trener 
mgr Wojciech Antczak 

2 listopada 2020 roku radny 
gminy Przelewice Emilian Skwa-
rek złożył w prokuraturze pyrzyc-
kiej zawiadomienie o możliwości 
popełnienia przestępstwa przez 
wójta gminy Przelewice. 

W zawiadomieniu Skwarka czy-
tamy - „Działając w imieniu wła-
snym zawiadamiam o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa z:

- art 231 &1 kodeksu karnego, 
przez funkcjonariusza publiczne-
go Pana Mieczysława Mularczyka 
wójta gminy Przelewice, polega-
jącego na przekroczeniu swoich 
uprawnień w latach 2015 – 2020 
i działania na szkodę interesu pu-
blicznego gminy Przelewice.

- art 271 &1 przez Pana Mie-
czysława Mularczyka wójta gmi-
ny Przelewice, polegającego 
na poświadczeniu nieprawdy w 
sprawozdaniach i dokumentach 
przedkładanych radnym gminy 
Przelewice”.

Zawiadomienie dotyczy gospo-
darki finansowej prowadzonej 

Radny Skwarek podał Mularczyka 
do prokuratury 

prze Urząd Gminy Przelewice, 
sprawozdawczości, zaciąganych 
zobowiązań – kredytów. Rad-
ny, jak czytamy powyżej, zarzu-
ca Mularczykowi, że świadomie 
wprowadzał radnych w błąd, by 
móc zaciągać na potrzeby gminy 
kolejne kredyty. 

Teraz przed pyrzyckimi proku-
ratorami kawał samorządowej 
roboty, muszą przeanalizować 
gminną dokumentacje finansową 
i podjąć decyzję, co zrobić z za-
wiadomieniem radnego Skwarka.

PP

Radny Emilian Skwarek
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Świat obok                nas

Dla Mariana Białkowskiego 
autora cyklu „Obok nas”  nie 
ma złej pory roku na ciekawe 
spotkanie i atrakcyjną fotogra-
fię. Każda pora roku i dnia daje 
szansę na spotkanie ciekawego 
zwierzaka i zrobienie mu zdję-
cia, wystarczy być tylko bardzo 
cierpliwym i czekać, czekać ….. 
Tym razem mimo jesiennej pory, 
deszczowej, pochmurnej pogo-
dy i krótkiego dnia kolejne udane 
polowanie z aparatem fotogra-
ficznym, tym razem przedstawi-
ciel fruwająco – pływających. 

 Gęś białoczelna - to ptak nie-
co mniejsza od gęgawy. Samiec 
i samica  są ubarwione  podob-
nie jak gęś zbożowa. Cechą 

charakterystyczną, która ich 
różni jest na czole biała plama 
wokół nasady dzioba, a na brzu-
chu czarne poprzeczne pasy  
o różnej grubości. Dziób różowy 
z biały paznokciem. Młode ptaki 
nie mają białej plamy na czole,  
a dziób jest ciemno przybrudzo-
ny.

Gęś białoczelna zamieszku-
je bagniste tereny tundry. Poza 
okresem lęgowym przebywa na 
bezpiecznych, płytkich wodach, 
wybrzeżach morskich lub łąkach 
i polach uprawnych w pobliżu 
wód.

Obszar jej występowania obej-
muje arktyczny  region Dalekiej 
Północy, od europejskiej części 

Rosji do Syberii oraz arktycz-
ną strefę Ameryki Północnej  
i Grenlandię. Gęś żeruje na lą-
dzie i żywi się zielonymi częścia-
mi roślin, zbożem i nasionami. 
Jest ptakiem wędrownym. 

W Polsce pojawia się na pół-
nocy i zachodzie kraju podczas 
wiosennych i jesiennych przelo-
tów. W tym okresie i przy odro-
binie szczęścia jest możliwość 
spotkania gęsi białoczelnej na 
naszym terenie. Na początku 
listopada br. udało mi się zaob-
serwować pobyt tej gęsi na jezio-
rze Wądół i nawet zrobić zdjęcie 
młodemu osobnikowi.

 

JEZIORO MIEDWIE:   GŁĘ-
BOKOŚĆ SIĘGA 48,3  ME-
TRA.  DŁUGOŚĆ  WYNOSI  
15 700 METRA. SZERO-
KOŚĆ JEZIORA  MIEDWIE 
OD 1,5 DO 3 KM. WYSTĘ-
PUJĄ  GATUNKI RYB :  SIE-
LAWA,  KARP, SZCZUPAK, 
SANDACZ, OKOŃ I LESZCZ.    
NAJCENNIEJSZĄ RYBĄ 
JEST SIEJA MIEDWIAŃSKA. 

SERDECZNIE  POZDRA-
WIAM KOMENDANTA  PAŃ-
STWOWEJ STRAŻY  POŻAR-
NEJ  W PYRZYCACH PANA 
JACKA MARCHLEWICZA.  
ZASTĘPCĘ KOMENDANTA 
PSP   TOMKA  RADECKIE-
GO.  STARSZEGO  KAPITA-
NA ROBERTA DĘBCZAKA, 
PANA ARTURA WINARSKIE-
GO ORAZ PANA ROMKA KĘ-
DZIERSKIEGO. 

PIOTR SZYMAŃSKI 

Pozdrowienia 
od Piotrka


