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PPK Sp. z o.o. rozpoczyna realizację 
bardzo ważnej dla miasta inwestycji  
w infrastrukturze kanalizacyjnej. Jest 
ona objęta aktualnym Wieloletnim Pla-
nem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń 
Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyj-
nych na lata 2020-2038 będących w po-
siadaniu przedsiębiorstwa. 

W ramach inwestycji przeprowadzo-
na będzie modernizacja sieci kanaliza-
cji sanitarnej w ulicach Ciepłowniczej  
i Poznańskiej oraz w ulicy Sikorskiego 
do ulicy Mickiewicza w Pyrzycach po-
przez wyłączenie z eksploatacji istniejącej  
i wybudowanie w jej miejsce nowej oraz 
budowę nowych fragmentów sieci w celu 
odbioru ścieków obecnie odprowadzanych 
istniejącą siecią z przełączeniem użytkow-
ników do modernizowanej sieci.

 

Archeologiczne 
odkrycie
w 
Pyrzycach

Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Pyrzycach
Szczegółowy zakres robót obejmuje wy-

budowanie sieci kanalizacji sanitarnej:
► ulica Ciepłownicza i Poznańska: ø 

800mm o długości 0,856 km 
► ulica Sikorskiego do ulicy Mickiewicza: 

ø 800mm o długości 0,418 km, ø 500mm  
o długości 0,352 km (w tym budowa nowych 
fragmentów sieci - ø 500mm o długości 
0,326 km). 

 Podstawowy zakres przedsięwzięcia 
związany z modernizacją sieci kanaliza-
cyjnej (ze względu na ograniczoną ilość 
miejsca) wymaga przebudowy istniejącej 
sieci wodociągowej na długości: 208 m  
i sieci kanalizacji deszczowej o długo-
ści: 198 m na zadaniu: ulica Ciepłownicza  
i Poznańska w Pyrzycach. 

Inwestycja poprawi sprawność systemu 
kanalizacyjnego miasta poprzez likwidację 
„wąskich gardeł” na obu pyrzyckich rondach 
oraz wyeliminuje zjawisko przepełnienia 
sieci kanalizacyjnej,  towarzyszące temu 
występowanie cofek i zalewanie piwnic  
w budynkach.

Umowa z NFOŚiGW w Warszawie 
na sfinansowanie inwestycji pn.: „Mo-
dernizacja sieci kanalizacji sanitarnej  
w Pyrzycach”

 29.04.2020 r. PPK Sp. z o.o. podpisało 
umowę dofinansowania ww. przedsięwzię-
cia w formie pożyczki z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Wartość udzielonej 
pożyczki wynosi 10.284.877,00 zł. Wyło-
niono już wykonawcę zadania, trwają ostat-
nie formalności zmierzające do podpisania 
umowy. Planowany termin przekazania pla-
cu budowy i rozpoczęcia prac to wrzesień 
2020 r zakończenie realizacji przedsięwzię-
cia nastąpi do 30.09.2022r. 

 

28 sierpnia br. w Szkole Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyjny-
mi im. Leonida Teligi w Pyrzycach 
przekazano 11 sztuk opryskiwa-
czy plecakowych, akumulatoro-
wych elektrycznych o mocy 35 
W, pojemności zbiornika 16 litrów 
wraz z lancą teleskopową i koń-
cówkami rozpylającymi. 

  „W związku z rozprzestrzenia-
niem się w Polsce koronawirusa 
i koniecznością podjęcia działań 
prewencyjnych mających na celu 
zapobieganie zarażeniem się 
tym wirusem oraz planowanym 
przywróceniem funkcjonowania 

od 1 września br. szkół w syste-
mie stacjonarnym zakupiliśmy  
z własnych środków przeznaczo-
nych na realizację zadań z za-
kresu zarządzania kryzysowego 
opryskiwacze akumulatorowe. 
Przekazane opryskiwacze będą 
wykorzystywane do przeprowa-
dzania dezynfekcji w przedszko-
lach i szkołach, których organem 
prowadzącym jest Gmina Pyrzyce 
w celu zminimalizowania ryzyka 
zakażenia się wirusem SARS-
CoV-2 przez dzieci i pracowników 
jednostek” – powiedziała Marze-
na Podzińska, Burmistrz Pyrzyc.

Opryskiwacze akumulatorowe 
do przeprowadzania dezynfekcji 
dla przedszkoli i szkół podstawowych 

   prowadzonych przez Gminę Pyrzyce

24 sierpnia 2020 r. Wojewódz-
two Zachodniopomorskie - Za-
chodniopomorski Zarząd Dróg 
Wojewódzkich podpisał umowę 
na roboty budowlane pn. „Prze-
budowa skrzyżowania DW 122 
Krajnik - Piasecznik z drogą po-
wiatową nr 1554Z Łozice - Trze-
bórz oraz z drogą gminną w m. 
Łozice”. Koszt inwestycji wynosi 
1 844 756,01 zł brutto, Wykonaw-
cą jest firma STRABAG Sp. z o.o., 
termin wykonania do 30 listopada 
2020 r. 

Zadanie obejmuje: Przebudo-
wę skrzyżowania DW 122 Krajnik 
- Piasecznik z drogą powiatową 
nr 1554Z Łozice - Trzebórz oraz 
z drogą gminną w m. Łozice,  
w tym: wyznaczenie trasy drogi, 
karczowanie pni drzew, roboty 
rozbiórkowe, regulacja urządzeń 
obcych, roboty ziemne, wyko-
nanie podbudowy z kruszywa 
łamanego, wykonanie warstwy 
podbudowy z AC22P, wykona-
nie warstwy wiążącej z AC16W, 
wykonanie warstwy ścieralnej 
nawierzchni z SMA8S, ułoże-
nie kostki kamiennej/brukowca, 
ustawienie krawężników kamien-

nych, ustawienie krawężników  
i obrzeży betonowych, ustawienie 
oporników kamiennych, wykona-
nie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej, utwardzenie poboczy, 
plantowanie, humusowanie i ob-
sianie trawą, ustawienie wiaty 
przystankowej, sadzenie drzew, 
ustawienie oznakowania piono-
wego, wykonanie oznakowania 
poziomego z masy chemoutwar-
dzalnej (grubowarstwowe), wy-
konanie oświetlenia na podstawie 
opracowanej dokumentacji tech-
nicznej.

Zadanie realizowane jest w ra-
mach podpisanego porozumienia 
pomiędzy Województwem Za-
chodniopomorskim a Gminą Ko-
zielice, w ramach porozumienia 
Gmina Kozielice przygotowała do-
kumentację na przebudowę skrzy-
żowania oraz zapewniła wkład 
własny w kwocie 200 000,00 zł na 
realizację zadania. 

red. D.Woźniak

Rondo na drodze wojewódzkiej nr 122 
na skrzyżowaniu z drogą powiatową 

Łozice -Trzebórz
oraz drogą gminną 

w m. Łozice, gmina Kozielice
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Pyrzyce to miasto pełne zabytków, 
codziennie przechodzimy  obok murów 
obronnych, baszt, kościołów. Niekiedy 
robimy sobie na ich tle pamiątkowe zdję-
cia, pokazujemy je gościom, jesteśmy  
z nich dumni. Niekiedy. Częściej jednak 
już nie zwracamy na nie uwagi, przyzwy-
czailiśmy się do obcowania z nimi i rzad-
ko kto zastanawia się, czy w miasteczku 
jest jeszcze coś do odkrycia.

A ziemia potrafi skrywać prawdziwe 
skarby. Najczęściej trafiamy na nie pod-
czas realizowanych inwestycji, przebu-
dowy, modernizacji. Tak też stało się przy 
okazji inwestycji związanej z montażem 
organów sprowadzonych do kościoła pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
w Pyrzycach, zwanego przez pyrzyczan 
katedrą, choć de facto nią nie jest. By za-
montować ograny we wnętrzu kościoła, 
należało najpierw przeprowadzić analizę  
i badania empory (chóru muzycznego) 
pod kontem jej wytrzymałości. Nieste-
ty okazało się, że  empora, ze względu 
na ciężar organów, będzie musiała być 
wzmocniona dwoma dodatkowymi fila-
rami. Żeby taką konstrukcję wewnątrz 
kościoła wybudować, należało zgodnie 
z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Szczecinie wykonać 4 otwo-
ry badawcze w posadzce świątyni, by 
sprawdzić, co się pod posadzką znajdu-
je. Redakcja TVK AURA i Pulsu Powiatu 
wspólnie przygotowały na ten temat ma-
teriał telewizyjny, w którym biorą udział  
i opowiadają o pyrzyckim odkryciu: hi-
storyk Marcin Peterlajtner i dr inż. Maciej 
Płotkowiak. Cały materiał na temat histo-
rycznego odkrycia już na antenie TVK 
Aura i www.tvkaura.pl.

Zapraszamy do obejrzenia materiału 
TV.

PP
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Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Pyrzycach
Umowa z NFOŚiGW w Warszawie 

na sfinansowanie inwestycji pn.: „Mo-
dernizacja sieci kanalizacji sanitarnej  
w Pyrzycach”

 29.04.2020 r. PPK Sp. z o.o. podpisało 
umowę dofinansowania ww. przedsięwzię-
cia w formie pożyczki z Narodowym Fun-
duszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. Wartość udzielonej 
pożyczki wynosi 10.284.877,00 zł. Wyło-
niono już wykonawcę zadania, trwają ostat-
nie formalności zmierzające do podpisania 
umowy. Planowany termin przekazania pla-
cu budowy i rozpoczęcia prac to wrzesień 
2020 r zakończenie realizacji przedsięwzię-
cia nastąpi do 30.09.2022r. 

 

nych, ustawienie krawężników  
i obrzeży betonowych, ustawienie 
oporników kamiennych, wykona-
nie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej, utwardzenie poboczy, 
plantowanie, humusowanie i ob-
sianie trawą, ustawienie wiaty 
przystankowej, sadzenie drzew, 
ustawienie oznakowania piono-
wego, wykonanie oznakowania 
poziomego z masy chemoutwar-
dzalnej (grubowarstwowe), wy-
konanie oświetlenia na podstawie 
opracowanej dokumentacji tech-
nicznej.

Zadanie realizowane jest w ra-
mach podpisanego porozumienia 
pomiędzy Województwem Za-
chodniopomorskim a Gminą Ko-
zielice, w ramach porozumienia 
Gmina Kozielice przygotowała do-
kumentację na przebudowę skrzy-
żowania oraz zapewniła wkład 
własny w kwocie 200 000,00 zł na 
realizację zadania. 

red. D.Woźniak

Rondo na drodze wojewódzkiej nr 122 
na skrzyżowaniu z drogą powiatową 

Łozice -Trzebórz
oraz drogą gminną 

w m. Łozice, gmina Kozielice
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Wakacje w pełni i zapewne 
większość tegorocznych absol-
wentów szkół średnich odpoczy-
wając czeka na maturalną ocenę 
. Egzamin dojrzałości w tym roku 
ze względu na epidemię i brak 
decyzji co do terminu, był wy-
jątkowo stresujący dla uczniów, 
nauczycieli, rodziców, bo nikt nie 
wiedział, kiedy będzie matura  
i w jakiej formie. Przysłowiowym 
rzutem na taśmę 24 kwietnia Mi-
nister Edukacji Dariusz Piontkow-
ski podał nowy termin matur na 
dni 8-29 czerwca 2020. Podano 
także, że matury ustne zostały od-

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozielicach  
z przyjemnością informuje o rozstrzygnięciu II przetar-
gu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z na-
pędem 4x4 dla jednostki OSP Kozielice. 

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofer-
tę. 14-08-2020 r. została podpisana umowa na wyko-
nanie pojazdu GBA 3/16 na podwoziu VOLVO FLD3C  
z silnikiem o mocy 285 KM,  Wykonawcą jest Przedsię-
biorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.  z siedzibą  
w Korwinowie koło Częstochowy. 

Dostarczenie pojazdu nastąpi do końca listopada bie-
żącego roku. Koszt pojazdu wynosi 789 906,00 zł brutto,  
z czego 180 000,00 zł to otrzymana dotacja z Mi-
nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz 380 000,00 zł dotacja Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska w Warszawie i Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
w Szczecinie, 200 000,00 zł środki z budżetu Gminy 
Kozielice, pozostała kwota to inne środki zewnętrzne  
i sponsorzy. 

Pierwszy przetarg został unieważniony, ze względu 
na znaczne przekroczenie kosztów, jakie zamawia-
jący zamierzał przeznaczyć na realizację zamówie-
nia tj. 760 000,00 zł, złożono jedną ofertę na kwotę 
822 870,00 zł przez Szczęśniak Pojazdy Specjalne 
Sp. z o.o.

red. D.Woźniak

DZIEŃ PIRATA W ŻUKOWIE

Będzie nowy wóz 

  W niedzielę 23 sierpnia nad jeziorem 
„Płoń” w Żukowie odbył się kolejny „Dzień 
Pirata”. W tym roku wyjątkowy, ponieważ 
połączony z zakończeniem projektu pn.” 
Budowa pomostu pływającego do celów 
rekreacyjnych na jeziorze Płoń”. Dobie-
gła końca inwestycja, o realizację której 
mieszkańcy starali się już od kilku lat. 
Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem 
Lider Pojezierze  Myśliborskiego Gmina 
Przelewice złożyła wniosek o dofinanso-
wanie pomostu, a Zarząd Województwa 
przyznał na ten cel dotację w wysokości 
85 procent kosztów. Pogoda organizato-
rom dopisała, a wszyscy przybyli na  im-
prezę mogli wspaniale się bawić przy wy-
stępach zespołu „Jutrzenka” z Przelewic,  
a także Wiktorii Duk i Daniela Katarzynia-
ka. Atrakcją imprezy była możliwość po-
pływania smoczą łodzią. Dla dzieci były 
atrakcje dmuchane, wata cukrowa oraz 
lody. Podczas imprezy odbyła się loteria 
fantowa oraz konkurs na najładniejszy 
strój pirata. Były konkursy, bańki mydla-
ne, sztuczny śnieg oraz festiwal kolorów,  
a wszystkie przebrane dzieci otrzymały na-
grody.
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Wakacje w pełni i zapewne 
większość tegorocznych absol-
wentów szkół średnich odpoczy-
wając czeka na maturalną ocenę 
. Egzamin dojrzałości w tym roku 
ze względu na epidemię i brak 
decyzji co do terminu, był wy-
jątkowo stresujący dla uczniów, 
nauczycieli, rodziców, bo nikt nie 
wiedział, kiedy będzie matura  
i w jakiej formie. Przysłowiowym 
rzutem na taśmę 24 kwietnia Mi-
nister Edukacji Dariusz Piontkow-
ski podał nowy termin matur na 
dni 8-29 czerwca 2020. Podano 
także, że matury ustne zostały od-

wołane. Do egzaminów z wszyst-
kich przedmiotów obowiązkowych  
w terminie głównym 2020 roku  
(w czerwcu) przystąpiło w woje-
wództwie zachodniopomorskim 
9 743 tegorocznych absolwentów 
szkół ponadgimnazjalnych (liceów 
ogólnokształcących i techników),  
w naszym powiecie było to łącz-
nie 163 uczniów. W kalendarzu 
maturalnym ogłoszenie wyników 
zaplanowano na 11 sierpnia. Ten, 
kto nie zaliczył egzaminu, w ciągu 
3 dni roboczych od dnia ogłosze-
nia wyników egzaminu maturalne-
go (nie później niż do 14 sierpnia) 

DZIEŃ PIRATA W ŻUKOWIE

Będzie nowy wóz 
Kiedy covid-19 był gdzieś w 

świecie, w Europie, potem da-
leko w Polsce wielu z nas snuło 
spiskowe teorie dotyczące jego 
obecności, czy siły rażenia. Te-
raz, kiedy jest coraz bliżej, zaczę-
liśmy być bardziej zaniepokojeni. 
Ale czy rozsądniejsi? Chyba nie-
stety nie. Witamy się serdecznie, 
podajemy sobie dłonie, klepiemy 
się po ramieniu, a niekiedy nawet 
beztrosko obdarowujemy się siar-
czystymi buziakami. Zastanówmy 
się, czy nie warto narzucić sobie 
jednak pewnych obostrzeń i od-
stąpić od towarzyskich serdecz-

ności a także ograniczyć zbędne 
spotkania tak, jak to było w pierw-
szym etapie pandemii.

W powiecie pyrzyckim dość 
długo było spokojnie, przypadki 
zakażeń były miejscowe i wystę-
powały tylko na terenie dwóch 
gmin: Bielice i Pyrzyce. W ciągu 
ostatnich dwóch tygodni znacznie 
wzrosła ilość osób zakażonych,  
a ponadto przypadki zakażeń 
pojawiły się w kolejny dwóch 
gminach: Przelewice i Lipiany. 
Analizując nieoficjalne informacje 
dotyczące nowych przypadków 
zakażeń można dojść do wnio-

Kolejne zakażone gminy

mógł złożyć do przewodniczącego 
zespołu egzaminacyjnego pisem-
ne oświadczenie o przystąpieniu 
do egzaminu z danego przedmiotu 
w termin poprawkowym. Informa-
cję o miejscu przeprowadzenia eg-
zaminu poprawkowego opubliko-
wana została  28 sierpnia na stro-
nie Okręgowej Komisji Egzamina-
cyjnej. Część pisemna egzaminu 
maturalnego w terminie popraw-
kowym odbędzie się we wtorek 8 
września 2020 r. o godz. 14:00.  
W powiecie pyrzyckim mamy 3 
szkoły średnie: w Lipianach w ra-
mach Zespołu Szkół, Zespół Szkół 

Nr 1 w Pyrzycach i Zespół Szkół Nr 
2  CKU w Pyrzycach. W załączo-
nych tabelach publikujemy zbior-
czą informację na temat wyników 
egzaminu maturalnego w naszym 
powiecie na poziomie podstawo-
wym i rozszerzonym w porówna-
niu do danych wojewódzkich. 

    Gratulujemy tym, którzy za-
dali egzamin maturalny, życzymy 
im wyboru dobrych studiów lub 
dobrej roboty.

PP

sku, że nie ma jakiegoś specjal-
nego pyrzyckiego schematu za-
każeń. Jedni zakazili się podczas 
wypoczynku poza powiatem, inni 
uczestnicząc w pogrzebie, jesz-
cze inni nigdzie z powiatu nie wy-
jeżdżali i mimo to się zakazili. 

Dane, które podajemy poni-
żej, kiedy gazeta trafi do kiosków 
mogą już być nieaktualne, po-
nieważ w ostatnich dwóch tygo-
dniach prawie każdy dzień przy-
nosi informacje o kolejnych zaka-
żeniach, choć  także, co bardzo 
cieszy, o ozdrowieńcach. 

Na dzień  30 sierpnia 2020 r. 
(niedziela) godzina 14.00, łącz-
nie na terenie powiatu było 29 
przypadków zakażeń, 10 przy-
padków ozdrowienia, na kwaran-

tannie przebywało 36 osób, pod 
nadzorem przebywało 11 osób,  
w szpitalu przebywa 4 zakażo-
nych. Dziś olbrzymi niepokój bu-
dzi sytuacja związana z rozpoczę-
ciem roku szkolnego. 

Po kilkumiesięcznej przerwie 
uczniowie wrócą do szkolnych 
ław i nikt nie potrafi powiedzieć, 
czy  powrót do nauczania sta-
cjonarnego spowoduje wzrost 
zakażeń. Od kilku tygodni staro-
sta, burmistrzowie, wójtowie oraz 
dyrektorzy szkół podejmują dzia-
łania zmierzające do zminimalizo-
wania zagrożenia, jest to olbrzy-
mie wyzwanie i trzymamy kciuki 
za bezpieczną edukację.    

PP
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OGŁOSZENIE BURMISTRZA LIPIAN

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 31.08.2020 r. – 21.09.2020 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.
Burmistrz Lipian

Bartłomiej Królikowski

Tradycyjnie w końcówce sierp-
nia lub na początku września 
odbywają się dożynki gminne, 
święto plonów i towarzyszące im 
festyny. W tym roku w związku 
z epidemią sytuacja jest o wiele 
bardziej skomplikowana. Zapy-
taliśmy samorządowców powiatu 
pyrzyckiego o to, czy i jak w tym 
roku będą organizować święto 
plonów. 

● Bielice – 30 sierpnia 2020 
roku odbył się piknik dożynkowy 

● Warnice – 5 września 2020 
roku o godzinie 14.00 odprawiona 

Dożynki COVID 19 zostanie msza święta dziękczyn-
na na boisku sportowym w War-
nicach. 

● Pyrzyce – w dniu 30 sierpnia 
2020 roku o godzinie 9.00 w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Pyrzycach odprawiona została 
msza święta dziękczynna 

● Lipiany – w dniu 30 sierpnia 
2020 w kościele parafialnym w Li-
pianach odprawiona została msza 
św. dożynkowa.  

● Gmina Kozielice, Przelewice 
– ze względu na epidemię całko-
wicie zrezygnowały z świętowania 

PP



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 12                                                                31.08.2020  7                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 12                                              

.

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 31.08.2020 r. – 21.09.2020 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.

Motywy  wakacyjno - wypo-
czynkowe na starych widoków-
kach nie należały do rzadkości.  
W przypadku niektórych miej-
scowości na Pomorzu nawet 
dominowały. Należały do nich 
oczywiście wszystkie nadmor-
skie kurorty, czy też miejsco-
wości uzdrowiskowe. Można 
wspomnieć tu choćby  Bad Pol-
zin (Połczyn Zdrój), czy pobliski  
Bad Schönfließ (Trzcińko Zdrój).     

Do Pyrzyc na wakacje raczej 
rzadko kto się wybierał. W mie-
siącach letnich ziemia pyrzycka 
była bardziej  przedmiotem zain-
teresowania sezonowych robot-
ników rolnych, z racji rozwinięte-
go tutaj rolnictwa.  

Na wakacje! 

Miejscowym do schładzania ciała w 
upalne dni pozostawały tylko pobliskie 
rzeczki i oczka wodne.   Poważniejsza 
infrastruktura sportowo – wypoczynko-
wa do letniego wypoczynku pojawiła się 
dopiero latem 1937 roku, kiedy oddano 
do użytkowania kąpielisko z dwoma ba-
senami. Odbyło się to zresztą kosztem 
innej budowli służącej rolnictwu.  Przed 
wybudowaniem basenu funkcjonował 
w tym samym miejscu… młyn wodny -  
zwany środkowym (Mittelmühle). Staw 
młyński, a następnie basen, zasilany był 
wodą Czarnej Strugi. By napełnić base-
ny, potrzeba było aby rzeczka naniosła… 
7200 m3 wody, co odpowiada objętości 
sześcianu o wymiarach ok. 20m x 20m x 
20m! 

Miejscowej niemieckiej ludności ba-
sen nie posłużył zbyt długo ze wzglę-
du na działania wojenne. Wysyłający 
prezentowaną widokówkę cieszył się 
z  upalnych dni w Pyrzycach latem 
1940 roku, po 3 latach jego funkcjono-
wania. Po wojnie basen był ulubionym 
miejscem letniego wypoczynku dla 
kilku pokoleń pyrzyczan, by po czasie 
zamienić się w… ruinę L.  

Widokówka była przedmiotem obie-
gu pocztowego, wysłana została z Py-
rzyc do odbiorcy w Berlinie 1 sierpnia 
1940 roku. Wydawcą kartki była firma: 
Schöning&Lübeck.   

Na widokówce widoczna jest infra-
struktura basenu oraz zabudowania 
starego młyna. Ostatnim jego właści-
cielem był  Emil Drews (1927-38). 

zostanie msza święta dziękczyn-
na na boisku sportowym w War-
nicach. 

● Pyrzyce – w dniu 30 sierpnia 
2020 roku o godzinie 9.00 w ko-
ściele pw. Wniebowzięcia NMP 
w Pyrzycach odprawiona została 
msza święta dziękczynna 

● Lipiany – w dniu 30 sierpnia 
2020 w kościele parafialnym w Li-
pianach odprawiona została msza 
św. dożynkowa.  

● Gmina Kozielice, Przelewice 
– ze względu na epidemię całko-
wicie zrezygnowały z świętowania 

PP



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 12                                                                31.08.2020 8                                                                               Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 12                                              

5 lipca 2019 roku odbył się konkurs na sta-
nowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 CKU  
w Pyrzycach. Do konkursu przystąpiło 5 kandyda-
tów. Po wstępnej ocenie złożonych dokumentów, 
komisja ze względów formalnych odrzuciła 4 kan-
dydatury, a byli to: Ewa Cywińska, Tomasz Bła-
żejewski, Waldemar Lemiesz i M. Fiszer ze Star-
gardu. Do drugiej części konkursu przystąpił tylko 
ówczesny dyrektor Paweł Palczyński i konkurs 
wygrał.  Od decyzji 12-osobowej komisji konkur-
sowej odwołało się kilku odrzuconych kandydatów, 
Zarząd Powiatu przeanalizował sytuację i konkurs 
unieważnił. Jeden z uczestników konkursu, Paweł 
Palczyński odwołał się od decyzji Zarządu Powiatu 
do wojewody, ale bez sukcesu i następnie do sądu, 
który uznał decyzję Starosty Pyrzyckiego za zgod-
ną z prawem. W związku z tym, że nie było szansy 
na szybie rozstrzygnięcie sporu prawnego starosta 
powołał do pełnienia obowiązków dyrektora Zespo-
łu Szkół Nr 2 CKU Ewę Cywińską. 

Dziś, po zakończeniu wszystkich procedur odwo-
ławczych wiemy, że Paweł Palczyński nie będzie 
dyrektorem z konkursu przeprowadzonego w 2019 
roku, ale może startować w nowym konkursie. Za-
rząd Powiatu Pyrzyckiego 19 sierpnia 2020 roku 
ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrek-
tora Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Pyrzycach. Zainteresowani konkursem 
mogą składać oferty do 10 września 2020, szcze-
góły konkursu na stronie pyrzyckiego starostwa.

PP

 W ubiegłym tygodniu rozdzwoniły się 
telefony stacjonarne seniorów, mieszkań-
ców gmin powiatu pyrzyckiego. Oszuści, 
podszywając się pod bliskich, podjęli pró-
bę wyłudzenia od nich pieniędzy. 

O takiej aktywności oszustów seniorzy 
informowali policjantów Komendy Powia-
towej Policji w Pyrzycach, powiadamiali 
też Komisariat w Lipianach. Metodą dzia-
łania sprawców tym razem była „historia” 
o wypadku śmiertelnym spowodowanym 
przez członka rodziny oraz sfinalizowa-
nie transakcji u notariusza. Na szczęście 
wplątane w grę oszustów osoby nie dały 
wiary rozmowom z przestępcami, podają-
cymi się za policjanta, syna, synową czy 
innego członka rodziny. 

Dla przykładu i przestrogi przytoczymy 
dwie rozmowy seniorów i oszustów.

  ROZMOWA I.

 - Słucham?
- Mówi sierżant sztabowy policji Anna 

Malinowska. Jestem na miejscu wypad-
ku, który spowodował pani syn. Jest ofia-
ra śmiertelna. Chce pani porozmawiać  
z synem?

- Oczywiście. (kobieta jest po przeby-
tym zawale, wiadomość zwala ją z nóg, 
ale stara się zachować trzeźwy umysł)

- Mamo, potrzebna mi Twoja pomoc, 
miałem wypadek, zabiłem człowieka (w 
słuchawce słychać rozpaczliwy płacz, ale 
matka nie rozpoznaje głosu swego syna, 
zaczyna coś podejrzewać)

- Jak mogę ci pomóc?
- Potrzebne są pieniądze.

Konkurs
na dyrektora
CKU 
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ku, który spowodował pani syn. Jest ofia-
ra śmiertelna. Chce pani porozmawiać  
z synem?

- Oczywiście. (kobieta jest po przeby-
tym zawale, wiadomość zwala ją z nóg, 
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Seniorzy
już nie tacy 
naiwni 

- Pieniądze? (wyraża zdziwienie mat-
ka). Przecież ty wiesz, że nie mam pie-
niędzy, poza tym po co ci pieniądze?

- Bo muszę zapłacić ofierze (na po-
czekaniu „syn” wymyśla bzdurny powód. 
Matka już doskonale wie, że ktoś ją pró-
buje oszukać).

- A co Ty chcesz od razu wyprawić po-
grzeb tej ofierze? (zaczyna kpić).

- Mamo pomóż mi (znowu nienaturalny 
płacz).

- Już synku, tylko powiedz, gdzie jesteś, 
natychmiast wysyłam tam policję.

Rozmowa się urywa.

ROZMOWA II. 

Telefon odbiera mężczyzna. Słyszy  
w słuchawce zrozpaczony głos córki. Jest 
przekonany, że to ona.

- Tato, ile macie w domu pieniędzy?
- Co? Jakich pieniędzy? Co się stało?

- Spowodowałam wypadek, zginął czło-
wiek. Pani policjantka była tak miła, że 
pozwoliła mi zadzwonić do was. 

- Daj mi panią policjantkę do telefonu… 
(cisza) Tato proszę pomóżcie mi.

- Anka, a  gdzie ty jesteś?
- Na komendzie. 
- Na której? (chwila ciszy…) Na głów-

nej. 
- Za pół godziny przyślemy ci prawnika.
- Mnie nie jest potrzebny prawnik, tylko 

pieniądze. Ile macie w domu?
- Dziecko, a po co ci pieniądze? Nic nie 

rób, nie podejmuj żadnych kroków. Za 
chwilę będzie u ciebie prawnik.

Rozmowa się urywa. W tym samym 
czasie dzwoni znajoma i ostrzega, że do 
wielu osób dzwonią oszuści i chcą wyłu-
dzić pieniądze…

Rodzice dzwonią do córki i upewniają 
się, że usiłowano ich oszukać.

Jeżeli zadzwoni osoba prosząca nas o przekazanie pieniędzy to:

► zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to, czy osoba, która prosiła nas o 
pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje,

► nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów,
► w szczególności pamiętajmy o tym, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie infor-

mują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie! Nigdy nie proszą też o 
przekazanie pieniędzy,

► pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się 
rozsądnie.

A seniorom, którzy tym razem nie dali zarobić oszustom gratulujemy.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

W minionym tygodniu radni gminy Prze-
lewice spotkali się na połączonym posie-
dzeniu wszystkich komisji rady gminy. Do 
przepracowania mieli tylko jeden temat, 
mieli odpowiedzieć na pytanie, komu oddać 
Ogród Dendrologiczny?  Przypomnijmy, że 
ofertę przejęcia instytucji złożyli marsza-
łek województwa zachodniopomorskiego  
i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Nie-
stety radni, po prawie dwugodzinnej dysku-
sji, zakończyli posiedzenie bez wskazania 
przyszłego właściciela ogrodu. Ze względu 
na planowanie budżetu państwa, KOWR 
zwrócił się do przelewickiego samorządu 
o podjęcie decyzji do końca sierpnia. Mar-
szałek wykazał się większą cierpliwością i 
postanowił negocjować do końca września. 
W jednym z ostatnich pism dyrektor KOWR, 
by doprecyzować pewne punkty złożonej 
oferty, zaprosił władze gminy Przelewice 
na rozmowy do Warszawy, z czego władze 
skorzystały. 27 sierpnia w siedzibie Krajo-
wego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wójt 
gminy Przelewice Mieczysław Mularczyk 
oraz p.o. dyrektora generalnego  Grzegorz 
Pięta podpisali porozumienie dotyczące 
przejęcia przez KOWR ogrodu Dendrolo-
gicznego w Przelewicach. Pełna treść tego 
dokumenty opublikowana jest na stronie 
www gminy Przelewice.

W warszawskich negocjacjach uczestni-
czyli:
Dyrektor Generalny KOWR -  Grzegorz Pię-
ta,
Wójt Gminy Przelewice -  Mieczysław Mu-
larczyk
Radca prawny Barbara Bartkowska,
Dyrektor Departamentu Gospodarowania 
Zasobem KOWR -  Anna Zając-Plezia,
Doradca Jana Białkowskiego Podsekreta-
rza Stanu w MRiRW  -  Sebastian Sahajdak,

Przewodniczący Rady Gminy Przelewice -  
Marian Świderski,
Zastępca wójta - Marek Kowalczuk
Dyrektor Ogrodu - Beata Osińska,
Radny Gminy Przelewice - Zenon Trza-
skowski,
Księgowa Ogrodu - Agnieszka Brodzińska, 
Pracownicy Ogrodu Panie Milena Michalik  
i Krystyna Skrobisz

Skromną reprezentację rady gminy wójt 
Mularczyk tłumaczy następująco:

 - „Pragnę poinformować mieszkańców 
naszej gminy, że za zgodą dyrektora KOWR 
pana Grzegorza Pięty wójt zwrócił się do 
wszystkich  radnych z propozycją wyjazdu 
i uczestnictwa w negocjacjach.  Niestety  
z różnych przyczyn z zaproszenia i uczest-
nictwa w negocjacjach mogły skorzystać 
dwie osoby reprezentujące Radę. W toku 
rozmów udało się uwzględnić wszystkie 
dotychczas formułowane zastrzeżenia rad-
nych co do treści porozumienia, z projektem 
którego radni zostali już wcześniej zapo-
znani”. 

 
Uszczegółowienie form ewentualnej współ-
pracy gminy Przelewice z KOWR nastąpi na 
dalszych etapach postępowania pod warun-
kiem, że radni podejmą stosowne uchwały, 
czyli uchwałą wskażą KOWR jako przy-
szłego właściciela Ogrodu Dendrologiczne-
go. W przeciwnym wypadku oferta KOWR  
z dniem 10 września wygasa, a dalsze roz-
mowy z KOWR stają się bezprzedmiotowe. 
KOWR mimo wcześniejszego warunku, zgo-
dził się na przesunięcie ostatecznego termi-
nu podjęcia przez radnych decyzji, komu 
ogród oddadzą, wcześniejsza data wska-
zywała koniec sierpnia. Podpisane przez 
wójta gminy Mieczysława Mularczyka poro-

zumienie z KOWR mocno zirytowało Mar-
szałka Województwa Olgierda Geblewicza 
i jego zastępcę Olgierda Kustosza, uznali 
oni, że wójt posunął się trochę za daleko  
i wkroczył w kompetencje Rady Gminy. Te-
raz radni mając już kompletne oferty i wie-
dzę do tego, by podjąć ostateczną decyzję, 
muszą wybrać przyszłego właściciela dla 
gminnej instytucji. Mogłoby się wydawać, 
że decyzja radnych jest tylko i wyłącznie 
gospodarcza, ale jak widzimy choćby po 
dyskusji na komisji, mamy także w tym 
przypadku do czynienia z polityką. KOWR 
to agencja rządowa, czyli Prawo i Spra-
wiedliwość, a Zachodniopomorski Urząd 
Marszałkowski to Platforma Obywatelska i 
Polskie Stronnictwo Ludowe. 

Jak ważne z punktu widzenia budże-
tu gminy jest oddanie komuś i to jak naj-
szybciej Ogrodu Dendrologicznego, mogą 
świadczyć słowa wójta Mieczysława Mu-
larczyka skierowane do radnych podczas 
połączonego posiedzenia komisji rady - 
„Żebyście nie przedobrzyli, żebyście nie 
przechytrzyli, bo zostaniemy z ogrodem na 
następny rok”. Teraz wójt Mularczyk powi-
nien zwołać sesję, przedłożyć dwa projekty 
uchwał: jeden oddający ogród Marszałkowi 
i drugi projekt mówiący o tym, że nowym 
właścicielem ogrodu będzie KOWR. 

Jak latami nie było ofert przejęcia Ogrodu 
Dendrologicznego, Gmina miała problem. 
Są oferty, Gmina nadal ma problem, co 
prawda chyba bardziej natury politycznej, 
ale jednak ma.

PP 

Ogród
Dendrologiczny
weźmie PiS 
czy PO z PSL?

Budżet gminy wspiera szpital 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
25 sierpnia br. w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach nastąpiło 

przekazanie 1672 szt. fartuchów ochronnych zakupionych ze środ-
ków Gminy Pyrzyce na wsparcie działań związanych z zapobiega-
niem rozpowszechnianiu się oraz walki ze skutkami wywołanymi 
przez wirus SARS-CoV-2. Fartuchy ochronne z rąk Burmistrz Pyrzyc 
Marzeny Podzińskiej i skarbnika Gminy Pyrzyce Danuty Bartków 
odebrał dyrektor Szpitala Powiatowego Mariusz Marek Przybylski. 

Gmina Pyrzyce chcąc pomóc służbie zdrowia zakupiła fartuchy 
ochronne z własnych środków. Przekazane fartuchy mają na celu 
zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i personelu zabezpieczają-
cego funkcjonowanie Szpitala Powiatowego w Pyrzycach. Należy 
dodać, że jest to drugie w tym roku wsparcie Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach ze środków budżetu gminy Pyrzyce. Pierwszym był 
zakup  zestawu do wideoendoskopii za kwotę 250 tysięcy złoty  
w ramach budżetu obywatelskiego gminy Pyrzyce.
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Polskie Stronnictwo Ludowe. 

Jak ważne z punktu widzenia budże-
tu gminy jest oddanie komuś i to jak naj-
szybciej Ogrodu Dendrologicznego, mogą 
świadczyć słowa wójta Mieczysława Mu-
larczyka skierowane do radnych podczas 
połączonego posiedzenia komisji rady - 
„Żebyście nie przedobrzyli, żebyście nie 
przechytrzyli, bo zostaniemy z ogrodem na 
następny rok”. Teraz wójt Mularczyk powi-
nien zwołać sesję, przedłożyć dwa projekty 
uchwał: jeden oddający ogród Marszałkowi 
i drugi projekt mówiący o tym, że nowym 
właścicielem ogrodu będzie KOWR. 

Jak latami nie było ofert przejęcia Ogrodu 
Dendrologicznego, Gmina miała problem. 
Są oferty, Gmina nadal ma problem, co 
prawda chyba bardziej natury politycznej, 
ale jednak ma.

PP 

Ogród
Dendrologiczny
weźmie PiS 
czy PO z PSL?

Budżet gminy wspiera szpital 

W powiecie więcej zgonów niż urodzeń
Stan epidemii i zagrożenie życia z tym związane powoduje, że więcej niż zwykle myślimy o umieraniu niż  

o rodzeniu. Trudny, epidemiczny stan powoduje, że planowanie powiększenia rodziny odkładane jest na zdrowsze lepsze czasy. 
By sprawdzić, jaki wpływ ma epidemia na ilość urodzeń w naszym powiecie, a także czy epidemia spowodowała wzrost ilości 
zgonów, zebraliśmy dane w poniższych tabelach.

PP
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O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA  GMINY  KOZIELICE

o wydłużeniu terminu dotyczącego wyłożenia do publicznego wglądu  
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Kozielice dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Załęże.

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2020 
r. poz. 293] oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i 2, art. 42 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 283]

zawiadamiam  
o wydłużeniu terminu dotyczącego wyłożenia  

do publicznego wglądu 
 - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar obrębu 
 Załęże, gmina Kozielice, opracowywanego w oparciu o uchwałę Nr XXI/137/2017 Rady Gminy w Kozielicach z dnia  
27 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego obszar obrębu Załęże, gmina Kozielice, zmienionej uchwałami Rady Gminy Kozielice nr VI/36/2019 
z dnia 14 lutego 2019 r. oraz nr XVIII/113/2020 z dnia 08 czerwca 2020 r.

- prognozy oddziaływania na środowisko opracowanej w toku prowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko, której przedmiotem jest ocena skutków rozwiązań przyjętych w ww. projekcie planu,

do dnia 11 września 2020 r. Powyższe dokumenty będą dostępne w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach,  
74-204 Kozielice 73 w godz. pracy urzędu (pn od  800 do 1600, wt-pt od 700 do 1500).

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami  
pozostaje bez zmian – tj. odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Kozielicach, 

 74-204 Kozielice 73 w dniu 14 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w pok. nr 10.

 Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz 
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu miejscowego.
 Zgodnie z art. 42 pkt. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. z 2020 r.,  
poz. 283], organem właściwym do rozpatrzenia uwag do opracowanej prognozy oddziaływania na środowisko jest Wójt 
Gminy Kozielice. Zmianie ulega również termin na składanie uwag do projektu planu oraz prognozy oddziaływania na 
środowisko.  
 Uwagi te należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kozielice, ustnie do protokołu z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w terminie do dnia  
26 września 2020 r. Dopuszcza się również składanie uwag za pomocą środków komunikacji elektronicznej  
bez konieczności opatrywania ich certyfikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia  
05 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej [t.j. z 2020 r. Dz. U. poz. 1173]. W przypadku 
posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składana uwaga, należy podać tytuł prawny.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, 
L 119/1 z 4 maja 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kozielice. 
Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać na naszej stronie internetowej: www.bip.kozielice.pl

Kwiaty na grobie  kpt. Wła-
dysława Sierki złożyli i zapalili 
symboliczne znicze przedsta-
wiciele samorządu i zaproszeni 
goście oraz mieszkańcy Ko-
sina, w tym m.in.: wójt gminy 
Mieczysław Mularczyk, prze-
wodniczący RG Marian Świder-
ski, radny Powiatu Pyrzyckiego 
Marek Kibała, dyrektor Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej w 
Przelewicach Renata Kozicka. 
W uroczystości uczestniczyli 
również: pani sołtys Zyta Durka 
wraz z mieszkańcami Kosina, 
p. Dariusz Jałoszyński i p. Ka-
zimierz Grzybowski. Modlitwę 
odmówił  ks. proboszcz  kan. 
Roman Dutko.

Złożenie kwiatów na grobie 
kpt. Władysława Sierki
W przeddzień Święta Wojska Polskiego, 100-lecia bitwy 

warszawskiej, oddano  hołd bohaterowi, który walczył o 
wolność i niepodległość naszej Ojczyzny jako ochotnik w 
wojnie polsko-bolszewickiej oraz brał udział w bitwie war-
szawskiej.  Kapitan  Sierko z 16. Pomorskiej Dywizji Pie-
choty - 65. Starogardzkiego Pułku Piechoty - był jeńcem 
obozu oflag II C Woldenberg (Dobiegniew). Zmarł 30 stycz-
nia 1945 r. z wyczerpania w trakcie ewakuacji obozu. Został 
pochowany przez polskich robotników przymusowych na 
cmentarzu w Kosinie.
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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

Kwiaty na grobie  kpt. Wła-
dysława Sierki złożyli i zapalili 
symboliczne znicze przedsta-
wiciele samorządu i zaproszeni 
goście oraz mieszkańcy Ko-
sina, w tym m.in.: wójt gminy 
Mieczysław Mularczyk, prze-
wodniczący RG Marian Świder-
ski, radny Powiatu Pyrzyckiego 
Marek Kibała, dyrektor Niepu-
blicznej Szkoły Podstawowej w 
Przelewicach Renata Kozicka. 
W uroczystości uczestniczyli 
również: pani sołtys Zyta Durka 
wraz z mieszkańcami Kosina, 
p. Dariusz Jałoszyński i p. Ka-
zimierz Grzybowski. Modlitwę 
odmówił  ks. proboszcz  kan. 
Roman Dutko.

Złożenie kwiatów na grobie 
kpt. Władysława Sierki
W przeddzień Święta Wojska Polskiego, 100-lecia bitwy 

warszawskiej, oddano  hołd bohaterowi, który walczył o 
wolność i niepodległość naszej Ojczyzny jako ochotnik w 
wojnie polsko-bolszewickiej oraz brał udział w bitwie war-
szawskiej.  Kapitan  Sierko z 16. Pomorskiej Dywizji Pie-
choty - 65. Starogardzkiego Pułku Piechoty - był jeńcem 
obozu oflag II C Woldenberg (Dobiegniew). Zmarł 30 stycz-
nia 1945 r. z wyczerpania w trakcie ewakuacji obozu. Został 
pochowany przez polskich robotników przymusowych na 
cmentarzu w Kosinie.

Była to też okazja do przy-
pomnienia biografii naszego 
bohatera oraz przekazania po-
dziękowań dla tych, którzy sta-
rali i nadal starają o to, aby pa-
mięć o kpt. Władysławie Sierce  
przetrwała przez kolejne lata. 
Ponadto z rąk przedstawicieli 
władz samorządowych podzię-
kowania i symboliczne upo-
minki za postawę patriotyczną 
i opiekę nad grobem kpt. Sierki 
otrzymali: p. Dariusz Jałoszyń-
ski, p. Renata Kozicka, p. Ka-
zimierz Grzybowski i p. Szcze-
pan Jaskulski, a także  ks. kan. 
Roman Dutko. Miłym gestem 
ze strony rodziny kpt. Sierki 

było przekazanie podziękowań 
dla wójta Gminy, p. Dariusza 
Jałoszyńskiego i p. Kazimierza 
Grzybowskiego. W ten sposób 
chcieliśmy oddać hołd nasze-
mu bohaterowi, który spoczywa 
na cmentarzu w Kosinie. Kapi-

tan Sierko ma już swoją mogi-
łę, ale wielu żołnierzy, którzy 
zginęli bezimiennie swoich gro-
bów nie mają. Dlatego jeden ze 
zniczy zawsze będzie poświę-
cony ich pamięci.
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W miniony piątek na terenie powiatu pyrzyckiego doszło do prób 
oszustw metodą na tzw. krewniaka. Seniorzy odebrali w sumie 
kilkanaście telefonów z których wynikało, że ktoś z ich członków 
rodziny jest w tarapatach i potrzebuje pieniędzy. Na szczęście 
osoby wykazały się rozsądkiem i nie dały się oszukać. Jednak 
nie zawsze tak się dzieje. Oszuści wymyślają przeróżne historie, 
aby omamić swe ofiary. Zazwyczaj jeśli wpadną one w zastawione 
sidła, jest już za późno i oszczędności życia wędrują w ręce 
oszustów. Policjanci przestrzegają: Seniorze nie daj się nabrać 
na wymyśloną opowieść i nie przekazuj nigdy swoich pieniędzy!

W ubiegły piątek oficer dyżurny pyrzyckiej Policji odebrał kilkanaście 
połączeń telefonicznych od mieszkańców naszego powiatu, 
którzy informowali o próbach oszustw. Natychmiast za pomocą 
mediów społecznościowych na gorąco przekazaliśmy wiadomość 
mieszkańcom. Tym razem nikt nie dał wiary w szemraną opowieść  
i nie przekazał oszczędności swojego życia.

Niestety nie zawsze tego typu historie mają szczęśliwy finał. Mimo 
licznych apeli wciąż zdarzają się osoby, które dają się wciągnąć  
w nieprawdziwą historyjkę i dając wiarę oszustom, przekazują 
pieniądze.

Pomimo różnych modyfikacji tych oszustw mechanizm zawsze 
pozostaje podobny - oszuści dzwonią do starszych osób na telefony 
stacjonarne wybierając je z pomocą książek telefonicznych. 
Przedstawiają się jako członek rodziny i przejętym głosem opowiadają 
o nieszczęściu, jakie ich spotkało i błagają o pieniądze, które uratują 
ich bliskich z opresji. Podczas ostatnich zdarzeń oszuści informowali  
o popełnieniu przez córkę/syna wypadku samochodowego ze skutkiem 
śmiertelnym i koniecznością wpłacenia pieniędzy, aby ten odzyskał 
wolność. Przestępcy w różny sposób próbują wzbudzić zaufanie  
i wyłudzić oszczędności.

Policjanci przypominają, aby być czujnym na tego typu sytuacje. 
Warto również, aby młodsze pokolenie uwrażliwiało swoich bliskich 
na przeróżne metody działania oszustów oraz wskazywało, co należy 
zrobić, żeby nie stać się ich ofiarą.

Pamiętajmy, że przestępcy opanowani chęcią posiadania pieniędzy 
nie cofną się przed żadnym sposobem ich zdobycia i pasożytują na 
uczuciach starszych, wrażliwych, chętnych do pomocy osób. Istotne 
jest, aby nie wpuszczać do domu nieznajomych osób, nie przekazywać 
obcym pieniędzy, ani nie dokonywać przelewów bankowych czy 
pocztowych na podane konta. Jeśli ktoś informuje nas zwłaszcza 
telefonicznie o jakimś wydarzeniu w rodzinie, rozłączmy się. Następnie 
najlepiej z innego telefonu zadzwońmy sami do bliskiej osoby, aby 
potwierdzić taką informację. A mając jakichkolwiek wątpliwości 
natychmiast poinformujmy Policję.

 25 sierpnia późnym wieczo-
rem do Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej  
w Pyrzycach zostały dostarczone 
672 sztuki płynu do dezynfekcji 
rąk w 5-litrowych pojemnikach. 
Płyny trafią do placówek oświato-
wych na terenie powiatu pyrzyc-
kiego. Jest to działanie Minister-
stwa Zdrowia mające na celu za-
pewnienie bezpieczeństwa dzie-

ciom oraz pracownikom szkół  
i przedszkoli. Środki pochodzą  
z Agencji Rezerw Materiałowych. 
Dostawę zrealizowali żołnierze 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Od-
biór środków będzie realizowany 
na terenie KP PSP w Pyrzycach 
przez przedstawicieli placówek 
oświatowych oraz gmin, gdzie 
dana placówka się znajduje. 

Wsparcie dla szkół

Pamiętajmy, że policjanci nigdy nie informują o prowadzonych 
przez siebie sprawach telefonicznie i nie proszą o przekazanie 
pieniędzy, nie przyjmują ich na przechowanie i nie zabezpieczają 
na specjalnych kontach, tym bardziej nie przyjeżdżają po odbiór 
gotówki.

Ostrzegajmy swoich bliskich o działaniach oszustów i pouczajmy 
jak się przed nimi chronić.

Seniorze! 

Aby nie stać się ofiarą oszustwa, prosimy przestrzegaj 
następujących zasad:

► Zawsze bądź ostrożny w kontakcie z nieznajomym.

► Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz, ani 
nie przelewaj pieniędzy na wskazane konto bankowe.

► Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych 
lub ich przyjaciół.

► Zawsze potwierdzaj „prośbę o pomoc”, kontaktując się 
osobiście: wykonaj telefon lub skontaktuj się bezpośrednio.

► Nie działaj w pośpiechu, odłóż ewentualny termin udzielenia 
pożyczki (najlepiej o kilka dni).

► Pamiętaj, że wszelkie telefoniczne prośby o pomoc (także  
z zagranicy), grożą utratą pieniędzy.

► Gdy ktoś dzwoni w takiej sprawie i pojawia się jakiekolwiek 
podejrzenie, że to może być oszustwo koniecznie powiadom 
Policję

mł. asp. Marcelina Rusin
KPP w Pyrzycach

Seniorze bądź czujny
 – Oszuści nie śpią, dzwonią i próbują wyłudzić pieniądze
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W szkołach 1 września rozpoczęły się lekcje, nowy rok szkol-
ny rozpoczęty, w związku z tym opublikowany został kalendarz 
roku szkolnego wraz z terminami ferii zimowych oraz harmo-
nogram egzaminów zewnętrznych opracowany przez Centralną 
Komisję Egzaminacyjną. 

■ Najbliższa, zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23 do 31 
grudnia, a dwa tygodnie później ruszą dwutygodniowe ferie zimo-
we w poszczególnych województwach. 

■ Jako pierwsi odpoczywać będą uczniowie województw: dolno-
śląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego, 
gdzie ferie rozpoczną się 18 stycznia. Tydzień później, 25 stycz-
nia, MEN zaplanował zimowy wypoczynek dla woj. podlaskiego 
i warmińsko-mazurskiego. Od 1 do 14 lutego ferie zimowe trwać 
będą w woj. lubelskim, łódzkim, podkarpackim, pomorskim i ślą-
skim. Jako ostatni, od 10 lutego, od szkoły odpoczną uczniowie w 
woj. kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim 
i wielkopolskim. 

■ Wiosenna przerwa od nauki przypadnie w przyszłym roku w 
dniach od 1 do 6 kwietnia. 

■ Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się 25 czerwca, 
a po nich wakacje 2021.

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała harmonogram 
egzaminów zewnętrznych na 2021 r. 

■ Egzamin ósmoklasisty został przesunięty z kwietnia na maj; 
odbędzie się w dniach 25-27 maja, a ich wyniki uczniowie poznają 
2 lipca. 

■ Matury rozpoczną się 4 maja egzaminem pisemnym z języka 
polskiego na poziomie podstawowym. Egzaminy ustne będą prze-
prowadzane od 7 do 20 maja.

Termin dodatkowy matur wyznaczono na 1-16 czerwca,  
a poprawkowy (dla tych, którzy przystąpili do egzaminu matural-
nego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali eg-
zaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części 
pisemnej) - na 23-24 sierpnia. Maturzyści poznają wyniki 5 lipca,  
a ci zdający w sesji poprawkowej - 10 września.

■ Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się 
w sesji zimowej - od 11 stycznia do 19 lutego i sesji letniej - od 21 
czerwca do 8 lipca. Z kolei egzamin zawodowy będzie przeprowa-
dzony w sesji zimowej od 11 do 24 stycznia, a w sesji letniej – od 
7 do 21 czerwca.

Oczywiście to co powyżej to plany, a czy ulegną one zmianom 
w związku z epidemią tego nikt dziś nie jest w stanie przewidzieć.

Szczegółowe harmonogramy egzaminów zewnętrznych są do-
stępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

PP

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 12/2020, 
nr 13/2020, nr 14/2020, nr 15/2020, nr 16/2020, nr 
17/2020, nr 18/2020, przeznaczonych do sprzedaży 
oraz do oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub 
dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady Mini-
strów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na 
zbycie nieruchomości.

2020/2021
Kalendarz szkolny

Szanowni Państwo
W związku z kolejnymi pojawiającymi się w bardzo szybkim 

tempie przypadkami występowania na terenie powiatu pyrzyc-
kiego zakażenia koronawirsuem (COVID19), powinniśmy za-
chować szczególną ostrożność i ściśle stosować się do zaleceń 
i wytycznych służb, dotyczących zasad bezpieczeństwa oraz 
odpowiedniego zachowania higieny.

Apeluję do Państwa, o ile to możliwe, o wstrzymanie organi-
zacji wszelkich wydarzeń społecznych i kulturalnych na terenie 
naszego powiatu. Wydarzenia skupiające w jednym miejscu 
znaczną liczbę osób mogą znacznie przyczynić się do zwięk-
szenia zachorowania na COVID 19, dlatego jeśli to możliwe, 
apeluję o rezygnację z organizacji takich przedsięwzięć lub 
przesunięcie ich na późniejszy termin, gdy sytuacja na terenie 
naszego powiatu zostanie ustabilizowana.

Jesteśmy w okresie żniw oraz związaną tym organizacją im-
prez dożynkowych. Wyrażam ogromną wdzięczność za wysiłek 
i zaangażowanie, jakie rolnicy wkładają w swoją codzienną pra-
cę. Jednak w zaistniałej sytuacji nie możemy zapominać o tym, 
co w tej chwili jest dla nas wartością nadrzędną, nasze zdrowie  
i życie. Bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu za-
wsze było, jest i będzie dla mnie najwyższym priorytetem. Jed-
nak wiele zależy od Państwa inicjatywy i chęci podjęcia współ-
pracy. To właśnie dzięki niej możemy mieć znaczny wpływ na 
wyhamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród na-
szej społeczności.

Szanowni Państwo, dynamika sytuacji związanej z rozwojem 
liczby zakażeń na naszym terenie nakłada na nas dodatkowy 
obowiązek, jest nim zwiększona niż dotychczas odpowiedzial-
ność, odpowiedzialność za siebie; za zdrowie i życie nasze, na-
szych bliskich i naszych mieszkańców, dlatego bardzo proszę 
Państwa o wyrozumiałość i zachowanie szczególnych środków 
ostrożności. Tylko dzięki tym przymiotom i odpowiedzialnej po-
stawie wygramy tę walkę!

APEL
STAROSTY PYRZYCKIEGO 

ciom oraz pracownikom szkół  
i przedszkoli. Środki pochodzą  
z Agencji Rezerw Materiałowych. 
Dostawę zrealizowali żołnierze 
Wojsk Obrony Terytorialnej. Od-
biór środków będzie realizowany 
na terenie KP PSP w Pyrzycach 
przez przedstawicieli placówek 
oświatowych oraz gmin, gdzie 
dana placówka się znajduje. 

Seniorze bądź czujny
 – Oszuści nie śpią, dzwonią i próbują wyłudzić pieniądze
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Świat obok               nas
 Bocian biały jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych 

gatunków wśród polskich ptaków. Dorosłe osobniki charak-
teryzują się czerwonym i długim dziobem i tej samej barwy 
nogami. Czerwony kolor tych części ciała pojawia się u nich  
w miarę dorastania, wypierając obecne od urodzenia ubarwie-
nie czarne. Warto także zwrócić uwagę na szczególną budo-
wę ich stawu piętowego, który umożliwia im długotrwałe sta-
nie w miejscu na jednej nodze bez utraty równowagi. Dorosły 
bocian biały waży średnio 4 kg, a długość jego ciała wynosi 
80 cm Rozpiętość skrzydeł sięga około 2 m. Samice są nieco 
mniejsze niż samce. Bocian biały w locie wykorzystuje głównie 
ciepłe prądy powietrza, za pomocą których szybuje na rozpię-
tych skrzydłach.

Bocian biały to gatunek wędrowny. Lęgi odbywa w Europie, 
zimuje w Afryce. Według statystyk co piąty bocian przychodzi 
na świat w Polsce.

Bocian biały najwięcej czasu spędza na otwartych prze-
strzeniach łąk, pól a także na moczarach. Gniazda zakłada 
często w bezpośrednim pobliżu osad ludzkich. Jedno z takich 
gniazd w naszej okolicy było w Osetnej na słupie elektrycz-
nym. Od momentu, gdy jeden z bocianów usiadł na pobliskim 
transformatorze i został porażony prądem, gniazdo pozostaje 
niezamieszkałe przez bociany i uległo degradacji. Tej wiosny 
jeden z bocianów odwiedził to gniazdo i odleciał. Fakt ten uda-
ło mi się udokumentować, robiąc kilka zdjęć.

Na pewno większość z nas widziało bociana żerującego la-
tem na łące czy polu. Wbrew obiegowej opinii - nie żywi się 
głównie żabami. Generalnie bociany białe jedzą to, co znajdą. 
W okresie suchym za pokarm służą im owady - głównie pasi-
koniki i koniki polne. Polują także na pisklęta, węże, jaszczur-
ki, myszy i norniki. Na początku tegorocznych żniw obserwo-
wałem bociany białe jak chodziły za kombajnem i polowały na 
gryzonie. Na jednym ze zdjęć jakie wykonałem, udało mi się 
uchwycić moment,  jak jeden z nich upolował nornicę.

Niektóre z bocianów już odleciały na zimowisko. Na dziesięć 
bocianów tylko  dwa dolecą do Afryki. W miejsce urodzenia 
wrócą tylko samce. Natomiast samice założą gniazdo w dużej 
odległości od miejsca urodzenia.

 
 

W cyklu przyrodniczo - fotograficznym Mariana Białkowskiego dziś 
bocian biały, znany i lubiany mieszkaniec powiatu pyrzyckiego. Zapew-
ne wielu z naszych czytelników zna go z widzenia, albo nawet z są-
siedztwa, bo na swoim dachu ma jego gniazdo, ale nie wszyscy wiedzą 
o tym ptaku co należy. 

 200 lat! 200 lat!
       19 sierpnia 2020 roku jubileusz setnych urodzin obchodziła naj-

starsza mieszkanka gminy Pyrzyce, mieszkanka Brzeska pani Anna 
Kolesza. Dostojną Jubilatkę odwiedziła Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska, radny Rady Miejskiej pan Jerzy Wroński, sołtys Sołectwa 
Brzesko pani Żaneta Guźniczak z członkami Rady Sołeckiej. 

-„Pani Annie życzymy przede wszystkim nieustającego zdrowia, 
dni przepełnionych szczęściem i radością, ciepłem i troskliwą opieką 
najbliższych”- powiedziała burmistrz Marzena Podzińska odwiedzając 
Jubilatkę. 


