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Co dzieje się w Kanale 
Płońskim?

MisjaFrancja#

Mamy
olimpijskie złoto!

Szabla 
dla pyrzyczanina

Zaginione organy
z kościoła w Zaborsku 
odnalezione?

Indeks Uniwersytetu
przed maturą

3000 zł jest, 
a węgla nie ma
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Na terenie Zespołu Szkół nr 2 
CKU trwają obecnie prace związa-
ne z termomodernizacją budynku 
internatu  wraz z dostosowaniem 
obiektu do wymogów ppoż. Jest 
to przedostatni etap największej 
oświatowej inwestycji pod nazwą 
„Termomodernizacja budynku szko-
ły, internatu oraz sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzy-
cach wraz z dostosowaniem  do 
wymogów przeciwpożarowych bu-

Termomodernizacja  obiektów  Zespołu Szkół Nr 2 CKU 

dynku internatu i wymianą odcinka 
235 m lokalnej sieci ciepłowniczej”.

Szacuje się, iż całkowity koszt 
zadania to kwota ok. 6 176 680,28 
zł, w tym dofinansowane ze środ-
ków:

1. Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych: 5 176 680,28 zł

2. Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie: 1 000 000,00 zł

Zadanie zostało podzielona na 
trzy poddziałania, z których zre-
alizowano już termomodernizację 
budynku szkoły i sali gimnastycznej 
Zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzy-
cach wraz z wymianą CO, a także 
termomodernizację budynku warsz-
tatów szkolnych.

Obecnie trwają prace związane 
z termomodernizacją budynku 
internatu wraz z dostosowaniem 
obiektu do wymogów ppoż. W ra-
mach tej części do końca sierpnia 
zakończą się prace związane 
z dostosowaniem budynku do 
wymogów ppoż, a do końca 2022 
roku planowane jest zakończenie 

termomodernizacji. Ostatnia cześć 
inwestycji związana z wymianą CO 
i wod-kan zaplanowana została na 
II i III kwartał 2023. Podczas tych 
prac wymieniony zostanie również 
odcinek 235m sieci ciepłowniczej 
oraz w miarę posiadanych środ-
ków wybudowanie zostanie nowy 
węzeł z możliwością niezależnego 
rozdziału energii cieplnej na każdy 
szkolny budynek, tak, aby była 
możliwość regulacji temperatury 
w zależności od potrzeb na da-
nym obiekcie, co zdecydowanie 
zwiększy możliwości racjonalnego, 
oszczędnego gospodarowania 
energią cieplną. 
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Reprezentacja Polski 
z zawodnikami ŻAKA 
zwycięża w zawodach 
Athletics Unlimited Games
12-14 sierpnia w Krakowie 

odbyły się zawody lekkoatletycz-
ne Athletics Unlimited Games. 
W zawodach wzięło udział 10 
reprezentacji: Austrii, Bułgarii, 
Czech, Chorwacji, Litwy, Łotwy, 
Polski, Rumunii, Słowacji oraz 
Ukrainy. Prawie 800 młodych lek-
koatletów z kategorii U14 wzięło 
udział w rywalizacji sportowej oraz 
w warsztatach ekologicznych re-
alizowanych przez Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska oraz zdrowe-
go żywienia organizowanych przez 
Partnera programu Lekkoatletyka 
dla Każdego firmę Nestlé Polska 
S.A.  W gronie reprezentantów 
Polski było troje zawodników LMKS 
ŻAK Pyrzyce: Amelia Kacprzak, 
Piotr Maduzia oraz Olivier  Allert, 
którzy razem z całą reprezentacją 
zwyciężyli w klasyfikacji generalnej.

Nasi reprezentanci brali udział 
w rywalizacji indywidualnej, w której 
zdobywali punkty dla Polski oraz 
najdłuższej sztafecie w historii 
lekkiej atletyki 80 x 200 m, w któ-
rej Polska zajęła drugie miejsce. 
Udział i sukces w tych zawodach 
to wielkie wyróżnienie dla naszych 
zawodników, trenera Wojciecha 
Piwowarczyka, klubu oraz miasta 
Pyrzyce! 

- „To były niesamowite 4 dni 
spędzone w Krakowie i udział 
w pierwszej imprezie międzyna-
rodowej w historii dla kategorii 
U14.  Start dla naszych zawod-
ników był szczególny i bardzo 
ważny, ponieważ powołania do 
reprezentacji otrzymali najlepsi 
polscy zawodnicy z roczników 
2009-2010, którzy zajęli wyso-
kie miejsca na zawodach rangi 

ogólnopolskiej. Po raz pierwszy 
zawodnicy naszej sekcji repre-
zentowali Polskę na zawodach 
rangi międzynarodowej. Ja by-
łem odpowiedzialny wraz z innymi 
trenerami za opiekę nad zawod-
nikami podczas zawodów oraz 

całego wyjazdu. Każdy z trenerów 
miał przydzielone konkurencje, 
w których sprawował opiekę nad 
zawodnikami przed startami oraz 
po startach zawodników” – prze-
kazał nam Wojciech Piwowarczyk. 

MisjaFrancja#
Zdjęcia: kpt. Piotr Zwarycz

     11 sierpnia 2022 strażacy 
z Polski wyruszyli na pomoc w 
gaszeniu ogromnych pożarów 
lasów we Francji.  W skład stra-
żackiej misji wchodziły 2 Moduły 
GFFFV Szczecin i Wrocław, łącz-
nie 146 strażaków, 49 pojazdów 
gaśniczych, wężowych, kontenery 
kwatermistrzowskie i sanitarne. 
GFFFV to angielski skrót, ozna-
czający Grund Forest Fire Fighting 
Using Vehicles. Jest to moduł prze-
znaczony do gaszenia pożarów 
lasów z ziemi z użyciem pojazdów. 
Obecnie w ramach Mechanizmu 
Ochrony Ludności Unii Europejskiej 
Polska posiada 6 takich modułów 
wyspecjalizowanych w gaszeniu 
pożarów lasów, które stacjonują w 
miastach takich jak: Kraków, Bia-
łystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin 
i Wrocław. 

Po przejechaniu ponad 2000 
km strażacy z Polski przystąpili 
do działań zaraz po przyjeździe 
na miejsce, w sobotę wieczorem 
13 sierpnia w okolicach miejsco-
wości Hostens. Działania gaśnicze 
zakończyli w środę 18 sierpnia o 
godzinie 21.00. 

W polskiej misji uczestniczył 
zastęp GCBA 5/40 z Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Pyrzycach w skladzie: kpt. 
Jakub Zarzycki, mł. asp. Bartosz 
Gonczarow, mł. asp. Bartłomiej 
Czarnof, ogn. Krzysztof Pragier, 
ogn. Rafał Babiec. Powracających 
z 37. misji strażaków powitano 
uroczyście 21 sierpnia 2022 roku 
w Zgorzelcu.

Informacje z misji dla Pulsu 
Powiatu przekazywał mł. asp. 
Bartłomiej Czarnof.
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14 sierpnia br. odbyła się im-
preza pn. „Dzień Pirata”, która 
wpisała się już w działalność 
Sołectwa Żuków i od kilku lat 
z sukcesem jest tu organizowana. 
W tym roku impreza realizowa-
na była przez panią sołtys Ewę 
Połczyńską, przy wsparciu KGW 

Dzień Pirata nad jeziorem Płoń w Żukowie

ISKRA w ramach realizowanego 
projektu ze środków z budżetu 
Gminy Przelewice, a także przy 
wsparciu OSP w Przelewicach 
i prezesa Henryka Nawoja. Stra-
żacy zapewnili podczas festynu 
bezpieczeństwo, wyjątkowe efekty 
dymne. Wspaniałą zabawę dla 

dzieci, w tym m.in. gry, konkursy, 
bańki mydlane, sztuczny śnieg 
i wiele innych atrakcji zapewnił 
animator „Loczek”, dzięki któremu 
najmłodsi przeżyli niezapomniane 
chwile. Były również lody, słodycze, 
ciasto, popcorn, wata cukrowa, 
potrawy z grilla oraz loteria fan-
towa. Dzień Pirata odwiedzili 
również wicemarszałek Olgierd 
Kustosz, wicestarosta pyrzycki 
Ewa Gąsiorowska-Nawój, wójt 
Gminy Przelewice Mieczysław 
Mularczyk, a także Anna Benka 
zastępca przewodniczącego wraz 
z radnymi RG Przelewice.

Podczas imprezy prowadzo-
na była zbiórka publiczna (nr 
2022/3362/OR) przez Stowarzy-
szenie Inkubator Pomysłów na 
leczenie onkologiczne i rehabili-
tację Mirka. ze sprzedaży ciasta 
dla Mirka zebrano 1090,10zł. 

„Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy włączyli się w tę akcję 
charytatywną dla naszego kole-
gi Mirka! Dziękujemy wszystkim 
darczyńcom, którzy materialnie, 
rzeczowo lub organizacyjnie wspar-
li naszą imprezę. Dziękujemy też 
wszystkim, którzy pracowali na 
stoiskach, paniom, które upiekły 
ciasto, panom, którzy przywieźli 
ławki, stoły i inny niezbędny sprzęt. 
Bez Waszego zaangażowania 
Drodzy Przyjaciele zorganizować 
imprezę z tyloma atrakcjami nie 
byłoby możliwe. Serdecznie dzię-
kujemy za wsparcie, które nam 
zapewniliście! Choć w trakcie 
naszej imprezy było gorąco i żar 
lał się z nieba, nie przeszkodziło 
to dzieciom w radosnym przeżyciu 
niedzielnego popołudnia nad j. 
Płoń w Żukowie” – organizatorzy 
Dnia Pirata 2022. 

 

  Gastronomię w Ogrodach Przelewice prowadzić będzie przed-
siębiorca z Barlinka - Jakub Wołczyk. To doświadczony gastronom 
pochodzący z Przelewic, który z sukcesem prowadzi 2-rodzinne 
restauracje w Barlinku. 

W zabytkowym wnętrzu pałacu funkcjonować  będzie kawiarnia. 
W ofercie pyszne desery, ciasta i kawa.  

Zapraszamy 

Przelewicki Pałac ma nowego dzierżawcę 
pomieszczenia restauracyjnego

WÓJT  GMINY
  KOZIELICE

informuje, 
że w Urzędzie Gminy Kozielice, 

Kozielice 73
wywieszony został WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI 

przeznaczonych  do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

informacje można uzyskać
 pod nr tel. 91 561 11 41

Wykaz obejmuje nieruchomości:

Obręb Mielno Przckie działka nr 165 pow. 0,07 ha,
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Od  1 sierpnia 2022 roku trwają 
roboty budowlane związane z re-
alizacją zamówienia pn. „Remont 
świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Ryszewko”.  Wykonawcą robót, 
wyłonionym w trybie zapytania 
ofertowego, jest firma "Bud-Servis" 
Norbert Woźniak z siedzibą w Py-
rzycach.

Remont świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Ryszewko

W Żukowie już niedługo wypięk-
nieje miejscowy kościół, a to za 
sprawą środków przekazanych 
z budżetu województwa zachod-
niopomorskiego. Na remont wieży 
kościoła przekazana będzie kwota 
40 tys. zł.

Umowę na dofinansowa-
nie podpisał Olgierd Kustosz, 
wicemarszałek województwa za-
chodniopomorskiego oraz ksiądz 
proboszcz kan. Franciszek Koko-

Dotacja dla kościoła w Żukowie

szyński, przy podpisaniu umowy 
obecna była Ewa Gąsiorowska 
Nawój wicestarosta pyrzycki. 

„Jako #PomorzeZachodnie od 
wielu lat wspieramy rewitalizację 
zabytków. W sumie przekazaliśmy 
na ten cel z budżetu wojewódz-
twa ok. 16 mln zł. które przełożyły 
się na prawie 500 umów o dofi-
nansowanie” – Olgierd Kustosz 
wicemarszałek województwa za-
chodniopomorskiego. 

Zakres umowy obejmuje m.in.: 
wymianę pokrycia dachowego, 
wykonanie sufitu podwieszanego 
oraz montaż lamp. Wartość umowy 
135.300,00 zł brutto, a termin reali-
zacji zamówienia do  30.11.2022 r.

Gołąb o imieniu Eliud z hodowli 
pyrzyczanina Artura Zambrzyckie-
go zdobył na Olimpiadzie Gołębi 
Pocztowych w Rumunii dwa złote 
medale.  W zawodach wzięły udział 
gołębie, hodowcy z 37 państw. 
Olimpiada organizowana jest co 
dwa lata i w tym roku 37.  już edycja 
po raz pierwszy zorganizowana 
została w Rumunii w Oradei. Głów-
nym organizatorem imprezy jest 
Międzynarodowa Federacja Gołębi 

Mamy 
olimpijskie
złoto!

(FCI), która reprezentuje intere-
sy ponad 4 milionów hodowców 
z całego świata. Międzynarodowa 
Federacja Gołębi została założona 
w 1937 roku i ma swoją siedzibę 
w Belgii, należy do niej 70 stowa-
rzyszeń członkowskich z całego 
świata. 

Gratulujemy gołębiowi i Arturo-
wi Zambrzyckiemu wspaniałego 
sukcesu!!
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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 2021 r. poz. 1899 ze zm.), 
informuję, że w dniach 

23.08.2022 r. – 14.09.2022 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 zbycia.

Zastępca Burmistrza Lipian
Justyna Jakubowicz – Dziduch 

Ponad 60 km sieci wod.-kan.

W ubiegłym tygodniu zawitał 
do Pyrzyc pan Władimir Liszczuk, 
nauczyciel z Ukrainy, którego córka 
po wybuchu wojny znalazła schro-
nienie w Norwegii. Pan Władimir 
postanowił ją odwiedzić i wybrał 
się do niej rowerem. „Gdy z nim 
rozmawiałam, to powiedział, że 
zrobił już 4000 km! Teraz już wraca 
do Kijowa, do swoich uczniów. Bar-
dzo pozytywny człowiek, podczas 
swojej podróży opowiada ludziom 
o wojnie w Ukrainie i dużo mówi 
o pokoju.” – przekazała nam Karo-
lina Rutkiewicz, która rozmawiała 
z Władimirem i oczywiście zrobiła 
kilka zdjęć.

Rowerzysta z Ukrainy

Jedną z wiodących działalności 
Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Ko-
munalnego jest gospodarka wodno 
– ściekowa na terenie miasta Py-
rzyce. Stacja Uzdatniania Wody 
należąca do PPK, znajdująca się 
przy ulicy Warszawskiej zaopatruje 
w wodę mieszkańców Pyrzyc. By 
choć trochę zobrazować zadania, 
jakie spoczywają na komunalnej 
spółce, możemy podać, że pracow-
nicy PPK  obsługują w systemie 
rozliczeń 2983 liczników poboru 
wody, w tym 2409 wodomierzy 
głównych oraz 574 podliczników, 
1890 wodomierzy głównych to 
odbiorcy indywidualni. Od kilku 
lat sukcesywnie wymieniane są 
u klientów stare wodomierze, dla 
których kończy się legalizacja na 
liczniki zdalne, wymieniono ich 

już 780. Jeżeli chodzi o sieć wod. 
– kan., to system wodociągowy, 
którym dostarczana jest woda do 
mieszkańców Pyrzyc, ma długość 
29,7 km, a ścieki odprowadzane 
są do oczyszczalni kanalizacją 
o długości 31,05 km. Każdego 
roku wykonywane są  na sieci 
wod.- kan. remonty i moderniza-
cje, także i w 2022 roku będzie 
kontynuowany montaż na sieci 
wodociągowej kolejnych 6 zasuw, 
które zminimalizują dolegliwość 
dla mieszkańców w razie awarii 
na sieci. W  sierpniu/wrześniu  pla-
nowana jest budowa odcinka sieci 
wodno-kanalizacyjnej w ul. Aka-
cjowej, które zasili między innymi 
nowo budowaną  komendę policji 
i domy mieszkalne w tym rejonie. 
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Prezentowana widokówka przed-
stawia trzy ujęcia miejscowości 
Zaborsko (kiedyś Sabes, b.Pyritz). 
M.in. uwidoczniony został baroko-
wy kościół z 1721 roku (data na 
wschodniej ścianie). W 1928 roku 
uległ on częściowemu spaleniu, 
a sprawcy prawdopodobnego 
podpalenia nigdy nie udało się 
wykryć. Szybko odbudowana 
świątynia nawiązuje swoją bryłą 
do zniszczonego pożarem kościoła 
z pierwszej połowy XVIII wieku. 
Obiekt w dolnym prawym oknie wi-
dokówki to jeszcze kościół sprzed 
pożogi, łudząco przypominający 
dzisiejszy (rok wydania: 1910). 

Kościół w Zaborsku to jeden 
z nielicznych na Pomorzu Za-
chodnim kościołów utrzymanych 
w formach holenderskiego baro-
ku. Mimo niewielkich rozmiarów 
prezentuje wybitne wartości ar-
chitektoniczne, będąc dziełem 
znakomitego, choć dziś niezna-
nego warsztatu budowlanego. 

Zaginione organy z kościoła w Zaborsku odnalezione? 

Wewnątrz bogaty wystrój, m.in. 
polichromia stropu z 1929 r. (na 
podstawie opisu Narodowego 
Instytutu Dziedzictwa).

Kościół zbudowany został ze 
średniowiecznej cegły. Posiada wy-
soką wieżę, barokowy ołtarz z 1725 
r. z bogatą dekoracją snycerską. 
Pierwotnie połączony z amboną był 
fragment loży kolatorskiej z okresu 
budowy świątyni. Kościół posiadał 
również wysokiej klasy organy, 
których pozostałości pozostały do 
czasów współczesnych. W latach 
powojennych zostały one zde-
montowane i prawdopodobnie 
przewiezione w inne miejsce. Gdzie 
znajdują się one obecnie? Pewien 
trop ostatnio się jednak pojawił. 

W 2015 roku nagrano podwójny 
album CD z muzyką organową, 
sfinansowany przez Miasto Szcze-
cin. Słychać na nim brzmienie 14 
organów Szczecina i Polic – instru-
mentów najbardziej interesujących 

historycznie i muzycznie. Jedne 
z nich to być może … „zaginione” 
organy z kościoła w Zaborsku. 

Nagrania przeprowadzono m.in. 
w parafii św. Krzyża Szczecin-Po-
godno. W kościele tym znajdują 
się organy firmy B. Grüneberg, nr 
inw. op. 763, 1930 rok. Wg arty-
stów „nie ma pewności, czy organy 
zostały zbudowane specjalnie dla 
kościoła w szczecińskim Pogodnie. 
W katalogu Grüneberga instrument 
o wspomnianym numerze (763) 
powstał dla „Sabes/Pomm.”, co 
wskazuje na miejscowość Za-
borsko w gminie Warnice, gdzie 
do dziś stoi zachowany kościół 
(z resztkami instrumentu- red.). 
W trakcie nagrania na Pogodnie 
ten skromny instrument znajdował 
się w stadium remontu. Z jednej 
strony brakowało części piszczałek, 
z drugiej zaś – brzmienie tych or-
ganów korzystnie się wyróżniało na 
tle tych instrumentów, które nigdy 
żadnego remontu nie przeszły.”

Data odbudowy spalonego 
kościoła w Zaborsku oraz data 
produkcji instrumentu pozwalają 
potwierdzać tezę artysty, że orga-
ny trafiły do Szczecina później.  
Z drugiej jednak strony najstarsza 
część obecnego kościoła Świętego 
Krzyża w Szczecinie zbudowana 
została w… 1930 r. Wątpliwości 
nie pozostają więc do końca 
rozwiane. Wszystkich mających 
wiedzę nt. historii tych organów 
prosimy o kontakt na adres Re-
dakcji (redakcja@pulspowiatu.
pl) lub autora tekstu (pyrzyce@
gmail.com). 

Prezentowana widokówka 
została nadana na poczcie w Oku-
nicy 22.11.1910 roku, wydawca 
Kunstverlag M. Hertzfeldt, Stettin. 
Na pozostałych fotografiach wi-
dok głównej ulicy Wiejskiej oraz 
karczma Otto Richter-a (nieist-
niejący budynek, gdzie później 
w sąsiedztwie mieszkała rodzina 
Bieniów). 
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Kraina bajkowych opowieści 
przedstawianych w Ogrodach Prze-
lewice to miejsce dla każdego, 
kto chce choć na chwilę oderwać 
się od otaczającej codzienności. 

W magicznym ogrodzie z dłu-
gą i ciekawią historią, oddasz się 
wyobraźni i przeniesiesz w zu-
pełnie inny świat… Tym razem 
Ogrody przygotowały kontynuację 
zeszłorocznego motywu imprezy 
pod nazwą ,,Noc Bajek i Grozy 2”. 

3 września o godz. 21:00 zobacz 
na własne oczy, jak wygląda cu-
downa sceneria bajkowego Ogrodu 
Dendrologicznego nocą. Trady-
cyjnie, nieodłącznym elementem 
wydarzenia jest wyjątkowo za-
aranżowane oświetlenie.

Iluminacje świetlne wprowadzą 
odwiedzających ogród w magiczny 
świat opowieści, które przedstawia-
ne są na trzech różnych scenach. 
Każde przedstawienie trwa ok. 45 

minut i jest powtarzane 3 razy, 
tak aby uczestnicy brali udział we 
wszystkich zorganizowanych poka-
zach. Oprócz bajkowej opowiastki 
czekają na Państwa niesamowite 
atrakcje przyprawiające o gęsią 
skórkę.

W pobliżu Mauzoleum łowcy 
duchów zaskoczą niejedną oso-
bę, a największe w województwie 
ognisko na dużej polanie doda 
przyjaznego klimatu wydarzeniu.

Nie zabraknie stref z pysznym, 
lokalnym jedzeniem i dodatkowych 
atrakcji dla najmłodszym.

Bilety już od 25 zł w sprzeda-
ży do nabycie przez bilety.fm lub 
Bilety24.

Wydarzenie - Facebook: Noc 
Bajek i Grozy 2 w Ogrodach 
Przelewice

         

Noc Bajek po raz 5 
w Ogrodach Przelewicach!
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9 sierpnia 2022 r. na terenie 
Szpitala Powiatowego w Pyrzy-
cach odbyło się podsumowanie 
realizacji projektu Akademia 
zdrowia „Twoje serce – Twoim ży-
ciem”.  Celem przeprowadzonego 
projektu było zapobieganie oraz 
zmniejszanie zachorowalności 
na choroby związane ze stylem 
życia poprzez podniesienie świa-
domości społecznej w zakresie 
czynników ryzyka chorób oraz 
zwiększenie dostępności do 
świadczeń zdrowotnych i integra-
cja społeczna. Projekt skierowany 
był do osób bezpośrednio za-

grożonych zapadalnością na 
różnego rodzaju choroby oraz 
do ogółu populacji regionu. Od-
biorcami projektu były dzieci 
i młodzież oraz osoby starsze 
i osoby niepełnosprawne. W ra-
mach projektu została również 
wydana broszura informacyjna na 
temat oferty usług medycznych 
świadczonych przez lokalne pla-
cówki medyczne. Kulminacyjną 
częścią projektu były badania 
profilaktyczne i konsultacje me-
dyczne z udziałem specjalistów 
z różnych dziedzin medycyny 
m.in. chirurgii ortopedycznej 

i traumatologii narządu ruchu, 
ginekologii i położnictwa, dietetyki 
klinicznej, rehabilitacji i fizjotera-
pii. Konsultacji i porad pacjentom 
udzielali również pracownicy 
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej w Pyrzycach oraz 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- 

Akademia zdrowia „Twoje serce – Twoim życiem”
w Szpitalu Powiatowym w Pyrzycach

Epidemiologicznej w Szczecinie. 
W ramach konsultacji prowa-
dzony był pomiar tlenku węgla 
w wydychanym powietrzu, po-
miar ciśnienia tętniczego krwi 
oraz pomiar wskaźnika otyłości 
BMI i tkanki tłuszczowej, pre-
zentacja narkogogli i alkogogli 
oraz dystrybucja materiałów 
edukacyjnych.  Czas spędzo-
ny w szpitalu umilił pacjentom 
koncert Zespołu Śpiewaczego 
Pyrzyczanka. Podczas koncertu 
prowadzona była degustacja 
ekologicznych produktów die-
tetycznych oferowanych przez 
kuchnię Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach.

Organizacja przedsięwzięcia 
odbyła się dzięki wsparciu finan-
sowemu w ramach Programu 
Społecznik 2022-2024 oraz dzię-
ki wsparciu organizacyjnemu 
Szpitala Powiatowego w Py-
rzycach, Stowarzyszenia Nasz 
Szpital, Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach, Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Pyrzycach, Wojewódzkiej Stacji 
Sanitarno- Epidemiologicznej 
w Szczecinie, Pyrzyckiego Domu 
Kultury. 
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17 sierpnia sołtys Okunicy Zbi-

gniew Jakubowski poinformował 
naszą redakcję o złym stanie wody 
w Kanale Płońskim, a także bardzo 
złym stanie samego kanału, który 
według niego jest coraz bardziej 
zarośnięty i od kiedy w zarząd 
przejęły go Wody Polskie jest 
w coraz gorszym stanie.

Informację sołtysa skierowaliśmy 
do Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie Regio-
nalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie dołączając nastę-
pujące pytania:

„W związku z informacją o bar-
dzo złym stanie wody w Kanale 
Płońskim przekazaną nam przez 
mieszkańców powiatu pyrzyckiego 
proszę o informacje:

Jakie działania zostały podjęte 
w tej sprawie?

Jakie są powody zaistniałej 
sytuacji?

Co wykazały badania wody, 
oględziny kanału?

Ponadto mieszkańcy wskazują, 
że cały kanał jest w bardzo złym 
stanie, jest bardzo zarośnięty, co 
przekłada się w efekcie na jego 
przepustowość”.

W odpowiedzi na zapytania 
czytamy:

„Dzień dobry Panie Redaktorze
Na dzień dzisiejszy nie są pro-

wadzone prace utrzymaniowe. 
W  sierpniu lub wrześniu na od-

cinku cieku w km 36+000-36+800 
zostaną wykoszone oraz wygra-
bione skarpy w ramach zawartej 
umowy bieżącego utrzymania cie-
ków na terenie administrowanym 
przez NW Pyrzyce.

Za pobór próbek wody, analizę 
i interpretację wyników, a także 
ich udostępnianie odpowiedzialny 
jest WiOŚ. 

Informuję, że 16 sierpnia 2022 r. 
po telefonicznym zgłoszeniu przez 
pana Zbigniewa Jakubowskiego, 
sołtysa miejscowości Okunica, 
pracownicy Nadzoru Wodnego 
w Pyrzycach  dokonali lustracji 
w terenie odcinka rzeki Płonia 
w km 36+000-44+450.

Na zdjęciu  Zbigniew Jakubowski, sołtys miejscowości Okunica, 
Olgierd Kustosz, wicemarszałek województwa zachodniopomor-
skiego i Przemysław Maciąg, członek zarządu powiatu pyrzyckiego 

Co dzieje się w Kanale Płońskim?

Podczas kontroli ustalono, że na 
odcinku rzeki Płonia w km 36+000-
39+500 wyczuwalny jest zapach 
prawdopodobnie substancji biolo-
gicznej tj. gnojowicy. Pracownicy 
Nadzoru Wodnego w Pyrzycach 
nie ustalili pochodzenia ww. zapa-
chu jak również jego źródła. Nie 
stwierdzono w rzece śniętych ryb. 

Lustrację terenową przeprowa-
dzono ponownie w dniach 17 i 18 
sierpnia 2022 r., potwierdzając 
utrzymujący się drażniący za-
pach bezpośrednio nad korytem 
rzeki Płonia, jak i w miejscowości 
Okunica. 

16 sierpnia 2022 r. dokonano 
zgłoszenia do Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska 
w Szczecinie celem dalszego 
procedowania, poinformowano 
Państwową Inspekcję Sani-
tarną w Pyrzycach, PGW WP 
Zarząd Zlewni w Stargardzie oraz 
zgłaszającego pana Zbigniewa 
Jakubowskiego. 

16 sierpnia 2022 r. o zaistniałej 
sytuacji powiadomiono Centrum 
Operacyjne RZGW w Szczecinie.

17 sierpnia 2022 r. dokonano 
również zgłoszenia do Komen-
dy Powiatowej w Pyrzycach 
o podejrzeniu prawdopodobnie 
nielegalnego zrzutu gnojowicy 
lub innej substancji do wód rzeki 
Płonia w miejscowości Okunica. 

18 sierpnia 2022 r. pracownicy 
NW w Pyrzycach zostali prze-

słuchani w ww. sprawie przez 
Komendę Powiatową Policji 
w Pyrzycach oraz dokonano wizji 
lokalnej w obecności policjantów.

                        Z poważaniem
 Natalia Chodań Specjalista 

- Zespół Komunikacji 
Społecznej i Edukacji Wodnej

Zapytanie o sytuację na Kanale 
Płońskim skierowaliśmy także do 
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-E-
pidemiologiczna w Szczecinie, 
skąd otrzymaliśmy odpowiedź:

„Panie Redaktorze
W odpowiedzi na Pana pyta-

nia informuję, że po wpłynięciu 
zgłoszenia do Powiatowej Sta-
cji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Pyrzycach, sprawa została 
przekazana zgodnie z kompeten-
cją do Straży Miejskiej oraz Wód 
Polskich. Po oględzinach kanału 
Wody Polskie przekazały sprawę 
do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska.

                Pozdrawiam 
Starszy Asystent Oddziału 

Oświaty Zdrowotnej 
i Promocji Zdrowia 

mgr inż. Paweł Mayko”.

W związku z tym, że Sanepid 
przekierował sprawę do Straży 
Miejskiej w Pyrzycach, zapytaliśmy 
o opinię  Emilię Knap, kierowniczkę 
wydziału Gospodarki Komunalnej, 

Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie 
Miejskim w Pyrzycach, która prze-
kazała nam korespondencję, jaką 
przesłała do Wód Polskich w Pyrzy-
cach po przeprowadzonej kontroli 
- „W związku ze zgłoszeniem przez 
Powiatową Stację Sanitarno-Epi-
demiologiczną w Pyrzycach dot. 
zanieczyszczenia Kanału Płoń-
skiego w miejscowości Okunica 
udałam się wraz ze Strażnikiem 
Miejskim panem Tomaszem Po-
syniakiem na wizję lokalną. Na 
miejscu stwierdzono, że kanał jest 
mocno zarośnięty i najprawdopo-
dobniej przyczyną nieprzyjemnego 
zapachu unoszącego się z ka-
nału  jest zastana woda i brak 
swobodnego przepływu. W złącze-
niu dokumentacja fotograficzna. 
W związku z powyższym proszę 
o podjęcie natychmiastowych dzia-
łań zmierzających do konserwacji 
kanału.  Proszę o potraktowanie 
sprawy jako priorytetowej” – czy-
tamy w mailu Emilii Knap do Wód 
Polskich w Pyrzycach.

„Szkoda, że  Państwowe Go-
spodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie nie korzysta 
z możliwości pozyskania środków 
na prace związane z utrzymaniem 
w dobrym stanie cieków wodnych 
kanałów, brzegów jezior. Dziś, tak-
że w powiecie pyrzyckim, widzimy 
skalę zaniedbań. Na pewno tymi 
problemami, także stanem Kanału 
Płońskiego zajmiemy się na najbliż-
szym posiedzeniu merytorycznej 
komisji Sejmiku Województwa Za-
chodniopomorskiego” – powiedział 
Olgierd Kustosz, wicemarszałek 
województwa zachodniopomorskie-
go podczas spotkania z sołtysem 
Okunicy. 

Sanepid Szczecin, jak czyta-
my powyżej, przekierował także 
sprawę do Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska, do 
którego również zwróciliśmy się 
o stanowisko w sprawie, niestety 
do dnia zamknięcia wydania nie 
otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi.

RT



 11                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 12                                              

PPRAWO  I  RAWO  I  GGOSPODARKAOSPODARKA§

Dotychczas węgiel czekał na 
klienta, dziś klient szuka węgla 
z nadzieją na jego wysoką jakość 
i niską cenę.  A w składach pustki, 
albo resztki wcześniej zgromadzo-
nego opału, ale już po dzisiejszych 
cenach. Sporo składów węgla za-
mknęło działalność, bo nie mają 
na czym zarabiać, brak węgla, 
a koszty działalności: dzierżawa 
placu, pracownicy, podatki itd. 
ponosić trzeba. Zostali i prowadzą 
jeszcze działalność w większości 
ci, którzy są właścicielami nieru-
chomości – placów składowych. 

Zgodnie z rządową decyzją od 
dnia 17 sierpnia 2022 r. do 30 
listopada 2022r.  Ośrodki Pomo-
cy Społecznej będą przyjmować 
wnioski o wypłatę dodatku wę-
glowego w wysokości 3000 zł. 
Przysługuje on osobie w gospo-
darstwie domowym w przypadku, 
gdy głównym źródłem ogrzewania 
gospodarstwa domowego jest: 
kocioł na paliwo stałe, kominek, 
koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia 
węglowa, piec kaflowy na paliwo 
stałe zasilane paliwami stałymi 
oraz wpisane lub zgłoszone do 
centralnej ewidencji emisyjności 
budynków. Przez paliwa stałe ro-
zumie się węgiel kamienny, brykiet 
lub pelet zawierające co najmniej 
85% węgla kamiennego.  Wnioski 
o wypłatę dodatku węglowego 
złożone po dniu 30 listopada 2022 
r. pozostawia się bez rozpoznania. 
Pisma można złożyć:

3000 zł jest, 
a węgla nie ma

• za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej platforma 
ePUAP;

• osobiście w Ośrodku Pomocy 
Społecznej zamieszkiwanej gminy

• za pośrednictwem operatora 
pocztowego.

Czyli, jak na razie 3000 zł na 
konto mogą dostać ci, którzy nie 
byli zbyt ekologicznie nastawieni 
i nie zmienili swojego węglowego 
kopciucha na piec gazowy, na olej 
opałowy albo prąd. Dziś w nagrodę 
za wstrzemięźliwy stosunek do 
ekologii, jako pierwsi otrzymają 
rządowe wsparcie na zimę. Waru-
nek podstawowy otrzymania 3000 
zł jest taki, że mieszkaniec wypeł-
niając deklarację do Centralnej 
Ewidencji Emisyjności Budynków 
(a musiał to uczynić do końca lipca 
2022) wpisał w tejże deklaracji 
jako źródło ciepła kocioł na paliwo 
stałe – węgiel. Jeżeli ktoś wpisał, 
że ciepło w domu ma z gazu, prądu 
itd. kasy nie dostanie. 

Ośrodki Pomocy Społecznej 
już wnioski przyjmują – „Zainte-
resowanie dodatkiem jest duże, 
to dopiero drugi dzień, a już na 
dzień 19 sierpnia 2022 przyjęli-
śmy 121 wniosków. Mieszkańcy 
dzwonią, pytają, zabierają formu-
larz do wypełnienia” – przekazała 
nam Agnieszka Gajewska Kuca 
z OPS Pyrzyce. 

Już w pierwszych dniach okazało 
się, że wniosek o wypłatę dodatku 
węglowego nie jest zbyt „zsynchro-
nizowany” z wcześniej składaną 

przez mieszkańców deklaracją do  
Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków, w której pominięto ta-
kie źródło ciepła jak tradycyjny 
piec kaflowy, który pojawił się we 
wniosku o dodatek węglowy. Dziś, 
na moment składania gazety do 
druku, nie wiemy jak decydenci 
w Warszawie rozstrzygną ten 
problem, czy właściciele pieców 
kaflowych dodatek węglowy do-
staną, czy nie dostaną. 

Jak już ktoś dostanie na konto 
3 000 zł, to musi poszukać sobie 
węgla, a z tym w powiecie py-
rzyckim jak na razie jest problem 
bardzo duży. „Dziś na składzie nie 
mamy węgla, powinniśmy mieć 
dostawę na przełomie sierpnia 
i września, ale tak dokładnie nie 
podam panu. Mamy dotychczas 
obowiązującą umowę (poprzez 
pośrednika) z kopalnią Janina i li-
czymy na to, że nasi dostawcy 
wywiążą się z niej jak dotychczas. 
Jeżeli chodzi o ceny węgla we 
wrześniu 2022, to chyba nikt nie 
jest w stanie ich podać. Mamy po 
kilkadziesiąt telefonów dziennie 
z zapytaniem kiedy będzie węgiel, 
jaki będzie i w jakiej cenie. Nieste-
ty nasi klienci muszą uzbroić się 
w cierpliwość” – przekazał nam 
Piotr Kuleta, właściciel Składu 
Węgla przy Młynie w Pyrzycach.  

Drugi skład węgla, który odwie-
dziliśmy to PHU MARKETING 
działający w Lipianach i Barlin-
ku -”Mamy obecnie na składzie 
resztki takiego opału jak „groszek 

2” w cenie 3100 zł za tonę, koks 
– 3500 zł za tonę, „miał węglo-
wy” – 2500 zł za tonę i „orzech 
brunatny czeski” 1900 zł za tonę. 
Jeżeli chodzi o nowe dostawy to to 
mamy już zapowiedź, że otrzyma-
my po 22 sierpnia „orzech”, który 
powinien być w cenie sprzedaży 
dla klienta 3200 zł za tonę. Jeżeli 
chodzi o ceny węgla w przyszłości 
to absolutnie nie mam pojęcia na 
jakim poziomie się zatrzymają” 
– przekazał nam Tadeusz Nie-
wiadomski właściciel firmy.

Jak widać już z tych informacji, 
dodatek 3000 zł może wystarczy 
w najlepszym wypadku na 1 tonę 
„orzecha”, a co z dalej?

W gminie Pyrzyce w deklaracji do 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków 1361 mieszkańców 
zadeklarowało jako źródło ciepła 
kocioł na paliwo stałe (węgiel). 
Biorąc pod uwagę fakt, że w ciągu 
dwóch dni wpłynęło 121 wnio-
sków, można przyjąć, że do końca 
września wszyscy wnioski złożą, 
a w październiku na ich konta wpły-
ną pieniądze. Dziś, jak słyszymy 
od gminnych urzędników, zdarzają 
się i tacy, którzy zgłaszają chęć 
poprawienia deklaracji, w której 
wpisali jako źródło ciepła gaz, a te-
raz chcą wpisać węgiel. No cóż, 
przecież człowiek istotą omylną 
jest, mógł zapomnieć, że jednak 
ma ogrzewanie na węgiel.

PP 
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Ogrody Przelewice odtworzą 
historyczne ścieżki Ogrodu zi-
mozielonego Borsiga, realizacja 
zadania pn. ,,Modernizacja kolekcji 
Ogrodu Dendrologicznego w Prze-
lewicach”. Początkowo głównym 
celem modernizacji było przywró-
cenie prawidłowego bogactwa 
florystycznego części Ogrodu Den-
drologicznego, który uległ wielkim 
zniszczeniom po II wojnie świa-
towej. Kolekcja rododendronów 
została w dużej mierze rozkradzio-
na, wiele okazów nie przetrwało 

Kolejne działania w Ogrodach Przelewice! 

warunków pogodowych, poza 
tym samosiewy okazały się być 
mocną konkurencją dla pięknych 
rododendronów. Brak wystarcza-
jących funduszy nie pozwoli na 
poszerzenie kolekcji, przyznane 
środki zostaną w pełni przezna-
czone na budowę niezbędnych 
ścieżek. W ramach moderniza-
cji ogrodu Borisa zaplanowano 
przywrócenie dwóch odcinków 
kamiennych ścieżek wytyczonych 
według mapy z 1960 r. sporządzo-
nej przez geodetę Ministerstwa 

Rolnictwa inż. Władysław Kluza. 
Uzupełniająco zostaną utworzo-
ne dwie ścieżki, które umożliwią 
dostęp do kolekcji różaneczników 
odwiedzającym ogród.  

Ogród wiecznie zielony zaczy-
na się przy XIX-wiecznym pałacu 
i rozciąga się do około ¼ długości 
łąki centralnej. Z inwentaryzacji 
profesora Henryka Chylareckiego 
z 1950 r. wynika, że w ogrodzie 
znajdywało się 1 000 różanecz-
ników, 1 000 azalii, hortensje, 
magnolie, klony, berberysy, kaliny, 

laurowiśnie, ostrokrzew, bukszpa-
ny, ligustry i inne… Sporządzony 
szczegółowy spis przelewickiej 
natury wykazał również obecność 
mahoni, ogników i ciemierników. 

W pobliżu pałacu, za zgodą 
Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków od 2004 r. stopniowo 
wprowadzane były różaneczniki 
i azalie, łącznie nasadzono 250 
sztuk, które do dnia dzisiejszego 
pięknie ozdabiają teren. 

Szabla dla pyrzyczanina
Janusz Zakrzewski, Evergreen Solutions i OrCal® z nagrodą AGROPRZEDSIĘBIORCA 2021-2022. 

10 sierpnia 2022 r. w Belwede-
rze - rezydencji Prezydenta RP 
w Warszawie odbyła się uroczy-
stość wręczenia nagród laureatom 
konkursu Agroprzedsiębiorca RP 
2021-2022. To już 31. edycja tego 
wydarzenia, którego celem jest 
uhonorowanie nieprzeciętnych 
osób i firm mających wymierny 
wpływ na rozwój i funkcjonowanie 
polskiego rolnictwa. Laureaci kon-
kursu są swoistymi wizytówkami 
polskiego agrobiznesu. W katego-
rii Wzorowy Agroprzedsiębiorca 
RP nagrodzony został Janusz 
Zakrzewski, założyciel firmy Ever-
green Solutions. 

Janusz Zakrzewski jest preze-
sem i właścicielem firmy Evergreen 
Solutions, marki OrCal® i tech-
nologii FuelCal® do wytwarzania 
produktów nią oznaczanych.

 Jak wykorzystać biomasę do 
produkcji cennych nawozów? Jak 
szybko i bezpiecznie podnieść 
odczyn pH gleby, nawet o jeden 
punkt w trzy miesiące, jak popra-
wić strukturę gleby i zwiększyć 
poziom próchnicy nawet o 1%, 
jak odblokować azot, fosfor i potas 
zmagazynowany w glebie, by był 
dostępny dla uprawianych roślin, 
jak odzyskać z resztek pożniwnych 
nawet 500 kg mikroskładników, 
jak poprawiać ekonomikę go-
spodarowania i sprawiać, by 
produkcja rolna była wydajniejsza 
i bardziej opłacalna dla rolnika? 
Jak ograniczyć koszty związane 
z transportem nawozów? Jak za-
dbać o atrakcyjną cenę produktów 
w dobie rosnących cen? 

Komisja konkursowa oceniła, że 
firma Evergreen Solutions od lat 
wie, jak odpowiedzieć na wszystkie 
pytania, a odpowiedź jest jedna - 
OrCal®. OrCal® to produkt, który 
jest systematycznie rozwijany, 
budowana jest jego dostępność 
dla rolników, bierze udział w pro-
gramach edukacyjnych i mających 
na celu uzdrawianie polskiej gleby.

Nagroda została przyznana 
przez kapitułę, w której skład 
wchodzili przedstawiciele: Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Krajowego Ośrodka Wspie-

rania Rolnictwa, Agencja Rozwoju 
i Modernizacji Rolnictwa, Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Rol-
niczego.

„Jest to dla mnie i mojej firmy 
olbrzymie wyróżnienie, cieszę się, 
że nasza ciężka praca, nasz wkład 
w rozwój nowoczesnego rolnic-
twa w Polsce został dostrzeżony. 
Zeszły rok był niezwykle wymaga-

jący, ale stanęliśmy, jako zespół 
na wysokości zadania. Dlatego 
dedykuję tę nagrodę każdemu 
i każdej z Was, każdemu pra-
cownikowi i osobom związanym 
z projektem realizowanym przez 
Evergreen Solutions z Pyrzyc.” – 
przekazał telefonicznie Janusz 
Zakrzewski.

PP
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Na terenie naszego wojewódz-
twa ponownie uaktywnili się 
oszuści działający metodą „na 
policjanta”. Od początku sierpnia 
na Policję zgłosiło się trzech 
seniorów, którzy łącznie stracili 
80 tysięcy złotych.

Zgłoszone na Policję zdarze-
nia dotyczą podobnego działania 
sprawców. Nieznajomy mężczyzna 
dzwonił do seniorów na telefon 
stacjonarny podając się za rzeko-
mego policjanta. Pod pretekstem 
uchronienia ich członków rodziny 
przed odpowiedzialnością kar-
ną za spowodowanie rzekomych 
wypadków drogowych, wyłudził 
oszczędności starszych mieszkań-
ców naszego województwa. Dwa 
zdarzenia dotyczą mieszkańców 
Szczecina, gdzie dwaj 91- latkowie 
przekazali oszustom ponad  40 
tysięcy złotych. https://szczecin.
policja.gov.pl/szm/dzialania-policji/
aktualnosci/49644,UWAGA-na-
-oszustow-w-Szczecinie-Ponow-
nie-dzwonia-do-seniorow.html 
 
Ostatnie zgłoszenie dotyczyło 81- 
letniej mieszkanki Stargardu, do 
której zadzwoniła na telefon sta-
cjonarny  kobieta, podająca się 
za policjantkę i poinformowała 
seniorkę, że jej wnuczek spowo-
dował wypadek drogowy, podczas 

Kolejne oszustwa metodą na „NA POLICJANTA” 
– seniorze uważaj!
którego potracił kobietę w ciąży. 
W wyniku tego zdarzenia kobieta 
miała straciła dziecko, a sama 
znajdować się w ciężkim stanie. 
Rzekoma policjantka przekazała 
słuchawkę mężczyźnie, który podał 
się za wnuka 81- latki. Mężczyzna 
potwierdził  opowiedzianą wcze-
śniej  historię i prosił o pomoc 
finansową i przekazanie pieniędzy 
mężczyźnie, który się po nie zgłosi.   
W trakcie rozmowy kobieta poda-
jąca się za policjantkę kilkukrotnie 
wypytywała seniorkę o posiadane 
w  mieszkaniu oszczędności i bi-
żuterię. Niestety nie wzbudziło to 
u 81- latki podejrzeń. Kobieta nie 
weryfikując przekazanych w roz-
mowie telefonicznej informacji 
uwierzyła oszustom i przekazała 
40 tysięcy złotych mężczyźnie, 
który zgłosił się po gotówkę. 
Jak się później okazało, żadne 
z opisywane przez oszustów 
zdarzeń nie miało miejsca W tym, 
że seniorzy zostali oszuka-
ni zorientowali się dopiero po 
fakcie. Starsi ludzie stracili 
oszczędności swojego życia. 
 
Policjanci po raz kolejny prze-
strzegają mieszkańców przed 
oszustami wyłudzającymi od 
starszych osób pieniądze. 
Tym razem wykorzystują me-

todę „na policjanta”. Sprawcy 
są bezwzględni, wykorzystują 
często nieporadność seniorów, 
ich łatwowierność oraz chęć 
pomocy bliskim.

 
Co robić, aby nie stać się ofiarą 
oszustwa?

 • bezwzględnie stosuj zasadę 
ograniczonego zaufania;

• Policja prowadząc czynno-
ści nigdy nie bierze od obywateli 
pieniędzy;

• krytycznie podchodź do 
każdego telefonu informujące-
go o zdarzeniach i sytuacjach 
wymagających naszej pomocy 
finansowej;

• konsultuj się z najbliższymi 
w przypadku kontaktu osoby po-
trzebującej naszych pieniędzy;

• nie informuj nikogo o  oszczęd-
nościach, które masz w domu lub 
przechowujesz na koncie;

• nigdy nie podawaj swoich da-
nych – wieku, adresu, sytuacji 
materialnej, numeru konta czy 
hasła,

• zadzwoń do kogoś z rodziny, 
zapytaj o to, czy osoba, która pro-
siła cię o pomoc, rzeczywiście jej 
potrzebuje,

• nie ulegaj presji czasu wywie-
ranej przez oszustów;

• nie przekazuj osobom po-

dającym się za funkcjonariuszy 
służb mundurowych żadnych środ-
ków pieniężnych i kosztowności. 
 
W pierwszym półroczu  2022 
roku  zachodniopomorscy poli-
cjanci  otrzymali zgłoszenia o 64 
przypadkach działania oszustów.  
Na szczęście zdecydowana więk-
szość, bo  37 seniorów w porę 
zorientowało się, że mogą stać się 
ofiarami przestępczego działania 
sprawców i nie doszło do przeka-
zania pieniędzy. Niestety kolejnych 
27 straciło oszczędności swojego 
życia.  Oszuści od starszych osób 
mieszkających na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego 
wyłudzili w pierwszym kwartale br. 
ponad 1.350 tys. PLN .

 
W przypadku jakichkolwiek po-
dejrzeń, że rozmówca nie jest 
prawdziwym funkcjonariuszem 
zadzwoń na numer 112. Zanim to 
uczynisz, pamiętaj, aby rozłączyć 
poprzednią rozmowę. Odczekaj 
chwilę i dopiero wtedy wykonaj 
nowe połączenie.

Zachodniopomorscy  policjanci 
stale pracują nad zgłoszonymi 
sprawami.

 
zespół prasowy KWP w Szcze-

cinie / IK

Turniej młodych strażaków
   20 sierpnia w Przelewicach 

odbyło się  strażackie spotkanie 
"Aktywni druhowie ziemi pyrzyckiej 
sportowo i rekreacyjnie", w którym 
uczestniczył wicemarszałek Olgierd 
Kustosz , dh Janusz Świercz, pre-
zes Zarządu Powiatowego OSP, dh 
Janusz Wójtowicz, prezes gminny 
OSP, mł. bryg. Robert Dębczak, ko-
mendant powiatowy PSP Pyrzyce. 
Organizatorem spotkania była dh. 
Ewa Gąsiorowska Nawój, wicesta-

rosta pyrzycki. A najważniejszymi 
bohaterami spotkania były Mło-
dzieżowe Drużyny Pożarnicze 
z całego powiatu pyrzyckiego, 
które przyjechały do Ogrodu Den-
drologicznego w Przelewicach, 
aby uczestniczyć w Młodzieżo-
wym Turnieju Strażackim. Mimo 
nieco kapryśnej aury udało się 
przeprowadzać takie  konkurencje 
sportowe jak bieg z przeszkodami 
czy bieg z wodą do hydronetki. 

Ale młodzież musiała wykazać 
się także wiedzą teoretyczną. 
Rywalizacja była bardzo zacięta, 
a drużyny zaprezentowały swo-
je umiejętnościami na wysokim 
poziomie, za co wszyscy uczest-
nicy turnieju zasługują na tytuł 
Zwycięzca Turnieju. Najlepsze 
drużyny otrzymały puchary, a każdy 
uczestnik wyjechał ze spotkania 
z małym upominkiem. Oczywi-
ście nie zabrakło dziś pokazów 
z gotowości bojowej MDP. 

„Podziękowania za pomoc 
w organizacji dzisiejszego wy-
darzenia składam druhom z OSP 
Przelewice, OSP Płońsko oraz 
OSP Lubiatowo, a w szczególności 
dla młodych druhów z Przelewic 
i Płońska, którzy byli mocno zaan-
gażowani w przygotowanie turnieju. 
Słowa podziękowania kieruję do 
naszych dzisiejszych sędziów 
turnieju - strażaków z KP PSP 
Pyrzyce. Oczywiście spotkanie 
nie odbyłoby się bez dotacji, jaką 
OSP Wierzbno uzyskała z budżetu 
Urzędu Marszałkowskiego WZ 
w ramach Programu Społecznik 
2022-2024. 

Program zainicjowany przez 
Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego. 

#PomorzeZachodnie, #Pro-
gramSpołecznik,#społecznik, 
#KARR.” - dh. Ewa Gąsiorow-
ska Nawój.
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Ryszard Tański – powiedz coś 
o sobie

Paweł Lichota - Uczęszczam 
do I LO im. A. Mickiewicza 
w Stargardzie do klasy o profilu 
matematyczno-geograficznym, 
od września do trzeciej klasy. 
Mam 17 lat, a geologia jest mo-
im hobby od co najmniej 7 lat. 
Moje zainteresowanie przejawia 
się uczestnictwem w rożnego ro-
dzaju spotkaniach pasjonatów, 
internetowych konferencjach, 
wyprawach geologicznych oraz 
przede wszystkim kolekcjonowa-
niem okazów skał i minerałów. To 
właśnie moja kolekcja składają-
ca się z około 300 okazów z 40 
krajów świata oraz około 2000 
okazów polskich stanowi główny 
trzon mojego zainteresowania. 
Od znajomych często słyszę, że 
śpię w minimuzeum, ponieważ 
gabloty z okazami mam ustawione 
w moim pokoju. Sama kolekcja 
jest przeze mnie bardzo starannie 
przygotowywana, co jest bardzo 
czasochłonnym zajęciem. Każdy 
okaz jest skatalogowany, posiada 
swoją metryczkę oraz ma przy-
pisane swoje miejsce na półce, 
nic w kwestii ustawienia okazów 
w gablotach nie jest kwestią przy-
padku. 

R.T. - Jak odbierają twoje za-
interesowania twoi rówieśnicy?

P.L. - Większość z nich jest za-
interesowana moimi historiami 
z wypadów geologicznych, któ-
re często im opowiadam. Na co 
dzień spotykam się z pozytywnym 
odzewem z ich strony i wielokrot-
nie słyszałem, że zazdroszczą mi 
tego, że mam hobby i rozwijam 
się w tym kierunku. Część z nich 
specjalnie się ze mną umawia, 
żeby mnie odwiedzić i obejrzeć 
moją kolekcję. Kilkukrotnie moi 
znajomi towarzyszyli mi na tar-
gach minerałów i skamieniałości 
w Szczecinie. Podczas konkur-
sowej rywalizacji wielu moich 
znajomych dopytywało się mnie 
o szczegóły konkursu i okazywało 
swoje wsparcie i zainteresowanie. 

R.T. - Twoje zainteresowania 
doprowadziły cię do Ogólnopol-
skiego Konkursu Geologiczno 
– Środowiskowego, ktoś cię do 
niego zachęcał?

Indeks Uniwersytetu przed maturą 
Czy przed maturą można sobie zagwarantować miejsce studiów w jednej z najlepszych polskich uczelni wyższych? Oczywiście można, 

trzeba tylko na taki luksus sobie zapracować. Na taki luksus zapracował i na długo przed maturą posiada indeks mieszkaniec Pyrzyc 
Paweł Lichota, którego zaprosiłem na rozmowę.

P.L - O konkursie zostałem 
poinformowany przez moją na-
uczycielkę geografii p. Agnieszkę 
Pałczyńską oraz mojego ser-
decznego przyjaciela i pasjonata 
geologii Sławka. To właśnie dzięki 
nim i ich zawziętości w namawianiu 
mnie podjąłem się uczestnictwa 
w nim, ponieważ ze względu na 
jego formułę nie byłem do końca 
pewien, czy się w nim odnajdę.

R.T. - Opisz konkurs 
P.L.- Sam konkurs to była XXIII 

edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Geologiczno – Środowiskowe-
go „Nasza Ziemia – środowisko 
przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” 
organizowanego przez Państwowy 
Instytut Geologiczny -  Państwo-
wy Instytut Badawczy oraz jego 
oddziały regionalne. Tegorocznym 
hasłem konkursu była „Energia 
drzemiąca w skałach”. Jak co roku 

składał się z on trzech etapów: 
pracy pisemnej, półfinału i fina-
łu. Pierwszym etapem, w którym 
udział wzięło ponad 1200 uczestni-
ków z całego kraju było napisanie 
pracy pisemnej na jeden z trzech 
podanych tematów: „Jak rozświe-
tlić mrok – odkrycia i wynalazki 
szejka z Galicji” (energia z ropy 
naftowej), „Energetyczna Ziemia” 
(niekonwencjonalne źródła energii) 
oraz „Na początku było morze… 
czyli o  tym, jak powstały złoża 
węglowodorów” (energia z ropy 
naftowej i gazu ziemnego). Ja wy-
brałem temat numer 2, ponieważ 
mogłem zawrzeć w nim informacje 
o Geotermii Pyrzyce. Sama pra-
ca musiała mieć nie więcej niż 4 
strony tekstu i 14 000 znaków. 
Początkowo wydawałoby się, że 
napisanie czterostronnicowej pracy 
będzie dużym wyzwaniem, ale tak 
naprawdę największym problemem 

było skrócenie gotowej około sied-
miostronnicowej pracy do jedynie 
czterech stron w formacie A4. Do 
kolejnego etapu, którym był półfi-
nał w formie testu online z całego 
kraju zakwalifikowało się łącznie 
42 uczestników, po 6 z każdego 
z 7 rejonów kraju. Półfinał polegał 
na wykonaniu testu online poprzez 
platformę Testportal składającego 
się z niemal 30 pytań, z których 
część była pytaniami otwartymi, 
a część zamkniętymi. Czas na ich 
wykonanie to było 20 minut, więc 
oprócz stresu doszła do tego presja 
czasu. Chociaż, jak się później 
okazało, było go aż nadto i udało 
mi się skończyć około 2 minuty 
przed czasem. Wyniki przyszły 
szybko, bo już następnego dnia 
i jak się okazało w naszym regionie 
czyli połączonych województwach 
zachodniopomorskim i lubuskim 
zająłem pierwsze miejsce na 6 
uczestników z tego regionu. Moi 
regionalni przeciwnicy to czwórka 
uczniów z Koszalina oraz uczeń 
z Żagania. Do ścisłego finału 
w skali kraju zakwalifikowało się 
jedynie 7 uczestników – po jed-
nym z każdego regionu. Finał był 
nieco podobny to półfinału, z tą 
różnicą, że odpowiadałem na ży-
wo przed kamerką przed komisją 
konkursową. Składał się on z 20 
pytań. Wielu znajomych pytało 
się mnie o to, z jakiego zakre-
su były pytania co ja skutecznie 
kontrowałem ich tym samym py-
taniem. Co słyszałem za każdym 
razem? „O kamyczkach, skałkach 
i wulkanach”. W gruncie rzeczy 
tak, ale też nie do końca. Jako że 
geologia jest bardzo szeroką dzie-
dziną nauki to pytania traktowały 
zarówno o skałach i minerałach, 
ale i również o dinozaurach, 
prehistorii człowieka, wymarłych 
gatunkach roślin, fazach rozwoju 
Bałtyku a nawet o współczesnych 
lodowcach! Szczególnie w pa-
mięci utkwiło mi pytanie o wiek 
piaskowca, z którego zbudowana 
jest elewacja Pałacu Kultury  i Na-
uki w Warszawie! Niestety spełnił 
się mój najczarniejszy scenariusz 
i po finale czekała mnie dogryw-
ka. Była w takiej samej formie 
jak finał, ale składała się jedynie 
z 10 pytań. Jak się okazało była 
to dogrywka o drugie miejsce. Nie-
stety dogrywkę wygrał mój rywal, 

Paweł Lichota
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ale ostatecznie udało się zająć 
trzecie miejsce w skali kraju, co 
stanowi moje największe życiowe 
osiągnięcie. Trzy pierwsze osoby 
zdobyły główną nagrodę konkursu, 
czyli indeksy uczelni wyższych 
w Warszawie i Krakowie.

R.T. - Jak się przygotowywałeś 
do konkursu?

P.L. - Do finału i półfinału przy-
gotowania wyglądały następująco: 
słuchawki do uszu i książka przed 
oczy. Zawsze w trakcie nauki mam 
włączoną muzykę w słuchawkach 
i, co ciekawe, nie jest to jeden 
konkretny gatunek, który pozwala 
się skupić bądź zrelaksować. Mój 
gust muzyczny stanowi idealne 
odbicie mojej osobowości, znaj-
dziemy w nim zarówno muzykę 
klasyczną jak i rocka, bluesa jak 
i rap, folk jak i jazz… Często słyszę 
pytanie, czy taka mieszanka ga-
tunków jednocześnie nie utrudnia 
mi nauki, ale szczerze mówiąc to 
chyba właśnie w tej mieszance 
kryją się wszystkie moje sukcesy. 
Dzięki temu, że każdy utwór ma 
inną energię i nastrój to podczas 
słuchania danego utworu czytam 
dany fragment książki, co później 
zostaje zakodowane w mózgu 
i przeczytana treść książki wiąże 
się z danym utworem. Jeśli nie 
jestem w stanie sobie czegoś 
przypomnieć to po prostu za-
czynam sobie nucić dany utwór 
i w pewnym momencie odpowiedź 
sama nasuwa się na myśl. Przez 
to czasami słysząc dany utwór 
w radiu bądź telewizji potrafią mi 
się przypominać rożne zagadnie-
nia chociażby  z budowy układu 
nerwowego człowieka. Pożeranie 
książek podczas słuchania mu-
zyki jest o wiele przyjemniejsze 
i definitywnie eliminuje poczucie 
czasu. Podczas przygotowań do 
konkursu przeczytałem około 17 
kilkusetstronicowych publikacji, 
w tym nawet dwa słowniki: geolo-
giczny i paleontologiczny. Oprócz 
wiedzy książkowej cenna przydała 
się także wiedza zdobyta w terenie. 
Kilkukrotnie brałem udział w tere-
nowych poszukiwaniach okazów 
w nieczynnych kopalniach i na 
hałdach w rejonie Dolnego Śląska. 
Każde z odwiedzonych przeze 
mnie stanowisk geologicznych 
typuje odmienna mineralizacja 
i inne struktury i formy geologiczne. 
W ten sposób można jednocześnie 
utrwalić jak i rozszerzyć książkową 
wiedzę.

R.T. - Z tego co wiem, odwie-
dziłeś Geotermię Pyrzyce. Czemu 
służyło to spotkanie z Anetą Głu-
chowską Masłyk, czy miało związek 
z konkursem?

P.L. - Wizyta w Geotermii Pyrzy-
ce stanowiła bazę do napisania 
pracy pisemnej do pierwszego 
etapu konkursu. Pomyślałem sobie, 
że komisja konkursowa inaczej 
spojrzy na pracę, która będzie 
opierać się o wywiad z pracownicą 
Geotermii Pyrzyce i własnoręcz-
nie zrobione zdjęcia niż na pracę, 
która będzie przeredagowanym 
tekstem z Wikipedii z wstawionymi 
grafikami z Internetu. Podczas wi-
zyty w Geotermii dowiedziałem się 
wielu rzeczy, które ciężko znaleźć 
w Internecie. I na tym polegała 
moja przewaga nad większością 
uczestników, miałem najnowsze 
dane prosto z źródła.

R.T. - Masz już indeks możesz 
wybierać uczelnię, gdzie zamie-
rzasz studiować?

P.L. - Oprócz nagród rzeczowych, 
takich jak karty podarunkowe, 
książki, kubki a nawet koszulka na-
grodą za zajęcie jednego z trzech 
pierwszych miejsc były indeksy 
uczelni wyższych Uniwersytetu 
Warszawskiego i Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Chociaż przede mną 
jeszcze dwa lata nauki w moim 
liceum to prawdopodobnie wybiorę 
Uniwersytet Warszawski. Podczas 
ogłaszania wyników jako jedyny 
uczestnik dostałem pochwałę od 
jednej z rektorek UW. Poza tym 
rozmawiałem z moimi znajomymi 
ze stolicy oraz moimi nauczycie-
lami i wszyscy zgodnym głosem 
polecali mi studia w Warszawie. 
W połowie lipca miałem okazję 
odwiedzić Oddział Geologiczny 
UW i to chyba właśnie wtedy pod-
jąłem decyzję – Warszawa. Miejsce 
już mam zagwarantowane, teraz 
tylko pozostaje zdanie matury za 
dwa lata i czas szykować się do 
przeprowadzki. 

R.T. - Jesteś jeszcze uczniem 
liceum, przed tobą matura, jak 
łączysz swoje zainteresowanie 
ze szkołą?

P.L. - To właśnie zainteresowanie 
geologią było głównym powodem, 
dla którego wybrałem moje obecne 
liceum. Słyszałem o nim wiele do-
brego, wiele osób mi je polecało. 
I muszę szczerze przyznać, że 
właśnie w nim mogę w pełni rozwi-
nąć moje skrzydła – nie tylko pod 

względem geologii. Szkoła bardzo 
wspiera rozwój osobisty uczniów. 
Co roku organizowany jest Piknik 
Naukowy, który polega na prezen-
tacjach uczniów i nauczycieli dla 
odwiedzających nas uczniów klas 
8. W tym roku Piknik odbył się 
21 marca i miałem przyjemność 
prowadzić warsztaty pod hasłem 
„Świat skał i minerałów”. Na moje 
zajęcia zapisało się około setki 
uczniów i od wielu z nich słyszałem 
później wiele ciepłych słów. Oprócz 
Pikniku Naukowego szkoła zor-
ganizowała także Festiwal Nauki, 
w którym w rolę profesorów wcielili 
się absolwenci liceum. Mojej klasie 
udało się wziąć udział w wykładach 
geograficznych, co idealnie łączy 
się z moją pasją. Odniesienia do 
geologii w szkole wbrew pozo-
rom można znaleźć na każdym 
kroku. Na lekcji fizyki uczymy się 
o konwekcji… takiej samej jak ta, 
którą zajmują się wulkanolodzy. Na 
chemii uczymy się otrzymywać sole 
i strącać osady… tutaj przejawia 
się krystalografia i krystaloche-
mia.  Nawet na historii omawiamy 
spory terytorialne… o surowce 
energetyczne. Na rozszerzonej 
geografii… no cóż mamy góry, 
lądy i różne procesy, czyli ciągle 
widoczna jest geologia. Moi na-
uczyciele przedmiotowi są osobami 
pełnymi pasji, z którymi zawsze 
można porozmawiać o czymś na 
pograniczu geologii i ich przed-

miotu. W moim przypadku szkoła 
nieustannie przeplata się z pasją 
i na odwrót. Dzięki dobrej organi-
zacji nauczycieli i szkoły zostaje 
dla nas uczniów więcej czasu na 
rozwijanie pasji i zainteresowań. 
Ja oprócz sukcesów w konkur-
sach i nauce jestem aktywnym 
członkiem Samorządu Uczniow-
skiego oraz wiceprzewodniczącym 
szkolnego Koła Fotograficznego 
„Fokus Pokus”.

R.T. - Dziękuję za rozmowę 
i powiedzenia

P.L. - Także dziękuję 
Jak czytamy powyżej, ważną 

rolę w opisywanej historii Pawła 
odegrała działalność Geotermii 
Pyrzyce, gdzie spotkał się i roz-
mawiał z Anettą Głuchowską 
Masłyk – „Myślę, że dla nas pra-
cowników pyrzyckiej Geotermii 
jest to olbrzymia satysfakcja, że 
mogliśmy pomóc Pawłowi w jego 
przygotowaniu do konkursu. Cie-
szę się, że odniósł sukces i jak 
słyszę dalej, ale już na studiach 
zamierza zgłębiać tajniki geologii. 
Mogę tylko dodać, że jesteśmy 
otwarci i gotowi do dzielenia się 
naszym doświadczeniem, więc 
jeżeli jeszcze ktoś chciałby z te-
go skorzystać to zapraszam do 
Geotermii Pyrzyce. A Pawłowi 
serdecznie gratuluję sukcesu” – 
Anetta Głuchowska Masłyk. 

Ryszard Tański 
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Świat  obok nas
Ptaki, od wczesnej wiosny, a na-

wet od końca zimy umilają nam 
czas śpiewem. Każdy śpiewa jak 
umie - niektóre śpiewają melodyjnie 
i pięknie, a śpiew innych brzmi  jak 
zgrzytanie. Czy zastanawialiście się 
dlaczego ptaki śpiewają? Otóż po 
przylocie do rewiru, samce informują 
ewentualnych konkurentów, aby do 
niego się nie zbliżali .Ponadto w ten 
sposób wabią samiczki.

 Z natury śpiewaniem zajmują 
się samce. Jednak nie znaczy to, 
że samice nie potrafią wydawać 
dźwięków, ale ich piosenki są skrom-
niejsze niż popisy samców.

Przychodzi niestety taki czas, 
zwykle w lipcu lub sierpniu, kiedy 
ptaki całkowicie milkną. Stare przy-

słowie mówi; Na św. Wit ptaszęta 
cyt. Czyli śpiew ptaków cichnie od 
około 15 czerwca.

Dzieje się to za sprawą różnych 
czynników. Po pierwsze spada po-
ziom hormonów, które pobudzają 
do śpiewu. Po drugie rozpoczyna 
się okres pierzenia, co powoduje 
osłabienie, a także mniejszą lotność.

Potrzeszcz, jak sama nazwa wska-
zuje trzeszczy, a gdy śpiewa, siada 
w dobrze widocznym, wystającym 
miejscu, rozstawia szeroko nóżki 
i wypina mocno pierś do przodu. Na 
zdjęciu potrzeszcz w swoje charak-
terystycznej pozie podczas śpiewu, 
które zrobiłem w okolicy Lipian.

                          M.Białkowski

Stowarzyszenie Młodych Storczy-
ków wspólnie z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Lipianach oraz 
formacją taneczną działającą przy 
domu kultury zrealizował projekt 
Społecznika! Projekt zakładał inte-
grację międzynarodową mieszkanek 
i mieszkańców regionu oraz prze-

bywających na terenie naszego 
województwa osób dotkniętych 
działaniami wojennymi, w wyniku 
których zmuszeni zostali do opusz-
czenia swojej ojczyzny/domów. 
Celem projektu było budowanie 
więzi międzynarodowej, wzajem-
nego zaufania oraz wypracowanie 
wspólnej przestrzeni wspierania.

Miejscem realizacji polsko-ukra-
ińskich warsztatów tanecznych były 
Lipiany i sala Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury. Warsztaty odby-
wały się przez 10 tygodni (1 raz 
w tygodniu) i zakończyły się wyjąt-
kową prezentacją podczas Biesiady 
Odpustowej 15 sierpnia. 

Program społecznik 2022-2024 
realizowany przez Koszalińską 
Agencję Rozwoju Regionalnego 
S.A.„Program zainicjowany przez 
Marszałka Województwa Zachod-
niopomorskiego”

#PomorzeZachodnie
#ProgramSpołecznik
#społecznik
#KARR

TANIEC DLA POKOJU - FINAŁ PROJEKTU 


