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W niedzielę (18.08) w budynku 
KP PSP Pyrzyce odbyła się już VI 
akcja poboru krwi ,,URATUJ ŻY-
CIE - ODDAJ KREW” zorganizo-
wana przez Stowarzyszenie Ratow-
nictwo Powiatu Pyrzyckiego oraz 
Komendę Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pyrzycach.  
 

    15 sierpnia w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach odbył 
się wernisaż wystawy Andrzeja Haegenbartha  pn. „PRZEBUDZE-
NIE”, prezentującej  portrety artystów z Gorzowa Wlkp. i Barlinka,  
a także prace ukazujące piękno otaczającego nas świata. Autor fotogra-
fik pisze również teksty literackie. Przykładowo przytaczam jedną z krót-
kich jego form: „Mądra rada starego profesora dla młodego artysty: Bądź 
sobą! Co to znaczy? Rozwijaj to, co tkwi w tobie głęboko. Uzewnętrzniaj 
własne przeświadczenia i wyobrażenia. Usilnie nad tym pracuj, a stwo-
rzysz swój własny, osobny świat”. Kolejny wernisaż, który obejmował 
wystawę malarstwa artystów z Barlinka „W Kręgu Sztuki” pn. „WA-
KACYJNE KLIMATY” odbył się w Oranżerii . 

    Podczas wystawy prezentowany był również nowo wydany kata-
log grupy, który zawiera karty z wizerunkiem każdego uczestnika wraz  
z jego pracami. Podczas wystawy prezentowane były także rzeźby Stani-
sława Świderskiego. Dzieła artystów cieszyły się dużym zainteresowa-
niem, a całości towarzyszyła wspaniała atmosfera oraz wspólne rozmowy 
i piękno doznań z bezpośredniego obcowania ze sztuką.

Anna Garzyńska

SPOTKANIE ZE SZTUKĄ W PRZELEWICKIM OGRODZIE

5 lipca odbył się konkurs na sta-
nowisko dyrektora Zespołu Szkół 
Nr 2 CKU w Pyrzycach. Do kon-
kursu przystąpiło 5 kandydatów, po 
wstępnej ocenie złożonych doku-
mentów, komisja ze względów for-
malnych odrzuciła 4 kandydatury, 
a byli to: Ewa Cywińska, Tomasz 
Błażejewski, Waldemar Lemiesz  
i M. Fiszer ze Stargardu. Do drugiej 
części konkursu przystąpił tylko 
obecny dyrektor Paweł Palczyński 
i konkurs wygrał.  Od decyzji 12 - 
osobowej komisji konkursowej od-
wołało się kilku odrzuconych kan-
dydatów, zarząd przeanalizował sy-
tuację i konkurs unieważnił. Jeden 
z uczestników konkursu, możemy 

Konkursowy pat w pyrzyckiej szkole
się tylko domyślać, że jest to Pal-
czyński, odwołał się od decyzji za-
rządu powiatu do wojewody, który 
ma 30 dni na rozpatrzenie skargi. 
Dziś dyrektorem Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego w Pyrzycach 
jest Paweł Palczyński i będzie peł-
nił tę funkcję do 31 sierpnia, do 
tego czasu zarząd powiatu musi po-
wołać dyrektora szkoły, który bę-
dzie pełnił tę funkcję do czasu pra-
womocnego rozstrzygnięcia kon-
fliktu i wyłonienia nowego dyrek-
tora w kolejnym konkursie. Przy-
pomnijmy, że wojewoda na wyda-
nie decyzji ma 30 dni, jeżeli będzie 
ona korzystna dla Palczyńskiego, 
to zarząd powiatu powoła go na dy-

rektora CKU, jeżeli nie będzie ko-
rzystna, to Palczyński może odwo-
łać się od niej do sądu i cały bała-
gan może jeszcze potrwać kilka 
miesięcy. 

Zarząd powiatu musi w naj-
bliższych dniach powołać osobę 
pełniącą obowiązki dyrektora,  
a ma dziś do wyboru dwóch obec-
nych zastępców: Ewę Cywińską 
i Jolantę Kocanowską – Hajdułę, 

która ze względu na to, że prowa-
dzi działalność gospodarczą, nie 
może być dyrektorem. Do nomi-
nacji na pełniącego obowiązki dy-
rektora CKU pozostaje więc Ewa 
Cywińska. Może też się zdarzyć, 
że Ewa Cywińska odmówi objęcia 
stanowiska, wtedy zarząd powiatu 
będzie wybierał dyrektora z grona 
pedagogicznego.    

PP

    Podczas VI akcji stanęliście na 
wysokości zadania, dzięki czemu 
pobity został rekord z poprzed-
nich akcji. Pomimo tego, że osoby, 
które oddały krew w Brzesku nie 
mogły ponownie jej oddać, dopi-
sały frekwencją, w efekcie czego 
krew oddało 35 osób (15,75 l.). 

Dla przypomnienia, podczas po-
przedniej - V akcji - krew oddały 
32 osoby (14,5 l.).

Dziękujemy, że jesteście  po raz 
szósty z nami i już dziś zapraszamy 
na kolejną akcję w listopadzie. Czy 
zmobilizujemy się i znów pobijemy 
rekord? Trzymamy kciuki!

Dziękujemy również przesym-
patycznej ekipie z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Szczecinie za dobry 
humor i wspaniałą atmosferę. 

Do zobaczenia za trzy miesiące.

PP

      Rekord podczas VI akcji krwiodawstwa w Pyrzycach!

Wspomnienie o Hubercie
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10 sierpnia w wieku 90 lat 
odszedł od nas nasz kolega, zna-
jomy, przyjaciel, dyrektor, Ho-
norowy Obywatel Lipian, foto-
graf, animator kultury HUBERT 
DZIKOWSKI.

Każdy człowiek ma 
swój los, swoją histo-

rię, swoje „story”. Ale nie każdy 
z nas zapracował sobie na tytuł 
Człowieka- Legendy, a już zo-
stać  legendą  za życia to dziś nie-
mal niemożliwe. A Hubert Dzi-
kowski na to miano  swoją po-
stawą, pracą, osobowością sobie 
zasłużył. 

Docenialiśmy Go zawsze 
i czyniliśmy wszystko, 

by zasłużone honory otrzymał 
jeszcze za życia. Był doceniany 
przez wszystkich i zawsze, bez 
względu na ustrój, przynależno-
ści partyjne, przekonania poli-
tyczne czy ideologiczne włodarzy 
Lipian. Bo Hubert był po prostu 
dobrym, mądrym człowiekiem, 
który nie tylko realizował swoje 
marzenia, ale dzielił się swoimi 
pasjami, umiejętnościami z każ-
dym, kto do niego przyszedł, naj-
częściej z młodymi ludźmi, dla 
których był wzorem, nauczycie-
lem, wychowawcą, autorytetem. 
Zarażał fotografowaniem, mode-
larstwem. Dzieciaki, które dziś, 
już jako dorośli ludzie, z rozrzew-
nieniem wspominają spędzony  
z Nim czas i pozytywny wpływ 
Huberta na ich życiowe wybory. 
To, czego sam nie potrafił, prze-
kazywał w ręce innych i hołubił 
ludzi muzyki, teatru, tańca, sta-
rał się stwarzać im dogodne wa-
runki do artystycznego rozwoju  
i zawsze wysoko cenił, jednocze-
śnie nie podszywając się pod ich 
sukcesy. ONI byli dla Huberta za-
wsze na pierwszym miejscu, suk-
ces, do którego niejednokrotnie 
sam się przyczynił, był według 
Huberta tylko ICH sukcesem, bo 
skromność to drugie imię Hu-
berta, to jedna z Jego wielu za-
let. Ta skromność szła u Niego w 

parze z ogromną nieśmiałością,  
człowiek inteligentny, niezwykle 
elokwentny w kontaktach bez-
pośrednich, bał się sceny. Kie-
dyś zmuszony był do zaprezento-
wania znanego zespołu  bigban-
dowego, dostał odgórny  pri-
kaz powiedzenia kilku zdań ty-
tułem wstępu. Przygotowywał 
mowę przez kilka dni, zawarł  
w niej krótką historię zespołu, 
osiągnięcia itp., zrobił próbę 
przed lustrem i wystartował: 
„Przed państwem zespół Conso-
nans!” - wykrzyknął i zszedł ze 
sceny. Nigdy więcej nie próbował 
zostać  konferansjerem, co wcale 
nie przeszkadzało mu być świet-

nym dyrektorem i dobrym orga-
nizatorem wielu wspaniałych im-
prez. Prywatnie Hubert był nie-
zwykle kontaktowy, dowcipny, 
miał dystans do siebie, nie sta-
wiał się ponad innych, choć eru-
dycją, zdolnościami, umiejętno-
ściami i przeżyciami mógłby ob-
dzielić niejeden życiorys. 

   HUBERT. To oryginalne 
imię nie wzięło się znikąd, jego 
ojciec był bowiem zapalonym 
myśliwym i imię patrona my-
śliwych nadał synowi.  Próbo-
wał swoją pasją zarazić swoich 
dwóch synów. Hubert opowia-
dał o jednej z  wypraw. Nie było 

to co prawda polowanie na gru-
bego zwierza, ale jednak łów. Za-
sadzili się na skraju lasu. Po krót-
kim czasie na horyzoncie pojawił 
się zając. Stał nieruchomo, tylko 
strzelać. Tato Huberta najpierw 
spłoszył zwierzę, potem dopiero 
oddał strzał. Hubert nie mógł zro-
zumieć tej paradoksalnej sytu-
acji. Ojciec wyjaśnił mu to: wi-
dzisz synu, bezbronnemu zwie-
rzęciu trzeba zawsze dać szansę, 
a myśliwy powinien się kierować 
podstawowymi zasadami etyki, 
łowieckiej. Hubert nie przejął pa-
sji po ojcu, ale wskazówki doty-
czące etyki nie tylko łowieckiej, 
towarzyszyły mu do końca życia. 

W naszych rozmowach 
często przewijał się te-

mat Lipian, które ukochał i trak-
tował niemal tak, jak kocha się 
miejsce urodzenia. Kiedy w ubie-
głym roku przygotowywaliśmy 
wystawę 4270 fotografii Huberta, 
On przyniósł i poprosił o umiesz-
czenie na plakacie kilku słów  
o swoim stosunku do naszego 
miasteczka. Stały się one mottem 
wystawy, spotkania  będącego 
równocześnie skromnym benefi-
sem, a brzmiały tak:

„Tu rodziła się miłość, naj-
trwalsze młodzieńcze przyjaź-
nie, tutaj upłynęła młodość, tu-
taj ukształtowałem szacunek do 
pracy i ludzi, z którymi dzieli-
łem codzienność. Tutaj żegna-
łem najbliższych i przyjaciół tutaj 
trwam”.

Dziś dopisujemy do 
tych słów nasze naj-

cieplejsze słowa pożegna-
nia: „I tu z nami zostaniesz 
na zawsze w naszej pamięci,  
w naszych sercach, w naszej 
lipiańskiej ziemi – miesz-
kańcy Lipian”.

Elżbieta Cichacka
Ryszard Tański 

Dziękujemy również przesym-
patycznej ekipie z Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa i Krwio-
lecznictwa w Szczecinie za dobry 
humor i wspaniałą atmosferę. 

Do zobaczenia za trzy miesiące.

PP
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Jeden z setek aktów wandali-
zmu, ale według mnie zasługujący 
na „wyróżnienie” miał  miejsce 5 
sierpnia 2019 około godz. 17:40. 
Przy Stawie Złotej Rybki spotkało 
się czterech mężczyzn, na nagraniu 
z miejskiego monitoringu widać, 
jak mężczyzna w jasnej koszulce 
i niebieskich spodenkach wyrywa 
słupki z ogrodzenia i rzuca je na 
ziemię, a w dewastacji pomaga 
mu jeden z kolegów. Całe zdarze-
nie obserwuje dziecko, przywie-
zione samochodem po chodniku, 
aż do samej ławki przy jeziorku. 

Tak długo bawiono się w Ryszewku na Festynie Sołeckim, w  organizacji 
którego pomógł Backer OBR. Na imprezie z pokazami była pyrzycka policja 
i Straż Miejska gminy Pyrzyce, sołtysi z okolicznych wsi, no a przede wszyst-
kim mieszkańcy Ryszewka i okolic. Organizatorzy zapewnili poczęstunek, 
dla dzieci malowanie twarzy, zabawy z niespodzianką, teleturniej, a na końcu 
ognisko z zabawą.

- „Podczas festynu zorganizowaliśmy loterię fantową, z której środki prze-
znaczymy na zorganizowanie wyjazdu na grzyby, spotkanie przy ognisku z 
okazji zakończenia wakacji dla dzieci, jesienne pieczenie ziemniaka, albo na 
zabawę mikołajkową lub na bieżące potrzeby sołectwa, konkretnie zdecydu-
jemy w najbliższym czasie, bo na pewno na wszystko, co wymieniłam nie star-
czy. Jeszcze raz dziękuję Backer OBR za wsparcie” - powiedziała w imieniu 
organizatorów  sołtys Ryszewka Małgorzata Wybranowska.

Dzięki nagraniu z monitoringu je-
den ze sprawców został wykryty, 
Straż Miejska skierowała sprawę 
do policji, policja pewnie skieruje 
sprawę do sądu, sąd skaże na po-
krycie kosztów dewastacji, wan-
dal albo zapłaci albo nie zapłaci  
i dalej będzie to samo. Koszt na-
prawionego już ogrodzenia to 
878,61 zł, może to niewiele, ale 
kiedy podsumuje się wszystkie 
skopane kosze na śmieci, budki 
przystankowe, ławki, znaki itd. to 
się uzbiera, a dewastacji końca nie 
widać. Piszę teraz nie tylko o gmi-

Tatuś uczy wandalizmu

Ostatni goście poszli 
około godziny 2.00 

Powiat pyrzycki poniżej
średniej krajowej

    Główny Urząd Statystyczny kilka 
dni temu opublikował dane na temat 
zarobków w polskich powiatach w 
2018 roku. W zaprezentowanych 
w opracowaniu tabelach na czele 
rankingu z najwyższym  przeciętnym 
wynagrodzeniem w Polsce, z kwotą 
brutto 8 121 zł (168% średniego 
wynagrodzenia) widzimy Jastrzębie-
Zdrój, a na końcu tabeli Grudziądz z 
kwotą brutto wynagrodzenia 3 743 zł, 
co stanowi 77 proc. średniej krajowej. 
W naszym powiecie statystyczne 

wynagrodzenie brutto w 2018 roku 
wyniosło 3923,66 zł  czyli około 82 % 
średniej krajowej, która w 2018 roku 
wynosiła 4 835 zł brutto. Niewiele lepiej 
w rankingu wypadły także powiaty 
okoliczne, myśliborski – 3956,56 zł 
brutto, stargardzki 4104,46 zł brutto, 
gryfiński – 4170,81 zł brutto, czyli we 
wszystkich powiatach na statystycznie 
pracującego, przypadało w 2018 roku 
statystyczne wynagrodzenie poniżej 
średniej krajowej.

nie Pyrzyce, bo żule są wszędzie,  
a dewastacji coraz więcej i jak wi-
dać na powyższym przykładzie, już 
dorośli pokazują dzieciom, jak so-
lidnie dewastować. Może gdyby 

sąd nakazywał ujawnienie i publi-
kację wizerunku, koszty dewastacji 
były mnożone przez x ileś, a kara 
nigdy nie była umarzalna?

Kto ma pomysł na rozwiązanie 
tego problemu?
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Wiemy już, że o mandat po-
selski w tegorocznych wyborach 
w naszym powiecie i spośród na-
szych mieszkańców powalczą:

- z listy PSL Olgierd Kustosz 
miejsce drugie na liście, tuż za 
Jarosławem Rzepą, a na miej-
scu 16 listy PSL Remigiusz Pajor 
Kubicki

- z listy PiS Justyna Łyjak – 
miejsce 13

- z listy SLD Małgorzata Pio-
trowska – aktualnie brak numeru 
miejsca na liście

- z listy PO -  Wiktor Tołoczko 
– miejsce 17

Konkurencja dość spora jak 
na mały powiat pyrzycki, ale to  
i dobrze, bo mamy z czego – kogo  
wybierać. Przyglądając się po-
szczególnym listom, widzimy, że 
PSL ma w ofercie wyborczej aż 
dwóch pyrzyckich kandydatów: 
Olgierda Kustosza, człowieka 
partii z krwi i kości, na którego 
zapewne zagłosują zwolennicy 
tego ugrupowania, który biorąc 
pod uwagę wynik z wyborów sa-
morządowych i drugie miejsce 
na liście, może w naszym powie-
cie zdobyć sporo głosów. PSL na 
swoją listę zaprosił też Remika 
Pajora Kubickiego człowieka tro-
chę z partii PSL i trochę nie z par-
tii PSL, biorąc pod uwagę dotych-
czasową aktywność polityczną  
i samorządową. W tych wyborach 
ludowcy pozyskali na swoją listę 
Kubickiego, radnego Rady Miej-
skiej, który od początku bieżącej 
kadencji samorządu kojarzony 
jest ze względu na ścisłą współ-
pracę w Radzie Miejskiej Pyrzyc 
bardziej z PiS niż z PSL. Należy 
przyznać, że Kubicki na liście 
PSL to wartość dodana, bo jako 
„działacz kościelny” zabierze 
znaczną część głosów tego środo-
wiska Justynie Łyjak, a tym spo-
sobem osłabi listę PiS. 

Aż 5 kandydatów do Sejmu
z naszego powiatu

Małgorzata Piotrowska star-
tująca do Sejmu z listy SLD ma 
swoich wyborców z wyborów 
samorządowych, trzykrotnie, 
skutecznie wzięła udział wybo-
rach samorządowych i teraz, jak 
ciężko popracuje, może dołożyć 
do tego zbioru dużo więcej. 

Wiktor Tołoczko miejsce 17 
na liście Koalicji Obywatelskiej, 
zapewne trochę z nakazu partyj-
nego po raz kolejny zaprezentuje 
się w wyborach do Sejmu i będzie 
zbierał głosy w naszym powiecie 
dla tych, co na miejscu 1,2,3. 

Podobnie Justyna Łyjak 
umieszczona na miejscu 13, bę-
dzie musiała w trakcie wybo-
rów mocno się napracować na 
tych, co na miejscach czołowych 
a także odpracować benefity, ja-
kimi obdarzyła ją partia PiS, czyli 
stanowisko kierownika Agencji 
Restrukturyzacji w Pyrzycach, 
a obecnie stanowisko zastępcy 
dyrektora ARiMR w Szczeci-
nie. Jeżeli tegoroczny wynik Ju-
styny Łyjak będzie niższy od tego 
sprzed 4 lat, to na pewno nie po-
może jej to w dalszej karierze, 
dlatego w tym roku ze względu 
na liczną konkurencję, będzie 
musiała więcej popracować nad 
elektoratem, może do Pyrzyc 
przyjedzie prezydent Andrzej 
Duda, bo ministrowie już byli. 
Wracając do Kubickiego, to dziś 
jeszcze nie wiemy, dlaczego tak 
naprawdę, zdecydował się star-
tować z listy PSL i zdecydował 
się odbierać głosy przede wszyst-
kim Justynie Łyjak? Bo przecież 
Kubicki zdaje sobie sprawę, że 
szansa na zdobycie mandatu po-
sła z miejsca 16, ze znanym w 
naszym powiecie Jarosławem 
Rzepą na miejscu pierwszym  
i Kustoszem radnym sejmiku 
drugą kadencję na miejscu dru-
gim jest żadna, więc po co i za 
co? 

RT

13 października w godzinach od 6.00 do 21.00 wy-
bierać będziemy 460 posłów i 100 senatorów na kolejną, 
czteroletnią kadencję. 

Olgierd Kustosz

Remigiusz Pajor Kubicki

Justyna Łyjak

Małgorzata Piotrowska

Wiktor Tołoczko
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Prezentowana kartka przed-
stawia ćwiczenia wojsk nie-

mieckich w okolicach Bralęcina 
(niem. Brallentin) koło Dolic  
i jest przykładem bardzo licznej 
grupy tematycznej widokówek 
związanej z tematyką wojskową.     

Machina wojenna wciągnęła 
do walki całe społeczeństwa, 
co prowadziło do tego, iż lud-
ność cywilna była nie tylko bier-
nym świadkiem, ale także czyn-
nym uczestnikiem i ofiarą dzia-
łań zbrojnych. Szybko karty pocz-
towe stały się nieocenionym źród- 
łem informacji z okresu zarówno 
poprzedzającego wojnę jak i już 
samego konfliktu. Przeszło sto lat 
temu karta pocztowa była najpopu-
larniejszym sposobem szybkiego 
przekazywania krótkich informa-
cji, pełniąc rolę współczesnego 

Wojsko na pocztówkach

SMS-a. Naturalnie w tym okresie 
upowszechniony był już na szerszą 
skalę telegraf oraz telefon, jednak  
z przyczyn czysto technicznych pro-
sty żołnierz nie był w stanie zawsze 
korzystać z tej dogodności cywiliza-
cyjnej, szczególnie, gdy znajdował 
się na froncie. W przypadku wojsk 
pruskich niemal każdy żołnierz po-
trafił biegle czytać i pisać, w odróż-
nieniu do innych armii, gdzie po-
ziom analfabetyzmu był znaczący 
(średnio jedynie co szósty rekrut po-
trafił czytać na poziomie elementar-
nym). Żołnierz, który posiada wy-
kształcenie, choćby na poziomie 
podstawowym wykazuje się większą 
przydatnością dla armii dzięki temu, 
iż chociażby potrafi samodzielnie 
odczytać mapy i rozkazy, rozumie 
ich treść, dzięki czemu drobne decy-
zje mogą być rozstrzygane na pozio-

mie pododdziałów odciążając tym 
samym główne dowództwa od nad-
miaru pracy. Naturalnie zdolność pi-
sania i czytania przez prostego żoł-
nierza dała mu możliwość utrzymy-
wania stałego kontaktu z bliskimi, 
co znacząco potrafiło wpłynąć po-
zytywnie na morale wewnątrz armii.  
W tym przypadku karta pocztowa 
udowodniła niejednokrotnie swoją 
przydatność, głównie ze względu na 
prostotę przekazu.

Bralęcin - po raz pierwszy 
miejscowość wzmianko-

wana została w 1278 roku. Książę 
pomorski Barnim I przy pośred-
nictwie Ludwika von Wedel bierze  
1 V 1278 r. w lenno od margrabiego 
brandenburskiego Konrada obszar 
między Choszcznem i Stargardem. 
W centralnej części wsi znajduje się 
kościół z 1493 roku. Zbudowany 

jest z kamieni i cegieł. W czasie II 
wojny światowej znacznie ucier-
piał wskutek działań wojennych. 
Odbudowany został w latach 
1993-1995. W pobliżu kościoła 
położony jest cmentarz grzebalny, 
ogrodzony murem z dwiema 
bramkami w stylu gotyckim.

Przy głównej ulicy, po połu-
dniowej stronie, znajduje się kilka 
stawów, za nimi rozciąga się za-
bytkowy park dworski z bramą 
wjazdową ozdobioną wazami.  
W parku są stare aleje, wyniosłe 
lipy, modrzewie, świerki, jodła 
balsamiczna i inne. Z Bralęcina w 
kierunku Lipki prowadzi aleja li-
powa z 377 drzewami.

/wykorzystano materiały 
Gminy Dolice/

Aż 5 kandydatów do Sejmu
z naszego powiatu

Małgorzata Piotrowska star-
tująca do Sejmu z listy SLD ma 
swoich wyborców z wyborów 
samorządowych, trzykrotnie, 
skutecznie wzięła udział wybo-
rach samorządowych i teraz, jak 
ciężko popracuje, może dołożyć 
do tego zbioru dużo więcej. 

Wiktor Tołoczko miejsce 17 
na liście Koalicji Obywatelskiej, 
zapewne trochę z nakazu partyj-
nego po raz kolejny zaprezentuje 
się w wyborach do Sejmu i będzie 
zbierał głosy w naszym powiecie 
dla tych, co na miejscu 1,2,3. 

Podobnie Justyna Łyjak 
umieszczona na miejscu 13, bę-
dzie musiała w trakcie wybo-
rów mocno się napracować na 
tych, co na miejscach czołowych 
a także odpracować benefity, ja-
kimi obdarzyła ją partia PiS, czyli 
stanowisko kierownika Agencji 
Restrukturyzacji w Pyrzycach, 
a obecnie stanowisko zastępcy 
dyrektora ARiMR w Szczeci-
nie. Jeżeli tegoroczny wynik Ju-
styny Łyjak będzie niższy od tego 
sprzed 4 lat, to na pewno nie po-
może jej to w dalszej karierze, 
dlatego w tym roku ze względu 
na liczną konkurencję, będzie 
musiała więcej popracować nad 
elektoratem, może do Pyrzyc 
przyjedzie prezydent Andrzej 
Duda, bo ministrowie już byli. 
Wracając do Kubickiego, to dziś 
jeszcze nie wiemy, dlaczego tak 
naprawdę, zdecydował się star-
tować z listy PSL i zdecydował 
się odbierać głosy przede wszyst-
kim Justynie Łyjak? Bo przecież 
Kubicki zdaje sobie sprawę, że 
szansa na zdobycie mandatu po-
sła z miejsca 16, ze znanym w 
naszym powiecie Jarosławem 
Rzepą na miejscu pierwszym  
i Kustoszem radnym sejmiku 
drugą kadencję na miejscu dru-
gim jest żadna, więc po co i za 
co? 

RT

13 października w godzinach od 6.00 do 21.00 wy-
bierać będziemy 460 posłów i 100 senatorów na kolejną, 
czteroletnią kadencję. 
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W miniony piątek w sali wi-
dowiskowej Pyrzyckiego Domu 
Kultury odbyła się premiera ka-
baretu przygotowanego pod kie-
rownictwem Małgorzaty Piotrow-
skiej, która oklaskiwanym na sto-
jąco spektaklu powiedziała - Grupa 
kabaretowa to mój pomysł, który  
w ramach zadania „Budowanie 
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Sam pomysł to jeszcze nie 
wszystko. Moi aktorzy: Zenia Wal-
czak, Basia Żurowska, Zosia Bryl-
ska, Lila Boczkowska, Krzysiu Si-
kora i Januszek Przepiórka dopeł-
nili resztę i przekuli naszą pracę  
w sukces. Kto był na spektaklu, ten 
to widział i potwierdzi. 

Chciałabym im bardzo podzię-
kować za determinację, aktyw-
ność, wytrwałość i cierpliwość, 
bo jestem wymagającym opieku-
nem. Szczególne podziękowania 
należą się akustykowi Ryszardowi 
Zgłobickiemu z Pyrzyckiego Domu 
Kultury, który pomagał nam i przy-
gotowywał dla nas nagłośnienie  
w swoim urlopowym, wolnym 
czasie. 

Przed nami jeszcze dużo pracy, 
bo 19 spektakli do wykonania. 
Najbliższe to: 24.08 podczas Dnia 
Działkowca w ROD „Malwa”  
w Szczecinie oraz 26.08 w Dziw-
nówku podczas 5-Letniej Szkoły 
Seniora, na którą zgłosiło się 18 
UTW z całego Województwa.

 Mamy już głosy, żeby powtó-
rzyć spektakl w Pyrzycach, bo się 
rozniosły wieści o naszej spektaku-
larnej premierze i wiele osób chcia-
łoby obejrzeć nasze przedstawie-
nie o zabarwieniu kabaretowym.  
Zapraszamy. Będziemy informo-
wać o występach na bieżąco.

Materiał zarejestrowany przez 
Telewizję Kablową AURA już  
w emisji.

SENIO-r-i-ta-ta-ta-ta-M byli 

W miniony piątek w sali wi-
dowiskowej Pyrzyckiego Domu 
Kultury odbyła się premiera ka-
baretu przygotowanego pod kie-
rownictwem Małgorzaty Piotrow-
skiej, która oklaskiwanym na sto-
jąco spektaklu powiedziała - Grupa 
kabaretowa to mój pomysł, który  
w ramach zadania „Budowanie 

społeczeństwa dla ludzi w każdym 
wieku” dofinansowanego  ze środ-
ków Programu rządowego na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób star-
szych ASOS na lata 2014-2020 na-
pisała  Katarzyna Bernasińska, 
specjalistka d/s projektów Zachod-
niopomorskiego Forum Organiza-
cji Socjalnych ZaFoS w Szczecinie.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

 Kilka dni temu został opubli-
kowany przez Główny Urząd Sta-
tystyczny wykaz najbogatszych  
i najbiedniejszych gmin w Pol-
sce, obejmuje on 2478 samorzą-
dów (od 1 stycznia gmin jest 2477 
w związku ze zniesieniem Ostro-
wic). W zestawieniu wzięto pod 
uwagę zarówno dochody własne 
- czyli m.in. wpływy z podatków 
i opłat oraz udziały w PIT i CIT 
- ale także subwencję ogólną, do-
tacje celowe z budżetu państwa,  
a także środki unijne.  Najbogat-
szą gminą w Polsce jest Klesz-
czów w woj. łódzkim, gdzie 
łączna suma dochodów w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca 
osiągnęła poziom 44 tys. zł - wy-
nika z danych Głównego Urzędu 
Statystycznego za 2018 r. Wysoka 
pozycja Kleszczowa jest efektem 
wysokich wpływów z podatku od 
nieruchomości i opłaty eksplo-
atacyjnej. Na terenie gminy zlo-
kalizowane są bowiem: Kopalnia 
Węgla Brunatnego Bełchatów 
oraz największa w Polsce i Euro-
pie elektrownia opalana węglem 
brunatnym - Elektrownia Beł-
chatów. Na drugim końcu skali 
znalazła się gmina Zawadzkie  
w woj. opolskim, w której do-
chody w 2018 roku były 14-krot-
nie niższe niż w Kleszczowie, 
wynosząc 3,2 tys. zł. Natomiast 
średnie dochody gmin w 2018 r. 
wyniosły 4,8 tys. zł. Na terenie 
nas interesującym, czyli w po-
wiecie pyrzyckim i okolicach nie 
trudno nie kryć zdziwienia, oka-
zuje się bowiem, że w rankingu 
GUS miasto Stargard, które za-
jęło 982 miejsce z kwotą 4789 
zł na jednego mieszkańca, ko-
jarzone ze strefą przemysłową, 
inwestycjami, a co za tym idzie 
dużymi dochodami, wyprze-
dziły takie małe gminy jak Ko-
zielice (462 miejsce i 5281 zł/
mieszkańca) i gmina Przelewice 
(718 miejsce i 4976 zł/miesz-

Mieszkaniec Stargardu biedniejszy
od mieszkańca Kozielic i Przelewic!

kańca). Za Kozielicami i Prze-
lewicami jest Gryfino, Barlinek, 
Myślibórz. Z naszego powiatu 
Bielice na 1620 miejscu z kwotą 
4433 zł/mieszkańca, Warnice na 
miejscu 2162 z kwotą 4096 zł/
mieszkańca, Pyrzyce zajęły miej-
sce 2238 z kwotą 4026 zł/miesz-
kańca i na samym końcu w ran-
kingu w powiecie i przedostat-
nia w województwie uplasowała 
się gmina Lipiany miejsce 2043  
z kwotą 3805 zł/mieszkańca. 
GUS do wyliczenia kolejności  
w w/w rankingu sumuje wpływy 
z podatków i opłat oraz udziały  
w PIT i CIT - ale także subwencję 
ogólną, dotacje celowe z budżetu 
państwa, a także środki unijne  
i dzieli to przez liczbę mieszkań-
ców danej gminy. Do dochodów 
gmin w rankingu zaliczane są 
na przykład rządowe inwestycje 
typu autostrada, droga szybkiego 
ruchu, dotacje unijne dla prywat-
nych przedsiębiorstw. Generalnie 
trudno doszukać się w opracowa-
niu GUS jakiegoś rzeczywistego 
sukcesu danej gminy i jej za-
możności, dodam, nawet gmina 
Dębno stojąca na ropie naftowej 
znalazła się 7 pozycji niżej od 
Kozielic, a gmina Bielice, która 
z powodu zadłużenia ma program 
naprawczy, wyprzedza w ran-
kingu gminy Pyrzyce i Lipiany. 
Krańcowym przykładem jest po-
zycja w rankingu nieistniejącej 
gminy Ostrowice, która zbankru-
towała, a znajduje się na 1364 
miejscu z dochodem na miesz-
kańca 4564 zł. Według mnie, ran-

king nie odzwierciedla faktycznej 
zamożności danej gminy, a także 
dynamiki jej rozwoju w danym 
roku.  O kilka zdań opiniujących 
analizę niskich pozycji w ran-
kingu poprosiłem burmistrzów 
Lipiany i Pyrzyc.

- Ranking, o którym mowa, 
stanowi ilustrację jednego z naj-
ważniejszych problemów rzutu-
jących na kondycję, możliwości 
realizacji zadań własnych i roz-
woju naszej lokalnej wspólnoty 
- mowa tu o bardzo niewielkich 
dochodach gminy w przeliczeniu 
na jednego mieszkańca. O randze 
i znaczeniu tego wieloletniego 
zjawiska wspominałem wielo-
krotnie publicznie z tego przede 
wszystkim powodu, że wejście na 
ścieżkę poprawy wyników gminy 
w tej dziedzinie, rzutuje na całą 
gamę problemów i szans, które 
stoją przed naszą gminą. Mamy 
świadomość, że poprawa sytu-
acji gminy w tym obszarze stano-
wić może owoc jedynie wielolet-
niego, spójnego procesu. Pewnie 
na pierwsze wyniki trzeba będzie 
tutaj poczekać. Każda wielka po-
dróż zawsze jednak zaczyna się 
od pierwszego kroku. Chcę za-
tem podkreślić determinację dzia-
łań gminy w tym obszarze - oce-
nił burmistrz Lipian Bartłomiej 
Królikowski.

  A  oto, jakie przyczyny ni-
skiej pozycji w rankingu GUS 
Gminy Pyrzyce widzi burmistrz 
Marzena Podzińska: 

- W przypadku gminy Py-
rzyce, znaczący wpływ na do-
chody gminy mają uchwalane od 
lat niskie podatki lokalne, są one 
na poziomie 90% górnych granic 
stawek podatków i opłat lokal-
nych określonych przez Minister-
stwo Finansów w związku z tym 
skutki niskich podatków obniżają 
dochody gminy o kwotę około 1 
900 mln. zł w skali roku. Niskie 
podatki to jednocześnie więcej 
pieniędzy w kieszeni podatnika - 
mieszkańca naszej gminy, ale sta-
tystyka GUS tego już nie obej-
muje. W roku 2018 przygotowali-
śmy i złożyliśmy sporo wniosków 
o dotacje unijne dla inwestycji 
gminny, ale ich realizacja na-
stępuje dopiero w tym roku i do-
chody z nimi związane znajdą się  
w statystykach GUS w roku przy-
szłym. Nie da się każdego roku 
realizować milionowe inwestycje, 
zawsze analizujemy je pod ką-
tem możliwości pozyskania środ-
ków zewnętrznych tak, by w jak 
najmniejszym stopniu realizować 
inwestycje ze środków własnych, 
przygotowujemy się i czekamy 
na ogłoszenie naborów. Przyjęta 
przeze mnie pięć lat temu zasada 
koła zwrotu funkcjonuje do dziś. 
Oznacza to, że składamy wnio-
ski, realizujemy inwestycje, zwra-
cane są nam unijne pieniądze  
i za te pieniądze realizujemy ko-
lejne inwestycje. Ponadto sytu-
ację gospodarczą gminy Pyrzyce 
determinuje jej położenie, gmina 
nasza jest gminą typowo rolni-
czą, o wysokiej klasie bonitacyj-
nej gruntów, co ogranicza możli-
wość angażowania terenów pod 
inną działalność niż rolnicza. Za-
ludnienie na 1 km2 w gminie Py-
rzyce jest mniejsze o około 22 % 
niż średnia gęstość zaludnienia  
w kraju, co także przedkłada się 
na dochody podatkowe naszej 
gminy.

PP
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PRAWO  I  GOSPODARKA PRAWO  I  GOSPODARKA§
Hubert Łuszczyk, radny Rady 

Miejskiej w Pyrzycach i jedno-
cześnie policjant,   podczas XII 
Sesji Rady Miejskiej 27.06.2019. 
„zadziwił!!!!!” zgromadzonych 
na sali obrad. W punkcie doty-
czącym „Raport o stanie Gminy 
Pyrzyce za 2018 rok” wygło-
sił  kilkunastominutową opinię, 
w  której obecni usłyszeli, dla-
czego on będzie głosował za nie-
przyjmowaniem raportu przedło-
żonego przez burmistrz Pyrzyc 
Marzenę Podzińską. Nie będę już 
wracać do treści wypowiedzi rad-
nego Łuszczyka, która do dziś 
jest dla mnie zagadką, skupię się 
na słowach, którymi radny- po-
licjant zakończył swoją wypo-
wiedź, kierując do Podzińskiej 
słowa - „…i tak pani burmistrz, 
…..a propos, proszę pamiętać, że 
mnie nie można przekupić, ani za-
straszyć”. Słowa wypowiedziane 
przez radnego i jednocześnie aspi-
ranta policji wzbudziły zdziwie-
nie i jednocześnie oburzenie, bo 
przecież policjant Łuszczyk bez 
owijania w bawełnę zasugerował, 
że burmistrz Pyrzyc posługuje się 
w rządzeniu gminą zastraszaniem  
i przekupywaniem. 

Czy sprawa zakończyła się na 
w/w na sesji na tym, co powie-
dział Łuszczyk, czy ma dziś swój 
ciąg dalszy, w tej sprawie skie-
rowaliśmy zapytanie do pyrzyc-
kiego Ratusza - „Sprawuję urząd 
burmistrza już drugą kadencję  
i wiem, że w tej pracy trzeba mieć 
tak zwaną grubą skórę, że trzeba 
być odpornym na różnego ro-
dzaju wypowiedzi, krytykę, ale 
nie można tolerować posądzeń 
i sugestii, że ja, czy podlegli mi 
urzędnicy łamiemy prawo. Radny 
i jednocześnie policjant Hubert 
Łuszczyk zasugerował, że dopusz-
czam się przekupstwa, czy zastra-
szania. Policjant powinien być 
szczególnie wyczulony na takie 
zachowania, powinien wiedzieć, 
że jego wypowiedź stanowi na-

Mieszkaniec Stargardu biedniejszy
od mieszkańca Kozielic i Przelewic!

- W przypadku gminy Py-
rzyce, znaczący wpływ na do-
chody gminy mają uchwalane od 
lat niskie podatki lokalne, są one 
na poziomie 90% górnych granic 
stawek podatków i opłat lokal-
nych określonych przez Minister-
stwo Finansów w związku z tym 
skutki niskich podatków obniżają 
dochody gminy o kwotę około 1 
900 mln. zł w skali roku. Niskie 
podatki to jednocześnie więcej 
pieniędzy w kieszeni podatnika - 
mieszkańca naszej gminy, ale sta-
tystyka GUS tego już nie obej-
muje. W roku 2018 przygotowali-
śmy i złożyliśmy sporo wniosków 
o dotacje unijne dla inwestycji 
gminny, ale ich realizacja na-
stępuje dopiero w tym roku i do-
chody z nimi związane znajdą się  
w statystykach GUS w roku przy-
szłym. Nie da się każdego roku 
realizować milionowe inwestycje, 
zawsze analizujemy je pod ką-
tem możliwości pozyskania środ-
ków zewnętrznych tak, by w jak 
najmniejszym stopniu realizować 
inwestycje ze środków własnych, 
przygotowujemy się i czekamy 
na ogłoszenie naborów. Przyjęta 
przeze mnie pięć lat temu zasada 
koła zwrotu funkcjonuje do dziś. 
Oznacza to, że składamy wnio-
ski, realizujemy inwestycje, zwra-
cane są nam unijne pieniądze  
i za te pieniądze realizujemy ko-
lejne inwestycje. Ponadto sytu-
ację gospodarczą gminy Pyrzyce 
determinuje jej położenie, gmina 
nasza jest gminą typowo rolni-
czą, o wysokiej klasie bonitacyj-
nej gruntów, co ogranicza możli-
wość angażowania terenów pod 
inną działalność niż rolnicza. Za-
ludnienie na 1 km2 w gminie Py-
rzyce jest mniejsze o około 22 % 
niż średnia gęstość zaludnienia  
w kraju, co także przedkłada się 
na dochody podatkowe naszej 
gminy.

PP

Policjant Łuszczyk, wiceminister Piebiak....i kto jeszcze?
ruszenie prawa, a jako policjant, 
osoba zaufania publicznego po-
winien być dla innych przykła-
dem pozytywnych zachowań,  
a nie pomówień. Dlatego też kilka 
dni po sesji, na ręce pana komen-
danta Komendy Powiatowej Poli-
cji w Pyrzycach złożyłam wniosek 
o wszczęcie postępowania dyscy-
plinarnego w związku z zachowa-
niem pana Huberta Łuszczyka. 14 
sierpnia otrzymałam z Komendy 
Powiatowej Policji w Pyrzycach 
odpowiedź, że Komendant Powia-
towy Policji w Pyrzycach przeka-
zał w/w sprawę do Prokuratury 
Rejonowej w Pyrzycach w celu 
oceny prawno-karnej. Czekam 
obecnie na decyzję prokuratury 
w tej sprawie” - przekazała nam 
burmistrz Marzena Podzińska.

  Żyjemy w dziwnych cza-
sach, dziś jak donosi onet.pl wi-
ceminister sprawiedliwości Łu-
kasz Piebiak instruuje i namawia 
hejterkę Emilię do hejtowania na 
sędziów przeciwnych zmianom 
wdrażanym w wymiarze spra-
wiedliwości, radny policjant Hu-
bert Łuszczyk zamiast rozpocząć 
dochodzenie, to przed kamerami 
telewizji mówi, że burmistrz Py-
rzyc zastrasza i przekupuje. Dziś 
zachowanie funkcjonariusza, czy 
ministra nie różni się od zacho-
wania zwykłego łobuza spotka-
nego na ulicy i na dodatek za-
miast totalnego potępienia takich 
zachowań, często z różnych stron 
słyszymy usprawiedliwianie, tłu-
maczenia, wyjaśnnianie, co autor 
miał na myśli itd, a nawet akcep-
tacje dla takich zachowań.

Ryszard Tański 
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Zespół Szkół nr 1 w Pyrzy-
cach to kolejna jednostka oświa-
towa powiatu, która dzięki 
wsparciu Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Szczecinie 
zostanie w sposób kompleksowy 
poddana termomodernizacji. Na 
tę inwestycję szkoła czekała kilka 
lat. Odważna i zdecydowana de-
cyzja Starosty Pyrzyckiego Stani-
sława Stępnia o realizacji przed-
sięwzięcia pozwoli nadrobić stra-
cony czas i wykonać niezbędne  
i konieczne prace termomoder-
nizacyjne. Efektem termomoder-
nizacji, oprócz nowego wyglądu 
budynku, będą również oszczęd-
ności w jego utrzymaniu.

Celem realizowanego zada-
nia jest kompleksowe uporządko-
wanie gospodarki energetycznej 
poprzez dążenie do zmniejszenie 
zapotrzebowania przez placówkę 
na energię na ogrzewanie, wenty-
lację oraz  przygotowanie ciepłej 
wody: 74,66%.

Celami szczegółowymi będą:
▪ ilość zaoszczędzonego ciepła: 

2 385,76 GJ/rok
▪ zmniejszenie emisji zanie-

czyszczeń generowanych przez 
obiekt w tym ograniczenie emisji 
CO2: 68,005 Mg/rok
▪ podniesienie komfortu użytko-

wania obiektu.
Realizacja projektu pozwoli rów-

nież wygenerować długofalowe 
efekty społeczno - gospodarcze 
w skali co najmniej powiatu py-
rzyckiego (efekty niemierzalne):
▪ obniżenie energochłonności 

sektora budynków użyteczności 
publicznej,
▪ podniesienie efektywności 

energetycznej regionu,
▪ trwała poprawa czystości po-

wietrza regionu,
▪ wypełnienie przyjętych przez 

Polskę unijnych zobowiązań do 
redukcji emisji pyłów i gazów 
cieplarnianych
Zadanie termomodernizacyjne 

przewiduje:
▪ wymianę instalacji C.O. - wy-

mianę istniejących zużytych tech-
nicznie rurociągów i elementów 
grzewczych na współczesne za-
wory i głowice termostatyczne, 
izolację termiczną przewodów,

Gocha 
z Żabowa
na Wiejską

W tegorocznych wyborach parlamentarnych z powiatu py-
rzyckiego wystartuje aż pięciu kandydatów reprezentujących 
różne poglądy, zróżnicowane doświadczenie polityczne, gospo-
darcze i samorządowe. Na liście SLD, czyli połączonej lewicy 
znajdziemy Małgorzatę Piotrowską, obecną radną Rady Miej-
skiej w Pyrzycach, a także radną dwóch minionych kadencji. 
Dziś postanowiła, że zostanie posłem na Sejm RP.  

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PYRZYCACH EKOLOGICZNY I OSZCZĘDNY 
DZIĘKI TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY

▪ ocieplenie ścian zewnętrz-
nych, sprowadzenie izolacji ter-
micznej do poziomu ław funda-
mentowych, odtworzenie izolacji 
przeciwwilgociowych przegród 
w kontakcie z gruntem, odtwo-
rzenie elementów towarzyszą-
cych, montaż podokienników,
▪ ocieplenie stropodachu bloków 

klasowych,

▪ ocieplenie stropodachu sali 
gimnastycznej, łącznika oraz 
wiatrołapu,
▪ montaż w ramach istniejących 

okien nawiewników okiennych,
▪ montaż budek lęgowych dla 

ptaków.
Wysokość dofinansowania 

projektu: 400 000,00 zł

Planowany termin realiza-
cji: 01.01.2019 – 30.09.2020r.

Zadanie zostało podzielone na 
2 etapy. Obecnie realizowany jest 
etap I związany z dociepleniem 
ścian zewnętrznych, stropodachu 
i izolacje termiczne do poziomu 
ław fundamentowych. W II eta-
pie zaplanowane do wykonania 
są prace wewnątrz budynku pole-
gające na wymianie C.O. 
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Ryszard Tański - Po raz 
trzeci zostałaś wybrana na 
radną, z czego to według Ciebie 
wynika, że na Ciebie głosują?

Małgorzata Piotrowska - Też 
chciałabym wiedzieć (śmiech). 
 A tak serio. Od początku mojego 
lokalnego działania to ludzie de-
cydowali o jego kierunkach. To 
mieszkańcy zauważyli moje za-
angażowanie jako matki/rodzica 
w przedszkolu i szkole i zapla-
nowali, że chcą, bym była li-
derką wsi. Tak zostałam sołtyską. 
Po dwóch latach wspólnych ini-
cjatyw, to mieszkańcy pomyśleli 
o Radzie Miejskiej. I tak z wła-
snego komitetu KWW Małgosi 
Piotrowskiej Sołtyski Żabowa  
z jednym, swoim nazwiskiem na 
liście wystartowałam w wybo-
rach. I zostałam radną. Potem 
kolejne wybory i kolejne. W moim 
przypadku na wyborach nigdy 
się nie kończy. Jak się w coś an-
gażuję, to na 100%. Jestem okre-
ślona. Piotrowską się albo lubi 
albo nie. Osoby, które się o mnie 
“otrą”, to albo ze mną działają, 
albo chcą walczyć. Zawsze jestem 
tą samą dziewczyną, dla jednych 
Gochą, dla drugich Piotrowską, 
a dla innych sołtyską (do dzisiaj). 
Planuję, realizuję, działam. Do 
dziś pozyskuję pieniądze dla na-
szej wioski, piszę projekty, pa-
miętając o sąsiednich wioskach. 

Gocha 
z Żabowa
na Wiejską

W tegorocznych wyborach parlamentarnych z powiatu py-
rzyckiego wystartuje aż pięciu kandydatów reprezentujących 
różne poglądy, zróżnicowane doświadczenie polityczne, gospo-
darcze i samorządowe. Na liście SLD, czyli połączonej lewicy 
znajdziemy Małgorzatę Piotrowską, obecną radną Rady Miej-
skiej w Pyrzycach, a także radną dwóch minionych kadencji. 
Dziś postanowiła, że zostanie posłem na Sejm RP.  

Małgorzata Piotrowska

Mimo swojego gadulstwa nauczy-
łam się słuchać ludzi. Mieszkańcy 
wiedzą, że mogą do mnie przyjść  
z każdą, trudną czy niemoż-
liwą do zrealizowania przez nich 
sprawą. Nie zawsze znam odpo-
wiedzi, ale wtedy wskażę kieru-
nek czy drogę do ich rozwiązania. 
Wiedzą, że mogą liczyć na moją 
pomoc. Ważne jest, żeby nie za-
pomnieć, dzięki komu jesteśmy w 
miejscu, w którym jesteśmy. Może 
taka jest właśnie odpowiedź na 
pytanie.

Ryszard Tański - Po  pra-
wie 9 latach bycia radną, chcesz  
z tego zrezygnować i powalczyć 
o mandat poselski, dlaczego?

Małgorzata Piotrowska - Za-
pytałabym raczej po co? Nie trak-
tuję tego w kategorii REZYGNA-
CJA. Raczej nowy etap w działal-
ności samorządowej, tylko o więk-
szym zasięgu (śmiech). Konsulto-
wałam swoją decyzję z rodziną, 
częścią mieszkańców, w tym rad-
nych. Popatrzmy raczej na to tak. 
Gmina Pyrzyce straci radną, a Po-
morze Zachodnie i Pyrzyce mogą 
zyskać posłankę, która się wywodzi 
z pyrzyckiego środowiska.  Dopa-
trujmy się pozytywnej strony mojej 
decyzji, szukajmy korzyści. Pewnie 
ubiegnę kolejne pytanie, dlaczego  
z SLD?

Ryszard Tański - Do-
kładnie tak. O to miałem Cię 
zapytać?....

Małgorzata Piotrowska 
-  No i tu po raz kolejny zdecydo-
wali mieszkańcy, którzy bacznie 
obserwują lokalnych samorządow-
ców, ich działania. Od ponad roku 
członkowie Zarządu powiatowych 
struktur SLD cierpliwie wiercili mi 
dziurę w brzuchu. To właśnie oni 
widzieli we mnie konkretną kandy-
datkę,  która powinna się o mandat 
poselski ubiegać. To właśnie oni 
mają pewność, że “charakterna” 
Piotrowska powinna reprezento-
wać w Sejmie Pomorze Zachodnie. 
A więc to SLD wybrało mnie. A dla 
mnie wartości lewicowe były i są 
bliskie. Czuję się wyróżniona, ale 
też czuję ogromną odpowiedzial-
ność, jaka się z tym wiąże. Jestem 

na to gotowa. Wiem, że przez na-
byte doświadczenie samorządowe 
i w pracy z ludźmi oraz szeroko 
pojęta aktywność społeczna, swój 
silny kręgosłup, odwagę w podej-
mowaniu trudnych decyzji i eks-
ponowania swojego zdania, mogę 
być mocnym głosem w Parlamen-
cie, głosem Pomorza Zachodniego.

13 października, mimo że 
głosowanie na poszczególnych 
kandydatów odbywa się na tere-
nie całego, dawnego wojewódz-
twa szczecińskiego, to lojalność 
do swojego kandydata w gminie, 
powiecie może mieć decydujące 
znaczenie.

RT
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W PYRZYCACH EKOLOGICZNY I OSZCZĘDNY 
DZIĘKI TERMOMODERNIZACJI SZKOŁY

PYRZYCE - GIŻYN - sprzedam działkę o pow. 1950 m2 z warunkami 
zabudowy dla budynku jednorodzinnego w Giżynie - 12 km od Pyrzyc, 40 
km od Szczecina. Działka bezpośrednio nad kanałem Ostrowica łączącym 
jez. Miedwie z jeziorem Będgoszcz, możliwość dopłynięcia z działki wprost 
do jeziora - ok 1 km. Piękna, cicha, spokojna okolica z dostępem do dużego 
akwenu wodnego -Sprzedam, 20zł/m2. Tel. 604-565-641

Ogłoszenie
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Zimą 2017 roku stado dzików 

pojawiło się w Pyrzycach i nie 
była to sporadyczna wizyta, a ra-
czej wybór miejsca do przezimo-
wania i nakarmienia. Zwierzęta 
odwiedzające miasto w poje-
dynkę lub stadnie niewiele robiły 
sobie z obecności ludzi i zaczy-
nało być coraz niebezpieczniej. 
Ponieważ na terenie zabudowa-
nym nie wolno strzelać, władze 
miejskie podjęły decyzję o podję-
ciu działań zmierzających do wy-
płoszenia dzików, które uloko-
wały się w rejonie ulicy Ciepłow-
niczej, Kwiatowej i Poznańskiej. 
W akcję wypędzania dzików  
z miasta zaangażowano straża-
ków z OSP Żabów, OSP Mielę-
cin, OSP Pyrzyce oraz OSP No-
wielin i oczywiście Straż Miej-
ską. Dziki stadem odeszły, co nie 
oznacza, że sporadycznie nie po-
jawiają się w tym rejonie do dziś.

W tym roku z  podobną sy-
tuacją mamy do czynienia w Li-
pianach, gdzie w pobliżu osiedla 
Bema zasiedliły się lisy, które, 
podobnie jak dziki, nie boją się 
ludzi (nie wyglądają na chore) 
wychodzą z terenów między 
ulicą Barlinecką a Bema i idą na 

W środę 14 sierpnia jeden z 
mieszkańców Przelewic  udał się 
z nożem do Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej. Za pierwszym razem został 
wyprowadzony z budynku przez 
wójta Mieczysława Mularczyka, 
którego o pomoc poprosiła wystra-
szona sytuacją pani kierownik OPS. 
Wtedy mieszkaniec wyszedł, po-
szedł do domu, ale nóż po nim po-
został. Przybyły do Urzędu Gminy 
w Przelewicach policjant zrobił 
rozpoznanie i rozpoczął przesłu-
chanie wójta. W tym czasie nożow-
nik wrócił do OPS z jeszcze więk-
szym nożem, ale tym razem zajęli 
się nim  policjanci. Opis zdarzenia 
może dość groteskowy, ale sytuacja 
wcale nieśmieszna, co pewien czas 
słyszymy o atakach, groźbach kie-
rowanych w stronę pracowników 
OPS, kilka z nich skończyło się tra-
gicznie. Możemy sobie tylko wy-
obrazić, jaki stres przeżyły panie w 
OPS w Przelewicach.

PP

osiedle, zapewne do śmietników 
i to wcale nie późną nocą, ale już  
o zmroku. Załączone zdjęcie wy-
konano kilka dni temu około go-
dziny 20.15, lis szedł w stronę 
osiedla, a za nim jeszcze trzy. Za-
pewne lisy nie idą na osiedle z za-
miarem, by kogoś zaatakować 
tylko na kolację, ale zaskoczone 

przy śmietniku mogą zareago-
wać różnie. Temat znany już w li-
piańskim Ratuszu i pewnie jakieś 
działania zostaną podjęte, ale do 
tego czasu wynosząc wieczorem 
śmieci na Bema, lepiej przed wej-
ściem do śmietnika ostrzec lisy np. 
nagłym krzyknięciem.

PP

Dwa razy 
z nożem 
w OPSie

Lisy z Lipian
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Gmina Przelewice w związku 
z uchybieniami (jak twierdzi 
skarbnik gminy Danuta Ostrow-
ska i wójt Mieczysław Mularczyk) 
zażądała od Stowarzyszenia Lu-
dowego Klubu Sportowego „Wi-
cher” w Przelewicach zwrotu 11 
160,00 złotych dotacji celowej 
przyznanej na działalność klubu 
w 2018 roku. Wszelkie wyjaśnie-
nia klubu, próby zażegnania kon-
fliktu, zakończyły się fiaskiem, 
wójt wydał decyzję o zwrocie w/w 
kwoty, a Wicher Przelewice od-
wołał się do Samorządowego Ko-
legium Odwoławczego, które 14 
sierpnia podjęło decyzję w powy-
żej sprawie. Kolegium w trzyoso-

przy śmietniku mogą zareago-
wać różnie. Temat znany już w li-
piańskim Ratuszu i pewnie jakieś 
działania zostaną podjęte, ale do 
tego czasu wynosząc wieczorem 
śmieci na Bema, lepiej przed wej-
ściem do śmietnika ostrzec lisy np. 
nagłym krzyknięciem.

PP

Lisy z Lipian

bowym składzie uchyliło decyzję 
wójta Gminy Przelewice z dnia 
18.04.2019 i umorzyło postępowa-
nie pierwszej instancji w całości. 
Oznacza to, że podjęta przez wójta 
Mieczysława Mularczyka decy-
zja w sprawie zwrotu 11 160,00 
zł została uchylona, a wójt może 
jeszcze raz przeanalizować doku-
menty w sprawie i jeszcze raz pod-
jąć decyzję . 

-„Sprawę uważam za za-
mkniętą, nie będziemy już jej po-
nownie rozpatrywać”  - przekazał 
nam wójt Mieczysław Mularczyk.  
A oto jak ocenia całą sytuację wi-
ceprezes Wichra Przelewice Ewa 
Kraśniańska:

- „Dla nas cała sytuacja jest 
dalece niezrozumiała, działamy 
społecznie dla dobra klubu, sta-
ramy się dbać o powierzony nam 
majątek, rozsądnie gospodarować 
przyznaną dotacją, a tu nagle zo-
stajemy posądzeni o niegospodar-
ność, przekroczenie wydatków. 
Sprawa została wywołana podczas 
jednej z sesji Rady Gminy w Prze-
lewicach, stała się medialna, a my 
wielokrotnie byliśmy pytani przez 
mieszkańców naszej gminy, kibi-
ców, o co w tym wszystkim cho-

dzi i do dziś nie potrafimy na to 
pytanie odpowiedzieć. Cieszę się, 
że wójt podjął decyzję o zamknię-
ciu sprawy, ale niesmak pozostał, 
może  byłoby dobrze, gdyby ktoś, 
kto wywołał całą aferę na najbliż-
szej sesji przeprosił, nie mnie, czy 
prezesa, ale wszystkich, którzy się  
z Klubem Wicher Przelewice utoż-
samiają i dla niego społecznie na-
dal pracują, mimo tego co nas spo-
tkało ze strony władz gminy”.

RT

Już za dwa miesiące w Hali Sportowej pyrzyckiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji odbędzie się 13 Gladiator Arena, po raz kolejny zorganizo-
wana przez klub Husaria Fight Team Wojciecha Antczaka. Tegoroczna 
edycja i poszczególne walki są promowane w mediach społecznościo-
wych, znamy już kilka nazwisk zawodników, którzy 13 października będą 
walczyć. „Lubimy powroty zawodników z tak zwanych emerytur. Rafał 
Komar, który walczył na V edycji gali GA w formule MMA, gdzie, nie-
stety doznał porażki. Tym razem powraca do klatki Gladiator Arena 13, 
aby skrzyżować rękawice z Patrykiem Łuczak w formule K1 82 kg. Ra-
fał reprezentuje Szczeciński Klub Sportowy Taekwon-do Tornado, a Pa-
tryk Fight Fabric Challenge Łódź. Jak to zweryfikuje klatka , okaże się 
26.10.2019. W pyrzyckiej Gali weźmie udział Michał Berdzik, ale jego 
walka jeszcze nie ogłoszona, dopinamy szczegóły” - powiedział Wojciech 
Antczak.

Bilety  dostępne w Biurze OSiR przy ul. Rolnej 5 oraz sklep sportowy 
KREATOR ul 1-go Maja obok NETTO przy ul. Zabytkowej, a także w si-
łowni FIT & LIVE przy ul. Warszawskiej.

Bieżące informacje o gali na profilu Facebook https://www.facebook.
com/Gladiator-Arena-163727863643528/

  

I po co było Wicher do SKO ciągać? 

13 GLADIATOR 
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 Relacje z realizacji projektu PARTNERSKA PRZYJAŹŃ 
JEDNOSTEK OSP PODCZAS WSPÓLNYCH ĆWICZEŃ  
W OCHRONIE ŚRODOWISKA, PARKÓW, LASÓW I EKOLO-
GII, dofinansowanego  w ramach polsko-niemieckiej współpracy 
młodzieży, przy wsparciu Gminy Przelewice. 

W wymianie uczestniczyła  młodzież z miasta Woldegk i z te-
renu gminy Przelewice. Program wymiany,  trwającej od 26 do 28 
lipca 2019 r., był bardzo bogaty. Zaplanowane zajęcia praktyczne  
i ćwiczenia ze specjalistycznym sprzętem realizowane były w Prze-
lewicach pod opieką uprawnionych strażaków z OSP Przelewice  
i przeszkolonych strażaków Straży Pożarnej z Woldegk. Wspólne 
ćwiczenia i szkolenia pozwoliły naszej młodzieży na poszerzenie 
wiedzy i umiejętności w zakresie ratownictwa gaśniczego, a także 
ekologicznego. Ćwiczenia pozwoliły również zwiększyć umiejęt-
ności radzenia sobie w warunkach ekstremalnych podczas udzie-
lania pierwszej pomocy przy wypadkach i różnych zdarzeniach  
w lasach. 

Trzydniowe ćwiczenia przyczyniły się do podniesienia spraw-
ności fizycznej młodzieży, nauki  zdrowej rywalizacji w grupach. 
Natomiast wieczorem odbyły się pogadanki i spotkania przy ogni-
sku. Dodatkowo do wspólnego spotkania wprowadzono naukę 
musztry paradnej i tańca oraz ćwiczenia wysokościowe podsta-
wowe. Nie zabrakło  wspólnych zabaw i gier, również językowych 
oraz rywalizacji sportowej, co wpłynęło na lepszą integrację. Pod-
czas pobytu w Przelewicach młodzież zwiedziła także  nasz Ogród 
Dendrologiczny. Ponadto odwiedzono miejsce upamiętnienia żoł-
nierzy niemieckich w Żukowie, gdzie nasi goście pomagali w od-
czytaniu napisów niemieckich na odrestaurowywanym pamiątko-
wym kamieniu, gdzie zapisano nazwiska 15 żołnierzy niemieckich 
poległych podczas I wojny światowej. Poczęstunek dla wszystkich 
uczestników projektu przygotowywało Stowarzyszenie „BO JAK 
NIE MY TO KTO”,  a nad całością czuwał prezes Zarządu OSP 
Przelewice Henryk Nawój. Tego typu spotkania są bardzo cenne, 
gdyż pomagają w doskonaleniu umiejętności językowych, a także 
służą przełamywaniu stereotypów, barier językowych i kulturo-
wych oraz nawiązywaniu nowych przyjaźni.

Strażackie partnerstwo 
w Przelewicach 


