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Kolej  na kolej
w Lipianach 

Czy zabraknie 
w Pyrzycach 
pielęgniarek?

Walka wieczoru
dla Wójcika

Jest decyzja 
wojewody w sprawie 
Rybkowskiego
i Pniewskiego

Wiemy już oficjalnie, 
że burmistrz Pyrzyc 
nie przekupi i nie 
zastraszy 5 radnych 
gminy



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 15                                                                29.10.2019 2                                                                               Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 15                                              

Burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska w sierpniu br. podpisała list 
intencyjny „Jedno dziecko – jedno 
drzewo” z Andrzejem Szelążkiem 
dyrektorem Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych  w Szczeci-
nie. „Jedno dziecko - jedno drzewo” 

Więcej dzieci, więcej drzewek
to akcja, której celem jest upamięt-
nienie ważnych wydarzeń z histo-
rii Polski i Lasów Państwowych,  
w tym 100. rocznicy odzyskania nie-
podległości oraz jubileuszu 95-lecia 
istnienia Państwowego Gospodar-
stwa Leśnego – Lasy Państwowe. Do 

akcji przyłączyło się 24 rodziców, 
mieszkańców naszej gminy, którym 
urodziło się dziecko w terminie od 
stycznia do sierpnia 2019 r. W ra-
mach akcji szczęśliwi rodzice po-
sadzili 26 drzew -  14 dębów z oka-
zji narodzin chłopca i 12 lip z okazji 
narodzin córki -  upamiętniając tym 
samym tak ważne dla nich wyda-

rzenie, jakim są narodziny dziecka. 
Drzewka, z imienną tabliczką, zo-
stały posadzone 11 października br. 
w parku im. m. Matysiaka.

Burmistrz Pyrzyc, Marzena 
Podzińska składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim rodzi-
com, którzy wyrazili chęć udziału  
w przedsięwzięciu.

Mężczyzna, który cierpi na za-
niki pamięci, wykorzystując nie-
uwagę domowników opuścił teren 
posesji. Dzięki zaangażowaniu mun-
durowych i sprawnej akcji poszuki-
wawczej w krótkim czasie został od-
naleziony. Dyżurny Komendy Po-
wiatowej Policji w Pyrzycach po go-
dzinie 9:00 otrzymał zgłoszenie od 
zaniepokojonego mężczyzny, który 
powiadomił o tym, że jego 64-letni 
ojciec, który cierpi na zaniki pa-
mięci, zniknął z terenu posesji. Męż-
czyzna, nim zawiadomił Policję, sam 
dokonał sprawdzenia okolicznych 
dróg. Funkcjonariusze natychmiast 
rozpoczęli poszukiwania. Powiado-
miono również Państwową Straż Po-
żarną, a za jej pośrednictwem także 
druhów z Ochotniczych Straży Po-
żarnych. W akcji - obok nich - wzięli 
udział także funkcjonariusze Straży 
Gminnej oraz sąsiedzi i członko-

wie rodziny mężczyzny. Przeszukano 
drogi przyległe do miejsca, w którym 
przebywał mężczyzna, tereny nadje-
ziorne oraz rejony pól. Na miejsce za-
dysponowano także dodatkowe siły: 
pluton oddziału prewencji ze Szcze-
cina, przewodnika psa, kolejne dwa 
zastępy straży pożarnej. Gdy dodat-
kowe siły były w drodze, już po go-
dzinie od podjęcia poszukiwań 64-la-
tek został odnaleziony przez jednego 
z policjantów Wydziału Kryminal-
nego biorącego udział w poszuki-
waniach. Zaginiony cały i zdrowy 
znajdował się w rejonie pól upraw-
nych pomiędzy Lubiatowem a Zabor-
skiem. Mężczyzna trafił pod opiekę 
rodziny. Profilaktycznie, do odnale-
zionego zadysponowano także ka-
retkę pogotowia, aby stwierdzić, czy 
dłuższy pobyt poza domem nie odbił 
się na „kondycji” zaginionego.

 mł. asp. Marcelina Pałaszewska

SZYBKA AKCJA POSZUKIWAWCZA 
ZAKOŃCZONA ODNALEZIENIEM 64-LATKA

W poniedziałkowy poranek pyrzyccy policjanci poszukiwali 64-letniego 
mieszkańca powiatu stargardzkiego, który wraz z bliskimi przyjechał do 
rodziny. 

Trwają prace przy przebudo-
wie drogi gminnej w miejscowo-
ści Rzepnowo, na którą Gmina Py-
rzyce otrzymała dofinansowanie z 
Urzędu Marszałkowskiego z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020 typu Bu-
dowa lub modernizacja dróg lo-
kalnych w ramach poddziałania 
„Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub roz-
budową wszystkich rodzajów ma-
łej infrastruktury, w tym inwestycji 
w energię odnawialną i w oszczę-
dzanie energii” w ramach działa-

Przebudowa drogi gminnej w Rzepnowie
nia „Podstawowe usługi i odnowa 
wsi na obszarach wiejskich”. Wy-
konawcą robót zostało Konsor-
cjum Firm: BUDPAK Spółka z o.o. 
z siedzibą w miejscowości Grzę-
dzice i Paweł Szubert BUDPAK z 
siedzibą w Stargardzie, wyłonione 
w drodze przetargu nieograniczo-
nego. Termin realizacji zadania – 
2019-2020. Koszt całej inwestycji 
1 823840,00 zł a pozyskane przez 
gminę  dofinansowanie to kwota 1 
023704,89 zł. 
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Podczas wrześniowej sesji 
Rady Miejskiej w Lipianach radni 
podjęli uchwałę w sprawie nada-
nia nazwy skwer Piwowarów dla 
terenu nad jeziorem Wądół w po-
bliżu Baszty Myśliborskiej. Na za-
łączonej do projektu uchwały ma-
pie zakreślony został teren skweru 
i zaznaczone miejsca do postawie-
nia rzeźb piwowarów. Z informacji 
przekazanej przez burmistrza wy-
nikało, że zamierza on przenieść na 
utworzony skwer rzeźby, które od 
dwóch lat stoją na palcu Wolności. 

W związku z tym, zadałem bur-
mistrzowi Lipian pytanie - Proszę 
o informację na temat planowanego 
przeniesienia rzeźb z placu Wolno-
ści na skwer Piwowarów, jaki jest 
powód ich przenoszenia, czym zo-
staną zastąpione itd., proszę podać 
planowany termin przeniesienia 
rzeźb. 

W odpowiedzi Królikowskiego 
czytamy - „Rzeźby piwowarów 
wpisują się w dziedzictwo i tradycję 
naszej gminy. Aby wydobyć z nich 
jeszcze większy potencjał przygoto-
waliśmy dla nich wyjątkowe miej-
sce, skwer w malowniczym, oświe-
tlonym miejscu, przy ścieżce nad 
jeziorem Wądół. Miejsce to, dzięki 
uchwale Rady Miejskiej w Lipia-
nach, już uzyskało nazwę skweru 
Piwowarów. W przyszłym roku za-
mierzamy przenieść rzeźby i utwo-
rzyć piękną trasę tematyczną, która 
wzbogaci naszą ofertę turystyczną. 
W miejscu rzeźb na skwerze przy 
placu Wolności trafią ławki par-
kowe. Nie będzie to rozwiąza-
nie wieloletnie. W przyszłości za-
mierzamy podnieść walory przede 
wszystkim skweru przy placu Wol-
ności poprzez podniesienie estetyki 
tegoż miejsca w zakresie fontanny, 
zieleni i obiektów małej architek-
tury” - informuje burmistrz Lipian. 

Znikną rzeźby
piwowarów

Każde miasto, chcąc kształ-
tować pozytywny wizerunek, nie 
tylko wśród mieszkańców, ale także 
tych przyjeżdżających, czy przejeż-
dżających przez miasto, zaczyna od 
poprawy estetyki centrum, a jeżeli 
jest to uzasadnione historycznie, to 
od podkreślenia walorów natural-
nej Starówki, miejsca, gdzie zatrzy-
mują się autobusy, jedni wysiadają, 
inni wsiadają, po prostu jest ruch. 
Pierwsze wrażenie zawsze się liczy 
i to ono zachęca do bliższego po-
znania miasteczka.

Z takiego założenia wycho-
dzili pomysłodawcy wykonania  
i umieszczenia rzeźb piwowarów 
przy placu Wolności. Była to też 
alternatywa dla rzucających się 
w oczy żywych (niekiedy półży-
wych), a siedzących (niekiedy pra-
wie leżących) gości z najprawdziw-
szą butelką piwa lub wyżej procen-
towego napoju, którzy to wizy-
tówką miasteczka owszem byli, ale 
taką raczej mniej chlubną.

Mieszkańcy z dumą obserwo-
wali zainteresowanie przyjezdnych 
oryginalnymi rzeźbami. Obecnie 
żadna miejscowość na trasie au-
tobusowej od Szczecina i dalej 
na południe nie ma takiego wy-
stroju rynkowego, połączonego  
z autentyczną historią miasteczka. 
Czy przenoszenie rzeźb z placu 
na schowany w dolinie skwer ma 
sens? A tworzenie nowych este-
tycznych przestrzeni, ma odbywać 
się poprzez likwidację już istnieją-
cych?  Czy przenoszenie z miejsca 
na miejsce można nazwać nowym 
projektem? Po przeniesieniu rzeźb 
z placu Wolności na skwer Piwo-
warów, na placu ponownie role 
pierwszoplanowe zagrają ogorzali 
piwopijcy, a plac Wolności będzie 
podobny to setek innych placów. 

                                                                         
RT

Szkoła Podstawowa z OI im. Leonida Teligi w Pyrzycach to tegoroczny 
laureat konkursu NIVE na edukacyjny plac zabaw. Jak widać, przyszkolny 
plac przy ulicy Poznańskiej  już prawie gotowy. Według naszych informa-
cji, będzie oddany do użytku najmłodszym mieszkańcom Pyrzyc do połowy 
listopada.  

PP

Nivea już prawie stoi

Na ostatniej sesji Rady Po-
wiatu podana została informacja o 
tym, że do pierwszego przetargu na 
wykonawcę remontu powiatowej 
drogi - ulicy Staromiejskiej  w Py-
rzycach zgłosił się tylko jeden wy-
konawca, a jego oferta była wyższa 
od zaplanowanej na tę inwestycję 
o 550 tysięcy złotych. W związku 
z tym Zarząd Powiatu ogłosił ko-
lejny przetarg, tym razem z poda-
niem kwoty środków, jakimi dys-
ponuje starostwo na tę inwestycję. 
Przetarg odbędzie się 4 listopada. 
Zakres robót pierwszego etapu re-
montu tej ulicy obejmuje przebu-
dowę jezdni, chodników i zjazdów 
na długości 590 m. Wartość prze-
budowy I Etapu to 2 249 903,69 
zł. dofinansowanie 60% w ramach 
ustawy o Funduszu Dróg Samo-
rządowych na lata 2019-2029. 26 
sierpnia 2019 r. Zarząd Powiatu 
złożył do Wojewody Zachodnio-

pomorskiego, w ramach ustawy  
o Funduszu Dróg Samorządowych 
na lata 2019-2029, wniosek o na-
zwie „Przebudowa drogi powia-
towej nr 1626Z ul. Staromiejska 
w Pyrzycach - Etap II odcinek od 
ul. Polnej do skrzyżowania ulica 
Staromiejska - Poznańska - Cie-
płownicza. Jest to II z trzech eta-
pów projektu przebudowy ul. Sta-
romiejskiej. W ramach złożo-
nego wniosku przebudowany zo-
stanie odcinek o długości 506 m. 
Zakres robót obejmuje przebu-
dowę jezdni, chodników i zjazdów.  
Wartość kosztorysowa zadania  
2 456 063, 12 zł. Trudno dziś roz-
ważać, co się stanie, jeżeli do prze-
targu na pierwszy etap nie zgłosi 
się żaden wykonawca, albo ceny 
za wykonanie remontu ulicy będą 
znacznie wyższe od zaplanowa-
nych, poczekamy do 4 listopada.

PP

Staromiejska na dwa etapy 
czeka na wykonawcę

wie rodziny mężczyzny. Przeszukano 
drogi przyległe do miejsca, w którym 
przebywał mężczyzna, tereny nadje-
ziorne oraz rejony pól. Na miejsce za-
dysponowano także dodatkowe siły: 
pluton oddziału prewencji ze Szcze-
cina, przewodnika psa, kolejne dwa 
zastępy straży pożarnej. Gdy dodat-
kowe siły były w drodze, już po go-
dzinie od podjęcia poszukiwań 64-la-
tek został odnaleziony przez jednego 
z policjantów Wydziału Kryminal-
nego biorącego udział w poszuki-
waniach. Zaginiony cały i zdrowy 
znajdował się w rejonie pól upraw-
nych pomiędzy Lubiatowem a Zabor-
skiem. Mężczyzna trafił pod opiekę 
rodziny. Profilaktycznie, do odnale-
zionego zadysponowano także ka-
retkę pogotowia, aby stwierdzić, czy 
dłuższy pobyt poza domem nie odbił 
się na „kondycji” zaginionego.

 mł. asp. Marcelina Pałaszewska
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Zakończyło się głosowanie 
mieszkańców gminy Pyrzyce na 
projekty zgłoszone do Budżetu 
Obywatelskiego na 2020 r. Zwycię-
ski projekt tegorocznej edycji gło-
sowania to „Zakup dla Szpitala Po-
wiatowego w Pyrzycach zestawu 
do wideoendoskopii”. Głosowało 
na niego najwięcej mieszkańców. 
Dobra wiadomość jest taka, że fre-
kwencja w tegorocznym głosowa-
niu była wyższa niż w latach ubie-
głych. Wszyscy mieszkańcy mieli 
możliwość zagłosowania na wy-
brany przez siebie projekt w okre-
sie od 2 do 15 września br. Głoso-
wanie dotyczyło sześciu projek-
tów, które zostały zgłoszone przez 
mieszkańców gminy i zweryfiko-
wane przez powołany zespół ds. 
Budżetu Obywatelskiego.
Wyniki głosowania:
▪ Zakup dla Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach zestawu do wideoen-
doskopii 1kpl Kolonoskop+Gastro-
skop – 1229 głosów.
▪ Budowa nowoczesnego, linio-
wego placu zabaw w parku M. Ma-
tysiaka w Pyrzycach – 679 głosów.
▪ Budowa rowerowego placu za-
baw PUMPTRACKE z elemen-
tami skatepark do jazdy na desko-
rolkach i rolkach przy Szkole Pod-
stawowej ul. Rejtana 6 w Pyrzy-
cach – 519 głosów.

▪ Nowy «Sezam»-atrakcyjny dla 
mieszkańców i turystów – 453 
głosy.
▪ Zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej z modernizacją 
placu zabaw – 392 głosy.
▪ Budowa alejki, oświetlenia, wy-
miana ogrodzenia i cięcie korek-
cyjne drzew na cmentarzu w Oku-
nicy – 321 głosów.

Po przekazaniu przez Gminę 
Pyrzyce środków finansowych, 
szpital zakupi nowoczesny sprzęt 
medyczny - zakupiony zostanie 
zestaw do wideoendoskopii (ga-
stroskop i kolonoskop) o wartości 
blisko 250.000 zł, dzięki czemu 
będzie możliwe wykonywanie  
w szpitalu specjalistycznych zabie-
gów i badań diagnostycznych na 
znacznie wyższym poziomie niż 
dotychczas. Skróceniu ulegną ko-
lejki na badania, a także zwiększy 
się możliwość wykrywania scho-
rzeń onkologicznych układu pokar-
mowego w najwcześniejszym sta-
dium ich powstawania. Niestety, 
statystyka jest taka, że na całym 
świecie, w tym również w Polsce, 
wzrasta zachorowalność na nowo-
twory przewodu pokarmowego. 
Na raka jelita grubego coraz czę-
ściej chorują ludzie młodzi. Na no-
wotwory przewodu pokarmowego 

przypada aż jedna trzecia wszyst-
kich chorób nowotworowych. 
Szczególnie dużo zachorowań i 
zgonów jest z powodu raka je-
lita grubego, trzustki, żołądka oraz 
raka przełyku. W każdym rodzaju 
leczenia bardzo ważna jest diagno-
styka medyczna i wczesne wykry-
cie rodzaju schorzenia.  Jak powie-
dział dyr. szpitala Mariusz Marek 
Przybylski - zakup nowego sprzętu 
znacznie poprawi standard obsługi 
pacjentów w pyrzyckim szpitalu. 
W imieniu własnym, pracowników 
oraz przede wszystkim pacjentów 
Szpitala Powiatowego w Pyrzy-
cach pragnę serdecznie podzięko-

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

wać mieszkańcom gminy Pyrzyce 
za oddane głosy. 

Jesteśmy wdzięczni, że zdecy-
dowaliście się Państwo z tylu waż-
nych dla Gminy Pyrzyce przedsię-
wzięć wybrać wsparcie naszego 
Szpitala. Dzięki finansowemu 
wsparciu w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Pyrzyce na 
2020 r. możliwa będzie pomoc cho-
rym i ratowanie ludzkiego życia.

PP

17 października br. przelewiccy 
seniorzy udowodnili, że wyżej wy-
mienione słowa to nie tylko tekst 
z Kabaretu Starszych Panów lecz 
życiowe motto wielu emerytów, 
rencistów!

Spotkanie rozpoczęło się od ży-
czeń składanych przez przybyłych 
specjalnie na tę uroczystość przed-
stawicieli władz samorządowych: 
Olgierda Kustosza - radnego Sej-
miku Wojewódzkiego, Ewy Gą-
siorowskiej-Nawój - wicestaro-
sty powiatu pyrzyckiego, Janusza 
Przepiórki - przewodniczącego 
Koła Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Pyrzycach oraz gospo-
darza gminy -  wójta Mieczysława 
Mularczyka.

W tym szczególnym dniu pod 
adresem uczestników spotkania 
skierowanych zostało mnóstwo 
ciepłych i życzliwych słów, pośród 
których dominowały życzenia do-
brego zdrowia i pogody ducha na 
co dzień.

Dzień Seniora 
w Przelewicach

    Jesień to czas dojrzałości i spełnienia, czas mądrej zadumy  
i pięknych spotkań. Dlatego w iście jesiennym wystroju po raz ko-
lejny w naszej gminie odbył się Dzień Seniora. Trudno się dziwić 
wyborowi dekoracji, kiedy za oknem tak cudny, złoty, szeleszczący, 
pachnący, słoneczny październik.

 
„Już szron na głowie już nie to zdrowie a w sercu ciągle maj (…)” 

 (z serii Kuplety, wyk. Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski).

Po części oficjalnej seniorzy 
mogli wysłuchać krótkiego pro-
gramu artystycznego w wyko-
naniu: Bartosza Kraśniańskiego, 
Grupy Kabaretowej 60+ z Pyrzyc, 
Stowarzyszenia „Bo Jak Nie My 
To Kto” oraz Zespołu „Optymiści”.  
A następnie do późnych godzin 
wieczornych seniorom do tańca 
przygrywał Daniel Nowacki.

Składamy jeszcze raz wszyst-
kim Seniorom życzenia zdrowia, 
szczęścia, pomyślności i aktywno-
ści we wszelkiego rodzaju spotka-
niach i przedsięwzięciach lokal-
nych związanych z działalnością 
kulturalną. Składamy także ser-
deczne podziękowania wszystkim 
osobom, które przyczyniły się do 
zorganizowania i uświetnienia tej 
wyjątkowej imprezy.

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

wać mieszkańcom gminy Pyrzyce 
za oddane głosy. 

Jesteśmy wdzięczni, że zdecy-
dowaliście się Państwo z tylu waż-
nych dla Gminy Pyrzyce przedsię-
wzięć wybrać wsparcie naszego 
Szpitala. Dzięki finansowemu 
wsparciu w ramach Budżetu Oby-
watelskiego Gminy Pyrzyce na 
2020 r. możliwa będzie pomoc cho-
rym i ratowanie ludzkiego życia.
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„Już szron na głowie już nie to zdrowie a w sercu ciągle maj (…)” 

 (z serii Kuplety, wyk. Jeremi Przybora, Jerzy Wasowski).

Ulica Wodna w Lipianach, mimo że nie łączy bezpośrednio Lipian z sie-
dzibą powiatu, jest drogą powiatową. Niestety, jest jedną z ulic w najgor-
szym stanie technicznym. 26 sierpnia 2019 r. do Wojewody Zachodniopo-
morskiego, w ramach ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na lata 
2019-2029, złożony został wniosek o nazwie „Przebudowa drogi powiato-
wej nr 1603Z ul. Wodna w Lipianach”. W ramach złożonego wniosku prze-
budowany zostanie odcinek o długości 295 m. Wartość kosztorysowa zadania  
370 922,01 zł. Czyli jest szansa na poważny remont Wodnej – powiatowej 
ulicy w Lipianach.

PP

 Szansa na Wodną
 w Lipianach 

25 października 2019 r. odbyło się wspólne sadzenie krokusów na 
zieleńcu przed budynkiem ratusza. W ramach akcji posadzonych zostało 
2000 sztuk cebul, dzięki czemu wiosną będziemy mogli podziwiać piękno 
“krokusowego dywanu”. „Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim uczest-
nikom akcji: pani Zenobii Walczak, prezes UTW w Pyrzycach , członkom 
Uniwersytetu, dzieciom z Przedszkola Publicznego Nr 3 i 4 w Pyrzycach  
i opiekunom, a także panu Krzysztofowi Wancerzowi, prezesowi PPK oraz 
pracownikom” - powiedziała burmistrz Marzena Podzińska. 

PP

Krokusy po pyrzycku
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 Stare pocztówki charakteryzuje różnorod ność 
pod względem tematyki, motywów, symboli. Pro-
pagowały wzory piękna i interesujące wydarze-
nia. Ukazywały się pocztówki o miłości, kobietach, 
dzieciach, przedstawiające repro duk cje dzieł malar-
skich, a także świąteczne czy patriotyczne. Prezen-
towały znane osoby czy bohaterów. 

W swojej historii pocztówki stały się narzę-
dziem propa gandy. Wykorzystywano je zarówno 
podczas I i II wojny światowej. Uspra wiedliwiały 
wojnę i wymierzane były przeciw krajom, naro-
dom, z któ rymi walczono. Obejmowały takie mo-
tywy jak: sceny zwycięstwa, życie codzienne żoł-
nierzy na froncie. Miały tworzyć bohaterów i prze-
stawiać znane osoby – a przez to propagować ich 
kult. Prezentowały również wrogów, z których się 
wyśmiewano, obrażano i traktowano z pogardą. 
Pojawiały się pocztówki przed stawiające wrogów 
jako zwierzęta. Celem ich było depersonalizowa-
nie i cał kowite poniżanie wrogów, udowodnienie 
ich niższości. Na przy kład na pocztówkach fran-
cuskich Niemcy prezentowani byli jako barba-
rzyńcy, łupieżcy. [...] Zdumiewają one niewywa-
żoną, ordynarną dezynwolturą, z jaką atakowano 
nieprzyjaciela. Dokumentują także swoją rado-
śnie nie świadomie postawą, wyrażającą się hasłem 
„wielu wrogów – wiele chwały”, panujące jeszcze 
w całej Europie roku 1914 irracjonalne przeko na-
nie, że tę wojnę da się przeprowadzić według tra-
dycyjnych schematów, a wroga pokonać w kilku 
krótkotrwałych potyczkach. Znamienne jest to, że 
większość tych agresywnych i niena wistnych obra-
zów świata pochodzi z pierwszych dwóch lat wojny,  
w latach następnych pro dukcję pocztówek w więk-
szości przedstawiono na bliższe realizmowi motywy 
i formy przed stawiania rzeczywistości wojennej.

Spełniały również cele patriotyczne, poprzez 
umieszczenie na nich bohaterów i ich życiorysu, 
scen historycznych. Miały krzewić pa triotyzm. 

Przykładem pocztówki, która miała wzmac-
niać nastroje patriotyczne, a jednocześnie promo-
wać interesujące wydarzenie jest prezentowana 
obok scena. Przedstawia ona zapowiedź imprezy 
- „podboju grodu” z udziałem członków związku 
rycerskiego Pankengrafów (w oryginalnej nazwie 
„Grafen vor der Panke”), która odbywała się w Py-
rzycach 11 czerwca 1937 roku. 

Propagandowe pocztówki

Pocztówka zawiera okolicznościową pieczęć oraz życzenia z odby-
tej uroczystości. Wysłana została na poczcie w Demmin – obecnie miasto 
w północno-wschodnich Niemczech, w kraju związkowym Meklembur-
gia-Pomorze Przednie.  Data stempla pocztowego ustawiona była na 12. 
czerwca 1937 roku, a więc w dzień po dużej imprezie w Pyrzycach. Od-
biorcą była osoba zamieszkała na ulicy Dreźnieńskiej w Berlinie.

Wydawcą widokówki była firma: Druck und Verlag: Bakesche Buchd-
ruckerei, Pyritz.    Wykorzystano materiały National Geographic Polska. 
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przeanalizował wypowiedzi rad-
nych i wyciągnął wnioski z ich za-
chowania, bo to On odpowiada za 
przebieg sesji. Pięciu radnych, za-
miast dać komendantowi pyrzyc-
kiej policji czas na spokojne prze-
analizowanie sprawy, rozkręciło ją 
przed kamerami TVK AURA na 
nowo. Czy Łuszczykowi było to 
potrzebne?

Teraz wypadałoby, aby pozo-
stali radni wygłosili na kolejnej se-
sji oficjalnie  „formułkę” o tym, że 
są nieprzekupni i strachem nie pod-
szyci. I to stałoby się nową świecką 
tradycją, jak mawiał mistrz Bareja 
i przykładem dla innych samorzą-
dów w Polsce.

RT

Stowarzyszenie ,,Lider Pojezierza”  ogłasza nabór wniosków 
w ramach następującego zakresu:

-  nabór nr 1/2019/G na projekt grantowy pn. ,,Zagospodarowanie przestrzeni 
społecznej”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierza”, Aleja 1 Maja 6, 74-320 Barlinek

(II piętro budynku), tel./fax. +48 957460-360
Termin składania wniosków:

od dnia 18.11.2019r. do dnia 02.12.2019r. 
Od poniedziałku do czwartku: w godzinach od 8.00 do 15.00, piątki: 

w godzinach od 9.00 do 12.00.
Więcej informacji na stronie www.liderpojezierza.pl

Podczas wtorkowej sesji Rady 
Miejskiej w Pyrzycach, radny Ku-
rowski poinformował zebranych, 
że nie otrzymał od burmistrz kopii 
skargi skierowanej przez Burmistrz 
Pyrzyc Marzenę Podzińską do Ko-
mendanta Powiatowego Policji 
w Pyrzycach na zachowanie rad-
nego i jednocześnie policjanta Hu-
berta Łuszczyka. Radny policjant 
na jednej z przedwakacyjnych se-
sji w długiej, przygotowanej na pi-
śmie krytyce władzy wykonawczej, 
w końcowej jego części skierował 
do burmistrz następujące słowa - „i 
tak pani burmistrz, a propos, proszę 
pamiętać, że mnie nie można prze-
kupić, ani zastraszyć”. Te słowa za-
dziwiły i zebranych na sali i tych, 
którzy wysłuchali transmisji sesji w 
TVK AURA.

Burmistrz odebrała słowa rad-
nego policjanta, jako posądze-
nie o stosowanie niecnych prak-
tyk, a według niej Łuszczyk, za-
miast snuć insynuacje na sesji, po-
winien zgłosić swoje podejrzenie 
na policję i rozpocząć dochodze-
nie, a w związku z wypowiedzią 
Łuszczyka, skierowała do komen-
danta KPP w Pyrzycach skargę na 
zachowanie radnego – policjanta 
– osoby zaufania publicznego. Od 
kilku miesięcy sprawa jest w rę-
kach komendanta, który zdecyduje, 
czy radny i jednocześnie podległy 

mu policjant zachował się stosow-
nie jako policjant, czy też przekro-
czył pewną granicę, czego może 
nie jako radny, ale jako policjant 
nie powinien robić. I tu powracamy 
do radnego Kurowskiego, który 
jak piszę powyżej wystąpił do bur-
mistrz o kopie skargi, jaką złożyła 
ona na Łuszczyka. Jak się oka-
zało, w związku z tym, że sprawa 
jest natury pracowniczej (komen-
dant – policjant), burmistrz kopii 
skargi Kurowskiemu nie przeka-
zała, bo nie mogła. Kurowski koń-
cząc swoje wystąpienie, w ramach 
solidarności z Łuszczykiem, po-
wtórzył słynne słowa   - „…... pro-
szę pamiętać, że mnie nie można 
przekupić, ani zastraszyć”, po nim 
solidarnie, prawie to samo zdanie 
powtórzyli radny Mariusz Ogrod-
nik i radny Damian Błażejewski. 
Na marginesie, nie za bardzo rozu-
miem, do czego Kurowskiemu po-
trzebna była kopia skargi,  czyżby 
sytuacja Łuszczyka stała się tak 
skomplikowana, że kolega z Klubu 
Radnych Prawa i Sprawiedliwości 
postanowił zdobyć okrężną drogą 
dokumenty w sprawie radnego – 
policjanta Łuszczyka?  Na zakoń-
czenie sesji, w wolnych wnioskach 
burmistrz Kurowskiemu i pozosta-
łym dwóm radnym odpowiedziała 
- „Cieszę się, że mieszkańcy gminy 
Pyrzyce usłyszeli takie deklaracje 

panów, że jesteście nieprzekupni i 
nie pozwolicie się zastraszyć, a je-
żeli chodzi o moją skargę do ko-
mendanta, jaką złożyłam, to mam 
do tego prawo i  z takiego prawa 
skorzystałam”.

Wydawałoby się, że zacyto-
wana już niejednokrotnie formułka 
o przyzwoitości i nieprzekupności 
kilku radnych nie powróci, bo na-
zbyt się utrwaliła, ale gdzie tam,  na 
koniec sesji, w wolnych wnioskach 
temat powrócił. Radny Stasiak, 
poza wytknięciem mi, że zasypiam 
na sesji, że jestem stronniczym 
dziennikarzem, że wyrywam jego 
zdania z kontekstu, że go zniechę-
cam do działania, że wykonuję mu 
z premedytacją zdjęcia na których 
źle się prezentuje, także 
wyrecytował słynne już 
dziś słowa Łuszczyka. 
A serial solidarności z  
Łuszczykiem zakończył 
radny Szymkowicz po-
wtarzając, za kolegami, 
że i on przekupić się 
nie da i też nikogo się 
nie boi. Twardy orzech 
do zgryzienia dostał na 
koniec wolnych wnio-
sków przewodniczący 
Rady Miejskiej Mariusz 
Majak, do którego Bur-
mistrz Pyrzyc zwróciła 
się z wnioskiem, by ten 

Wiemy już oficjalnie, że burmistrz Pyrzyc nie przekupi, ani nie zastraszy 5 radnych
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STYPENDIA BURMISTRZA PYRZYC PRZYZNANE

Urząd Miejski w Pyrzycach in-
formuje, że w przypadku wystą-
pienia niesprzyjających warunków 
atmosferyczne (obfite opady desz-
czu), w wyniku których teren prze-
znaczony na tymczasowe miejsca 
postojowe przy ulicy Cmentarnej 
może stać się podmokły i niedający 
gwarancji przejezdności, w związku 
z tym zostanie wycofany z użytku, 
ale gdy pojawi się możliwość ko-
rzystnych warunków atmosferycz-
nych i samoistnego osuszenia te-
renu, będzie on mógł być wyko-
rzystany jako miejsce postojowe 
lecz decyzja ta będzie podjęta 
przez Straż Miejską w Pyrzycach. 
Ponadto apeluję do tych wszyst-

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W REJONIE CMENTARZA W PYRZYCACH 
w okresie od 31.10.2019 roku do 04.11.2019 roku.

Urząd Miejski w Pyrzycach in-
formuje, że w okresie Wszystkich 
Świętych tj. od dnia 31.10.2019r. 
godz. 8:00 do dnia 04.11.2019r. 
godz. 12:00 w rejonie Cmenta-
rza Komunalnego w Pyrzycach 
przy ul. Cmentarnej ulegnie zmia-
nie istniejąca organizacja ruchu. 
W tym czasie ul. Cmentarna będzie 
ulicą jednokierunkową na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Mickiewi-
cza w kierunku ul. Kościuszki. Do-
datkowo wprowadza się ruch jed-
nokierunkowy na ul. Basenowej 
od ul. Cmentarnej do wjazdu na 
osiedle domków jednorodzinnych 
przy ul. Adama Mickiewicza. Po-
nadto zostanie wyznaczony i wpro-
wadzony ciąg pieszych wzdłuż ul. 
Cmentarnej. Z parkingu przy ul. 
Cmentarnej do ciągu pieszych wy-
znaczone zostanie tymczasowe 
przejście dla pieszych. Wzdłuż ul. 

Cmentarnej na wysokości “starego 
cmentarza” zostanie ograniczony 
postój pojazdów. O wszelkich 
zmianach będą informowały odpo-
wiednie znaki drogowe, a 1 listo-
pada ruchem kierować będą poli-
cjanci i Straż Miejska w Pyrzycach. 
Zmiany te wprowadzone zo-
staną w związku ze spodziewa-
nym znacznym zwiększeniem na-
tężenia ruchu w rejonie cmenta-
rzy. Nowa organizacja ruchu ma 
poprawić drożność  i zapewnić 
większe bezpieczeństwo pieszym. 
Informujemy również, że na tere-
nach zielonych przy ul. Basenowej 
i ul. Cmentarnej wyznaczone zo-
staną parkingi, na których należy 
pozostawiać pojazdy. Podobnie jak 
w roku ubiegłym, w celu zapewnie-
nia możliwości zaparkowania po-
jazdów, wyznaczone zostają dodat-
kowe miejsca postojowe.

kich zmotoryzowanych, którzy 
cmentarze mają blisko, aby 1 li-
stopada nie korzystali z pojaz-
dów i na cmentarz udawali się pie-
szo. Stosowanie się do naszych 
zaleceń i informacji zmniejszy 
znacznie ruchu w rejonie samych 
cmentarzy, a tym samym ułatwi 
mieszkańcom dojście do grobów. 
Wszelkie te zmiany mają słu-
żyć jednemu celowi, tj. poprawić 
bezpieczeństwo nam wszystkim. 
Jeszcze raz proszę wszystkich zmo-
toryzowanych i pieszych uczestni-
ków ruchu drogowego o rozwagę 
i przestrzeganie przepisów dro-
gowych, dla bezpieczeństwa wła-
snego oraz innych.

Burmistrz Pyrzyc 
(-) Marzena Podzińska

1. Parking Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Lipiańskiej – 40 
miejsc
2. Miejsca postojowe przy ul. Mickiewicza (miejsce zielone dla cyrku) – 
40 miejsc
3. Parking ul. Sportowa przy stadionie OSiR – 10 miejsc
4. Parking ul. Sportowa przy ZUS – 20 miejsc
5. Miejsca postojowe przy ul. Sportowej na terenie PZM – 40 miejsc
6. Miejsca postojowe ul. Basenowa – teren utwardzony przy wjeździe na 
były basen i strzelnicę – 10 miejsc
7. Miejsca postojowe ul. Cmentarna prywatna działka Państwa Dudziak 
– 40 miejsc

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
Podczas ostatniej sesji  Rady Miejskiej w Pyrzycach dokonano wrę-

czenia pośmiertnie tytułu i medalu Honorowy Sołtys dla Andrzeja Ha-
tłasa. Medal z rąk przewodniczącego rady i burmistrz Pyrzyc odebrała 
żona Janina Hatłas, która po odebraniu tytułu i medalu podziękowała rad-
nym za wyróżnienie i dodała nieco zagadkowo: „Trzeba zobaczyć drugą 
stronę medalu”.

PP

Trzeba zobaczyć
drugą stronę medalu 
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24 października 2019 r. w Urzę-
dzie Miejskim w Pyrzycach Bur-
mistrz Pyrzyc Marzena Podziń-
ska dokonała uroczystego wręcze-
nia Stypendium Burmistrza Pyrzyc 
– stypendium za szczególnie wy-
sokie wyniki w nauce i zachowa-
niu oraz za szczególne uzdolnie-
nia w różnych dziedzinach wie-
dzy. Na spotkanie zaproszeni zo-
stali tegoroczni stypendyści, ich ro-
dzice, dyrektorzy szkół, do których 
uczęszczają nagrodzeni ucznio-

wie oraz członkowie Komisji Sty-
pendialnej ds. stypendium moty-
wacyjnego. Zgodnie z zasadami 
przyznawania stypendiów, otrzy-
mało je 26 uczniów:  Ze Szkoły 
Podstawowej w Okunicy: Kac-
per Mikołajczak, Nikola Bernat, 
ze Szkoły Podstawowej w Pyrzy-
cach przy ul. Rejtana: Oliwia Ręk, 
Robert Marszałek, Jakub Golonka. 
Ze Szkoły Podstawowej w Żabo-
wie: Wiktoria Górniak, Hanna Dra-
pała, Wiktoria Terelak, Katarzyna 

Kryszkiewicz. Ze Szkoły Podsta-
wowej z Oddziałami Integracyj-
nymi im. Leonida Teligi w Pyrzy-
cach: Amelia Borkowska, Maja 
Chyła, Hanna Maria Małycha, 
Hanna Obarzanek, Wiktoria Sob-
czak, Kaja Giergiel, Mateusz Pod-
kowa, Blanka Synowiec, Hanna 
Zielińska, Dagmara Jedynak, Ju-
lia Pawlik. Z Niepublicznej Szkoły 
Podstawowej Pyrzyckiego Stowa-
rzyszenia Oświatowego w Pyrzy-
cach: Hanna Rojek, Jakub Woło-

wiec, Anna Cuper, Berenika Pre-
ston. Z Niepublicznej Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Pyrzycach: Agata 
Gronowicz, Julia Anna Cywińska. 
Gratulujemy wszystkim uczniom 
i życzymy dalszych tak owocnych 
sukcesów w nauce. Mamy nadzieję, 
że otrzymane stypendium stanie się 
dla nich nie tylko szansą i wyróż-
nieniem, ale przede wszystkim mo-
tywacją do dalszego działania.

PP

STYPENDIA BURMISTRZA PYRZYC PRZYZNANE

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W REJONIE CMENTARZA W PYRZYCACH 
w okresie od 31.10.2019 roku do 04.11.2019 roku.

Trzeba zobaczyć
drugą stronę medalu 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA §
Jest decyzja wojewody w sprawach 
Rybkowskiego i Pniewskiego

W ostatnim wydaniu  Pulsu pi-
saliśmy o zaniedbanym majątku 
Polskich Kolei Państwowych na te-
renie Pyrzyc, dziś piszemy o dru-
gim co do wielkości dworcu i to-
rowiskach w Lipianach. Jakie dzia-
łania dotychczas podjęły władze 
gminy by pokolejowa, zaniedbana 
część miasta zmieniła swój wy-
gląd, jakie działania będzie podej-
mował w najbliższym czasie bur-
mistrz w celu uporządkowania za-
niedbanych, zarośniętych terenów 
„pokolejowych”, linii kolejowej, 
terenu dworca PKP Lipiany itd. 
Takie pytanie zadaliśmy burmi-
strzowi Lipian Bartłomiejowi Kró-
likowskiemu, w odpowiedzi czy-
tamy: - „Według informacji prze-
kazanych nam przez dyrekcję spółki 
PKP Nieruchomości w Szczecinie, 
linia kolejowa przebiegająca przez 
gminę Lipiany, mimo jej niestety 
bardzo złego stanu technicznego, 
jest linią czynną. Odpowiadając na 
nasze pytania PKP nie wyraża za-
interesowania wygaszeniem tej li-
nii - pozbawieniem jej statusu li-
nii czynnej. Stąd też przynajmniej 
w najbliższym czasie nie jest moż-
liwe zagospodarowanie nierucho-
mości gruntowych zajętych obec-
nie przez liniową infrastrukturę ko-
lejową na inne cele przez podmioty 
zewnętrzne. Gmina Lipiany wyko-
nuje swoje obowiązki oznakowania 
przejazdów kolejowych, choć nie-
stety m.in. ich usytuowanie spra-
wia, że stają się one obiektem wan-
dalizmu. Analizujemy również stan 

Kolej  na kolej 
w Lipianach 

prawny grupy nieruchomości zgro-
madzonych w sąsiedztwie byłego 
dworca kolejowego w Lipianach. 
Część z tych nieruchomości sta-
nowi własność Skarbu Państwa re-
prezentowanego przez Starostę Py-
rzyckiego, części stanowi własność 
prywatną. Nieruchomość położona 
przy ul. Jedności Narodowej obej-
mująca działkę nr ewid 29/9 obręb 
4 m. Lipiany (parking obok byłego 
dworca), która stanowi własność 
Skarbu Państwa, jest w użytko-
waniu wieczystym „Polskich Ko-
lei Państwowych” Spółka Akcyjna  
w Warszawie (dalej „PKP’). 
Gmina Lipiany zamierza przejąć 
ww. nieruchomość do zasobów 
nieruchomości gminnych. Mamy 
nadzieję, że warunki przekaza-
nia nieruchomości zostaną usta-
lone w drodze negocjacji pomię-
dzy stronami zainteresowanymi. 
Teren byłego dworca PKP poło-
żonego na działce nr ewid 29/2 - 
przypada w udziale 644/1000 czę-
ści „PKP” i stanowi przedmiot 
umowy pomiędzy PKP a najemcą 
byłego dworca, w którym znajduje 
się obecnie lokal gastronomiczny. 
W budynku również znajdują się 
lokale mieszkalne. Budynek jest za-
dbany i znajduje się w dobrym sta-
nie technicznym” - czytamy w od-
powiedzi burmistrza Bartłomieja 
Królikowskiego 

Poprosiliśmy także o kopie 
ewentualnych pism w poruszanym 
temacie, ale ich nie otrzymaliśmy.

PP

11 lipca do sekretariatu Staro-
sty Pyrzyckiego wpłynęło pismo 
sygnowane przez Katarzynę Po-
lewczak p.o.,  Pielęgniarki Naczel-
nej Szpitala Powiatowego w Py-
rzycach, w którym informuje ona 
o  pogarszającej się sytuacji kadro-
wej pielęgniarek, zwracam się do 
dyrektora Szpitala Powiatowego  
i organu założycielskiego w Pyrzy-
cach o podjęcie konkretnych dzia-
łań, mających na celu zatrzymanie 
już pracującego personelu pielę-
gniarskiego oraz pozyskiwanie no-
wego. Informuję o tym, że od wrze-
śnia 2019 roku zostanie wyczer-
pany limit godzin nadliczbowych, 
które może pracownik wypraco-
wać w ciągu całego roku, a co za 
tym idzie, może dojść do sytuacji, 
że zmniejszy się ilość pielęgnia-
rek na dyżurach, co nie jest zgodne  
z obowiązującymi przepisami.

Na ten list z 11 lipca Starosta 
Pyrzycki odpowiada 30 września, 
a w piśmie skierowanym do Kata-
rzyny Polewczak p.o.  Pielęgniarki 
Naczelnej Szpitala Powiatowego  
w Pyrzycach czytamy - „Odpo-
wiadając na Pani pismo z dnia 
10.06.2019 r. w sprawie sytuacji 
kadrowej pielęgniarek zatrudnio-
nych w Szpitalu Powiatowym w Py-
rzycach informuję, że przez cały 
czas Zarząd Powiatu Pyrzyckiego 
podejmuje działania związane ze 
stworzeniem warunków umożli-
wiających unormowanie sytuacji 
finansowej Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach. Niestety, ze względu 
na ograniczenia finansowe budżetu 
powiatu, samorząd powiatu py-
rzyckiego nie dysponuje wystarcza-
jącymi środkami finansowymi na 
wsparcie szpitala. Niemniej  podej-
mowane są przez powiat czynności 
związane z pozyskaniem zewnętrz-
nych funduszy na działalność szpi-
tala. Na podstawie przygotowa-
nej koncepcji w ramach programu 
naprawczego szpitala, samorząd 
powiatu pyrzyckiego zamierza za-
ciągnąć zobowiązania kredytowe, 
które będą przeznaczone na roz-
wój inwestycyjny szpitala i zwięk-

Czy zabraknie
w Pyrzycach 
pielęgniarek?

szenie jego efektywności finan-
sowej. Ponadto prowadzone są 
uzgodnienia z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia w celu zwiększenia 
finansowania szpitala. Według ak-
tualnych ustaleń szpital do końca 
roku otrzyma pomoc finansową  
z NFZ w kwocie około 537 tys. zł, 
co w znaczący sposób poprawi bie-
żącą sytuację szpitala. Wdrożenie 
wymienionych działań pozwoli na 
ustabilizowanie sytuacji finansowej 
szpitala i w kolejnej perspektywie 
umożliwi zwiększanie nakładów fi-
nansowych na wynagrodzenia pra-
cowników, co pozwoli dyrekcji szpi-
tala na stworzenie konkurencyjnej 
oferty płacowej dla poszczególnych 
grup zawodowych szpitala oraz po-
zyskanie dodatkowego personelu 
medycznego”.

PP
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         Pisaliśmy ponad miesiąc 
temu, o tym że Centralne Biuro 
Antykorupcyjne przesłało przed 
wakacjami do Rady Gminy w Ko-
zielicach wniosek o podjecie przez 
Radę uchwały o wygaśnięciu man-
datu wójta Piotra Rybkowskiego. 
Wniosek ten ma związek z kontro-
lą, jaką przeprowadzili funkcjona-
riusze CBA dotyczącą ewentualne-
go naruszenia przez wójta ustawy 
antykorupcyjnej, która określa 
ograniczenia w prowadzeniu 
działalności gospodarczej przez 
osoby zajmujące kierownicze sta-
nowiska państwowe w rozumieniu 
przepisów o wynagrodzeniu osób 
zajmujących kierownicze stanowi-
ska państwowe w tym burmistrzów 
i wójtów. Funkcjonariusze odkryli, 
albo ktoś im doniósł, że wójt Piotr 
Rybkowski, pełniąc samorządo-
we stanowisko, jednocześnie jest 
związany ze spółką „Domrel Biuro 
Usług Inwestycyjnych”, w której  pozostawał na urlopie bezpłatnym. 
Radni gminy Kozielice na czerwcowej sesji w głosowaniu jawnym nie 
przyjęli argumentacji CBA i odmówili stwierdzenia wygaśnięcia mandatu 
wójta gminy, a sprawą wójta zajął się wojewoda zachodniopomorski, 
który 21 października podjął decyzję że wójt Rybkowski musi odejść. 
Wojewoda wezwał Radę Gminy Kozielice do odwołania wójta z zajmo-
wanego stanowiska, w końcowej części pisma wzywającego Radę Gminy 
Kozielice do wygaszenia mandatu wójta Rybkowskiego wojewoda 
poucza radnych pisząc - „Mając na względzie przedstawione w niniej-
szym piśmie stanowisko oraz fakt, iż do dnia sporządzenia niniejszego 
wezwania Rada Gminy Kozielice, nie podjęła uchwały stwierdzającej 
wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Kozielice Pana Piotra Rybkowskiego 
na Wojewodzie Zachodniopomorskim ciąży obowiązek skierowania do 
organu stanowiącego Gminy pisma wzywającego do podjęcia odpowied-
niego aktu w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego wezwania 
(art. 98a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Jednocześnie, w niniej-
szej sprawie wskazać należy, że niepodjęcie przez Radę Gminy Kozielice 
stosownej uchwały skutkować będzie koniecznością skorzystania przez 
organ nadzoru ze środka prawnego przewidzianego w art. 98a ust. 2 cyt. 
ustawy, tj. wydania zarządzenia zastępczego. Działania powyższe podjęte 
zostaną po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w art. 98a 
ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz po powiadomieniu ministra 
właściwego do spraw administracji publicznej” 

          „Nie rozumiem stanowiska wojewody, jeżeli Pan pyta co zrobię, to 
na pewno wykorzystam całą ścieżkę prawną, jak to się skończy zoba-
czymy. Dla samorządowców listopad, grudzień to okres ciężkiej pracy, 
zamykanie obecnego roku budżetowego, planowanie roku przyszłego 
i w najbliższym czasie musimy rozstrzygnąć przetarg na wywóz odpa-
dów komunalnych z naszej gminy, tak więc mamy codziennej pracy pod 
dostatkiem, a tu jeszcze decyzja wojewody o odwołaniu mnie ze stanowi-
ska” - przekazał naszej redakcji wójt gminy Kozielice Piotr Rybkowski-
Sesja Rady Gminy Kozielice na której radni będą podejmować uchwałę 
w sprawie odwołania Rybkowskiego najprawdopodobniej odbędzie się 
21 listopada, czyli tuż przed upłynięciem terminu wyznaczonego przez 
wojewodę, z wypowiedzi radnych widać jednak, że nie odwołają wójta i 
usuwać go ze stanowiska będzie wojewoda, co da z kolei Rybkowskiemu 

możliwość skierowania sprawy do 
rozstrzygnięcia przez sąd.

           Także 21 października Wo-
jewoda Zachodniopomorski wydał 
decyzję w której wzywa Radę 
Powiatu Pyrzyckiego do wyga-
szenia mandatu radnego powiatu 
pyrzyckiego Artura Pniewskiego, 
który spóźnił się ze złożeniem 
oświadczenia majątkowego, co 
jest ustawowym obowiązkiem 
każdego radnego i za to radni 
powiatu powinni wygasić jego 
mandat, czego na czerwcowej sesji 
nie uczynili. Wezwanie skierowa-
ne do radnych, wraz z obszernym 
opisem jest aż na 7 stronach, na 
których wojewoda opisuje cały 
cykl wyjaśniania i korespondencji 
między prawnikami wojewody 
i radnym Pniewskim i na koń-
cu udziela pouczenia radnym 
powiatu pyrzyckiego identycz-
nego jak radnym z Gminy Kozielice.                                                                                                       
Co o tej decyzji sądzi radny Artur Pniewski? - „Najpierw rada musi 
przegłosować wygaszenie i zrobi to podejrzewam na listopadowej sesji, 
jeśli rada nie wygasi mandatu to wojewoda to zrobi. Zwracam uwagę, 
że wojewodę także obowiązują terminy, a od daty zaistnienia faktu do 
możliwego wygaszenia mandatu minie 6 miesięcy, to nie jest normalny 
bieg sprawy. Wojewoda odbija piłeczkę do Rady, a  Rada przecież już raz 
glosowała w tej sprawie. Nikt nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności 
wygaszenia mandatu. To wojewoda w drodze postępowania nadzorczego 
po zebraniu  dowodów powinien wygasić mi mandat ale tego nie zrobił. I 
jeszcze jedno, do czasu wyjaśnienia sprawy nie będę przychodził na sesje. 
Pieniądze , które dostaje nawet jak mnie nie ma na sesji przeleje w daro-
wiźnie na jakieś stowarzyszenie. Z drugiej strony to jest chore, radny nie 
przychodzi na komisje to nie dostaje diety, ale jak nie przyjdzie na sesje 
to dostaje dietę . To trzeba zmienić, wypłacać dietę tylko za obecność na 
sesji” - przekazał nam telefonicznie radny Artur Pniewski 

              Reasumując, w ciągu najbliższych tygodni radni z Kozielic i 
powiatowi muszą się zebrać na sesji i podjąć decyzję o wygaszeniu man-
datów Pniewskiemu i Rybkowskiemu, czy to uczynią? Jeżeli chodzi o 
Kozielice, to tam po odwołaniu Rybkowskiego wojewoda powoła komi-
sarza na czas do wybrania nowego wójta, naturalnym komisarzem byłby 
obecny zastępca Rybkowskiego, ale On sam ma problemy z wymiarem 
sprawiedliwościowi i komisarzem zapewne nie zostanie. Zapewne 
lokalne struktury Prawa i Sprawiedliwości zarekomendują wojewodzie 
kogoś na komisarza gminy Kozielice. Piotr Rybkowski w związku z 
całym zajściem nie jest osobą skazaną i może oczywiście wystartować w 
najbliższych wyborach na stanowisko wójta i może zostać wybrany, ale 
to zależy już od mieszkańców gminy Kozielice. Jeżeli chodzi o Pniew-
skiego, to nie będzie wyborów uzupełniających, bo zgodnie z ordynacją 
wyborczą po jego odwołaniu jego miejsce zajmie Wądołowski Stanisław 
z gminy Bielice, który podczas wyborów w 2018 uplasował się tuż za 
Pniewskim. I na koniec jeszcze jedna refleksja związana z faktem podję-
cia decyzji przez wojewodę po wyborach parlamentarnych, a nie przed, 
ale może to taki zbieg okoliczności.                           

                                                                                                                RT  

PRAWO  I  GOSPODARKA § PRAWO  I  GOSPODARKA
Jest decyzja wojewody w sprawach 
Rybkowskiego i Pniewskiego

 Artur PniewskiPiotr Rybkowski
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We wtorek 22 października 
2019 r. w Pyrzyckim Doku Kul-
tury miała miejsce Inauguracja 
Roku Kulturalnego 2019/2020. Na 
uroczystość, która skupiła twór-
ców, artystów i animatorów przy-
byli także Burmistrz Pyrzyc pani 
Marzena Podzińska, zastępca bur-
mistrza Pyrzyc pan Robert Betyna, 
radni Gminy Pyrzyce, przedstawi-
ciele placówek edukacyjnych i sto-
warzyszeń, partnerzy, mecenasi  
i przyjaciele pyrzyckiej kultury. Od 
lat spotkaniu temu towarzyszy wrę-
czenie dwóch prestiżowych wyróż-
nień - Nagrody Artystycznej oraz 
Stypendium Artystycznego Gminy 
Pyrzyce. W tym roku uchwałą Rady 
Miejskiej Nagroda Artystyczna tra-
fiła do Sekcji Literatury Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Pyrzy-
cach, a roczne stypendium otrzy-
mał Jakub Hołownia uczeń Pyrzyc-
kiej Szkoły Muzycznej I stopnia. 
W kolejnej części spotkania dy-
rektor Pyrzyckiego Domu Kultury, 
Rafał Roguszka w telegraficznym 
skrócie przypomniał, co działo się 
w miniony roku, a wachlarz im-
prez był ogromny. Wystarczy tylko 
przypomnieć nad wyraz udane Py-
rzyckie Spotkania z Folklorem, re-
alizację muralu o tematyce folklo-
rystycznej na budynku PDK, zre-
alizowanie z partnerami niemiec-
kimi z Ueckeremunde Folkowej 
Strefy Relaksu, kolejną edycję 
kampanii społecznej - Stop Hej-
towi, Biesiadę z Cyganami, setki 
godzin zajęć dla dzieci nie tylko w 

Inauguracja Roku Kulturalnego 2019/2020 w PDK

18 października obchodziliśmy 
Europejski Dzień Przeciwko Han-
dlowi Ludźmi, w związku  z czym 
pyrzycka Policja kolejny raz wzięła 
aktywny udział w realizacji tego 
przedsięwzięcia. Przedstawicielka 
pyrzyckiej jednostki spotkała się 
z młodzieżą Zespołu Szkół nr 1                          
w Pyrzycach, aby porozmawiać  
o zagrożeniach związanych z han-
dlem żywym towarem. 

Głównym celem spotkania 
było zapoznanie młodzieży z for-
mami handlu ludźmi i uświadomie-
nie niebezpieczeństw związanych  
z tym zjawiskiem. W czasie spo-
tkań omówiono zagadnienia doty-
czące handlu ludźmi takie jak że-
bractwo, praca przymusowa, wyko-
rzystywanie kobiet do prostytucji, 
ale także o nielegalnych adopcjach 
dzieci i pozyskiwaniu komórek, 

Współczesna forma niewolnictwa 
czyli o handlu ludźmi z młodzieżą 

W minioną sobotę 26 paździer-
nika 2019 roku strażacy z Państwo-
wej Straży Pożarnej w Pyrzycach 
oraz strażacy OSP  przeprowadzili 
w centrum Pyrzyc ćwiczenia w ra-
mach doskonalenia zawodowego. 
Tym razem na obiekt do ćwiczeń 
wybrano kościół pw. Wniebowzię-
cia NMP Parafii Rzymskokatolic-
kiej pw. św. Ottona w Pyrzycach. 
„Każdego roku organizujemy takie 

Pyrzycki kościół w płomieniach

ćwiczenia, w roku ubiegłym ćwiczy-
liśmy na obiekcie przemysłowym  
w Lipianach, rok wcześniej na ob-
szarach leśnych, w tym roku na 
ćwiczenia wybraliśmy obiekt ko-
ścioła w Pyrzycach. Tegoroczne 
ćwiczenia miały na celu zapozna-
nie strażaków ochotników ze spe-
cyfiką budowli kościelnej, zasa-
dami działania, gaszenia pożaru 
na wieży kościelnej, współdziała-

nia strażaków z PSP, OSP, Policji 
Straży Miejskiej, koordynatora ze 
strony gminy Pyrzyce. Taka współ-
praca jest bardzo istotna w sytuacji 
zaistnienia pożaru. W ramach ćwi-
czeń strażacy OSP mieli także szko-
lenie przygotowane przez księdza 
z parafii  pw. św. Ottona, który na 
przykładzie tego kościoła informo-
wał strażaków, co w przypadku po-
żaru należy ewakuować z kościoła  

w pierwszej kolejności, jest to 
obiekt sakralny ale także histo-
ryczny.  W ćwiczenia wzięło udział 
11 jednostek OSP z terenu powiatu 
pyrzyckiego i 6 jednostek PSP, łącz-
nie 70 strażaków” - przekazał nam 
zastępca komendanta Powiatowej 
Straży Pożarnej w Pyrzycach, star-
szy kapitan Tomasz Radecki. 

PP
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lat spotkaniu temu towarzyszy wrę-
czenie dwóch prestiżowych wyróż-
nień - Nagrody Artystycznej oraz 
Stypendium Artystycznego Gminy 
Pyrzyce. W tym roku uchwałą Rady 
Miejskiej Nagroda Artystyczna tra-
fiła do Sekcji Literatury Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Pyrzy-
cach, a roczne stypendium otrzy-
mał Jakub Hołownia uczeń Pyrzyc-
kiej Szkoły Muzycznej I stopnia. 
W kolejnej części spotkania dy-
rektor Pyrzyckiego Domu Kultury, 
Rafał Roguszka w telegraficznym 
skrócie przypomniał, co działo się 
w miniony roku, a wachlarz im-
prez był ogromny. Wystarczy tylko 
przypomnieć nad wyraz udane Py-
rzyckie Spotkania z Folklorem, re-
alizację muralu o tematyce folklo-
rystycznej na budynku PDK, zre-
alizowanie z partnerami niemiec-
kimi z Ueckeremunde Folkowej 
Strefy Relaksu, kolejną edycję 
kampanii społecznej - Stop Hej-
towi, Biesiadę z Cyganami, setki 
godzin zajęć dla dzieci nie tylko w 

Inauguracja Roku Kulturalnego 2019/2020 w PDK
pracowniach, spektakle teatralne, 
premiery kinowe, koncerty i kon-
kursy o różnej tematyce. Głośno 
o działaniach domu kultury było 
w TV Szczecin, TV Aura, Radiu 
Szczecin, Kurierze Szczecińskim, 
Głosie Szczecińskim i wielu wielu 
innych mediach. Instytucja pozy-
skała poważnych strategicznych 
partnerów, przyjaciół i mecenasów 
finansowych oraz programowych. 
PDK stał się też strategicznym 
partnerem Gminy w projekcie „Ja 
w Internecie”, dzięki czemu udało 
się przeprowadzić wiele szkoleń 
i zakupić 34 komputery do szkół 
podstawowych. To tylko mały wy-
cinek rocznego działania. Motto na 
rok 2020 brzmi: Rozgość się w Py-
rzyckim Domu Kultury. Tym sa-
mym placówka zaprasza do udziału 
w zajęciach i korzystania z wie-
dzy doskonałych instruktorów pla-
styki, muzyki, tańca, rzemiosła ar-
tystycznego i nowych mediów. Już 
za chwilę rozpoczną się wspólne 
projekty m.in. Koncert Niepodle-
głościowy, Jarmark Bożonarodze-
niowy czy otwarcie - przy wspar-
ciu Narodowego Centrum Kultury 
i MKIDN- pierwszej w Pyrzycach 
Galerii Sztuki. Na zakończenie im-
prezy wyemitowano 5-minutowy 
spot reklamujący ostatnią edycję 
Pyrzyckich Spotkań z Folklorem 
- #Plecione tradycją. Ukoronowa-
niem wieczoru był spektakl kaba-
retowy SENIOR-i-tatatata-M w re-
żyserii Małgorzaty Piotrowskiej,  
a w wykonaniu Grupy 60+. Py-

rzycki Dom Kultury nie odno-
siłby tak spektakularnych sukce-
sów, gdyby nie odwaga, kreatyw-
ność, pracowitość i oddanie w re-
alizowaniu misji dyrektora Rafała 
Roguszko, Marzeny Cielek, Kata-
rzyny Pluty, Haliny Posyniak, Bo-

żeny Rosieckiej, Marioli Wsolak, 
Wiesławy Olejniczak, Agnieszki 
Urbańskiej, Romualda Fijałkow-
skiego, Krzysztofa Oszczyka, 
Ryszarda Zgłobickiego i Piotra 
Lasockiego.

18 października obchodziliśmy 
Europejski Dzień Przeciwko Han-
dlowi Ludźmi, w związku  z czym 
pyrzycka Policja kolejny raz wzięła 
aktywny udział w realizacji tego 
przedsięwzięcia. Przedstawicielka 
pyrzyckiej jednostki spotkała się 
z młodzieżą Zespołu Szkół nr 1                          
w Pyrzycach, aby porozmawiać  
o zagrożeniach związanych z han-
dlem żywym towarem. 

Głównym celem spotkania 
było zapoznanie młodzieży z for-
mami handlu ludźmi i uświadomie-
nie niebezpieczeństw związanych  
z tym zjawiskiem. W czasie spo-
tkań omówiono zagadnienia doty-
czące handlu ludźmi takie jak że-
bractwo, praca przymusowa, wyko-
rzystywanie kobiet do prostytucji, 
ale także o nielegalnych adopcjach 
dzieci i pozyskiwaniu komórek, 

Współczesna forma niewolnictwa 
czyli o handlu ludźmi z młodzieżą 

tkanek lub narządów wbrew prze-
pisom prawa. 

Problem handlu ludźmi jest ak-
tualny przez cały rok, jednak to 
w okresie letnim nabiera szcze-
gólnego znaczenia, kiedy mło-
dzi ludzie szukają pracy na wa-
kacje. Często wyszukana oferta 
lub propozycja wydaje się tak do-
bra, że zapominają o własnym 
bezpieczeństwie. 

Policyjny profilaktyk wyja-
śniała, że osoby zajmujące się han-
dlem ludźmi wykorzystują różnego 
rodzaju techniki manipulacji sta-
rając się zbliżyć do potencjalnej 
ofiary, zdobyć jej zaufanie, otoczyć 
opieką i pokazać swoje przyjazne 
nastawienie. Sprawcy w swoim 
działaniu posuwają się także do 
szantażu, gróźb czy przemocy fi-
zycznej wobec swoich ofiar. 

Licealistów informowano, że 
uleganie wpływom innych osób 
jest naturalne, jednak wiedza  
i umiejętności rozpoznawania za-
grożeń może pomóc w umocnieniu 
naszego poczucia bezpieczeństwa. 

Uczniowie obejrzeli filmy 
multimedialne obrazujące istnie-
jące dziś niewolnictwo, Wysłu-
chano też wypowiedzi ofiar pracy 
niewolniczej. 

Handel ludźmi, jako współcze-
sna forma niewolnictwa, stanowi 
przestępstwo godzące w podsta-
wowe wartości człowieka, jakimi 
są wolność i godność ludzka. 

mł.asp.MarcelinaPałaszewska
        KPP w Pyrzycach 

 

Pyrzycki kościół w płomieniach
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Walka wieczoru
dla Wójcika

     21 października 2019 r. na działce przy ulicy Myśliborskiej 8 (teren by-
łego POM-u) doszło do zamontowania metalowych wsporników pod kolejne 
ANTENY SEKTOROWE marki KATHREIN.

    Pracowników było 4, dwóch na dole podających elementy nośne  
i 2 monterów na szczycie masztu bazowego sieci GSM. To wszystko miało 
miejsce w biały dzień w godzinach popołudniowych.

Nie mieli żadnego pozwolenia na budowę, co sprawdziliśmy z Ireneuszem 
Dykiertem jeszcze tego samego dnia w nadzorze budowlanym w Pyrzycach. 
To informacja prosto z urzędu! Wszystko odbywało się na tzw. zgłoszenie 
urzędowe! Poinformowali jedynie, że na maszcie będą mieć miejsce jedynie 
prace konserwatorskie. Dokumentacji brak, Dziki Zachód w praktyce, tylko 
od kiedy prace konserwacyjne to w praktyce rozbudowa? A tym jest w istocie 
dokładanie wsporników pod kolejne już anteny! To złamanie prawa i złapanie 
na gorącym uczynku! P.S. Nie często się trafia taka okazja, muszę przyznać. 
Dodatkowo jeden z pracowników „puścił farbę” i przyznał się, pod co jest to 
wszystko montowane. Pod 3 kolejne anteny, nam to jednak wygląda na znacz-
nie więcej. Miejsca na maszcie nie brakuje. Warto wspomnieć, że następnego 
dnia 22 października 2019 r. byliśmy wraz z kilkoma mieszkańcami Lipian  
w Sądzie Rejonowym w Pyrzycach. A to ze względu na trwające postępowa-
nia w sprawie popełnienia przestępstwa poprzez dołożenie anten 4 lata wcze-
śniej bez pozwolenia na budowę na tym samym maszcie. Posiedzenie sądu 
zostało odroczone do 3 grudnia 2019 r. 

     Jak sami dobrze już wiecie, więcej anten to więcej chorób, w tym no-
wotworowych. Badań na ten temat są tysiące! I to nie tych sponsorowanych 
przez telekomy! Przykładów w Lipianach też nie brakuje. Z tego powodu bi-
jemy na alarm. To jest chore, że tylko my ciągle chcemy coś zmienić, a reszta 
ludzi umiera w cierpieniach i nie reaguje. Pora to zmienić!

Autor: Rafik Ennaoui

Lipiany w opałach. Śmiertelność na raka w naszym miasteczku może wzrosnąć.
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W walce wieczoru, ostatniej w trakcie sobotniej Gladiator Arena  
w wadze 93 kg Marcin Wójcik  pokonał  Michała Gutowskiego (ciosy  
w parterze) Runda 1. Jak było widać po twarzach, tak krótka walka zasko-
czyła nawet trenerów Gutowskiego.

Walka wieczoru
dla Wójcika

Pozostałe pojedynki GLADIATOR ARENA 13
 
80,5 kg: Tomasz Romanowski vs Michał Balcerczak No Contest (cios  
w krocze)
84 kg: Damian Ostęp  pokonał Zakharova Dmitriya przez TKO, Runda 1
72 kg: Jakub Nowakowski pokonał Michała Wolanskiego (przez tko)
84 kg: Borys Borkowski znokautował Marcina Rębeckiego, Runda 1
77 kg: Krzysztof Florczak  pokonał Dawida Górnowicza przez poddanie 
(trójkąt rękoma) Runda 2
77 kg: Damian Szczerbin  pokonał Michała Berdzika jednogłośnie na 
punkty
70 kg: Wojciech Kawa pokonał Jakuba Owczarka jednogłośnie na punkty
82 kg K-1: Rafał Komar pokonał Patryka Łuczaka przez nokaut Runda 3
70 kg: Krystian Stolc  pokonał Kryspina Donaja jednogłośnie na punkty
77 kg: Marek Dąbrowski pokonał Wojciecha Polaka niejednogłośnie  na 
punkty
86 kg K-1: Krystian Jacuk pokonał Jakuba Dąbrowskiego jednogłośnie 
na punkty
66 kg: Mikołaj Stępkowski pokonała Igora Gerasimova przez poddanie 
(balacha) Runda 

Po zakończonej gali jej pomysłodawca i główny organizator powie-
dział - „Dziękuję za kolejną udaną organizację gali, dziękuję sponsorom, 
pani burmistrz, panu marszałkowi oraz całej ekipie organizacyjnej, do zo-
baczenia na następnej gali Gladiator Arena 14” .

W dniach 10-13.10.2019 r.  
w dalekiej Japonii w Osace odbyły 
się Mistrzostwa Świata Juniorów  
i Seniorów w sumo. W reprezen-
tacji Polski wystartowały zawod-
niczki „Spartakusa” Pyrzyce: Pa-
trycja Dyszkiewicz i Wiktoria Sta-
szak, które spisały się znakomicie 
zdobywając w drużynie wicemi-
strzostwo świata juniorek, gdzie 
o awansie do finału zdecydował 
wygrany pojedynek Wiktorii z za-
wodniczką z Rosji, a indywidu-
alnie drugi medal tym razem brą-
zowy w kategorii wag. 60 kg wy-
walczyła Patrycja, która doznała 

Wspaniały występ zawodniczek LKS 
Spartakus Pyrzyce na Mistrzostwach 

Świata Juniorek w sumo
tylko jednej porażki,  a w walce  
o III miejsce na świecie pokonała 
zawodniczkę z Ukrainy. Zawod-
niczkom, kadrze trenerskiej skła-
damy serdeczne gratulacje za bar-
dzo udane zawody tak wysokiej 
rangi i życzymy następnych suk-
cesów. Start dziewczyn na MŚ 
doszedł do skutku dzięki zaanga-
żowaniu trenerów, działaczy, ro-
dziców i ofiarności sponsorów, za 
którą bardzo dziękujemy.

Ze sportowym pozdrowieniem:
  Za Zarząd LKS Spartakus

    Prezes Bolesław Kowalski

 

Przez 2 dni z rzędu w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Kozieli-
cach odbywały się mistrzostwa powiatu pyrzyckiego w unihokeju, orga-
nizowane przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pyrzy-
cach. Jako pierwsze 18 października br. na parkiet wybiegły dziewczęta 
z klas VII – VIII. W zawodach wzięło udział 7 szkolnych reprezentacji, 
podzielonych na 2 grupy eliminacyjne. Kolejnym etapem były półfinały, 
które wyłoniły 2 najlepsze drużyny. Zwycięsko z ostatecznej potyczki 
wyszły dziewczęta z SP w Kozielicach, prowadzone przez Janusza Ku-
rowskiego. Skład wygranej drużyny: Eliza Cieślik, Klaudia Kobel, Olga 
Siepka, Natalia Skrobisz, Wiktoria Szydło, Gabriela Kaczmarczyk, Alicja 
Sójka, Eliza Rejniak, Julia Boczkowska. 

 Dzień późnej w sobotę 19 października kije skrzyżowali chłopcy 
rocznik 2005-2006. Tym razem do Kozielic przyjechało 5 drużyn. Orga-
nizatorzy zdecydowali, że turniej będzie odbywać się systemem „każdy  
z każdym”, co oznacza, że wszystkie drużyny rozegrały po 4 mecze. Naj-
lepiej zaprezentowali się podopieczni Cezarego Siepki z SP w Żabowie, 
którzy grali w składzie: Igor Wiśniewski, Jakub Marszałek, Filip Nowak, 
Jakub Aściukiewicz,  Krystian Aściukiewicz, Remigiusz Kurzyk, Szymon 
Krupiński, Mikołaj Prodan, Mateusz Sykuła. 

PMOS dziekuje Januszowi Kurowskiemu za przygotowanie bazy 
sportowej do rozegrania zawodów. 

Piotr Olech 

MISTRZOSTWA POWIATU 
W UNIHOKEJU
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Koła Wolontariusza. Imprezie to-
warzyszą pokazy gier oraz sto-
iska, na których w tym roku te-
matycznie będą prezentowane 
planszówki. Jest także bufet z cia-
stami, kawą i herbatą.

Dzięki wsparciu finansowemu 
z Programu Społecznik na lata 
2019-2021 zapisani uczestnicy 
mogą liczyć na pamiątkowe me-
dale, a zwycięzcy na puchary i na-
grody rzeczowe. 

Turniej jest także objęty opieką 
największych wydawnictw plan-
szówkowych w Polsce: TM Toys, 
Wydawnictwa Alexander, Wy-
dawnictwa Egmont Polska. Po-
nadto partnerami wydarzenia są: 
Gmina Lipiany, Powiat Pyrzycki, 
Urząd Marszałkowski, MGOK 
w Lipianach. Patronat medialny 
sprawują Dwutygodnik Puls Po-
wiatu oraz Radio Plus Lipiany. 

Aleksandra Przybylska

Na gry planszowe 
zapraszamy 
do Lipian

Mistrzostwa Gier Planszo-
wych odbywają się w Lipianach 
po raz trzeci. Organizatorami są: 
Zespół Szkół w Lipianach oraz 
Fundacja „Moja Młodość” dzia-
łająca przy szkole. Celem tur-
nieju jest przede wszystkim pro-
mowanie planszówek, jako spo-
sobu spędzania wolnego czasu 
wśród dzieci i ich rodzin. 

Turniej rozgrywany jest w ka-
tegoriach indywidualnych (tu po-
dział na kategorie wiekowe: przed-
szkole, klasy 1-2, 3-4, 5-6,7-8 SP, 
młodzież i dorośli) oraz druży-
nowej (np. dziecko  plus rodzic, 
dziadkowie, rodzeństwo). Każda 
kategoria wiekowa ma przydzie-
lone gry tj. Rummikub, Ubongo, 
E-motionz, Chińczyk, Super-
farmer, Scrabble i wiele innych.  
W rozgrywkach bierze udział 
około 100 uczestników, nauczy-
ciele Zespołu Szkół w Lipianach 
oraz wolontariusze ze Szkolnego 

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób starszych, pyrzyccy policjanci 
nieustannie prowadzą działania prewencyjne wśród seniorów. Tym ra-
zem, aby dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców, swoje siły połą-
czyła Policja i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Mając na względzie bezpieczeństwo osób starszych, przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Policji  w Pyrzycach oraz Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych 17 października br. spotkali się z seniorami Europejskiego 
Klubu Seniora w Pyrzycach, natomiast dziś w Inspektoracie ZUS w Py-
rzycach udzielali porad seniorom, jak nie stać się ofiarą oszustów.  

Podczas czwartkowego spotkania policjantka zwracała uwagę na wy-
łudzenia pieniędzy przez osoby podające się przez telefon za członka ro-
dziny osoby starszej np. za wnuczka lub siostrzeńca, a także policjanta 
czy pracowników opieki społecznej, firm telekomunikacyjnych, energe-
tyki itp. oraz oszustwa przy sprzedaży bezpośredniej przez domokrążców 
lub osoby zaczepiające ludzi na ulicach i oferujące do sprzedaży różne to-
wary po bardzo atrakcyjnej cenie.

Pracownicy ZUS omówili problemy dotyczące wyłudzania świadczeń 
przez oszustów jednocześnie  przypomniały chociażby o tym, że pracow-
nicy ZUS nie odwiedzają nikogo w domach. 

Dzisiaj dzielnicowy wspólnie z pracownikami sali obsługi zorganizo-
wali stoisko profilaktyczne z materiałami informacyjnymi. Dzielnicowy 
mł. asp. Mateusz Wójkowski informował seniorów              o zagroże-
niach, jakie na nich czyhają, a także przypominał o zaletach noszenia ele-
mentów odblaskowych, które seniorzy otrzymali po wysłuchaniu cennych 
wskazówek. 

Wspólna inicjatywa Policji i ZUS ma na celu zwiększenie świadomo-
ści seniorów na temat ich bezpieczeństwa. Przekazywane informacje, jak 
postępować w przypadku zagrożenia, wpłyną na mentalność osób star-
szych, a tym samym liczbę przestępstw popełnianych na ich szkodę. 

 
mł. asp.  Marcelina Pałaszewska

KPP w Pyrzycach

 

Policja i ZUS
wspólnie na rzecz

bezpieczeństwa seniorów


