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Przestępcy, podając się za fałszywych policjantów, oszukali kilka 
osób w woj. zachodniopomorskim. Policjanci ostrzegają przed oszu-
stami i apelują o wzmożoną ostrożność.

Do oszustw doszło na przestrzeni ostatnich kilku dni w różnych po-
wiatach naszego województwa.

Scenariusz zawsze jest niemal ten sam: na telefon stacjonarny se-
niora dzwoni mężczyzna, podaje się za funkcjonariusza CBŚP lub po-
licjanta innej jednostki. W trakcie krótkiej rozmowy informuje, że 
najbliższy członek rodziny (córka, syn,wnuk lub wnuczka seniorów) 
uczestniczył w wypadku samochodowym i w związku z tym potrzebne 
są pieniądze na kaucję, na tzw. „wykupienie” zatrzymanego, wpłace-
nie kaucji. 

W innej wersji oszust podający się za policjanta manipuluje swoją 
ofiarą mówiąc, że trwają działania przeciwko osobom wykradającym 
pieniądze z kont bankowych i żeby je „ratować” to wymuszają na roz-
mówcy wypłacanie gotówki.

Oszuści namawiają starsze osoby do przekazania gotówki lub na-
wet zaciągnięcie kredytu w banku. A ci przekonani, że działają na 
rzecz pomocy ich bliskich, przekazują pieniądze oszustom podającym 
się za policjantów, tracąc tym samym oszczędności swojego życia. 
Bądźmy ostrożni i nie ufajmy takim telefonom!

Pamiętajmy, oszuści wymyślają coraz to nowe historie, aby uśpić 
czujność starszych osób. Najczęściej członkowie grup przestępczych 
podają się za policjantów CBŚP, bądź funkcjonariuszy zajmujących się 
rozpracowywaniem oszustów.

Kiedy obca osoba informuje nas o zdarzeniach dotyczących bli-
skich nam osób, upewnijmy się dzwoniąc do nich, czy takie sytu-
acje miały w ogóle miejsce, ograniczone zaufanie będzie naszym 
sprzymierzeńcem,

Bądźmy ostrożni i nie ufajmy takim telefonom!

 
   → Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni 
do nas ktoś, kto prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochop-
nych działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, 
które mamy w domu lub przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy 
z banku wszystkich oszczędności. Nie ulegajmy presji czasu wywiera-
nej przez oszustów,

→ Żeby nie stać się ofiarą takiego przestępstwa musimy działać roz-
ważnie i nie ulegać emocjom oraz kierować się zasadą ograniczonego 
zaufania do nieznanych nam osób.

→ Pamiętajmy, że prawdziwi policjanci NIGDY nie informują o pro-
wadzonych przez siebie sprawach telefonicznie, nie angażują w swoje 
czynności osób postronnych, a przede wszystkim nigdy nie proszą  
o przekazanie pieniędzy,

→ Zachowaj czujność. Jeśli ktoś będzie chciał cię oszukać, poda-
jąc się przez telefon za policjanta – zakończ rozmowę telefoniczną!  
Nie wdawaj się w rozmowę z oszustem.

→ Poinformuj o podejrzanym telefonie kogoś bliskiego.

→Ostrożność może uchronić przed utratą często oszczędności ca-
łego życia. 

→W sytuacji, kiedy masz podejrzenia zawsze dzwoń na numer alar-
mowy 112.

SENIORZE 
NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ! 

W uzasadnieniu do uchwały 
czytamy: „Przebudowa sieci wodo-
ciągowej oraz rozbudowa sieci ka-
nalizacji sanitarnej w ul. Lipiańskiej  
w Pyrzycach” podyktowana jest 
złym stanem technicznym oraz nie-
wystarczającą średnicą sieci. Firmy 
zlokalizowane  przy ul. Lipiańskiej   
i Młodych Techników w chwili obec-
nej borykają się z problemem mię-
dzy innymi niewystarczającego za-
potrzebowania na wodę, co w kon-
sekwencji uniemożliwia im dalszy 
rozwój.  Stwarza to duży problem 
w produkcji, czy codziennym funk-
cjonowaniu, brak wody powoduje 
wstrzymanie prowadzenie działal-
ności. Wykonanie sieci wodociągo-
wej w ul. Lipiańskiej umożliwi dal-
szą rozbudowę sieci między innymi 
w ul. Młodych Techników, co po-
zwoli na przyłączenie nowych od-
biorców (planowana budowa bu-
dynku Komendy Policji, budow-
nictwa mieszkaniowego). Ponadto 
dokumentacja obejmuje również 
uzbrojenie terenów objętych miej-
scowym planem zagospodarowania 
przestrzennego tj. działek budowla-
nych zlokalizowanych przy ul. Aka-
cjowej. Planowany koszt wykonania 
inwestycji to 2 500 000,00 zł. Gmina 
Pyrzyce zamierza złożyć wniosek  
o dofinansowanie inwestycji ze środ-
ków zewnętrznych w formie pożyczki 
i dotacji między innymi z WFOŚiGW 
i NFOŚiGW.  Po uzyskaniu informa-

Będzie 
duża woda 
na Lipiańskiej?

Na najbliższej sesji sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach radni roz-
patrzą przygotowaną przez burmistrz Pyrzyc uchwałę, która doty-
czy upoważnienia burmistrz do podjęcia działań mających na celu 
realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sieci wodocią-
gowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lipiańskiej  
w Pyrzycach”. 

cji o możliwości dofinansowania in-
westycji, zadanie zostanie wprowa-
dzone do budżetu gminy, do realiza-
cji od 2020 roku. 

Czy radni opozycji przyjmą 
uchwałę, nie jest to takie pewne, 
mimo że dla mieszkańców inwesty-
cja jest zasadna i oczywista, bo od 
kilkunastu lat system wodno-kana-
lizacyjny w tym rejonie miasta jest 
niewydolny, to może jakiś powód 
do uwalenia uchwały się znajdzie. 
Radni Klubu PiS i Bezpartyjne Py-
rzyce nie pałają entuzjazmem do 
dużych, oczekiwanych inwestycji 
proponowanych przez burmistrz, 
widzą w tym pewnego rodzaju za-
grożenie dla swojej samorządowej 
pozycji w gminie, no bo jak propo-
zycja – inwestycja burmistrz wy-
pali, to trudniej będzie krytyko-
wać i znaleźć argument do referen-
dum. Ponadto radni opozycji także 
mają swoje pomysły na wydatko-
wanie samorządowej kasy i mu-
szą jakoś tak burmistrz przeszka-
dzać, by starczyło także na ich za-
bawki. Ale może tym razem będzie 
inaczej i inwestycja wodno-kanali-
zacyjna, która zapewne będzie do-
datkowym bodźcem do rozwoju  
i kolejnych inwestycji w tym re-
jonie miasta Pyrzyce wystartuje 
zgodnie z oczekiwaniem mieszkań-
ców i przedsiębiorców.

PP
 
 

OSZUŚCI ZNOWU DZWONIĄ!



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 3                                                                25.02.2020  3                                                                              Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 3                                              

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomościc nr 1/2020, nr 
2/2020, nr 3/2020, nr 4/2020, nr 5/2020, nr 6/2020, przezna-
czonych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczy-
ste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie 
nieruchomości.

Będzie 
duża woda 
na Lipiańskiej?

Za nami już trzeci z kolei Koncert Walentynkowy,  organizowany przez 
Gminne Centrum Kultury. Wszystko to w  specjalnie na tę okazję przygo-
towanej scenografii oraz  przy dźwiękach muzyki i pięknym śpiewie ze-
społu wokalnego OPTYMIŚCI, przeplatanym wokalnymi prezentacjami 
Daniela  Nowackiego i jego uczennicy, debiutującej na przelewickiej 
scenie - Agaty Traczyk z Dolic oraz  wierszami w wykonaniu Krystyny 
Nawój.  Publiczność nagrodziła wszystkich artystów gromkimi brawami. 
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy organizacji koncertu.

III Koncert Walentynkowy za nami…

19 lutego 2020 roku Wojewoda 
Zachodniopomorski wydał rozpo-
rządzenie w sprawie odstrzału sa-
nitarnego dzików na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego, 
rozporządzenie zostało wydane na 
podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o ochro-
nie zdrowia zwierząt oraz zwalcza-
niu chorób zakaźnych zwierząt na 
wniosek Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Lekarza Wetery-
narii. W treści rozporządzenia czy-
tamy między innymi: „&1. Za ob-
szar, na którym występuje zagroże-
nie wystąpienia choroby zakaźnej 
zwierząt podlegającej obowiązkowi 
zwalczania — afrykańskiego po-
moru świń uznaje się teren wcho-
dzący w skład obwodów łowiec-
kich położonych w województwie 
zachodniopomorskim, określonych  
w załączniku do rozporządzenia. 
&2. Na obszarze zagrożonym wy-
stąpieniem choroby, o którym mowa  
w 1, nakazuje się zarządcom i dzier-
żawcom obwodów łowieckich od-
strzał sanitarny wolno żyjących dzi-
ków w terminie do dnia 31 marca 

2020 r. w liczbie określonej w po-
szczególnych obwodach łowieckich 
w załączniku do rozporządzenia.” 
Załącznikiem do rozporządzenia 
wojewody jest tabela obszarów obję-
tych odstrzałem sanitarnym dzików 
na terenie województwa zachodnio-
pomorskiego, a  w niej wymienione 
koła łowieckie, numer obwodu ło-
wieckiego, jaki teren gmin obejmuje  
i jaką ilość dzików koło ma w da-
nym obwodzie odstrzelić. Łącznie 
myśliwi, których obwody łowiec-
kie w części lub w całości zlokali-
zowane są na terenie gmin powiatu 
pyrzyckiego odstrzelą do 31 marca 
2020 roku 254 sztuki dzików. Za-
pewne mieszkańcy Pyrzyc, do któ-
rych dziki przychodzą żerować na 
podwórko uznają to rozporządzenie 
za celowe i usprawiedliwione, ale  
i ekologicznie nastawieni do świata 
mieszkańcy powiatu pyrzyckiego 
zapewne też głos zabiorą. Na dziś 
wiadomo jedno, że wielkie strzela-
nie do dzików rozpoczęte. 

PP

254 dziki także w pyrzyckim  do odstrzału 
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W pierwszej części ostatniej se-
sji Rady Gminy w Kozielicach wójt 
gminy Piotr Rybkowski i przewod-
niczący rady Leszek Karpiński  
w imieniu Prezydenta RP An-
drzeja Dudy wręczyli pięciu pa-
rom medale za długoletnie poży-
cie małżeńskie. 

Do medali dołączone były gra-
tulacje od samorządu, życzenia 

W Kozielicach medale 

PP - W jaki sposób wniosek 
gminy Przelewice będzie oce-
niany przez Kuratorium, czy 
będą organizowane jakieś spo-
tkania ze stronami sporu i kiedy? 

Kuratorium - Kurator 
oświaty, wydając opinię w spra-
wie likwidacji szkoły lub placówki, 
przede wszystkim ocenia skutki 
przekształcenia szkoły w kontekście 
zapewnienia przez gminę (powiat) 
dzieciom (młodzieży) zamieszkałym 
na jej obszarze możliwości korzy-
stania z wychowania przedszkol-
nego i obowiązku nauki przy za-
chowaniu standardów prawnych 
i pedagogicznych, zapewnienia 
uczniom odpowiednich warunków 
nauki, wychowania i opieki oraz 
dostępności edukacji w poszcze-
gólnych rejonach gminnych (w tym 
długości drogi do szkoły, również  
w aspekcie czasu dojazdu  czy ro-
dzaju transportu). Bada także za-
sadność projektowanych zmian  
w kontekście gminnej strategii 
oświatowej,  a także przedstawie-
nia perspektyw dalszego wykorzy-
stania konkretnych kwalifikacji  
i dorobku zawodowego nauczycieli. 
Aspekt ekonomiczny, na który or-
gany gmin kładą bardzo duży na-
cisk oczywiście też jest istotny, ale 
efekty ekonomiczne uzyskuje się 
stosunkowo szybko, na efekty spo-
łeczne trzeba  czekać dłużej, dla-
tego decyzje w tym obszarze na-
leży podejmować ze szczególną 
rozwagą. Każdy wniosek wpływa-
jący do Kuratorium jest rozpa-
trywany indywidualnie, ze szcze-
gólną starannością i głęboką ana-

Kurator
Oświaty  
o szkole
w Jesionowie

lizą przedstawianych przez wnio-
skodawcę argumentów, a kurator 
oświaty podejmując decyzje bierze 
pod uwagę wszystkie wymienione 
powyżej aspekty. Nie zostały jesz-
cze podjęte decyzje co do ewentu-
alnych spotkań ze stronami sporu 
oraz terminie kontroli w ujętych  
w uchwale szkołach.

PP - Jaki czas ma kurato-
rium na wydanie opinii i do kogo 
strony niezadowolone z opinii 
mogą się odwoływać?

Kuratorium - Kurator Oświaty 
ma 30 dni na wydanie opinii. Opi-
nia jest wydawana w drodze posta-
nowienia, na które przysługuje:

1) zażalenie do ministra właści-
wego do spraw oświaty i wychowa-
nia - w przypadku postanowienia 
wydanego przez kuratora oświaty;

2) wniosek o ponowne rozpa-
trzenie sprawy przez ministra wła-
ściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego - w przy-
padku postanowienia wydanego 
przez tego ministra.

PP – Jaki  jest obowiązujący 
termin, do którego musi zapaść 
ostateczna decyzja dotycząca li-
kwidacji szkoły, tak by została 
ona zamknięta w tym roku? 

Kuratorium - Zgodnie z Art. 
89. 1. Szkoła publiczna, z zastrze-
żeniem ust. 2, 3 i 14-18, może być 
zlikwidowana z końcem roku szkol-
nego przez organ prowadzący 
szkołę, po zapewnieniu przez ten 
organ uczniom możliwości konty-
nuowania nauki w innej szkole pu-
blicznej tego samego typu, a także 
kształcącej w tym samym lub zbli-

żonym zawodzie. Organ prowa-
dzący jest obowiązany, co najmniej 
na 6 miesięcy przed terminem likwi-
dacji, zawiadomić o zamiarze li-
kwidacji szkoły: rodziców uczniów,  
a w przypadku uczniów pełnolet-
nich - tych uczniów, właściwego 
kuratora oświaty oraz organ wy-
konawczy jednostki samorządu te-
rytorialnego właściwej do prowa-
dzenia szkół danego typu. Zgod-
nie z art. 89 ust. 3 UPO szkoła lub 
placówka publiczna prowadzona 
przez jednostkę samorządu teryto-
rialnego może zostać zlikwidowana 
po uzyskaniu pozytywnej opinii ku-
ratora oświaty, a w przypadku pu-

blicznej szkoły artystycznej prowa-
dzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego - po uzyskaniu pozy-
tywnej opinii ministra właściwego 
do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego. Szkoła lub 
placówka publiczna prowadzona 
przez osobę prawną inną niż jed-
nostka samorządu terytorialnego 
lub osobę fizyczną może zostać zli-
kwidowana za zgodą organu, który 
udzielił zezwolenia na jej założenie.

Przekazał nam Daniel Wróbel 
w imieniu Kuratorium Oświaty 
w Szczecinie 

PP 
 

Radni gminy Przelewice większością głosów podjęli 11 lutego 
uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Jesionowie, 
uchwała już 17 lutego trafiła na biurko Zachodniopomorskiego 
Kuratora Oświaty i Wychowania, w związku z tym nasza redak-
cja skierowała pytania do pani kurator. 
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W pierwszej części ostatniej se-
sji Rady Gminy w Kozielicach wójt 
gminy Piotr Rybkowski i przewod-
niczący rady Leszek Karpiński  
w imieniu Prezydenta RP An-
drzeja Dudy wręczyli pięciu pa-
rom medale za długoletnie poży-
cie małżeńskie. 

Do medali dołączone były gra-
tulacje od samorządu, życzenia 

W Kozielicach medale Kurator
Oświaty  
o szkole
w Jesionowie

Wysokie temperatury, jak na 
tę porę roku, nie dają satysfak-
cji oczekującym śniegu i mrozów, 
sprzyjają jednak realizowanym 
wszelkim inwestycjom. W gmi-
nie Pyrzyce realizowane są obec-
nie (mimo zimy) dwie inwesty-
cje drogowe: pierwsza w Rzep-
nowie, zmierzająca ku końcowi,  
i druga niedawno rozpoczęta to re-
mont ulicy Mickiewicza w Pyrzy-
cach. Wykonawcą obu inwestycji 
jest firma BUDPAK ze Stargardu, 
która dzięki sprzyjającym warun-
kom atmosferycznym pracuje na 
w/w inwestycjach jak latem. Re-

Ciepła zima sprzyja 
inwestycjom w Rzepnowie  
i na Mickiewicza  
w Pyrzycach

zdrowia i wielu lat życia, kwiaty 
i okolicznościowy prezent, które 
z rąk wójta i przewodniczącego 
rady przyjęli państwo Halina i Mi-
chał Krasońniowie, Celina i Wa-
cław Motułowiczowie, Józefa  
i Tadeusz Podskalni, Bronisława  
i Edward Urbaniakowie, Barbara i 
Jan Drabikowie.

    
  

    
   
 

mont ulicy Mickiewicza to koszt  
ponad 3,7 miliona złotych, z czego 
ponad 2,3 miliona to dotacja z Za-
chodniopomorskiego Urzędu Wo-
jewódzkiego. W ramach inwestycji 
wykonane zostaną jezdnie z kostki 
betonowej i wjazdy do posesji.  
Wykonawcę dla inwestycji na Mic-
kiewicza udało się wyłonić dopiero 
w drugim przetargu i to z ceną wyż-
szą o 500 tysięcy złotych od zapla-
nowanej w budżecie gminy Py-
rzyce na ten cel.

PP

Ulica Mickiewicza w Pyrzycach

 Rzepnowo



                                                                                Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 3                                                                25.02.2020 6                                                                               Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 3                                              

 
Koordynator projektu

Anna Garzyńska

     W ramach projektu realizo-
wanego ze środków grantowych 
powstało  Centrum Przedsiębior-
czości Lokalnej w Kłodzinie, które 
wyposażono w sprzęt multime-
dialny dla lepszej jakości świad-
czonych usług. Ponadto w Centrum 
można było zdobyć  nowe kom-
petencje związane m. in. z two-
rzeniem zielonych miejsc pracy, 
ochroną środowiska i wykorzysta-
niem odnawialnych źródeł ener-
gii. Zorganizowano w sumie trzy 
warsztaty rozwijające kreatywność 
i innowacyjność. Była też możli-
wość zapewnienia w trakcie warsz-
tatów profesjonalnego doradztwa, 
gwarantującego rzetelny prze-
kaz wiedzy. Ponadto po zakończe-
niu każdego z trzech warsztatów 
uczestnicy mogli skorzystać z indy-
widualnego doradztwa i konsultacji 

eksperta. Celem warsztatów było 
zapoznanie uczestników z wiedzą 
m.in. na temat: zielonych miejsc 
pracy na obszarach wiejskich, za-
kładania działalności gospodarczej, 
zasad przygotowywania projektów 
partnerskich w dziedzinie ochrony 
środowiska i ich rozliczania, a 
także promocji wsi jako miejsca do 
życia i rozwoju zawodowego oraz 
zagadnień dotyczących zmian kli-
matycznych i ich wpływu na na-
szą działalność społeczną i gospo-
darczą. Realizatorem projektu było 
Stowarzyszenie Inkubator Pomy-
słów, przy wsparciu partnerów: 
Gmina Przelewice, Szkoła Podsta-
wowa im. Jana Brzechwy w Kło-
dzinie i Fundacja Razem dla Roz-
woju Obszarów Wiejskich.

Centrum Przedsiębiorczości
Lokalnej w Kłodzinie

Trwają ostatnie przygotowa-
nia do kolejnej już, IV edycji Py-
rzyckiej Szybkiej Dychy, impreza 
do której zapisują się zawodnicy  
z Polski a także z zagranicy. 

Mimo że do zawodów prawie 
miesiąc to limit pakietów starto-
wych jest już na wyczerpaniu, na-
leży przypomnieć że na obu dy-
stansach czyli 5 i 10 kilometrów 
organizatorzy przyjęli jako mak-
symalną ilość 1000 biegaczy. Na 
zdjęciu obok widzimy medal, jaki 
otrzyma każdy, kto ukończy tego-
roczną Pyrzycką Szybką Dychę.

 W tym roku podobnie jak  
w latach poprzednich imprezie bie-
gowej towarzyszy akcja chary-
tatywna,  podczas zapisu będzie 
można wesprzeć swoja cegiełką 
Martę Barańską, która walczy z no-
wotworem przysadki. Jest to osoba 
zawsze uśmiechnięta i pełna ener-
gii, zajmująca się milionem spraw 
na raz. Od Tall Ships Races, 
przez marketing Pogoni Szczecin, 
do pracy jako wykładowca na Aka-
demii Morskiej. Zakochana w że-
glarstwie i żaglowcu Fryderyk Cho-

pin. W 2010 roku u Marty wykryto 
chorobę nowotworową – Chorobę 
Cushinga pochodzenia przysadko-
wego. To niezwykle rzadka cho-
roba. Po dwóch operacjach choroba 
nie ustąpiła, nowotworowe ko-
mórki wniknęły do tkanek i kości. 
Marta podejmuje próby znalezienia 
pomocy i leczenia za granicą. Każ-
dego dnia walczy ze skutkami wy-
niszczającej choroby. Pomóżmy jej 
w tej walce. Pokażmy, że nie jest 
sama. Marta jest podopieczną Fun-
dacji Avalon, zebrane środki zo-
staną przekazane na jej indywidu-
alne konto w Fundacji. 

Marcie możecie również po-
móc przekazując 1% podatku 
na konto Fundacji Avalon nr KRS 
0000270809 cel szczegółowy BA-
RAŃSKA, 12034. 

Więcej o Marcie na stro-
nie http://razemdlamarty.pl/

Mieszkańców powiatu
 zapraszamy do kibicowania!

 PP

Ostatnie zapisy na biegi 
i akcja charytatywna dla Marty 
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Centrum Przedsiębiorczości
Lokalnej w Kłodzinie

To jedna z najstarszych znanych 
pyrzyckich kart pocztowych, po-
nieważ stempel datownika poczto-
wego ustawiono na dzień 25 lipca 
1896 roku, czyli to jakaś 125 -latka 
w swojej kategorii.  Znane są jed-
nak metody, by poznać dokładną 
datę ich produkcji. Niemieckie karty 
pocztowe były przez drukarnię w 
specyficzny sposób znaczone, tak 
aby można było określić ich czas 
druku i potwierdzić autentyczność. 
W dwóch pierwszych wykropko-
wanych liniach adresowych drukar-
nia opuszczała określoną kropkę.   
I tak na przykład, na kartach z wrze-
śnia 1894 roku brakuje 15-tej kropki 
z prawej, z listopada 1894 r., brak 
25 kropki z prawej, ze stycznia 
1895 brak piątej z lewej. Nam za-
pewne zajmie nieco więcej czasu (ze 
względu na ilość kropek i niedopre-
cyzowany w pełni system oceny),  
by rozwikłać zagadkę jej faktycznej 
daty produkcji. Ponadto karty miały 
znaki wodne złożone z liter i dwóch 
ostatnich cyfr roku, w którym został 
wyprodukowany papier. Tradycyjnie 
nie potrzebowała ona dużo czasu, by 
dotrzeć do odbiorcy w Berlinie już 
następnego dnia, o czym świadczy 
drugi stempel z niemieckiej stolicy. 
Kartka ciekawa jest również z kilku 
innych powodów. Po pierwsze to 
bardzo „uniwersalna” widokówka. 
Choć przedstawia widoki najważ-
niejszych zabudowań Pyrzyc, to  
w tytule posiada zwrot: „Die besten 
Glückwünsche zum heuting tage”, 
czyli życzenia z okazji … no wła-
śnie czego? Tutaj wysyłający kartkę 
miał możliwość dopisku dowolnej 
treści, bo przecież powodów świę-
towania może być bardzo wiele. 
Ten rodzaj kartki określany był po 
prostu jako: okolicznościowa, czyli 
kartka pocztowa z gratulacjami, ży-
czeniami itp. wysyłana z okazji róż-
nych uroczystości, które obchodzi 
adresat, np. z okazji (urodzin, imie-
nin czy też rocznic). Kartki okolicz-
nościowe często miały niestandar-
dowy format oraz kształt, ta również 

Gratulacje z okazji dzisiejszego wydarzenia

posiada inne proporcje niż standardowe, 
krótszy bok jest prawie o 1 cm dłuższy, 
w stosunku do tradycyjnego stosowa-
nego wówczas rozmiaru - 9:14 cm. Wi-
dokówka wykonana została w oczywi-
ście w jednobarwnej technice litograficz-
nej. A co takiego możemy na niej podzi-
wiać? Pierwszy obrazek to zabudowania 
pyrzyckiego Ratusza, tuż obok panorama 
miasta od strony południowej, a dalej  se-

minarium żeńskie, pocztę, gimnazjum Bi-
smarcka, a u dołu plac Victorii (Markplatz).  
Widokówka jest również bogato zdobiona 
i, co zostało szczególnie podkreślone przez 
wydawcę, wysłana z Pyrzyc (sendet aus 
Pyritz). W przypadku pierwszych wido- 
kówek, często brak jest informacji o ich 
producencie. Niestety i  tym razem, z żalem 
nie możemy przedstawić ani autora zdjęcia, 
ani wydawcy. 
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Radni w obronie wójta Kozielic

W Japonii został uruchomiony 
zegar demograficzny, który wska-
zuje, że 12 sierpnia 3776 roku 
umrze ostatni Japończyk. 

Spoglądając na dane demogra-
ficzne Polski, można by się zasta-
nowić nad tym, czy taki zegar nie 
powinien być uruchomiony w na-
szym kraju, a w tym także w po-
wiecie pyrzyckim. Według da-
nych z  Biuletynu Informacyjnego 
Uniwersytetu Łódzkiego w roku 
2038 zmniejszy się liczba ludności  
w Polsce o prawie 3 miliony li-
cząc od roku 1998. Jaki w tym 
spadku będzie udział mieszkań-
ców powiatu pyrzyckiego badania 
nie mówią. By powstrzymać roz-
pędzającą się depopulację, w roku 

Kiedy umrze 
ostatni mieszkaniec
powiatu
pyrzyckiego?

2015 rząd PiS wprowadził w ży-
cie program 500+, który na starcie 
miał trzy podstawowe cele: wzrost 
liczby urodzeń, ograniczenie ubó-
stwa w szczególności wśród dzieci 
oraz inwestycja w rodzinę – tak za-
powiadało Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej.  Pro-
gram wprowadzony w 2015 roku 
dotyczył pierwszego dziecka po 
spełnieniu kryteriów, a bezwa-
runkowo dla drugiego i kolejnego 
dziecka, od 1 lipca 2019 roku klu-
czowym programem PiS zostały 
objęte wszystkie dzieci niezależ-
nie od dochodu rodziny. Świadcze-
nie przysługuje na dzieci w wieku 
do ukończenia 18 roku życia bez 
względu na dochody uzyskiwane 

przez rodzinę. Dzięki wprowa-
dzonym zmianom ze świadczenia 
500+ korzysta  każde dziecko do 
ukończenia 18. roku życia, czyli – 
jak szacuje resort rodziny- 6,8 mi-
liona osób. Niestety, najważniejsze 
założenie programu, czyli wzrost 
liczby urodzeń poza rekordowym 
2017 rokiem, w którym urodziło się 
ponad 400 tysięcy dzieci nie wypa-
liło, a sytuacja w tym zakresie się 
w kolejnych latach pogarsza. Dziś, 
gdy program rozszerzono na pierw-
sze dziecko, rządzący mówią już  
o programie 500+, że chodzi w nim 
o „poprawę jakości życia wszyst-
kich polskich rodzin mających 
dzieci na utrzymaniu”, następczyni 
Elżbiety Rafalskiej twierdzi z kolei, 

że 500+ to „wyraz uznania od pań-
stwa polskiego za wychowanie mło-
dego pokolenia Polaków”. Mimo 
fiaska programu 500+ w zakresie 
wzrostu liczby urodzin, to nawet 
kontestujący go przed laty rywale 
PiS-u zarzekają się dziś, że nie pod-
niosą na niego ręki. Jak program 
500+ wpłynął na liczbę urodzeń  
w gminach powiatu pyrzyckiego 
widzimy z załączonej tabeli. Szału 
nie ma i widać jak na dłoni, że de-
populacja w powiecie zagościła 
na dobre, w ciągu trzech lat liczba 
mieszkańców powiatu zmniej-
szyła się o 409 osób, jak widać 
także z tabeli jedynie gmina Bie-
lice w bilansie trzyletnim zyskała 5 
mieszkańców.

PP 

FERIE Z PMOS
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W roku ubiegłym wojewoda 
zachodniopomorski dwukrotnie 
wzywał Radę Gminy Kozielice do 
tego, by ta w drodze uchwały wy-
gasiła mandat wójta Piotra Ryb-
kowskiego, a rada gminy dwukrot-
nie się temu sprzeciwiła. Przypo-

Radni w obronie wójta Kozielic

mnijmy, że według wojewody, wójt 
Rybkowski będąc jednocześnie na 
urlopie bezpłatnym z firmy, w któ-
rej pracował przed objęciem stano-
wiska złamał przepisy ustawy an-
tykorupcyjnej. Wojewoda po dwu-
krotnej odmowie wygaszenia man-

datu wójta przez radę, sam wyga-
sił jego mandat w styczniu 2020.  
Z taką decyzją nie zgodzili się 
radni gminy Kozielice, którzy pod-
czas ostatniej sesji wprowadzili do 
porządku obrad uchwałę w sprawie 
wniesienia skargi na zarządzenie 
zastępcze wojewody zachodniopo-
morskiego, którym to wojewoda 
wygasił mandat wójta Piotra Ryb-
kowskie z powodu kolizji intere-
sów. Radni w głosowaniu jawnym 
11 za i 3 przeciw, przyjęli projekt 
uchwały. Jak widać, w poparciu 
swojego wójta w walce z wojewodą 
przed sądami administracyjnymi 
radni nie byli jednomyślni, bo co 
prawda większość była za, ale troje 
radnych: Robert Sujka, Jolanta 
Wnuk i Lech Karpiński podzie-
liło pogląd wojewody w tej spra-
wie. Teraz podjęta przez radnych 
uchwała trafi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego i tam po-
winna być rozpatrzona w ciągu 3 

miesięcy. Od wyroku, który zapad-
nie w tej instancji będzie można się 
odwołać do Naczelnego Sądu Ad-
ministracyjnego i tam zapadnie wy-
rok kończący sprawę. Równolegle 
do uchwały Rady Gminy skarżącej 
decyzję wojewody, swoją skargę 
będzie składał jeszcze w tym mie-
siącu wójt Piotr Rybkowski, w są-
dzie zapewne obie skargi zostaną 
połączone w jedną i jako jedna 
będą procedowane. Jeżeli sądowa 
batalia radnych i wójta z wojewodą 
skończy się dla samorządu Ko-
zielic fiaskiem, to gminę czekają 
przedterminowe wybory na stano-
wisko wójta gminy, Piotr Rybkow-
ski oczywiście może do ich stanąć, 
bo nie popełnił przestępstwa.

PP

Tradycją już stał się organizo-
wany przez Powiatowy Międzysz-
kolny Ośrodek Sportowy w Py-
rzycach cykl imprez sportowych  
w czasie zimowych ferii dla 
uczniów szkół i placówek oświa-
towych, którzy  nie wyjechali poza 
miejsce zamieszkania. 

W  dniach 17-21 lutego 2020 
r. na hali OSiR w Pyrzycach i hali 
sportowo - rekreacyjnej w Lipia-
nach PMOS zaproponował mło-
dzieży turnieje piłki nożnej, siat-
kówki, badmintona oraz tenisa sto-
łowego. Łącznie z oferty skorzy-
stało blisko 250 osób, co należy 
uznać za frekwencyjny sukces. 

17 i 18 lutego halę OSiR opa-
nowali piłkarze. W poniedziałek 

FERIE Z PMOS

w piłkę grali młodsi (rocznik 2007 
i wcześniejszy). Najlepiej zapre-
zentowali się piłkarze z SP w Kło-
dzinie, wygrywając wszystkie me-
cze. We wtorek grały grupy starsze 
(rocznik 2005, 2006, 2004 i starsi). 
Zwycięsko swoje pojedynki roze-
grali zawodnicy z drużyny Spado-
chron Żabów (rocznik 2005-2006) 
i Sokół Pyrzyce (rocznik 2004 i 
późniejszy). W środę na parkiecie 
pyrzyckiej hali OSiR dominowała 
siatkówka. Chociaż kilkudziesię-
cioosobowa grupa siatkarzy w tym 
samym terminie szlifowała formę 
na obozie w Świdwinie przed no-
wym sezonem,  to i tak chętnych 
dziewcząt i chłopców nie zabrakło. 
6 zespołów w różnych kategoriach 

wiekowych bawiło się siatkówką.  
W grupie młodszej triumfował ze-
spół „Krzaki”, zaś w starszej zwy-
ciężył „Miedwianin”. Warto odno-
tować obecność Szymona Pawic-
kiego z AZS Częstochowa, który 
kilka dni wcześniej wywalczył ze 
swoją drużyną tytuł wicemistrza 
Polski juniorów a Szymon został 
wybrany najlepszym przyjmują-
cym mistrzostw. Chociaż kontuzja 
uniemożliwiła mu granie, to jego 
obecność była dla organizatorów 
dużym wyróżnieniem. W czwar-
tek 20 lutego młodzi sportowcy 
przenieśli się do hali sportowej  
w Lipianach, gdzie odbył się fe-
ryjny turniej badmintona w 6 ka-
tegoriach wiekowych.  Zdecydo-

waną większość uczestników sta-
nowili uczniowie ZS w Lipianach, 
gdzie badminton stał się znakiem 
firmowym. A uczniowie tej szkoły 
stanowią badmintonową czołówkę 
województwa grup dziecięcych  
i młodzieżowych.  W piątek 21 lu-
tego znowu powrócono na obiekty 
OSiR w Pyrzycach. Ferie zakoń-
czono turniejem tenisa stołowego 
dla chętnych uczniów, którzy nie 
wyjechali na feryjny wypoczynek. 
Kilkunastu tenisistów rozegrało 
wiele pojedynków w swoich kate-
goriach wiekowych. 

Pyrzycki PMOS ufundował 
najlepszym zespołom i zawodni-
kom pamiątkowe medale, a wszy-
scy uczestnicy otrzymali słodycze. 
Dyrektor PMOS dziękuje nauczy-
cielom w-f: Cezaremu Siepce, Sta-
nisławowi Warejce, Jerzemu Al-
brewczyńskiemu, Arturowi Lip-
skiemu, Arielowi Ostolskiemu, 
Wojciechowi Zalewskiemu, Józe-
fowi Czaboćko, Bożenie Tołoczko, 
Danucie Kuźnickiej, Krzyszto-
fowi Kędziorze, Krzysztofowi 
Trojanowskiemu, Przemysławowi 
Mierzwie za pomoc w sędziowaniu 
i organizacji turniejów. 

Podziękowania należą się rów-
nież pracownikom OSiR w Py-
rzycach za przygotowanie obiektu  
i pomoc organizacyjną. 

Piotr Olech 

2020
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA § PRAWO  I  GOSPODARKA

Alimenty 
gminne

Alimenty w pojęciu potocznym 
kojarzą się nam z obowiązkiem ro-
dzica wobec dzieci, kiedy te, jako 
istoty niesamodzielne pozostają 
pod opieką drugiego z rodziców.  
Jednak jest to także świadczenie  
w drugą stronę i obowiązek taki po-
wstaje wówczas, gdy rodzice znaj-
dują się w niedostatku, tzn. gdy nie 
są oni w stanie własnymi siłami za-
spokoić swoich usprawiedliwio-
nych potrzeb, w szczególności gdy 
nie mają niezbędnych środków  
i nie mogą ich uzyskać ze względu 
na wiek, stan zdrowia itp. Wtedy to 
dzieci, już dorosłe i samodzielne, 
zobowiązane są do alimentacji 
względem rodziców. W załączonej 
do materiału tabeli podajemy dane, 
ilu dłużników w latach 2017-2019 
odnotowały służby Ośrodków Po-
mocy Społecznej gmin powiatu 
pyrzyckiego. Jak widać, w gmi-
nie Pyrzyce i Kozielice ilość dłuż-
ników alimentacyjnych z roku na 
rok maleje, natomiast w pozosta-
łych gminach w różnym stopniu, 
ale rośnie. Dłużnik alimentacyjny 
kojarzy się potocznie z rodzajem 
męski, ale jak widzimy w tabeli, 
o świadczeniu na dzieci lub rodzi-
ców „zapominają” także kobiety, 
których najwięcej jest w gminie Li-
piany. Jeśli rodzic nie płaci alimen-

tów na dziecko, może pomóc fun-
dusz alimentacyjny. Trzeba jednak 
spełniać kilka warunków, m.in. co 
do dochodu na członka w rodzinie,  
a maksymalna wypłata z funduszu 
to 500 zł miesięcznie. Żeby fun-
dusz alimentacyjny wypłacił pie-
niądze nie wystarczy sam fakt, że 
ktoś nie dostaje należnych mu ali-
mentów od zobowiązanej do tego 
osoby (np. dziecko nie otrzymuje 
alimentów od ojca). Musi być łącz-
nie spełnionych kilka warunków: 
dochód na osobę w rodzinie nie 
przekracza 800 zł, alimenty zostały 
przyznane lub zatwierdzone przez 
sąd, a ich egzekucja okazała się 
bezskuteczna, osoba uprawniona 
do alimentów nie ukończyła 18 
lat, a jeżeli kontynuuje naukę - nie 
ukończyła 25 lat. Oczywiście dłuż-
nicy alimentacyjni mają obowiązek 
zwrócić funduszowi alimentacyj-
nemu wypłacone z niego pieniądze 
i to z odsetkami, a pieniądze ściąga 
od dłużnika komornik. Jeśli komor-
nikowi uda się wyegzekwować od 
dłużnika jakieś kwoty, to w pierw-
szej kolejności trafiają one do fun-
duszu alimentacyjnego na spłatę 
długów wobec funduszu. 

PP 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

W listopadzie ubiegłego roku 
do naszej  redakcyjnej poczty przy-
szedł mail ze zdjęciami informu-
jący nas o przeciąganiu od kilku 
miesięcy kabla elektrycznego  
w poprzek ulicy Kościuszki, jadąc 
od strony miasta za PPK. Pisaliśmy 
na ten temat w grudniowym wyda-
niu PP w artykule pt. „Kabel elek-
tryczny pod kołami”. W  tej spra-
wie prowadziliśmy dość dziwną 
korespondencję z zarządcą drogi, 
czyli wydziałem komunikacji Sta-
rostwa Powiatowego w Pyrzy-
cach, w listopadzie były to pytania 
następujące: 
1. Ponownie proszę o podanie da-
nych inwestora, który dokonał w/w 
wykroczenia
2. Jakie opłaty wniósł inwestor  
z tytułu bezprawnego zajęcia pasa 
drogowego?
3. Jaką karę wymierzono 
inwestorowi?

W odpowiedzi dyrektora Marka 
Kibały czytamy: „Zarządca drogi 
nie posiada informacji, kto jest in-
westorem budowy, do której przed-
miotowym kablem poprowadzona 
była energia elektryczna” a także 
„Nie wniesiono opłat, gdyż powyż-
sza sprawa w ocenie organu nie 
stanowi zajęcia pasa drogowego 
lecz umieszczenie niebezpiecznego 
przedmiotu mogącego spowodo-
wać niebezpieczeństwo w ruchu 
drogowym”.

W kolejnym piśmie poprosi-
liśmy o protokół z kontroli miej-
sca, w którym ułożony był kabel 
pod napięciem i otrzymaliśmy no-
tatkę następującej treści:- „W dniu 
2 grudnia 2019 r. na polecenie dy-
rektora Wydziału Dróg i Komu-
nikacji Starostwa Powiatowego  
w Pyrzycach dokonałem o godzinie 
12.20 wizji lokalnej na drodze po-
wiatowej nr 1613Z ul. Kościuszki 

Prezes fundacji ukarany

w Pyrzycach, w celu sprawdze-
nia informacji o leżącym w po-
przek ulicy niezabezpieczonym ka-
blu elektrycznym. Po przyjeździe na 
miejsce stwierdziłem, że na jezdni 
leży kabel elektryczny wykorzysty-
wany do zasilania urządzeń przy 
budowie obiektu na działce przy-
ległej do działki drogowej. Miej-
sce to udokumentowano załączoną 
do notatki fotografią. Po powrocie  
o wyniku oględzin poinformowa-
łem dyrektora wydziału” Czyli ka-
bel pod prądem był, ale żadnych in-
nych działań nie było. W związku  
z tym, że przepisy prawa nie prze-
widują, by w przypadku zajęcia 
pasa drogowego ktokolwiek od-
stąpił od postępowania admini-
stracyjnego, zwróciliśmy się do 
wydziału komunikacji z kolejnym 
zapytaniem o treści: „Na podsta-
wie jakiego przepisu i kto perso-
nalnie w starostwie podjął decy-
zję o nieuznaniu ułożonego w po-
przek drogi kabla energetycznego 
jako zajęcie pasa drogowego bez 
zgody zarządcy a także  podjął de-
cyzję o rezygnacji z naliczenia kary 
w omawianym przypadku?” Po 
kilku dniach otrzymujemy odpo-
wiedź zgoła odmienną od poprzed-
nich o treści: - ”W odpowiedzi na 
pismo z dnia 7.01.2020 r. w spra-
wie kabla elektrycznego na ul. Ko-
ściuszki w Pyrzycach informuję, 
że po szczegółowym przeanalizo-
waniu sprawy, w szczególności  
z uwzględnieniem orzeczeń sądów 
administracyjnych, wszczęto postę-
powanie administracyjne w spra-
wie wymierzenia administracyjnej 
kary pieniężnej za zajęcie pasa dro-
gowego bez zezwolenia zarządcy 
drogi”. W ostatnim dniu stycznia 
2020 dyrektor wydziału komuni-
kacji z upoważnienia starosty py-
rzyckiego wydaje decyzję admi-

nistracyjną w powyższej sprawie, 
w uzasadnieniu której czytamy: - 
„……..Fundacja Oświatowa „Re-
alizujmy Marzenia”, ul. Poznań-
ska 3, 74-200 Pyrzyce w okolicz-
nościach, o których mowa w art. 
40 ust. 12 ustawy o drogach pu-
blicznych w dniu 2.12.2019 r. do-
konała zajęcia pasa drogowego  
w celu umieszczenia kabla elek-
trycznego (o powierzchni - w jezdni 
0,12 m 2, w poz. elem. pas dr. 0,12 
m2) na ul. Kościuszki w Pyrzycach, 
bez zgody zarządcy drogi.  W myśl 
cytowanych w podstawie prawnej 
przepisów, strona zajmująca pas 
drogowy bez zezwolenia zobowią-
zana jest uiścić opłatę wyliczoną 
zgodnie z postanowieniami art. 40 
ust. 12 ustawy o drogach publicz-
nych w związku z art.40 ust.4 i 
uchwały Rady Powiatu Pyrzyckiego 
z dnia 28.04.2004 r. nr XVI/83/04 w 
sprawie wysokości stawek za zaję-
cie pasa drogowego……...” Na-
leży zwrócić uwagę na to, że kon-
trola stwierdziła, że zajęcie pasa 
nastąpiło tylko w dniu 2.11.2019 
ale z informacji nadesłanych nam 
przez czytelników wynika, że pro-
ceder trwał wiele miesięcy. Powra-
cając do tytułu i wyjaśniając go, na-
leży dodać, że prezesem Fundacji 
Oświatowej „Realizujmy Marze-
nia” jest Artur Kurowski, który jest 
radnym Prawa i Sprawiedliwości  
w obecnej kadencji Rady Miejskiej 
w Pyrzycach i jest przewodniczą-
cym komisji rewizyjne rady, naj-
ważniejszej komisji kontrolnej py-
rzyckiego samorządu. Dość kurio-
zalnym jest fakt, że właśnie radny 
Artur Kurowski na sesji grudniowej 
złożył wniosek o skontrolowanie 
jednej z gminnych inwestycji. Cho-
dzi o  wykonany, częściowy remont 
Baszty Sowiej, w swoim wniosku  
o kontrolę tej inwestycji porusza 

między innymi następujący pro-
blem: - „…..z moich obserwacji 
wynika, iż przewód elektryczny był 
nagminnie przeciągany z toalety 
miejskiej pod Basztę Sowią w po-
przek chodnika, którym poruszali 
się mieszkańcy Pyrzyc. Prąd wy-
korzystywany był do zasilania spa-
warki, którą spawano rury i ele-
menty stalowe, podobnie wykorzy-
stywany był prąd do szlifierek kon-
towych ……..”

 Nie wiadomo czy się śmiać, 
czy płakać?  Artur Kurowski jako 
prezes fundacji ciąga miesiącami 
kabel w poprzek drogi do swojej 
inwestycji i jest ok, ale dla Artura 
Kurowskiego radnego i przewod-
niczącego komisji rewizyjnej kabel 
elektryczny przy remoncie Baszty 
Sowiej już nie jest ok. Dziś wiemy, 
że po  ponadmiesięcznej korespon-
dencji pyrzycki wydział komunika-
cji uznał, że zachowanie Kurow-
skiego przeciągającego kabel w po-
przek ulicy Kościuszki było niele-
galne i niezgodne z prawem, a dla 
nas niezrozumiały jest wcześniej-
szy upór wydziału i twierdzenie, że 
jest odwrotnie. Obecnie komisja re-
wizyjna Rady Miejskiej z Kurow-
skim na czele jest w trakcie kon-
troli inwestycji przy baszcie i jeste-
śmy ciekawi, co w protokole koń-
czącym kontrolę będzie zapisane 
jako odniesienie się komisji do po-
wyżej zacytowanego fragmentu 
wypowiedzi Kurowskiego dotyczą-
cego kabla rozkładanego przez wy-
konawcę remontu Baszty Sowiej 
po chodniku. Czy koledzy klubowi 
uznają ten fakt za niezgodny z pra-
wem i tym samym zganią pośred-
nio swojego kolegę, czy zamiotą 
sprawę pod dywan. Chyba, że ka-
bel przy inwestycji gminnej, nie-
równy kablowi Kurowskiego?

RT
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Ryszard Tański - Jak doszło 
do wydania książki „ Bój o Pyrzyce 
(1945)” i kto jest jej wydawcą?  

Profesor Edward Rymar - 
Troskliwie gromadzę od półwiecza 
dostępne źródła i literaturę  doty-
czące przełomu z 1945 r. Pisywa-
łem o tym popularnie w periody-
kach lokalnych od 1967 r. Nara-
stającą wiedzę wypadało solidniej 
zaprezentować również odbiorcom 
spoza Pyrzyc. Impulsem przesądza-
jącym była w 2018 r. dyskusja fa-
cebookowa z dr. M. Paziewskim ze 
Szczecina, który za dostępną poza 
Pyrzycami wiedzą i powtarzanymi 
od lat nieprawdami, pisał o trzy-
krotnym zdobywaniu Pyrzyc, bro-
nionych w gruzach przez Niem-
ców. Powiedziałem wtedy: dość! 
Trzeba to naprawić. Po napisaniu 
istniał problem  składu, ew. korekty 
i profesjonalnego wydawcy. Posta-
nowiłem nie wykładać  poza swym 
czasem jeszcze własnych pienię-
dzy. Brak w naszym regionie pod-
miotu, który by zajmował się takimi 
sprawami. Zwróciłem się do swego 
sprawdzonego przed laty partnera: 
Książnicy Pomorskiej w Szczeci-
nie, wydawcy kilku wcześniejszych 
książek (jak dwukrotnie Rodowodu 
książąt pomorskich). Dyrektor Lu-
cjan Bąbolewski przychylił się do 
prośby i pod pewnymi warunkami 
uruchomił swe agendy edytorskie. 
O wsparcie finansowe  inicjatywy 
zwróciłem się następnie do pani 
burmistrz Marzeny Podzińskiej, co 
spotkało się również z pozytywnym 
odzewem i przy bardzo niskim na-
kładzie kosztów, to kwestia kilku ty-
sięcy zł powstała książka o objęto-
ści ok. 250 stron, która zawiera po-
nad 110 fotografii. 

R.T. - Dlaczego dla swojej ko-
lejnej książki wybrał pan temat bi-
twy o Pyrzyce?  

Profesor Edward Rymar - 
Bo, po pierwsze nadeszła 75-ta 
rocznica tego epokowego wyda-
rzenia, ponadto 29 III i 1 IV 1634  
w okresie wojny trzydziestoletniej 

Bitwa o Pyrzyce 
według profesora Rymara

Pyrzyce za sprawa wojsk szwedz-
kich zostały totalnie spalone. Urzą-
dzano wielkie obchody rocznicowe  
w 1734, 1834, 1934, m. in. wydając 
okolicznościowe książki. Dla pol-
skich Pyrzyc dniem takim pozosta-
nie 2 marca, gdy to po ponad mie-
sięcznym oblężeniu, pododdziały 
Armii Czerwonej wdarły się do ją-
dra oporu krusząc średniowieczny 
mur obronny.  To pierwszy powód, 
by dzień 2 marca był DNIEM PY-
RZYC po wsze czasy. Jest i nie 
mniej ważny drugi powód.  W 1945 
r. było wtedy już dwa tygodnie po 
konferencji jałtańskiej, podczas 
której przesądzono o przyroście 
nowej Polski  powojennej kosztem 
pokonanych Niemiec, wzdłuż Odry. 
Dlatego wojska radzieckie od tej 
pory na zdobytym obszarze Po-
morza  powoływały tymczasową, 
polską, cywilną administrację. To 
nic, że to była prowizorka, czynna 
do maja, gdy zmieniła tych mia-
nowańców administracja powoły-
wana przez polska grupę opera-
cyjna ulokowaną w Pile. Do konfe-
rencji poczdamskiej i ona była tym-
czasową, bo dopiero wtedy uszcze-
gółowiono przebieg granicy, od-
kładając normę prawną do czasu 
układu pokojowego z Niemcami, 
do którego nie doszło. Dlaczego  
o tym mówię? Bo nie znajdziemy 
lepszego od 2 marca dnia narodzin 
polskiej administracji w Pyrzycach 
w 1945 r. Gdy ucichły strzały wy-
chodzili z piwnic ci, którzy przeżyli 
hekatombę, w tym polscy robotnicy 
przymusowi, spośród których wy-
łoniono cywilny zarząd. Chciałem 
książką zachęcić do corocznych 
obchodów, z którymi w ostatnich 
latach było kiepsko, a władze sa-
morządowe kierując się treścią tzw. 

ustawy dekomunizacyjnej  z 2016 r. 
i interpretacjami IPN-u odeszły od 
upamiętniania tego faktu historycz-
nego, jakoby będącego przejawem 
gloryfikacji Armii Czerwonej. 

R.T. - Kiedy prezentacja 
książki?

Profesor Edward Rymar - 
Prezentacja pyrzycka książki odbę-
dzie się w Pyrzyckim Domu Kul-
tury w trakcie obchodów 2 Marca. 
Projekcja będzie zawierać ciekawe 
plany operacyjne radzieckie pod 

pyrzyckie i inne materiały, któ-
rych niestety zabraknie w książce 
(mat. takie dostępne są od nie-
dawna w internecie, musimy usza-
nować  prawa autorskie!). Książką 
dysponuje Pyrzycka Biblioteka Pu-
bliczna. Z tego co wiem, książki 
nie będzie w sprzedaży, ja oczy-
wiście mam swa pulę autorską do 
rozdysponowania.

R.T.
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Bitwa o Pyrzyce 
według profesora Rymara

O planach wójta gminy Mie-
czysława Mularczyka, dotyczących 
utworzenia stanowiska sekreta-
rza gminy, burzliwie dyskutowano 
podczas budżetowych komisji i se-
sji i mimo negatywnej opinii więk-
szości radnych, konkurs na nowe 
stanowisko został  przez wójta 
ogłoszony. Przypomnijmy, że przy-
stąpiły do niego 2 osoby, pierwsza 
oferta Barbary Klewin odrzucona 
została ze względów formalnych, 
a do drugiego etapu przeszedł Zbi-
gniew Kupisz, ówczesny zastępca 
wójta,  i to on konkurs na sekre-
tarza gminy wygrał. Skoro Kupisz 
konkurs wygrał i został sekreta-
rzem, to zwolniło się stanowisko 
zastępcy wójta na które wójt Mu-
larczyk powołał Marka Kowal-
czuka i w ten sposób spełniło się 
to, czego obawiali się radni, czyli 
że gmina Przelewice będzie miała 
i zastępcę wójta i sekretarza gminy 
i wójta. W powiecie pyrzyckim 
Bielice, Kozielice mają wójta i za-
stępcę wójta, Lipiany - burmistrza 
i zastępcę burmistrza, model trój-
władzy mają Warnice – wójt, za-
stępca wójta i sekretarz, Pyrzyce 
– burmistrz, zastępca burmistrza i 
sekretarz i od 17 lutego 2020 trój-

Kadrowe zmiany UG 
Przelewice

władza także w gminie Przelewice 
– wójt, zastępca wójta i sekretarz.   

Nowy zastępca wójta otrzymał 
wynagrodzenie w wysokości 3800 
wynagrodzenie zasadnicze do tego 
1760 zł dodatek funkcyjny, co daje 
łącznie 5560 zł brutto, mimo wieku 
nowego zastępcy wójta nie przysłu-
guje mu dodatek stażowy, ponie-
waż dotychczas prowadził działal-
ność gospodarczą, a w takim przy-
padku tego dodatku się nie nalicza. 
Przeciwni takim kadrowym zmia-
nom radni już myślą, jak zbilan-
sować budżet w związku z wydat-
kiem na nowe stanowisko i przy-
gotowują uchwałę o obniżeniu Mu-
larczykowi wynagrodzenia, czy to 
zrobią zobaczymy na najbliższej 
sesji. 

Z nieoficjalnych, kadrowych 
informacji wiemy, że z pracy w 
Urzędzie Gminy Przelewice ma 
odejść skarbnik Danuta Ostrowska, 
czy powód odejścia związany jest 
z budżetem gminy, tego nie wiemy.

PP

ZMIENIAJĄ SIĘ 
NUMERY TELEFONÓW 

DO JEDNOSTEK POLICJI 
W CAŁYM KRAJU

Postać numeru resortowego w 
sieci publicznej jako tzw. numer 

KNA (Krajowy Numer Abonenta):
KNA = AB SP xxx xx

47 SP xxx xx
Postać  numeru resortowego w sieci 

międzynarodowej
(Coutry Code dla Polski +48):

CC AB SP xxx xx
+48 47 SP xxx xx

Dla telefonów stacjonarnych i komórkowy SP 
dla województwa zachodnio-
pomorskiego to cyfra 78. 

Mamy 6 miesięcy żeby się tych nowości nauczyć.
PP

UWAGA! 

Od poniedziałku 24 lutego br. 
zmieniły się numery telefonów do 
Komend Policji w całym kraju. 
Aby dodzwonić się do jednostki 
Policji, zamiast numeru kierunko-
wego będzie trzeba wybrać wyróż-
nik MSWiA - 47. Ze względu na 
skalę przedsięwzięcia planowany 
jest 6-miesięczny okres, podczas 
którego równolegle będą funkcjo-
nowały dotychczas używane nu-
mery lokalne.

Efektem uruchomienia wyróż-
nika będzie kompleksowa zmiana 
sposobu wybierania oraz kierowa-
nia połączeń dla stacjonarnych tele-
fonów resortowych w tym Policji, 
która ma krytyczne znaczenie dla 

obywateli, ale również dla samych 
policjantów i pracowników Poli-
cji. Wyróżnik AB=47 należy trak-
tować jako jednolity numer kierun-
kowy do sieci resortowej w skali 
całego kraju. Do tej pory każda 
jednostka Policji zapewniała kie-
rowanie ruchu pomiędzy publiczną 
siecią telekomunikacyjną (PSTN) 
a siecią resortową we własnym za-
kresie, co powodowało, że nume-
racja każdego z województw od-
zwierciedlała publiczną numerację 
opartą o podział na 49 stref nume-
racyjnych. Zmianie ulegnie sposób 
wybierania numeru resortowego 
z sieci publicznych stacjonarnych  
i komórkowych.
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Utrzymanie Ogrodu Dendro-
logicznego w Przelewicach od za-
wsze stanowiło finansowe wy-
zwanie dla budżetu gminy. Ogród, 
który stanowi regionalną zachod-
niopomorską perełkę, mimo se-
tek pomysłów na generowanie do-
chodów, nigdy na siebie nie zaro-
bił i nie zarobi, a chętnych z pomy-
słami na dochody, które zapewni-
łyby mu samofinansowanie coraz 
mniej. Już w poprzedniej kadencji 
prowadzone były rozmowy na te-
mat przejęcia ogrodu wraz z pała-
cem przez Urząd Marszałkowski, 
podobną ofertę władze gminy zło-
żyły dla Zachodniopomorskiego 
Ośrodka Doradztwa Rolniczego w 
Barzkowicach i nic z tego do dziś 
nie wyszło. 

W tym roku prowadzone są 
rozmowy z Ministerstwem Rol-
nictwa. „Złożyliśmy taką ofertę, 
ale do dziś nie ma jeszcze odpowie-
dzi. Planujemy, by było to przeka-
zanie ogrodu ministrowi, ale z pew-
nymi zastrzeżeniami, chodzi nam o 
zachowanie ulg dla mieszkańców 
gminy Przelewice, którzy chcieliby 
korzystać z ogrodu, chcielibyśmy 

Ogród 
dendrologiczny
dla ministra 
a może dla
prezydenta?

zabezpieczyć ogród, by nie można 
było zmienić jego przeznaczenia, 
a także w przypadku, gdyby miała 
w przyszłości nastąpić zmiana 
właściciela ogrodu, to żeby odby-
wało się to także za naszą zgodą. 
Chcemy wiedzieć, jakie plany roz-
wojowe ogrodu miałby nowy wła-
ściciel, co chciałby robić, jakie 
środki zainwestować w ogród. To 
tak ogólnie, a szczegóły będziemy 
dopinać, jak będzie zgoda na prze-
jęcie od ministra” - przekazał 
nam Mieczysław Mularczyk wójt 
gminy Przelewice.

W negocjacje na temat ewen-
tualnego przejęcia gminnego ma-
jątku włączyła się Halina Szymań-
ska, minister w kancelarii prezy-
denta RP. Czy postawienie pro-
blemu na tak wysokim, prezydenc-
kim szczeblu zakończy się przeję-
ciem ogrodu przez instytucje rzą-
dowe? A może ogród dendrolo-
giczny wraz z pałacem stanie się 
jedną z rezydencji prezydenta?  

PP

W dniach 17-22.02.2020 odbył 
się kolejny obóz z cyklu Antczak 
& Kret wrestling system Koszalin 
2020 roku. Do Koszalina, oprócz 
dzieci z Husaria Fight Team, zje-
chali jeszcze zawodnicy z ASI Bie-
lik Międzyzdroje, Gwardia War-
szawa, Wiatr Wołów, Berserkers 
Team Szczecin sekcja zapasy, oraz 
miejscowy ZKS Koszalin. Treningi 
odbywały się codziennie pod okiem 
trenerów Zygmunta Kreta, Dawida 
Kreta, Wojciecha Antczaka, Piotra 
Szustaka, Marka Janiszewskiego. 

Dzieci,  oprócz treningów, 
miały jeszcze zajęcia na Play Parku 
w aqua parku wodnym oraz zaję-
cia profilaktyczne przeciw uzależ-
nieniom (alkoholizm, narkomania, 
przemoc) prowadzone przez fun-
dację "STOP" z Koszalina. Obóz 
przebiegł bardzo sprawnie i już  
w sobotę Husaria Fight Team or-
ganizuje wojewódzką olimpiadę 
młodzieży w zapasach młodzików 
i dzieci w Warnicach, gdzie oficjal-
nie ruszy nowy sezon zapaśniczy 
2020. 

Dziękujemy za wsparcie na-
szych działań Gminie Kozielice, 
Gminie Warnice oraz rodzicom. 

PP

Po zapaśniczych feriach
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Zachodniopomorski marsza-
łek przyznał stypendia dla sportow-
ców. Olgierd Geblewicz zdecydo-
wał o uhonorowaniu za osiągnięcia 
w 2019 roku 43 utalentowanych za-
wodniczek i zawodników. Wspar-
cie pomoże im w dalszym rozwoju 
pasji i karier. Urząd Marszałkowski 
przeznaczył na ten cel w 2020 roku 
ponad 120 tys. zł.  

Dokumenty o stypendium 
można było składać do 31 stycznia 
br. W imieniu zawodniczek  i za-
wodników wnioski składały kluby, 
związki oraz stowarzyszenia spor-
towe. Granty przyznane zostały  
w kategoriach wiekowych: młodzie-
żowiec i junior, a w przypadku osób 
niepełnosprawnych zawodnikom, 
którzy nie ukończyli 25 roku ży-
cia. Do jego uzyskania uprawnieni 
byli sportowcy uprawiający dys-
cyplinę objętą programem igrzysk 
olimpijskich (paraolimpijskich) lub 
systemem współzawodnictwa mło-
dzieży uzdolnionej sportowo, prowa-
dzonym przez ministerstwo sportu  
i turystyki.

 Kandydaci musieli legitymować 
się wybitnymi osiągnięciami spor-
towymi na arenie krajowej, europej-
skiej oraz światowej. W 2020 roku 
wsparcie trafi do 43 osób. To spor-

Stypendium marszałka 
dla Partycji 

towcy ze Szczecina, Białogardu, 
Pyrzyc, Karlina, Darłowa, Wałcza, 
Goleniowa, Szczecinka, Stargardu  
i Chojny, którzy uprawiają: za-
pasy, sumo, kolarstwo torowe, 
boks, pływanie, wioślarstwo, lek-
koatletykę, kajakarstwo, gimna-
stykę sportową, żeglarstwo i karate 
WKF. Dla tegorocznych stypendy-
stów w dziedzinie kultury fizycz-
nej zaplanowano w budżecie woje-
wództwa 121 tys. zł. Świadczenia  
w wysokości od 2 do 4 tys. zł  
w skali roku wypłacane zostaną w 
dziesięciu miesięcznych ratach. 
Marszałek Województwa Zachod-
niopomorskiego przyznaje stypen-
dia w zakresie kultury fizycznej od 
2014 roku. Dotąd dla młodych i uta-
lentowanych zawodniczek oraz za-
wodników z Pomorza Zachodniego 
przeznaczono już blisko 1 mln zł. 
Wsparciem objęto ponad 300 zdol-
nych sportowców z regionu. 

W powiecie pyrzyckim jako je-
dyna stypendium otrzymała Patry-
cja Dyszkiewicz zawodniczka sumo 
LKS Spartakus Pyrzyce, docenioną 
ją między innymi za 3 miejsce w Mi-
strzostwach Świata Juniorów w kate-
gorii 60 kg,

Gratulujemy 
PP

zabezpieczyć ogród, by nie można 
było zmienić jego przeznaczenia, 
a także w przypadku, gdyby miała 
w przyszłości nastąpić zmiana 
właściciela ogrodu, to żeby odby-
wało się to także za naszą zgodą. 
Chcemy wiedzieć, jakie plany roz-
wojowe ogrodu miałby nowy wła-
ściciel, co chciałby robić, jakie 
środki zainwestować w ogród. To 
tak ogólnie, a szczegóły będziemy 
dopinać, jak będzie zgoda na prze-
jęcie od ministra” - przekazał 
nam Mieczysław Mularczyk wójt 
gminy Przelewice.

W negocjacje na temat ewen-
tualnego przejęcia gminnego ma-
jątku włączyła się Halina Szymań-
ska, minister w kancelarii prezy-
denta RP. Czy postawienie pro-
blemu na tak wysokim, prezydenc-
kim szczeblu zakończy się przeję-
ciem ogrodu przez instytucje rzą-
dowe? A może ogród dendrolo-
giczny wraz z pałacem stanie się 
jedną z rezydencji prezydenta?  

PP

W dniach 17-22.02.2020 odbył 
się kolejny obóz z cyklu Antczak 
& Kret wrestling system Koszalin 
2020 roku. Do Koszalina, oprócz 
dzieci z Husaria Fight Team, zje-
chali jeszcze zawodnicy z ASI Bie-
lik Międzyzdroje, Gwardia War-
szawa, Wiatr Wołów, Berserkers 
Team Szczecin sekcja zapasy, oraz 
miejscowy ZKS Koszalin. Treningi 
odbywały się codziennie pod okiem 
trenerów Zygmunta Kreta, Dawida 
Kreta, Wojciecha Antczaka, Piotra 
Szustaka, Marka Janiszewskiego. 

Dzieci,  oprócz treningów, 
miały jeszcze zajęcia na Play Parku 
w aqua parku wodnym oraz zaję-
cia profilaktyczne przeciw uzależ-
nieniom (alkoholizm, narkomania, 
przemoc) prowadzone przez fun-
dację "STOP" z Koszalina. Obóz 
przebiegł bardzo sprawnie i już  
w sobotę Husaria Fight Team or-
ganizuje wojewódzką olimpiadę 
młodzieży w zapasach młodzików 
i dzieci w Warnicach, gdzie oficjal-
nie ruszy nowy sezon zapaśniczy 
2020. 

Dziękujemy za wsparcie na-
szych działań Gminie Kozielice, 
Gminie Warnice oraz rodzicom. 

PP
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Piękny jubileusz swych 90-tych urodzin w styczniu br. obchodziła 
mieszkanka naszej gminy pani Janina Masiowska, która tę szczególną 
rocznicę świętowała w gronie rodziny. Z tej okazji w dniu urodzin  Sza-
nowną  Jubilatkę  odwiedził wójt gminy Mieczysław Mularczyk w towa-
rzystwie pań Małgorzaty Kędziory - kierownik USC. Wręczając listy gra-
tulacyjne życzył dostojnej Jubilatce dobrego zdrowia i wszelkiej pomyśl-
ności na dalsze lata życia.

Pani Janina jest osobą pogodną i pełną chęci do życia. Mieszka wraz 
z rodziną w Jesionowie od 1949r. do chwili obecnej. Wcześniej mieszkała 
w Grodźcu k. Głogowa, skąd przybyła wraz z mężem do Jesionowa.  Jubi-
latka jest szczęśliwą matką czworga dzieci, babcią trzynaściorga wnucząt, 
prababcią osiemnaściorga  prawnucząt. Otoczona jest troskliwą opieką 
rodziny.

Serdecznie gratulujemy pani Janinie i życzymy doczekania w do-
brym zdrowiu następnych wspaniałych rocznic!

Jubileusz 90-tych urodzin 
pani Janiny Masiowskiej

W pierwszym tygodniu ferii 
Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci 
i Młodzieży „Moja Młodość” wraz 
z  nauczycielami Zespołu Szkół w 
Lipianach zorganizowała wypo-
czynek dla dzieci w wieku od 7 do 
10 lat. Każdy dzień odkrywał przed 
podopiecznymi fundacji coś no-
wego. Tematem przewodnim tego-
rocznych ferii był temat "W świe-
cie wynalazków i eksperymentów". 
W ciągu trzech pierwszych dniu 
dzieci odkrywały świat nauki po-
przez różnorodne doświadczenia, 
uczyły się języka migowego oraz 
uczestniczyły w zajęciach sporto-

wych. Podczas półkolonii nie za-
brakło wyjazdu do kina.  W ostat-
nim dniu odbył się bal karnawa-
łowy, a dzieci mogły przebrać się 
za ulubionych bohaterów. Funda-
cja pragnie podziękować dyrekcji 
Zespołu Szkół za współpracę oraz 
wszystkim nauczycielom - wolon-
tariuszom za ogromne zaangażo-
wanie, pomysłowość  i pomoc w 
realizacji tego działania,  które od-
było się dzięki współfinansowaniu 
przez Gminę Lipiany.

Fundacja  „Moja Młodość”

Świat wynalazków i elsperymentów...
a może magii


