
 1                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 10                                               .

dokończenie na str. 3

JESTEŚMY  B L I Ż E J NIŻ INNI

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PYRZYCACH

BEZPŁATNE SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁY POLICEALNE
OPIEKUN MEDYCZNY

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

74-200 Pyrzyce, ul. Młodych Techników 5
tel. +48 91 570 10 12 fax +48 91 570 10 06

www.rcku.eu, e-mail: zsrcku@wp.pl 

KURSY ZAWODOWE
PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ,
PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI
SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW

Jurek odejdź od niego 
i nie grzesz więcej

Miło nam poinformować o tym, że od 1 września obni-
żamy cenę Dwutygodnika Puls Powiatu. Dotychczasową ob-
niżymy, aż o 33 % i już z początkiem roku szkolnego cena 

naszej gazety wynosić będzie równe 2 złote. Będzie to naj-
wyższa w skali procentowej, bo o innej nie słyszeliśmy ob-
niżka jakiegoś produktu w powiecie pyrzyckim i okolicy. 
Taką decyzję możemy podjąć dzięki naszym Czytelnikom  
 i rosnącej sprzedaży, za co dziękujemy i postaramy się 
jeszcze lepiej pracować za niższą cenę. Pytajcie o nas w 
tych samych najlepszych punktach sprzedaży prasy.

   Redaktor naczelny 
Ryszard Tański 

Dzięki naszym Czytelnikom obniżamy 
cenę!

Od dziecka każdy z 
nas popełnia mniejsze
lub większe błędy, 
popada w lepsze lub 
gorsze towarzystwo. 

Czy Jurek Wroński
popełniał błędy już jako 
dziecko? Nie wiem? 
Jako dorosły strażak  
i społecznik zrobił 
pewnie dla innych
wiele dobrego 
i zasłużył
się dla ochotników 
strażaków i swojej
małej ojczyzny. 

Sofia Ennaoui piątą juniorką na świecie Oskarżyciel Prywatny Jerzy Marek Olech
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Każdy zawód jest dobry, ale 
żeby w dzisiejszych czasach robić 
karierę i duże pieniądze to trzeba 
mieć dobre wykształcenie i trochę 
oleju w głowie.

W dzisiejszych czasach dobry 
zawód to kucharz zawsze znajdzie 
się pracę. Można też załapać się na 
statek, to dobra praca.

Najlepszy zawód na dziś, to po-
lityk w rządzie.

Zawody z przyszłością to te 
związane z budownictwem. Cały 
czas coś się buduje, więc na brak 
pracy budowlańcy nie narzekają.

Najlepsze zawody na dziś, to w 
mundurówce i budżetówce.

Najlepszy zawód na dziś
W poprzednim wydaniu pisali-

śmy o butelkowym proteście, wtedy 
ktoś butelką piwa wybił okno bur-
mistrzowi Pyrzyc Jerzemu Mar-
kowi Olechowi. Nie minęło kilka-
naście dni i kolejny protest prze-
ciwko Olechowi. Dokładnie 17 
lipca około godziny 18:30 na te-
ren minitężni wjechał samochodem 
mieszkaniec Pyrzyc i zaczął z sa-
mochodu wyciągać łańcuchy. Py-
tającym go o dalsze postępowanie 
policjantom odpowiedział, że bę-
dzie do minitężni wiązał bydło, bo 
te budowle tylko do tego się nadają. 
Jest to jego protest przeciwko bur-
mistrzowi Olchowi, który wybudo-
wał tężnie a tam według pyrzycza-
nina z łańcuchami powinna być na-
dal fontanna. Po dłuższych negocja-
cjach z policjantami, protestujący 
odwieziony został do Szczecina na 
badania, ale jak można by zauwa-
żyć już na drugi dzień, przeciwnik 
minitężni i Olcha swobodnie prze-
mierzał ulice Pyrzyc.

PP 

W naszej gminie 26 lipca 2014 r., 
przy Domu Strażaka odbyła się akcja 
pod nazwą: Oddaj krew! Podziel się 
życiem. Organizatorem tak wznio-
słego przedsięwzięcia była jed-
nostka OSP Warnice wraz z Urzę-
dem Gminy.  W godzinach rannych 
zawitał do Warnic - Mobilny Punkt 
Poboru Krwi z Narodowego Cen-
trum Krwi. Zgłosiły się 23 osoby 
w tym mieszkańcy z terenu gminy 
oraz nasi dzielni, niezawodni Stra-
żacy z Ochotniczych Straży Pożar-
nych z Warnic, Wierzbna i Obrytej. 
Krew oddało 20 dawców, w łącznej 
ilości 9 litrów. Serdeczne podzięko-
wania składamy wszystkim, którzy 
honorowo oddali krew ratując życie 
innym.

W ubiegłym tygodniu, bur-
mistrz Pyrzyc Jerzy Marek Olech 
zorganizował spotkanie w związku 
z planami zagospodarowania Parku 
Świętego Jana Pawła II w Pyrzy-

Place zabaw
- lekiem na ca łe zło

cach. Jak wiedzą pyrzyczanie, jest to 
nieduży skwer zielonego terenu mię-
dzy szpitalem a restauracją „Park”. 

Muszę przyznać, że jak usły-
szałem, jaki pomysł ma burmistrz 

i co tam  proponuje wybudować, 
to już wiem, że jak plan się ziści, 
to zarówno ja i wielu moich znajo-
mych, chcących na tarasie restau-
racji zjeść posiłek, wypić kawę lub 
piwo i porozmawiać ze znajomymi 
nie zaznamy spokoju. Nikt nie bę-
dzie chciał po ciężkim dniu pracy, 
czy podczas spotkania biznesowego 
słyszeć z wybudowanego obok 
placu zabaw, radosnych krzyków 
choćby najbardziej ukochanych 
dzieciaków i wszelkich innych od-
głosów dziecięcej, czy młodzieżo-
wej zabawy.  

Jest to teren, który powinien po-
zostać taką enklawą zieleni i spo-
koju. Jest to ścisłe centrum miasta 
przy ruchliwej drodze i dojazdach. 
Panie burmistrzu, zostaw to ładne 
miejsce w spokoju.

PP
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W dzisiejszych czasach najlep-
szy zawód to polityk. Nic nie robią, 
tylko się kłócą a biorą bardzo duże 
pieniądze.

Gdybym miała możliwość wy-
boru zawodu, to zostałabym skle-
pową. Myślę, że to opłacalny 
zawód.

Najbardziej opłacalnym zawo-
dem jest mundurówka. Gdybym 
się decydował, to wybrałbym straż 
albo wojsko.

Fryzjer, dentysta, ginekolog to 
są najlepsze zawody na dzisiejsze 
czasy. Po prostu dobry fach.

Jestem z zawodu budowlańcem 
i wszystkim poleciłbym, by uczyć 
się takiego fachu.

dokończenie ze str. 1

Najlepszy zawód na dziś

Ale mimo tylu minionych zasług, 
w tej kadencji samorządu gminy Py-
rzyce, mówiono lub pisano (pisa-
liśmy o nim) prawie tylko źle. Nie 
będę się rozwodził już nad nieszczę-
snym mandatem radnego gminy Py-
rzyce, który zgodnie z decyzją sądu 
(za uchybienie w oświadczeniu ma-
jątkowym) i dziś wojewody zachod-
niopomorskiego, powinien być mu 
odebrany (a nie jest). Nie będę pa-
stwił się nad tym tematem, bo to 
już koniec kadencji i jak będzie, tak 
będzie. 

Dziś, chciałbym zapytać Jurka 
co dalej z jego życiem i złym towa-
rzystwem, z którym się zadał od po-
czątku kadencji - kompanią burmi-
strza Jerzego Marka Olecha. Czy na-
dal ufa burmistrzowi bezgranicznie  
i uważa za swojego mentora? Czy 
dziś ma wreszcie porządne wątpli-
wości? Jak napisałem we wstępie, 
w każdym wieku popadamy w różne 
towarzystwa, te które nam wstydu i 
hańby nie przynoszą i takie, które na 
jakiś czas lub na wieczność kładą się 
cieniem na naszym życiorysie. Za-
zwyczaj przez nie idą w niepamięć 
nasze dobre czyny, a na pierwszy 
plan wyłania się tylko to, co z daną 
„bandą” uczyniliśmy lub oni uczy-
nili, a my to firmowaliśmy swoim 
nazwiskiem i autorytetem. 

Do takiego pytania skłania mnie 
ostatni zawód, jaki zgotował Jur-
kowi jego pryncypał. Przez ponad 
3,5 roku nasz strażak wiernie służył 
swojemu imiennikowi, był na każde 
jego skinienie, podnosił lub opusz-
czał rękę, kiedy życzył sobie tego 
Olech, niestety kilka dni temu został 
przez burmistrza oszukany i to bole-
śnie. Kiedy w ostatnich dniach lipca, 
do opuszczenia swojego stanowiska 
kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej przygotowywała się Marzena 
Podzińska, wszyscy byli na 200 % 
pewni, że na jej miejsce powróci Syl-
wia Gabryelczyk (prywatnie part-
nerka syna Jerzego Wrońskiego). 
Taką decyzję wielokrotnie obiecywał 
Wrońskiemu Olech do ostatnich dni. 
Pani Sylwia pełniła już obowiązki w 
OPS, gdy Marzena Podzińska była 
zastępcą burmistrza i nie miał Olech 
do niej żadnych zastrzeżeń. Okazało 
się jednak, że Olech na to stanowi-
sko powołał Martę Laskowską i w 
tym momencie Wroński chyba się 
obudził, bo nie jest w stanie zrozu-
mieć jak Olech za tyle lat wierności 
jest w stanie tak jego i jego najbliż-
szych potraktować. Odpowiedź Pa-
nie Jurku jest prosta, nie jest Pan już 
Olechowi potrzebny. Pana mandat 
radnego wisi na włosku, a gdyby na-
wet utrzymał go Pan, to nie ma już do 

Jurek odejdź od niego 
i nie grzesz więcej

końca kadencji takich głosowań, na 
których by Olechowi zależało. Teraz 
uwielbiany przez Pana Olech dobiera 
sobie do grona tylko tych, którzy są 
w stanie zapewnić mu reelekcję. Pan 
stał się już niepotrzebny. Gdyby miał 
Pan w zasięgu ręki kapelę lub jakiś 
zespół muzyczny, który może grać 
na mitingach wyborczych gratis, to 
może miałby Pan jakąś szansę na ła-
skę niełaskawego. 

Dziś słyszę od wielu pyrzyczan, 
że tak po ludzku to im Jurka żal, 
nawet mu współczują. Mówią oby 

tylko nie dał się znowu zaczarować 
przez Olecha, żeby powrócił do daw-
nych zajęć i nie zadawał się więcej  
z „łobuzami”. Podzielam zdanie mo-
ich rozmówców i uważam, że Jurek 
ma swoje zasłużone (nie przez ostat-
nie 4 lata) miejsce w społeczności 
Brzeska i gminy Pyrzyce. Ma jeszcze 
szansę na poprawę i rehabilitację za 
złe towarzystwo i zaślepienie. Myślę, 
że ludzie, którzy dziś na niego złorze-
czą, to jak to ludzie, dziś pogadają, 
jutro może jeszcze też, a za kilka 
miesięcy będą się z Jurkiem śmiać z 
„czarnej dupy”. Oby tylko nie wrócił 
do Olecha, bo jak wróci to już litości, 
zrozumienia i wybaczenia od ludzi 
Jurek Wroński niech nie oczekuje. 
Mądrych, letnich przemyśleń życzę 
Panie Jurku.

Ryszard Tański

25 czerwca, podczas sesji Rady 
Powiatu Pyrzyckiego, radny Sta-
nisław Stępień złożył interpelację,  
w której zapytał starostę pyrzyckiego 
Wiktora Tołoczkę o banery wybor-
cze Platformy Obywatelskiej w wy-
borach do Europarlamentu, które za-
instalowano na nieruchomościach 
powiatu pyrzyckiego przy ulicy Po-
znańskiej, Lipiańskiej i Słowackiego. 
Radny zadał szereg pytań: Kto wy-
dał pozwolenie? Kto je instalował? 
Czy były podpisane umowy? Ile po-
wiat na tym zarobił? Odpowiedź była 
krótka. Zgłosił się tylko jeden komi-
tet wyborczy i starosta podjął decyzję 
o tym, że może on bezpłatnie zawie-
szać na powiatowych nieruchomo-
ściach. A gdyby się wtedy ktoś jesz-
cze zgłosił, to też by dostał taką bez-
płatną  możliwość? Jak było widać 

Banery u starosty 
pyrzyckiego gratis

na nieruchomościach powiatowych, 
widniały tylko banery jednego kan-
dydata z PO, bo oczywiście nikt wię-
cej się nie zgłosił. Może gdyby staro-
sta ogłosił tę informację w mediach, 
że w powiecie wieszamy za darmo, 
to pewnie byliby też inni chętni. Dziś 
cytujemy zdarzenie, gdyż zbliżają się 
wybory samorządowe i może staro-
sta Wiktor Tołoczko, zrobi prezent 
kandydatom różnej politycznej maści  
i banerowy gratis powtórzy nie tylko 
dla swojego kandydata na burmi-
strza Pyrzyc Daniela Zahorenki. Po-
zostałym kandydatom radzę już py-
tać Tołoczkę i rezerwować miejsca 
na powiatowych płotach, oczywiście 
gratis.

RT  

Radny Stanisław Stępień
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Jak dorosnę to chciałbym zostać 
strażakiem. Uważam, że to przy-
szłościowy zawód.

Pojęcie władzy rodzicielskiej bar-
dzo często bywa nie do końca zrozu-
miane, zwłaszcza przez osoby, któ-
rym ta instytucja towarzyszy na co 
dzień - rodziców. Często rozumie się 
w ten sposób powierzenie bezpośred-
niej pieczy nad dzieckiem związanej 
z zamieszkiwaniem u jednego z ro-
dziców, albo też prawo do kontaktów 
z dzieckiem, a nawet prawo do ali-
mentów. Władza rodzicielska nie po-
zostaje jednak w stosunku ścisłej za-
leżności z tymi instytucjami. 

Obowiązek alimentacyjny, jako 
instytucja wynikająca przede wszyst-
kim ze stosunku pokrewieństwa lub 
adopcji, może spoczywać na rodzicu 
nawet w sytuacji, gdy jest on całko-
wicie pozbawiony władzy rodziciel-
skiej. Podobnie też rodzic całkowicie 
pozbawiony władzy rodzicielskiej, 
może skutecznie dochodzić ustalenia 
jego kontaktów z dzieckiem.

Istotą władzy rodzicielskiej, jak 
każdej władzy, jest prawo podejmo-
wania decyzji. W tym przypadku de-
cyzji o ważnych sprawach z życia 
dziecka, np. wyborze szkoły, kwestii 
dotyczących leczenia czy wyjazdu za 
granicę. Władza rodzicielska pier-
wotnie przysługuje obojgu rodzicom, 
i to oni - wspólnie - winni podejmo-
wać rozstrzygnięcia o kluczowych 
dla potomka sprawach. W najistot-
niejszych decyzjach nawet zgodna 
wola obojga rodziców może nie wy-
starczyć. Dzieje się tak, np. w sytu-
acji odrzucenia w imieniu dziecka 
spadku. W tej sytuacji konieczne jest 
uzyskanie zgody właściwego sądu 
opiekuńczego. Władza rodzicielska 
została zdefiniowana w przepisach 
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego 
jako: obowiązek i prawo rodziców do 
wykonywania pieczy nad osobą i ma-
jątkiem dziecka oraz do wychowania 
dziecka, z poszanowaniem jego god-
ności i praw.

Pozbawienie władzy rodziciel-
skiej, skutkuje więc odcięciem da-
nej osoby od możliwości podejmo-
wania wszelkich decyzji w sprawach 
dziecka. Ograniczenie władzy z ko-
lei wiąże się z wyłączeniem pewnych 
spraw z uprawnień decyzyjnych ro-

dzica lub też ograniczenia władzy ro-
dzicielskiej tylko do pewnego kręgu 
ściśle określonych spraw z życia 
dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuń-
czy przewiduje również możliwość 
zawieszenia władzy rodzicielskiej. 

Aby pozbawić rodzica władzy 
rodzicielskiej nad dzieckiem, ko-
nieczne jest wykazanie w pozwie o 
pozbawienie władzy rodzicielskiej, 
że obowiązki rodzica względem 
dziecka są rażąco zaniedbywane, 
albo że władza rodzica jest naduży-
wana. Rodzic zostanie pozbawiony 
władzy także w sytuacji, gdy władza 
nie może być wykonywana z powodu 
trwałej przeszkody. W orzecznictwie 
polskich sądów znajdziemy rozstrzy-

gnięcia, w których władza rodziciel-
ska została odebrana rodzicowi w sy-
tuacji: nadużywania alkoholu i pro-
wadzenia pasożytniczego trybu życia 
skutkującego rażącym zaniedbaniem 
władzy rodzicielskiej, uchylanie się 
od obowiązków alimentacyjnych, 
odseparowywanie dziecka od pozo-
stałej części rodziny, w tym od dru-
giego rodzica.

Bartłomiej Królikowski
Doradca Prawny Lipiany
Tel. 509 445 415
www.kancelaria-krolikowski.pl

Władza rodzicielska

Uważam, że w dzisiejszych cza-
sach bardzo dobry zawód to sporto-
wiec, a konkretnie piłkarz.

Najlepszy zawód na dziś to bu-
dowlaniec. Zawsze pracę znajdą. 
Mam dwóch synów. Wyjechali za 
granicę i pracują w budowlance.

Dobry zawód na dziś to zło-
dziej. Zawsze kradli i będą kraść, a 
w dzisiejszych czasach można to ro-
bić prawie całkowicie legalnie.

Najlepszy zawód na dziś to po-
lityk. Mają dobre posady i duże 
zarobki.

Najlepszy zawód na dziś
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Na dzisiejsze czasy najlepszy 
zawód to złodziej. Jest ich dużo w 
społeczeństwie. Kradną legalnie i 
całkiem dobrze sobie żyją.

Nie jestem już w stanie poli-
czyć, które to może być zwolnienie 
w Urzędzie Gminy Pyrzyce i jed-
nostkach, ale na pewno w tej kaden-
cji zbliżamy się do liczby dwucyfro-
wej. Kolejnym w kolejce do zwol-
nienia z informacji, jakie posiadamy 
ma być dyrektor Pyrzyckiego Domu 
Kultury Tadeusz Mazur, który prze-
bywa obecnie na zwolnieniu lekar-
skim. Zarzuty szefa gminy dotyczą 
realizacji Pyrzyckich Spotkań z Folk-
lorem i ich finansowania. Dyrektora 
zastępuje i tu nie ma niespodzianki 
Krzysztof Oszczyk, uniwersalny 
człowiek burmistrza, który już praco-
wał w Urzędzie Gminy w dziale po-
zyskiwania środków zewnętrznych, 
skąd pod naciskiem radnych i me-

Pyrzycki Dom Kultury 
znowu bez dyrektora?

diów za brak wykształcenia i efektów 
w pracy został przez Olecha przenie-
siony do biblioteki, a z biblioteki bur-
mistrz oddelegował Oszczyka do Py-
rzyckiego Domu Kultury. W tym cza-
sie Pan Krzysztof Oszczyk, z tego co 
udało się nam ustalić, w szkole pro-
wadzonej przez OMNIBUS, koń-
czy szkołę średnią. Czy ma maturę? 
Tego nie udało się nam ustalić. Osz-
czyk, z tego co wiemy, nie może w 
pełni wykonywać obowiązków dy-
rektora, bo ma dość ograniczone upo-
ważnienie tylko do bieżących spraw, 
ale jak by nie było rządzi firmą. Jak 
widać w Pyrzycach zatrudnianie i to 
nie tylko w tym przypadku oparte 
jest na powiedzeniu: „Nie matura, 
lecz chęć szczera czyni z ciebie bo-

hatera”. Wracając do planowanego 
zwolnienia, przypomina mi się od-
legła już wypowiedź Andrzeja Ja-
kiełły, obecnie dyrektora Wydziału 
Oświaty w Starostwie Pyrzyckim, 
który częste zmiany władzy w Py-
rzyckim Domu Kultury skomento-
wał następująco – „łatwiej jest sa-
perowi przeżyć misję w Afganista-
nie, niż dyrektorowi na stanowisku 
w PDK”.

PP

Na podstawie decyzji Prezesa 
Sądu Okręgowego w Szczecinie z 
dnia 16 czerwca 2014 pan Bogdan 
Dzioba, mieszkaniec Pyrzyc, został 
powołany biegłym sądowym w za-
kresie łowiectwa – szacowania szkód 
łowieckich i ustalania wartości pro-
dukcji w toku. Przyrzeczenie – ślubo-
wanie w gmachu Sądu Okręgowego 
odebrała pani Prezes Sądu Okręgo-
wego Halina Zarzeczna. Na dzień 
dzisiejszy, w naszym wojewódz-
twie, biegłych w tym zakresie mamy 
sześcioro.

Pyrzyckiemu biegłemu życzymy 
powodzenia w nowej roli.

MAMY 
W PYRZYCACH

NOWEGO 
BIEGŁEGO

14 lipca mieszkańcy Wierzbna 
zgłosili telefonicznie do Urzędu 
Gminy, że na terenie jednej posesji 
znajduje się bocian, który nie może 
- nie jest w stanie odlecieć. Bardzo 
szybko zawiadomione zostało pogo-
towie ds. dzikich zwierząt i już po 
ok. godzinie bocian został zabrany 
przez pracowników pogotowia. Oka-
zało się, że był to młody bocian, 
który podczas pierwszych lotów za-
haczył o druty i uderzył w maszynę 
rolniczą. Na szczęście nie miał zła-
mań, ale ogólnie obolały przysiadał 
na ziemi bez chęci do lotu. Po prze-
wiezieniu do woliery ośrodka w Par-
sowie, odkarmiony rybami, bocian 
samodzielnie odleciał 16 lipca w kie-
runku Bydgoszczy.

URATOWANY
BOCIAN 
W WIERZBNIE

Uważam, że najlepszym za-
wodem jest strażak. Jest to mun-
durówka, co oznacza pewną i stałą 
pracę. Bez obaw o zwolnienie.

Na dzisiejsze czasy najlepiej 
pracować w mundurówce. Na przy-
kład wojskowy, to bardzo dobra 
posada.

Ja już mam swoje lata, ale mogę 
panu powiedzieć, że za moich daw-
nych czasów były szkoły zawo-
dowe i wszystkie zawody były do-
bre i opłacalne. Wszyscy też mieli 
pracę. A dzisiaj co się dzieje?

Uważam, że wszystkie zawody 
są dobre. Kiedyś było dużo szkół 
zawodowych. Wszyscy po nich 
mieli pracę. Każdy dobrze zara-
biał, a kto chciał żyć lepiej, praco-
wał więcej.

Najlepszy zawód na dziś
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Sonda Bielice

W dzisiejszych czasach do-
brze zarabiają kierowcy jeżdżący 
w tirach, ale dobrze też zostać po-
litykiem. To też bardzo opłacalny 
zawód.

Najlepszy zawód na dziś

Ja mam wyuczony zawód trak-
torzysta. Uważam, że dobrze wy-
brałem, ale teraz czekam na emery-
turę i mam mało grosza.

Chciałbym być gospodarzem. 
Uważam, że jest to dobry zawód.

W dzisiejszych czasach naj-
lepszy zawód to piekarz i grabarz. 
Pracę zawsze będą mieli. 

Najlepszy zawód na dziś, to na 
pierwszym miejscu lekarz.

19 lipca na festynie rodzinnym 
zorganizowanym na nowo utwo-
rzonym boisku sportowym w Żuko-
wie bawili się licznie mieszkańcy 
Żukowa, Karska i okolic. Organi-
zatorem festynu finansowanego ze 
środków funduszu sołeckiego była 
Rada Sołecka w Żukowie na czele 
z Panią Sołtys Reginą Wieczorkie-
wicz. W tym rodzinnym świętowaniu 
uczestniczyli zaproszeni goście: wójt 
Gminy Przelewice Marek Kibała i se-
kretarz Janusz Wójtowicz,  radny RG 
Przelewice  Eugeniusz Turtoń, dy-
rektor PSP w Żukowie Marlena Żela-
skowska, a także  ks. Proboszcz Mi-
rosław Gębicki. Konferansjerem im-
prezy była Anna Garzyńska. 

Ważnym wydarzeniem festynu 
było otwarcie boiska do piłki nożnej, 
czego dokonała Pani Sołtys w asy-
ście Pana Wójt Gminy i Ks. Probosz-
cza. Następnie Ks. Proboszcz doko-
nał uroczystego poświęcenia obiektu, 
a Pan Wójt przypomniał historię 
związaną z budową pięknego obiektu 
sportowego i podziękował Pani Soł-
tys za determinację i wytrwałość w 
dążeniu do tego, by to przedsięwzię-
cie powstało jak najszybciej. Prze-
budowa boiska sportowego o na-
wierzchni trawiastej, montaż ogro-
dzenia, budowa nawierzchni utwar-
dzonej i wiata drewniana to koszt w 
wysokości 55.582 zł, w tym ze środ-
ków funduszu sołeckiego 48.735 zł. 
Ogromną radość sprawił nam fakt, iż 
inauguracyjny mecz dla nowo utwo-
rzonego obiektu sportowego w na-
szej miejscowości rozegrały drużyny 
LKS WICHER  Przelewice Old-
boy – POGOŃ Szczecin Oldboy.  
W podziękowaniu za rozegrany mecz 
i udział w tak ważnej dla mieszkań-
ców imprezie nasi goście otrzymali z 
rąk Pani Sołtys Puchar Sołtysa. 

Podczas festynu odbyło się roz-
strzygniecie konkursu „NA NAJ-
ŁADNIEJSZĄ POSESJĘ SOŁEC-
TWA ŻUKÓW”. Pierwsze miejsce 
zdobyli Państwo Katarzyna i Tomasz 
Kalinowscy, drugie Państwo Maria 

i Andrzej Ostrowscy, a trzecie Pań-
stwo Irena i Ryszard Ryfa, a wy-
różnienie  otrzymali Państwo Ewa i 
Marek Grzelak. Nagrodą za pierw-
sze miejsce był bon pieniężny w wy-
sokości 300 zł, za drugie 200 zł, za 
trzecie 100 zł i za wyróżnienie 50 
zł. Program artystyczny festynu był 
urozmaicony i wiele się działo. Na 
początku wystąpiły dzieci z PSP w 
Żukowie, które do występu przygo-
towała Teresa Kaczmarek. W dalszej 
części imprezy występowały fanta-
styczne zespoły m.in.: Live Daniel’s 
Band, Quatro Men i Zielina z zespo-
łem. Był z nami również zespół „Ju-
trzenka” z Przelewic i grupa Pań z te-
renu naszej gminy na czele z Pauliną 
Kubałą, która zaprezentowała profe-
sjonalny pokaz tańca „ZUMBY”. Nie 
zabrakło również atrakcji dla naj-
młodszych! Dzieci korzystały m.in.  
z bezpłatnych przejażdżek na ko-
niach, które prowadziła hipotera-
peutka Natalia Przybyłowicz, uczest-

niczyły też w warsztatach baniek gi-
gantów, a ponadto z kolorowymi 
buźkami bawiły się w różne gry i za-
bawy, a przy tym zajadały watą cu-
krową i słodyczami. 

W trakcie sobotniego popołu-
dnia wiele atrakcji mieli także doro-
śli, m.in. odbyły się pokazy ćwiczeń 
bojowych drużyn strażackich z OSP 
Przelewice pod kierownictwem druha 
Henryka Nawoja. Policjanci z pyrzyc-
kiej Komendy przypominali najmłod-
szym jak ważne jest bezpieczeństwo 
nad wodą i w ruchu drogowym, dzieci 
mogły one także zobaczyć sprzęt po-
licyjny i poznać bliżej pracę mundu-
rowych. Podczas festynu można było 
także uczestniczyć w warsztatach ro-
bienia biżuterii, które prowadziła  Ża-
neta Mrówczyńska. 

Nad bezpieczeństwem wszystkich 
wytrwale czuwali strażacy z OSP Lu-
biatowo na czele z Andrzejem Ema-
nowiczem, ze służby zdrowia pie-
lęgniarka Małgorzata Margiel. Ser-
decznie dziękujemy! Organizatorzy 
wszystkim uczestnikom festynu za-
pewnili poczęstunek. Można było po-
silić się m.in. pysznym żurkiem, po-
trawami z grilla i swojskim ciastem. 
Wieczorem dla wszystkich chętnych 
odbyła się dyskoteka z DJ-em, która 
trwała do późnych godzin nocnych. 

Organizatorzy bardzo serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy przyczy-
nili się swoim zaangażowaniem i bez-
interesownym wkładem pracy w reali-
zację festynu, a także naszym sponso-
rom: Firmie „Karsko” Sp. z o.o. Kar-
sko Pyrzyckie, Spółdzielczej Agrofir-
mie Witkowo, Państwu Sylwii i Łu-
kaszowi Mularczykom, Marianowi 
Świderskiemu, Eugeniuszowi Tur-
toń i Mieczysławowi Mularczykowi 
oraz tym, którzy zechcieli pozostać 
anonimowi.

Anna Garzyńska

2 sierpnia, w sobotę o godzinie 13:00 odbyła się impreza na tere-
nie stadionu w Pyrzycach. Imprezę zorganizowała Prezes Ogród-
ków Działkowych w Pyrzycach pani Genowefa Nowicka. Byli za-
proszeni goście, Wicestarosta Pyrzycki pan Robert Betyna, Bur-
mistrz Pyrzyc pan Jerzy Marek Olech, Radny Gminy pan Krzysz-
tof Dubicki. Impreza skończyła się o godzinie 10:00 wieczorem. 
Były konkursy, ja brałem udział w dwóch konkursach. W jednym 
konkursie wygrałem taniec z panią Prezes Ogródków Działko-
wych w Pyrzycach. Przy stole siedziałem koło znajomej pani Ga-
skiewicz. Sprzedawali ciasto, piwko. Po południu o godzinie 4:00 
odbyły się tańce. Bardzo miło pobawiłem się na tych tańcach. Z 
pięknymi paniami potańczyłem. A o 9:30 wieczorem poszedłem już 
do domu.
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Sonda Pyrzyce

.

Edward Tummeley był boga-
tym handlowcem z Poczdamu, 
który zaniechał prowadzenia swego 
interesu z powodu ogólnej deko-
niunktury gospodarczej w połowie 
XIX wieku. Zgromadzony majątek 
postanowił zainwestować w prze-
mysł rolniczy. Skupić się miał na 
produkcji cukru. 

Miejsce na nowy biznes wybrał 
nieprzypadkowo – były to żyzne 
ziemie koło Pyrzyc (Weizacker). 
Ponieważ Edward Tummeley nie 
znał się na rolnictwie i produkcji 
cukru, współpracował z kotlarzem 
Schenkiem i rolnikiem Bornem i ra-
zem poszukiwali miejsca na nową 
fabrykę. W 1852 roku kupił zie-
mię w Żabowie jako zaplecze su-
rowcowe, a rok wcześniej uzyskał 
pozwolenie od władz regionalnych 
na produkcję cukru. Samą fabrykę 
wybudował w okolicach dzisiejszej 
oczyszczalni ścieków, przy drodze 
w kierunku Stargardu. W bezpo-
średnim sąsiedztwie fabryki wznie-
siono również  piękną willę, znaną 
później jako Villa Tummeley, tak 
samo jak dom w Poczdamie. Jed-
nak biznes Tummeleya nie rozwijał 

się najlepiej. Właściciel nie był zado-
wolony z wyborów doradców. Urzą-
dzenia dostarczone do fabryki były 
złej jakości (np. aparatura częściowo 
była nie z miedzi, tylko z żelaza),  
a rolnik Born, odpowiedzialny za 
produkcję surowca, też okazał się 
marnym fachowcem. Tummeley 
szybko pozbył się złych doradców, 
jednak nie poprawiło to sytuacji. 
Kosztowny i skomplikowany sposób 
produkcji, polityka podatkowa oraz 
cła nie pozwalały na rozwój biznesu. 
Ponadto cukier z trzciny cukrowej 
był w owym czasie tańszy od tego z 
buraków. Wszystko to spowodowało, 
że Tummeley uznał, że fabrykę na-
leży zamknąć. Jednak na prośbę star-
szego syna Franza, który był jedno-
cześnie kierownikiem fabryki, pro-
dukcja była prowadzona nadal. Franz 
cały czas liczył, że biznes wkrótce 
stać się może bardziej dochodowy.

Pierwotnie willa była budyniem 
jednokondygnacyjnym. Drugie pię-
tro dobudowano, kiedy synowie 
Tummeleya (Herman oraz August) 
ożenili się. Herman i jego rodzina 
mieszkali na parterze, August na pię-
trze. Edward Tummeley zmarł 24 

lipca 1858 r., a cały majątek odzie-
dziczyła żona. 

W końcu cukrownia zaczęła 
wreszcie przynosić zyski, co po-
zwalało optymistyczniej spoglą-
dać w przyszłość. Niestety pod ko-
niec XIX wieku w pobliżu Pyrzyc,  
w Okunicy, została zbudowana 
znacznie większa i nowocześniej-
sza cukrownia. Mała fabryka Tum-
meleyów nie mogła z nią konkuro-
wać. Rodzina zrezygnowała z pro-
dukcji cukru w 1896 roku. Bogaci 
już Tummeleyowie sprzedali ma-
szyny, a budynki produkcyjne zo-
stały wyburzone. Sama rodzina 
dalej komfortowo zamieszkiwała  
w willi.

Po śmierci wdowy (21 lipca 
1918 r.) synowie sprzedali swoje 
nieruchomości w Pyrzycach. Po 
fabryce i willi obecnie pozostały 
tylko fundamenty.

Prezentowana kartka została 
wykonana ręcznie (ołówkiem) i wy-
słana z Pyrzyc do Halle 19.03.1911 
roku. Przedstawia oczywiście willę 
Tummeleyów. 

Najlepszy zawód na dziś

W dzisiejszych czasach najlep-
sze zawody to chyba te, które zwią-
zane są z mundurówką.

Na dzisiejsze czasy to dobrze 
być elektrykiem, hydraulikiem, bo 
zawsze znajdzie się praca. Za mo-
ich młodych lat popularny był za-
wód rolnika z wykształceniem.

Uważam, że najlepszy zawód na 
dziś to każdy fach związany z bu-
dowlanką. Budowlańcy nigdy nie 
mogą narzekać na brak pracy.

W dzisiejszych czasach najle-
piej zostać bankierem. W bankowo-
ści zawsze znajdzie się praca i jest 
to zawód z przyszłością.

Najlepszy zawód to taki, dzięki 
któremu ludzie mają co jeść, na 
przykład piekarz, który piecze 
chleb. Ja z zawodu jestem cukierni-
kiem, więc wiem co to znaczy.
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W minioną sobotę, Rada Sołecka w Turzu zorganizowała festyn. Już 
od 16.00 na placu przy świetlicy i w samej świetlicy czekały na gości 
miejscowych i zamiejscowych same atrakcje. Były propozycje dla dzieci, 
loteria fantowa, pyszne pirogi i ciasta, festyn zakończyła zabawa ta-
neczna. Jeszcze w sierpniu do swoich sołectw w gminie Pyrzyce na po-
dobne imprezy zapraszają: Ryszewko 15 sierpnia o godzinie 15.00 na Fe-
styn Odpustowo – Rodzinny a 16 sierpnia Żabów na Festyn Sportowo 
Rekreacyjny.

PP
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19 lipca 2014 roku w Barni-
miu, odbył się Festyn dla Igusi 
zorganizowany przez Sołtysa i 
Radę Sołecką Barnimia. 

Charytatywny festyn zgro-
madził rzeszę ludzi różniących 
się pod wieloma względami, ale 
wszystkich połączyła chęć nie-
sienia pomocy drugiemu człowie-

kowi. Jest to przykład budujący i 
godny naśladowania. 

Kwota, którą zebrano podczas 
imprezy opiewa na sumę 7 298,33 
zł. Na festynie można było za-
kupić: tort, ciasto, pierogi, pajdę 
chleba ze smalcem i ogórkiem 
oraz bigos. 

Wszystkie produkty były wła-
snego wyrobu przygoto-
wane przez Spółdzielnię 
Socjalną „Jaskółka”, Sto-
warzyszenie „Biesiada”, 
Pana Jana Rutkowskiego 
oraz mieszkańców Bar-
nima i okolic. O godzinie 
19:00 rozpoczęła się za-
bawa taneczna. Uczest-
nicy festynu bawili się do 
rana. 

Organizatorzy skła-
dają serdeczne podzię-
kowania wszystkim, któ-
rzy pomogli w organiza-
cji festynu.

Wyjazd nad morze już przeszedł 
do historii Przelewic. Pojechaliśmy 
do Pobierowa, gdyż taka była de-
cyzja naszego wesołego autokaru. 
Całą grupą udaliśmy się nad mo-
rze: dorośli, dzieci i młodzież ru-
szyła w drogę. Było super, woda 
wprawdzie trochę zimna, ale kiedy 
wyszło słońce warto było się zanu-
rzyć.  Po długim leżakowaniu na 
plaży (do godz. 16) wszyscy uda-
liśmy się na parking, gdzie był au-
tokar. Z plaży ubyło trochę piasku, 
kamieni i muszelek, bo każdy przy-
wiózł coś do domu na pamiątkę z 
nad morza. Pan kierowca znał już 
miejsce, gdzie mogliśmy skonsumo-
wać pyszną kiełbaskę z grilla, którą 
najpierw sami  sobie upiekliśmy. Po 

odpoczynku i zjedzeniu kiełbasy, 
ruszyliśmy w drogę do domu. Ze 
śpiewem na ustach (śpiewniki soł-
tysa) całą drogę było wesoło. Mło-
dzież i dzieci również włączyły się 
do śpiewu. Po przyjeździe do Prze-
lewic przed rozstaniem, cała grupa 
podziękowała panu Pawłowi (nasz 
kierowca) za bezpieczną i udaną wy-
cieczkę. Podziękowaliśmy również 
sołtysowi, który był zadowolony, że 
wróciliśmy cali, uśmiechnięci i opa-
leni. Przed nami jeszcze wiele wy-
cieczek i imprez z naszym sołtysem. 
Wyjazd nad morze zorganizowany 
był z inicjatywy Rady Sołeckiej w 
Przelewicach i finansowany ze środ-
ków funduszu sołeckiego.

Grażyna Niedziela
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Sąd Rejonowy
w Stargardzie Szczecińskim

VII Zamiejscowy Wydział Karny
w Pyrzycach

Akt oskarżenia Jerzego Marka Olecha

 Na podstawie art. 59§ 1. k.p.k. w związku z art. 212 § 1,2 i 4 k.k, w 
zbieżności a art. 231 § 1 k.k i w związku z art. 11 § 1,2 i 3 k.k oskarżam:

 
1. Ryszarda Grzesiaka zamieszkałego w Pyrzycach ul. Zabytkowa 2B, o 

to, że wspólnie i w porozumieniu z Ryszardem Tańskim dnia 14.08.2013 w 
Pyrzycach, Lipianach, Bielicach, Kozielicach, Przelewicach, i Warnicach za 
pomocą środka masowego komunikowania się pomówił mnie o takie zacho-
wanie i właściwości w stosunku do podległych mi pracowników, które może 
poniżyć mnie w opinie publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego 
dla zajmowanego stanowiska - Burmistrza Pyrzyc - to jest o czyn zabroniony 
określony w art. 212§ 1,2 k.k, w zbieżności z art.231 § 1 k.k i w związku z art 
11 § 1,2 i 3 k.k.

 
2. Ryszarda Tańskiego zamieszkałego w Lipianach ul. Okrzei 5, o to, że 

wspólnie i w porozumieniu z Ryszardem Grzesiakiem dnia 14.08.2013 za po-
mocą środka masowego komunikowania się pomówił mnie o takie zachowa-
nie i właściwości w stosunku do podległych mi pracowników, które może po-
niżyć mnie w opinie publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla 
zajmowanego stanowiska - Burmistrza Pyrzyc. Następnie w tym samym dniu 
14.08.2013 r. bezpośrednio po nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pyrzy-
cach wziął udział w programie telewizyjnym TVK „Aura” „Naszym Zda-
niem” gdzie dyskutowano na temat anonimu a zawarte w nim zarzuty komen-
towano jako prawdziwe - to jest o czyn zabroniony określony w art.212 § 1,2 
k.k w związku z art. 12 k.k..

Oskarżyciel Prywatny 
Jerzy Marek Olech

  Nie udało się burmistrzowi za-
mknąć mnie za artykuł „To nam bu-
rak wypromował miasto”, w którym 
odniosłem się do największego suk-
cesu kulturalno – medialnego tej ka-
dencji w wykonaniu burmistrza Je-
rzego Marka Olecha, czyli słynnych 
na całą Polskę życzeń z okazji Dnia 
Kobiet. Jednak by dopiąć swego, do-
kładnie 20 maja 2014 r. Olech pod-
jął kolejną inicjatywę penitencjarną 
w stosunku do mojej osoby i złożył 
akt oskarżenia za artykuł, który napi-
sałem 14 sierpnia 2013 roku. Należy 
dodać, że wezwanie na rozprawę, 
która odbędzie się 22 września 2014 
r. otrzymałem 7 sierpnia (to będzie 
prawie rok od publikacji artykułu). 
Trudno, każdy ma prawo myśleć we 
własnym tempie i we własnym tem-
pie reagować, w związku z tym, że 
opisujemy na naszych łamach pra-
wie wszystkie potyczki prawne bur-
mistrza Olecha, to nie możemy nie 
publikować własnych problemów z 
urzędującym burmistrzem. Zamiesz-

czony poniżej akt oskarżenia Olecha 
dotyczy publikacji anonimu pracow-
ników Urzędu Miejskiego, w którym 
mu podlegli pisząc delikatnie, kry-
tycznie oceniają go jako szefa, do 
anonimu dołączony był mój komen-
tarz. Jak już kiedyś pisałem, w obec-
nej kadencji są media, które już były 
wzywane przez Olecha do sądu, są 
takie, które obecnie są w toku roz-
strzygnięcia przed sądem i są takie, 
które jeszcze może do końca kaden-
cji Olech postawi przed oblicze sądu. 
By przed sprawą za dużo nie powie-
dzieć, zapraszam czytelników do lek-
tury aktu oskarżenia złożonego w py-
rzyckim sądzie przez oskarżyciela 
prywatnego Jerzego Marka Olecha. 
Jak widać poniżej Olech już się nie 
rozdrabnia i wzywa do sądu dwój-
kami, ale jak doczytacie w tekście 
poniżej, zastrzega sobie także prawo, 
że z dwójki może powstać większa 
liczba oskarżonych, która może do 
nas dołączyć. 

Wnoszę o uznanie oskarżonych winnymi zarzucanego im czynu i na pod-
stawie art. 212 § 1,2 k.k. w zbieżności z art. 231 § 1 k.k i w związku z art. 11 
§ 1,2 i 3 k.k.. wymierzenie dla oskarżonego Ryszarda Grzesiaka kary pozba-
wienia wolności do lat 3 oraz na podstawie art. 212 § 3 k.k. wymierzenie na-
wiązki na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

Na podstawie art. 212 § 1,2 k.k wymierzenie dla oskarżonego Ryszarda 
Tańskiego kary grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-
ności do lat 2 oraz na podstawie art. 212 § 3 k.k. wymierzenie nawiązki na 
rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża.

UZASADNIENIE

 1. Oskarżony Ryszard Grzesiak na dzień 14 sierpnia 2013r. zwołał 
nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Pyrzycach dotyczącej projektu uchwały 
o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza Pyrzyc z po-
wodu nie udzielenie absolutorium. W czasie sesji oskarżony Ryszard Grzesiak 
w pewnym momencie wymachując kartką pretensjonalnie wygrażając infor-
mował mnie, że otrzymał od pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 
anonim i że o treści tego anonimu się dowiem od mediów - dowód: fragment 
nagrania nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14.08.2013, 
wyjaśnienie oskarżonego. Równocześnie zapowiedziany anonim ukazał się w 
tym samym dniu jako dodatek, załącznik, artykuł Ryszarda Tańskiego w dwu-
tygodniku „Puls Powiatu”. W artykule tym oskarżony wyjaśnił, że anonim 
ten otrzymał w ciągu kilku ostatnich dni przed sesją raz jako przewodniczący 
Rady Miejskiej do domu, drugi wpłynął do Biura Rady, trzeci otrzymał do 
szpitala gdzie pracuje. Anonim zawierał, różne nieprawdziwe informacje do-
tyczące mojego postępowania i moich właściwości - takimi jak pogłębianie 
obawy i strach pracowników, za zamkniętymi drzwiami rozgrywa się dramat 
w postaci wyzwisk i poniżeń, wysłuchiwanie oszczerstw, przekleństwa, znie-
sławienia, kłamstwa itp., oskarżony stwierdził, iż z zarzutami w anonimie się 
zgadza - dowód: artykuł Ryszarda Tańskiego z zawartym anonimem. Wcze-
śniej oskarżony Ryszard Grzesiak próbował namówić do publikacji anonimu 
Tomasza Duklanowskiego dziennikarza gazety „Tygodnik Pyrzycki” ten jed-
nak się na to nie zgodził, gdyż stwierdził, że anonimy tak naprawdę nie wia-
domo, kto pisze - dowód: zeznania Tomasza Duklanowskiego oraz fragment 
nagrania TVK „Aura” pod tytułem „Naszym Zdaniem z dnia 14.08.2013. Z 
tego oraz z faktu, że anonim został opublikowany bądź to w gazecie „Puls Po-
wiatu” czy też w formie dyskusji w TVK „ Aura” w programie „Naszym Zda-
niem” i zbieg tych zdarzeń w czasie nadzwyczajnej sesji z dnia 14.08.2013r w 
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sprawie referendum o odwołanie burmistrza, należy wnioskować, że było to 
zaplanowane. Oskarżony w ten sposób przy uchwalaniu referendum od razu 
chciał poniżyć mnie w opinie publicznej w celu wskazania lub nakreślenie 
kierunku głosowania mieszkańców Gminy Pyrzyce, swoim czynem naraził 
mnie na utratę zaufania potrzebną dla zajmowanego przeze mnie stanowiska 
Burmistrz Pyrzyc, czym wyczerpał znamiona czynu zabronionego określo-
nego w art. 212§ 1 i 2 k.k. Oskarżony Ryszard Grzesiak jest Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej w Pyrzycach jest, zatem funkcjonariuszem publicznym  
i nie ma w zakresie swoich obowiązków publikowanie anonimów o charak-
terze pomówienia. Oskarżony mógł jedynie wyjaśniać tą sprawę przez Pań-
stwową inspekcję Pracy lub ewentualnie przez organa ścigania. Mógł rozma-
wiać i wyjaśniać sprawę anonimu zemną, jednak w takim przypadku nie mógł 
się spodziewać osiągnięcia celu pomówienia, czyli poniżenia w opinie pu-
blicznej i utraty zaufania mieszkańców Gminy Pyrzyce do mnie. Zatem oskar-
żony przekroczył swoje uprawnienia i działał na szkodę mojego interesu wy-
czerpał, więc znamiona czynu określonego w art. 231 § 1 k.k.. Jednak z uwagi 
na to, że jeden czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo należy zastoso-
wać art. o zbieganiu się przepisów czyli art.11 § 1,2 i 3 k.k.. Czyn oskarżonego 
jest czynem zabronionym i zagrożonym karą pozbawienia wolności jest spo-
łecznie niebezpiecznym a wina nie budzi zastrzeżeń gdyż oskarżony działał w 
zamiarze bezpośrednim. Natomiast brak jest przesłanek do zastosowania art 
213 § 2 k.k., ponieważ zarzuty są nieprawdziwe a anonimy nie mogą stanowić 
dowodu prawdziwości. Prószę więc o uznanie oskarżonego winnym zarzuca-
nego mu czynu i na podstawie art. 212 § 1, 2 k.k, w zbieżności z art. 231 § 1 
k.k i w związku z art 11 § 1, 2 i 3 k.k.. wymierzenie dla oskarżonego Ryszarda 
Grzesiaka kary pozbawienia wolności do lat 3 oraz na podstawie art. 212 § 3 
k.k. wymierzenie nawiązki na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. 

2. Oskarżony Ryszard Tański po ówczesnym uzgodnieniu ze współo-
skarżonym Ryszardem Grzesiakiem dokonał pomówienia mnie w ten sposób, 
że w dniu 14.08.2013 Pyrzycach, Lipianach, Bielicach, Kozielicach, Przele-
wicach i Warnicach opublikował w środkach masowego komunikowania się 
anonim - gazeta „Puls Powiatu” nr10 (132), w którym zawarte były różne 
nieprawdziwe informację dotyczące mojego postępowania i moich właści-
wości - takimi jak pogłębianie do obawy i strach pracowników, za zamknię-
tymi drzwiami rozgrywa się dramat w postaci wyzwisk i poniżeń, wysłuchi-
wanie oszczerstw, przekleństwa, zniesławienia, kłamstwa, itp., dowód: ar-
tykuł Ryszarda Tańskiego z zawartym anonimem. Następnie w tym samym 
dniu 14.08.2013 r, bezpośrednio po nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Py-
rzycach wziął udział w programie telewizyjnym TVK” Aura” „Naszym Zda-
niem” gdzie dyskutowano na temat anonimu a zawarte w nim zarzuty komen-
towano jako prawdziwe. Oskarżony swoim zachowaniem poniżył mnie w opi-
nie publicznej i naraził na utratę zaufania potrzebną dla zajmowanego przeze 
mnie stanowiska Burmistrza Pyrzyc, czym wyczerpał znamiona czynu zabro-
nionego określonego w art. 212 § 1,2 k.k w związku z art. 12 k.k., gdyż w tym 
przypadku należy wielość zachowań zakwalifikować jako jeden czyn zabro-
niony. Czyn oskarżonego jest czynem zabronionym, gdyż oskarżony działał 
w zamiarze bezpośrednim. Natomiast brak jest przesłanek zastosowania art. 
213 § 2 k.k., ponieważ zarzuty są nieprawdziwe a anonimy nie mogą stanowić 
dowodu prawdziwości. Proszę, więc o uznanie oskarżonego winnym zarzuco-
nego mu czynu i na podstawie grzywny, ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 2 oraz na podstawie art. 212 § 3 k.k wymierzenie na-
wiązki na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża. 

 Sam anonim posiada charakter pomówienia, gdyż osoby go piszące 
nie proszą o pomoc w rozwiązaniu problemu a tylko właściwie żądają opu-
blikowania zarzutów tam zawartych bez żadnego ingerowania w treść. Z tego 
też względu w zainteresowaniu oskarżyciela mogą być inne osoby a sam akt 
oskarżenia może być, w stosownym czasie, poddany uzupełnieniu o następne 
osoby oskarżone. Z drugiej jednak strony, z uwagi na istniejącego konfliktu 
między oskarżycielem prywatnym a oskarżonym Ryszardem Grzesiakiem, 
istnieje duże prawdopodobieństwo, iż oskarżony Ryszard Grzesiak sam spo-
rządził przedmiotowy anonim. Na uwagę natomiast zasługuje fakt, iż anonimy 
przeważnie pisane są do trzech instytucji a nie jak w tym przypadku w trzy 
miejsca do tej samej osoby. 

Wykaz świadków i dowodów:
1. Nagranie fragmentu nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach  
z dnia 14. 08. 2013 - w posiadaniu Piotra Ćwiklińskiego zamieszkałego Rzep-
nowo 25a.

2. Nagranie programu „Naszym Zdaniem” TVK „AUra” z dnia 14. 08. 2013 - 
w posiadaniu Piotra Ćwiklińskiego zamieszkałego Rzepnowo 25a.
3. Zeznania świadka Piotra Ćwiklińskiego zamieszkałego Rzepnowo 25a.
4. Zeznania Tomasza Duklanowskiego - adres do ustalenia. 
5. Zeznania świadka Edwarda Rymara zamieszkałego Dąbrowskiego 14c/5 - 
brał udział w programie „Naszym Zdaniem” w TVK „Aura” w dniu 14. 08. 
2013.
6. Zeznania Artura Kuca - adres do ustalenia - brał udział programie „Naszym 
Zdaniem” w TVK „Aura” w dniu 14. 08. 2013
7. Wyjaśnienie oskarżonego Ryszarda Grzesiaka zamieszkałego w Pyrzycach 
ul. Zabytkowa 2B
8. Wyjaśnienie oskarżonego Ryszarda Tańskiego zamieszkałego w Lipianach 
ul. Okrzei 5.
9. Kopia - załącznik dodatek artykułu Ryszarda Tańskiego z zawartym anoni-
mem w gazecie „Puls Powiatu „ nr 10 (132) z dnia 14. 08. 2013 w załączeniu.

Jak wynika z powyższego jeden wielki spisek. Z tą różnicą, że Olech 
chyba bardziej spiskowca Grzesiaka nie lubi, niż spiskowca Tańskiego, bo 
jego chce zamknąć na 3 lata, a mnie tylko na 2.  Ten akt oskarżenia jest pierw-
szym, o którym mi wiadomo, że Olech skarży jednocześnie dwie osoby i jesz-
cze zastrzega, że lista oskarżonych może być jeszcze poszerzona. Jak widać 
czas upływa, kadencja się kończy i Olech jeszcze chciałby komuś szybko do-
kopać, a może wyedukować w prawie karnym? Całe szczęście, że obecna ka-
dencja w Pyrzycach dobiega końca, bo jakby tak jeszcze z rok miało być, to 
pewnie trzeba byłoby w pyrzyckiej prokuraturze i sądzie powołać specjalne 
wydziały do rozstrzygania konfliktów Olecha z otoczeniem.

Za edukację prawniczą Gracias Olechu!
Ryszard Tański

 
      Pyrzyce 07.07.2014
Bogdan Dzioba
ul. Staromiejska 4A/5
74-200 Pyrzyce
               Pan Burmistrz Miasta i Gminy Pyrzyce
                        Jerzy Marek Olech

W listopadowym INFO-PYRZYCE na str. 6 ukazał się artykuł Artura 
Kucy  pt. „(Nie) szczęśliwi nabywcy działek przy ul. Lipiańskiej”. 

Nic dodać nic ująć, ręce opadają – bo może za 100 lat będzie można się 
budować.

A teraz do rzeczy:
W wypisie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego za-

twierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28.04.2005 czy-
tamy m.in.: pkt 5 Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad obsługi, mo-
dernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej:

1) Obsługa komunikacyjna wyłącznie z ulicy dojazdowej L2-KD.D( ul. 
Akacjowa)

2) Zaopatrzenie w wodę, gaz, energię elektryczną i telekomunikację oraz 
odprowadzenie ścieków i wód opadowych należy realizować w oparciu o 
istniejące i projektowane sieci inżynieryjne uzbrojenie terenu w drodze L2-
KD.D i ulicach Lipowej i Lipiańskiej. 

§ 12. 1 czytamy m.in. Zaopatrzenie w wodę, gaz i energię elektryczną, 
odprowadzenie ścieków sanitarnych, a także odprowadzenie wód opado-
wych z dróg publicznych oraz obsługa

telekomunikacyjna będą realizowane w oparciu o istniejące i projekto-
wane podziemne sieci inżynieryjne uzbrojenie terenu.

Reasumując: Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wy-
raźnie mówi, w jaki sposób i gdzie mają być podłączone media na naszych 
działkach i kto to ma wykonać – czyli Gmina. 

Celowo czy nie, my jako nabywcy działek budowlanych (czytaj ogrodo-
wych) zostaliśmy wprowadzeni w błąd, który należy szybko naprawić.

Oczekujemy dobrych wiadomości w tej tak ważnej sprawie – po prostu 
chcemy się budować.
Do wiadomości:
Ryszard Grzesiak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Pyrzycach
Info – Pyrzyce Artur Kuca – Redaktor  Naczelny
Puls Powiatu – Ryszard Tański Redaktor Naczelny
a/a
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Rzucanie tego typu tematów, 
służy Olechowi do pozyskania gło-
sów rolników w najbliższych wybo-
rach i przypomina właśnie tytułowe 
łowienie na spinning. Ostatnia in-
formacja na ten temat przygotowana 
przez burmistrza dla pyrzyckich rad-
nych z dnia 4 lipca brzmi następująco: 
„Panie Przewodniczący realizując 
postanowienia określone w uchwale 
Nr LIV/509/13 Rady Miejskiej w Py-
rzycach z dnia 20 marca 2014 roku w 
sprawie podjęcia działań zmierzają-
cych do nabycia gruntów od Agencji 
Nieruchomości Rolnych, uprzejmie 
informuję, że 4 marca b.r. wystąpi-
łem z oficjalnym pismem do Agencji 
o nieodpłatne przekazanie gruntów 
po „Zakładzie rolnym w Obojnie”, 
wskazując jednocześnie ich zagospo-
darowanie. W dniu 16 kwietnia 2014 
roku odbyło się spotkanie robocze z 
udziałem Radnych Komisji Rolnic-
twa i Ekologii, na którym wypraco-
wano wstępne założenia celów pu-
blicznych umożliwiających Agencji 
nieodpłatne przekazanie nierucho-
mości. Określono 5 głównych celów 
publicznych z zakresu:
1. Ochrony Zdrowia i Pomocy
Społecznej
2. Kultury  i kultury fizycznej oraz 
edukacji społecznej
3. Wysypiska i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych
4. Zakładania lub rozszerzania cmen-
tarzy komunalnych
5. Infrastruktury wodociągowej

Pismo, o którym wspomina bur-
mistrz Jerzy Marek Olech, skiero-
wane do Roberta Zborowskiego dy-
rektora ANR w Szczecinie, jest bar-
dziej dokładne. Tutaj poszczególne 
hasła zostały rozpisane na konkretne 
inwestycje. Czytamy poniżej, co 
Olech planuje budować na 846 ha, 
które chce przejąć od agencji:
Ochrona Zdrowia i pomoc Społeczna,
Budowa Domu Pomocy Społecznej 
wraz z kompleksem terapeutycznym,
Budowa mieszkań socjalnych, ochron-
nych, noclegowni,
Budowa tężni,
Budowa przedszkola i żłobka wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą,
Kultury i kultury fizycznej oraz edu-
kacji publicznej,
Budowa Kompleksu sportowego w 
tym świetlice terapeutyczne, boiska 
sportowe wielofunkcyjne,

Pyrzyccy rolnicy na żniwach, a obiecane im przez 
Olecha 846 ha w tak zwanym polu. Szumne zapowie-
dzi przejęcia tak potężnych gruntów rolnych w okoli-
cach Obojna, nie mają szans na realizację.
Rewitalizacja terenów wokół je-
ziora pyrzyckiego (z komplek-
sem rekreacyjno – rehabilitacyjno 
– sportowym),
Budowa Gminnego centrum ekolo-
gicznego – tereny edukacyjne,
Budowa Centrum Kultury regionalnej
Centrum szkoleniowo – edukacyjne 
dla jednostek OSP, 
Wysypisk i unieszkodliwień odpadów 
komunalnych,
Budowa wysypiska odpadów 
komunalnych,
Zakład segregacji odpadów,
Spalarnia odpadów,
Zakładania lub rozszerzania cmenta-
rzy komunalnych,
Budowa cmentarza komunalnego wraz 
z kompleksem usług cmentarnych, po-
grzebowych, krematorium,
Infrastruktura wodociągowa.
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni 
ścieków w kontekście budowy kana-
lizacji w Gminie Pyrzyce na obsza-
rach wiejskich.

Czytamy dalej -  na przedmio-
towy obszar brak jest miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego, natomiast w obowiązującym 
studium przeznaczony jest on na cele 
rolne. Gmina czyni starania w kie-
runku dokonania zmiany zapisów w 
studium o wskazane powyżej propo-
zycje. Przepisy obowiązujące Agen-
cję ściśle określają procedury obo-
wiązujące przy przekazaniu nieru-
chomości z przeznaczeniem na cel 
publiczny, dlatego też Gmina podej-
muje prace umożliwiające ich reali-
zację. Koniec dokumentu. Jak spoj-
rzeć powyżej można tylko poma-
rzyć o takim froncie inwestycyjnym, 
to po prostu utopia, dodatkowo nie-
które zamiary inwestycyjne wycho-
dzą poza kompetencje gminy. Olech 
wie, że jeżeli nawet zapisze w pla-
nie przestrzennym wszystkie wy-
mienione powyżej inwestycje, to zie-
mie agencja przekaże dopiero wtedy, 
kiedy gmina przedłoży projekty in-
westycji, źródła finansowania, poda 
datę rozpoczęcia budowy i jej zakoń-
czenia itd. Nie ma możliwości prze-
jęcia gruntów tylko na podstawie za-

pisów w planie przestrzennym. Teraz 
można sobie zadać pytanie, po co ten 
cyrk z 846 ha, a no, aby do wybo-
rów. A wystarczyłoby, aby zaintere-
sowani tematem rolnicy, ale i radni 
pyrzyccy zapoznali się dokładnie z 
treścią pisma z 25 marca tego roku, 
w którym dyrektor Robert Zborowski 
z ANR dokładnie wyjaśnia, co musi 
zrobić gmina, by dostać nieodpłat-
nie choćby hektar ziemi. Zapytana 
o w/w sprawę rzecznik agencji Elż-
bieta Kurpiel odpowiada naszej re-
dakcji – „W odpowiedzi na pismo z 
dnia 07.07.2014 r. podaję do wiado-
mości, iż stanowisko OT ANR w spra-
wie nieodpłatnego przekazania gmi-
nie Pyrzyce 846 ha jest niezmienne, 
od czasu ostatniej informacji. Dyrek-
tor nie mógł podjąć innej (niż dotych-
czas) w sprawie decyzji, ze wzglę-
dów formalno prawnych, Gmina zna 
stanowisko OT ANR w tej sprawie. 
Ostatnie pismo, będące odpowiedzią 
na pismo burmistrza J. Olecha, Znak: 
NiR.6822.6.2014 z dnia 07.05.2014 r. 
zostało wysłane 30.05.2014 r. Wię-
cej korespondencji w tej sprawie nie 
odnotowaliśmy”.

Agencja Nieruchomości Rolnych 
w swoim ostatnim piśmie podtrzy-
muje swoje stanowisko w temacie 

Rolniczy spinning

SPRZEDAM LUB WYDZIERŻAWIĘ
lokal na imprezy okolicznościowe, znajdujący się w Pyrzycach 
przy ulicy Dworcowej 23 (budynek Urzędu Pracy). 
Kontakt 603 375 709

SPRZEDAM LUB WYDZIERŻAWIĘ
cukiernio - kawiarnię w Lipianach ul. Sienkiewicza 3. 
Kontakt 603 375 709

Rolniczy spinning
warunków, jakie musi spełnić gmina, 
by otrzymać choćby hektar ziemi  
i tyle. Agencja nie wnosi uwag do 
tego, co gmina chce zrobić na oma-
wianych hektarach. Agencja czeka 
na konkrety a nie literaturę. Dziwne 
jest to, że radny Miłosz Łuszczyk na 
prośbę o udostępnienie pełnej kore-
spondencji w sprawie hektarów nie 
otrzymał ostatniej odpowiedzi agen-
cji z dnia 30 maja 2014. „Nie rozu-
miem, dlaczego jedne dokumenty do-
staję a drugich nie, ale to już chyba 
tak będzie do końca kadencji, że do-
stajemy jako radni tylko te materiały, 
na które Pan burmistrz wyraża zgodę. 
Zwróciłem się ponownie o uzupełnie-
nie informacji o ostatnie pismo dy-
rektora ANR i przesłanie mi go” – 
powiedział radny Miłosz Łuszczyk. 

 Nie mówię, że nie należy sta-
rać się o pozyskanie gruntów, ale na-
leży mierzyć siły, budżet i plan prze-
strzenny.  Przywoływani przeze mnie 
radni gminy Pyrzyce, może i widzą 
w tym bardziej plan wyborczy Ole-
cha niż realne możliwości, ale idą w 
temat, bo nie chcą być posądzeni, o 
to, że nie chcą przejąć ziemi (choćby 
wirtualnej), skoro Olech mówi, że 
można ją przejąć. Może trzy albo 
cztery najbogatsze gminy w Polsce 
mogłyby sobie pozwolić na takie wi-
zje (i to nie w tak bogatej wersji) jak 
snuje Olech. Pyrzyce i żadną z oko-
licznych gmin nie stać na takie ułań-
skie fantazje, po wyborach wszystko 
wróci do normy. 

RT

Prawie w każdą niedzielę, na scenie stojącej przy zabytkowych murach, 
obok minitężni prezentują swoje wakacyjne talenty zespoły działające w Py-
rzyckim Domu Kultury. Pod hasłem Koncerty Niedzielne odbywają się ple-
nerowe spotkania muzyczne. Podczas letnich dni można posłuchać i obejrzeć 
zespół, który zgromadzonej publiczności prezentuje swój repertuar i umiejęt-
ności. W minioną niedzielę, trochę w wakacyjnym składzie, zaprezentował 
się zespół „Seniorita”, który z akompaniamentem Łucji Szutkowskiej, mimo 
okrojonego składu dał z siebie wszystko, co muzycznie najlepsze. Licznie ze-
brani na ławeczkach mogli oklaskiwać największe biesiadne hity, w wykona-
niu pyrzyckiego zespołu.

PP  
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Fo t o ko m e n t a r z

SESJA RADY POWIATU PYRZYCKIEGO
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Radni, by wreszcie Olech za-
mknął temat przyznali mu środki fi-
nansowe  na wszelkie działania zmie-
rzające do zaspokojenia w/w potrzeb. 
Jak wiemy i informowaliśmy Olech 
jest w trakcie zbierania ofert miesz-
kań do zakupu na wolnym rynku, 
czyli od mieszkańców Pyrzyc i de-
weloperów. Niespodziewanie poja-
wiła się szansa zakupu mieszkania 
po bardzo przyzwoitej cenie od Spół-
dzielni Mieszkaniowej w Pyrzycach. 
Jedno z mieszkań za długi postano-
wił zlicytować komornik o czym pre-
zes Spółdzielni Bogumił Andersz 
postanowił pospiesznie będącego w 
potrzebie burmistrza Olecha poin-
formować, jak poniżej – „Pyrzycka 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Py-
rzycach informuje, że Komornik Są-
dowy przy Sądzie Rejonowym w Star-
gardzie Szczecińskim Maciej Olejnik 
podał do publicznej wiadomości, że 
w dniu 30. 07. 2014r o godz. 9.00 w 
budynku Sądu Rejonowego w Star-
gardzie Szczecińskim przy ul. Wojska 
Polskiego 17 w Sali Nr 25 odbędzie 
się pierwsza licytacja lokalu miesz-
kalnego Nr 17 przy ul. Kilińskiego 

1C w Pyrzycach o pow. użytkowej 
32,47m2, cena wywoławcza 58.980 zł.

Z uwagi na fakt, że Pan Burmistrz 
poszukuje mieszkań dla rodzin, które 
utraciły mieszkania w wyniku pożaru 
w budynku przy ulicy Niepodległości, 
Zarząd Spółdzielni wnioskuje o przy-
stąpienie do licytacji, zważywszy na 
bardzo korzystną cenę wywoławcza 
1.816 zł/m2 powierzchni użytkowej 
mieszkania”.

Mogłoby się wydawać, że Olech 
z radością przyjmie w/w wiadomość i 
pojedzie na licytację. Jak się okazało 
nie pojechał, tłumacząc, że nie ma do 
takich działań pełnomocnictwa Rady 
Miejskiej. Pismo prezesa Pyrzyckiej 
Spółdzielni trafiło także do wiado-
mości przewodniczącego Rady Miej-
skiej Ryszarda Grzesiaka – „Radni 
zapisali w budżecie na prośbę bur-
mistrza 1,5 miliona złotych na zakup 
mieszkań. Nie rozumiem, czemu pan 
burmistrz nie skorzystał z tak atrak-
cyjnej propozycji kupna tego miesz-
kania. Ja rozumiem, że po licytacji 
musiałaby być zwołana szybko sesja 
nadzwyczajna, na której podjeliby-
śmy uchwałę zezwalającą na zakup 

Wójt Gminy Kozielice, już dziś 
zaprasza na Gminne Dożynki do Ko-
zielic, które odbędą się 6 września. 
Tradycyjnie dożynki rozpocznie uro-
czyste nabożeństwo dziękczynne w 
kościele p.w. Świętego Stanisława 
Męczennika w Kozielicach, a póź-
nej szereg atrakcji takich jak: tur-
nieje sportowe, konkursy na wieńce 
dożynkowe, występy zespołów folk-

Ryszard Grzesiak

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ

Położoną w Pyrzycach 
przy ul Staromiejskiej, 

powierzchnia 1070 m2, uzbrojoną 
/woda, kanalizacja, energia elek-

tryczna, gaz/, ogrodzenie. 
Wraz z działką sprzedany 

 zostanie udział 1/3
 w drodze 

dojazdowej- wewnętrznej.
Na działkę zostały wydane  

warunki zabudowy 
na budynek mieszkalny parterowy 

 z użytkowym poddaszem. 
Telefon po godzinie 15.00 

   505 205 654

tego mieszkania i już, przecież każdy 
zakup będzie tak samo wyglądał. Pan 
burmistrz teraz negocjuje ceny miesz-
kań, a jak skończy negocjacje zwołu-
jemy sesję i dajemy zielone światło 
do zakupu, przecież to jest identyczna 
procedura. Dziwi mnie, że Pan bur-
mistrz tego nie rozumie, ale nawet 
gdyby miał jakieś wątpliwości to po-
winien poprosić o szybkie zwołanie 
sesji nadzwyczajnej w celu wyjaśnie-
nia sprawy i mógłby działać, przecież 

pismo ze Spółdzielni dostał 23 lipca, 
a licytacja odbyła się 30 lipca i nikt 
na niej nie był, więc mieliśmy szansę 
kupienia mieszkania za naprawdę 
dobrą cenę. Myślę, że taka okazja się 
już nie powtórzy” – powiedział poiry-
towany sprawą Ryszard Grzesiak.

Na koniec w imieniu pogorzel-
ców mogę zapytać – Ale, o co chodzi? 

  
RT

Od ponad roku burmistrz Pyrzyc 
Jerzy Marek Olech w imieniu swoim 
i Rady Miejskiej, która daje mu przy-
zwolenie na każde wymyślone przez 
niego działanie. „Stara się” zapew-
nić ubiegłorocznym pogorzelcom 
mieszkania. By ten cel zrealizować 
buduje tu i tu, kupuje tu i tu a pogo-
rzelcy nadal bez mieszkań. 

lorystycznych, kabaret „Dziura”, ze-
spół „Astra” i gwiazda imprezy ze-
spół disco polo VOYAGER, a po 
koncercie zabawa do białego rana. 
„Zapraszamy do Kozielic wszyst-
kich miłośników dobrej zabawy, 
każdy w  naszej imprezie znajdzie coś 
dla siebie i gwarantujemy dobrą za-
bawę, jeszcze raz zapraszam” – wójt 
Edward Kiciński

PP
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Do pięciu razy sztuka
Mężczyzna lat 55 (pow. myśli-

borski), kierował rowerem w miej-
scowości Jesionowo (gm. Przele-
wice), pomimo obowiązujących 
trzech zakazów.

Bo pewnie 
on policjantów nie zapraszał 

Mieszkaniec Pyrzyc lat 25, będąc 
w stanie nietrzeźwości 1,12 mg/dm3 
wspólnie i w porozumieniu z męż-
czyzną lat 19 (zam. Pyrzyce), będą-
cym w stanie nietrzeźwości 0,75 mg/
dm3 dokonali znieważenia policjan-
tów słowami powszechnie uważa-
nymi za obelżywe w czasie trwania 
interwencji domowej. Sprawców za-
trzymano w PdOZ i MIW Szczecin.

Żniwa na sucho?
Na gorącym uczynku w miejsco-

wości (gm. Warnice) policjanci za-
trzymali kierującego ciągnikiem rol-
niczym po drodze publicznej w stanie 
nietrzeźwości, z wynikiem 1,17 mg/
dm3. Zatrzymano prawo jazdy. Postę-
powanie prowadzi KPP w Pyrzycach. 

 
Małe co nie co

Mieszkaniec Pyrzyc lat 23, w Py-
rzycach posiadał przy sobie i w sa-
mochodzie marki: Citroen Xantia 
wbrew przepisom ustawy, susz ro-
ślinny o wadze niemal 4 g w postaci 
marihuany. Sprawca został zatrzy-
many przez patrol ZPI KPP Pyrzyce. 

Składak za kratki
Funkcjonariusze WK KPP Py-

rzyce, w trakcie realizacji czynności 
służbowych, podczas kontroli części 
motocykla KTM ujawnili, że rama fi-
guruje w systemie policyjnym jako 
utracona, pochodząca ze skradzio-
nego motocykla nieustalonej warto-
ści na terenie Niemiec. Ramę zabez-
pieczono. Postępowanie prowadzi 
KPP Pyrzyce. 

 

 Do brązowego medalu zabra-
kło niespełna 2 sekund. Wygrała 
Etiopka Dawit Seyaum z rezulta-
tem 4:09.86 przed swoją rodaczką 
Gudaf Tsegay. Przed Polką były 
jeszcze Sheila Keiter z Kenii oraz 
Elise Cranny z USA. Piąte miej-
sce na świecie to dla Sofii naj-
większy dotychczasowy sukces 
na arenie międzynarodowej. Dwa 
lata temu na imprezie tej samej 
rangi (jeszcze jako juniorka młod-

Sofia Ennaoui 
piątą juniorką na świecie 

Turniej Brydżowy Par o Puchar Lata  
z cyklu „Cztery Pory Roku z Brydżem

 w Lipianach”

 Bardzo dobrze spisała się Sofia Ennaoui w 
finale biegu na 1500 metrów podczas Mi-
strzostwa Świata Juniorów rozgrywanych 
w amerykańskim Eugene. Mieszkanka Li-
pian i zawodniczka Lubusza Słubice zajęła 
piąte miejsce z czasem 4:13.06.

9 sierpnia, w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury odbył się Turniej Bry-
dżowy Par o Puchar Lata z cyklu „Cztery Pory Roku z Brydżem w Lipianach”. 
Organizatorami imprezy był Burmistrz Lipian i brydżyści z Lipian. W turnieju 
uczestniczyli zawodnicy z takich miejscowości jak: Lipiany, Szczecin, Barli-
nek, Stargard Szcz., Goleniów, Pyrzyce, Police, Myślibórz, Dębno. 

Zwyciężyła para  Andrzej Waszyński i Adam Hintertan, najlepszą parą z 
Lipian okazali się Lubomir Lach i Ireneusz Rajkiewicz. „Cieszę się, że cykl 
turniejów mocno wrósł w kalendarz imprez naszej miejscowości, a także bryd-
żyści przyjeżdżający do nas mają już tą naszą imprezę w swoich kalendarzach. 
Zapraszam na jesienny turniej do Lipian” – powiedział po wręczeniu nagród 
burmistrz Lipian Krzysztof Boguszewski.

PP
 

sza) zajęła 10. miejsce, także w 
biegu na 1500 metrów. Rok póź-
niej była 26. podczas Mistrzo-
stwa Świata Juniorów w biegach 
przełajowych. W tym roku dwu-
krotnie poprawiała rekord Polski 
- 4:07.34 na 1500 m oraz 8:59.44 
na 3000 m, co jest znakomitą pro-
gnozą dla dalszej kariery tej uta-
lentowanej biegaczki. Trenerem 
Sofii jest Wojciech Szymaniak.
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W imieniu organizatorów, po 
raz kolejny serdecznie zapraszamy 
mieszkańców powiatu pyrzyc-
kiego na Archidiecezjalne Uroczy-
stości Dożynkowe, które odbędą się 
24 sierpnia w Pyrzycach. W zapro-
szeniu kierowanym przez Metropo-
litę Szczecińsko-Kamieńskiego Ks. 
Abp prof. dr hab. Andrzeja Dzięgę 
do Mieszkańców Powiatu czytamy: 
„Ziemia dzięki swej urodzajności za-
spokaja potrzeby człowieka, utrzy-

mując go przy życiu. Nie wydaje ona 
owoców, jeśli ten dar Boży nie spo-
tyka się z właściwą odpowiedzią czło-
wieka, którą jest praca: właśnie przez 
pracę człowiek jest zdolny panować 
nad ziemią, aby owocowała dla po-
żytku społeczeństw” (Jan Paweł II, 
Centesimu Annus 31). Święty Jan Pa-
weł II podkreślał, że „należy głosić  
i popierać godność pracy, a zwłasz-
cza pracy na roli, w której człowiek, 
w sposób tak bardzo wymowny, zie-
mię otrzymaną w darze od Boga 

czyni sobie poddaną” (Laborem 
Exercens 21). Dlatego w czasie 
Dożynek Archidiecezjalnych bę-
dziemy dziękować Bogu za pracę 
rolników i prosić, przez wstawien-
nictwo Świętego Jana Pawła II,  
o błogosławieństwo dla wszystkich 
pracujących na roli, o urodzaj na 
polskiej ziemi. „Będziemy nie tylko 
wspólnie dziękować za chleb, ale 
również prosić, by go nikomu nie 
brakowało w naszej Ojczyźnie”. 
(Jan Paweł II, Tarnów, 10.06.1987 
r.) 

Uroczystości dożynkowe roz-
poczną się na placu przy kościele 
p.w. NMP Bolesnej przy ulicy Sta-
romiejskiej w Pyrzycach o godz. 
14:00 prezentacją wieńców dożyn-
kowych. Msza Św. Dziękczynna 

zostanie odprawiona o godz. 15:00.

PP

W pierwszym tygodniu sierp-
nia w Zespole Szkół w Lipia-
nach odbyły się półkolonie let-
nie pod nazwą „Akademia wol-
nego czasu”, które po raz czwarty 
wspólnie ze szkołą zorganizo-
wała Fundacja na Rzecz Rozwoju 
Dzieci i Młodzieży „Moja Mło-
dość”.  Koloniści mieli w pro-
gramie warsztaty kulinarne, zaję-
cia sportowe, gry i zabawy ple-
nerowe, a także wyjscie na plażę. 
Atrakcją półkolonii był wyjazd na 
basen do Gryfina, w trakcie któ-

rego dzieci miały okazję doskona-
lić technikę pływania. W ostatnim 
dniu została zorganizowana wy-
cieczka rowerowa do lasu.  Pod-
opieczni fundacji piekli kiełbaski 
na ognisku, a także chętnie brali 
udział w konkursach z nagro-
dami. Nad bezpieczeństwem naj-
młodszych czuwały jak zwykle 
niezastąpione i pełne pomysłów 
nauczycielki z Zespołu Szkół w 
Lipianach. Półkolonie odbyły 
się dzięki dofinansowaniu przez 
gminę Lipiany. 

Aleksandra Przybylska

Zgłoszenia do konkursów można 
składać w siedzibie Urzędu Gminy 

w Bielicach do dnia 29 
sierpnia 2014 r. Karty 
zgłoszeniowe oraz regu-
laminy konkursów sta-
nowią załączniki do za-

Konkursy na Święto Plonów 
w gminie Bielice
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursach Gminnych pod-
czas obchodów „Święta Plonów - Stare Chrapowo 2014”:

 
1. „Dożynkowy wypiek”  2. „Najładniejszy wieniec”  3. „Najlepiej zaaranżo-
wane stoisko dożynkowe”  4. „Najlepsza nalewka”  5. „Najładniej przystro-
jona wieś”  6. „Talenty naszej Gminy”  7. „Najładniejsze rękodzieło”

                      
rządzenia nr 19/2014 Wójta Gminy 
Bielice z dnia 4 lipca 2014 r., które 
jest dostępne na www.bielice.com.
pl. Wszystkie dodatkowe informacje 
można uzyskać pod nr tel. 91 5644 
235 wew. 20.


