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14 tomów
korupcyjnych akt

26 kwietnia w VII Zamiejscowym 
Wydziale Karnym z siedzibą w Py-
rzycach zapadł wyrok dla kilkunastu 
oskarżonych, którym postawiono za-
rzuty kupowania głosów na kandydata 
na burmistrza J.M.O. za butelki wódki 
oraz przekazywanie informacji na te-

mat, kto jeszcze nie głosował, frekwen-
cji, poświadczaniu nieprawdy na upo-
ważnieniach do głosowania w wybo-
rach za inną osobę w wyborach samo-
rządowych 2010 i 2014.

Tajemnica wieży
lipiańskiego kościoła 

Przymiarka na wójta Warnic
W wielu gminach w Polsce, także i tych pyrzyckich, trwają już przymiarki 

do stanowisk burmistrza czy wójta gminy. W gminie Warnice na listę ewentu-
alnych kandydatów mieszkańcy zapisali nazwisko Bogdan Skoczek. Pytanie, 
czy sam zainteresowany myśli o walce o fotel wójta gminy Warnice?

Rada gminy
Kozielice
chce 
poprawiać 
„dobrą zmianę”
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Firma CM Agropol Sp. z o.o. 
z siedzibą w Tywicy 

świadcząca usługi dla rolnictwa
poszukuje

 PRACOWNIKA PRODUKCJI ROLNEJ
► Praca będzie polegać na zapewnieniu właściwej produkcji roślinnej w zależności 

od potrzeb m.in. nawożenie, koszenie, kultywowanie, wykonywanie oprysków środkami 
ochrony roślin po ukończeniu odpowiednich szkoleń, obsługa maszyn rolniczych w tym 
kierowanie ciągnikami rolniczymi.

►Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za utrzymanie maszyn 
w sprawności technicznej
►Pracodawca zapewnia:
- po okresie próbnym umowę na czas nieokreślony
- ciepłe posiłki 
- atrakcyjny pakiet medyczny 
- ubezpieczenie grupowe pracowników
- nowoczesne narzędzia pracy
- możliwość rozwoju zawodowego 
- finansowanie szkoleń zawodowych
- wynagrodzenie podstawowe + premia uznaniowa + nadgodziny

  Wymagania: prawo jazdy kat. B i T
Dodatkowe informacje  można uzyskać pod numerem 606 856 087

    
  15 maja 2018 roku zakończyły się prace związane z przebudową ul. Sło-

wackiego w Pyrzycach. Wykonawcą była firma BUDPAK Paweł Szubert  
z siedzibą w Stargardzie wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. 
Koszt zadania wyniósł 522 750,00 złotych. Nawierzchnia drogi wykonana zo-
stała z kostki typu POLBRUK. W ramach zadania przebudowany zostanie 
odcinek ul. Słowackiego od skrzyżowania z ulicą Sportową do skrzyżowania  
z drogą wewnętrzną na wysokości działek 26/3 i 25/2) oraz droga wewnętrzna 
(dz. 311/11, tzw. odnoga) do wybudowanych budynków przy ul. Słowackiego.

Zakończono przebudowę  
ul. Słowackiego w Pyrzycach

23 maja 2018 roku podpisano 
umowę z firmą Budowlano- Konserwa-
torską „Podgórski”, z siedzibą w Stra-
chocinie, wyłonioną w drodze prze-
targu nieograniczonego na zadanie: 
„Zabezpieczenie murów obronnych  
i czatowni między basztami Sowią i Lo-
dową w Pyrzycach Etap II na odcinku 
47 – 44”. Umowę zawarto na kwotę 

Kolejny odcinek
pyrzyckich murów do remontu

1 754 094,17 zł. Planowany termin za-
kończenia zadania, 10 października 
2018 r. Należy dodać, że zadanie re-
alizowane jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego RPZP.04.01.
00-IŻ.00-32-001/17 Oś priorytetowa 4 
Naturalne otoczenie człowieka Działa-
nie 4.1 Dziedzictwo kulturowe.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej 
radni podjęli uchwałę o nadaniu nazwy 
dla ronda u zbiegu ulicy Barlineckiej, 
Myśliborskiej, Sikorskiego i Mostowej. 
Wniosek o nadanie nazwy „Rondo Ze-
słańców Sybiru” w związku z 100. rocz-
nicą odzyskania niepodległości oraz 90 
rocznicę powstania Związku Sybira-
ków i 30 rocznicę reaktywowania Koła 

W Lipianach rondo z nazwą
Związków Sybiraków w Lipianach zło-
żyli członkowie Związku Sybiraków. 
Nadanie nazwy ronda „Rondo Zesłań-
ców Sybiru” upamiętniałby tragiczny 
los wielu Polaków, którzy zginęli w cza-
sie wywózki, jak również tych, którzy  
w 1945 r. osiedlili się w Lipianach – uza-
sadniają wnioskodawcy uchwały.

PP

Szymon Pawicki, uczeń 
Szkoły Podstawowej w Pyrzy-
cach, szkolony w Siatkarskim 
Ośrodku Szkolnym dostał po-
wołanie do Kadry Polski u-16, 
u-17 przygotowującej się do Mi-
strzostw Europy. 

Jest to drugi zawodnik LMKS 
ŻAK-ESPADON PYRZYCE w 
Kadrze Polski. Pierwszy powo-
łanie otrzymał Marcel Pszczoła.  
Po wspaniałych występach w kate-
gorii Młodzików na Mistrzostwach 
Polski w Dębicy zespół z Pyrzyc 
zajął 8 miejsce w Polsce. Ten suk-
ces jak i wspaniała gra znalazła 
uznanie pierwszego szkoleniowca 
kadry Polski z Gdańska Ariela Fi-
joła. Nasi zawodnicy zostali powo-
łani do KADRY POLSKI na cykl 
przygotowań do Mistrzostw Eu-
ropy. Trenerem obu zawodników 
jest Andrzej Kępka. 

Życzymy wielu sukcesów na 
szlaku siatkarskiej kariery.

MAMY NASTĘPNEGO ZAWODNIKA 
W KADRZE POLSKI U-16, U-17
SZYMON PAWICKI
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-„Myślę o tym, ale swoją kandy-
daturę ogłoszę oczywiście zgodnie  
z prawem po ogłoszeniu terminu wy-
borów, chcę pracować na rzecz na-
szej gminy, na rzecz jej rozwoju. Je-
stem radnym gminy Warnice już 4 
kadencję, dwukrotnie byłem wice-
przewodniczącym rady, byłem także 
przewodniczącym komisji rewizyjnej.  
W ciągu tych kilkunastu lat zdobyłem 
bardzo duże doświadczenie samo-

Przymiarka na wójta Warnic
rządowe, nie tylko od strony uchwa-
łodawczej, ale i tej zwykłej codzien-
nej pracy urzędniczej. Działam spo-
łecznie, staram się pomagać miesz-
kańcom naszej gminy w różnych sy-
tuacjach związanych z działalnością 
gminy, ale nie tylko.” – odpowiedział 
radny Bogdan Skoczek  

R.T. – Wraz z wyborami wójta 
gminy będzie też wybierana rada 
gminy Warnice, jak pan ocenia 
obecna pracę Rady Gminy?

Bogdan Skoczek – Oceniam do-
brze, dużą role odgrywa tutaj dobra 
współpraca rady z panią wójt Anną 
Hackiewicz Gębską, są czasami 
różne stanowiska, dyskutujemy, prze-
konujemy się nawzajem i w głosowa-
niu decydujemy, nie zawsze się zga-
dzamy, czasami mam swoje zdanie, 
ale nie obrażamy się na siebie, bo ta 
czy inna koncepcja wygrała a ta prze-
grała. Generalnie, jak powiedziałem 
na początku, współpraca rady z pa-
nią wójt w tej i poprzedniej kadencji 
układa się dobrze i z tego należy się 
cieszyć.

R.T. – Jakie było pana stanowi-
sko w sprawie propozycji pani wójt 

dotyczącej zawieszenia funduszu 
sołeckiego na rok?

B.S. – Byłem przeciwny takiej 
decyzji. Uważam, że fundusz sołecki 
jest czynnikiem motywującym, dzięki 
tym środkom na terenie naszej gminy 
już dużo się zrobiło a można zrobić 
jeszcze więcej. Dzięki temu, że te 
każde sołectwo dysponowało swo-
imi pieniędzmi udało się przeprowa-
dzić wiele ciekawy inicjatyw, zaan-
gażować do nich wile osób, pobu-
dzić aktywność mieszkańców. Od po-
czątku, kiedy jestem radnym zawsze 
byłem zwolennikiem istnienia fundu-
szu sołeckiego i nie mógłbym teraz 
zagłosować za jego wstrzymaniem. 
Ponadto propozycja pani wójt doty-
czy takiego okresu przejściowego we 
władzach gminy, nie wiemy dziś kto 
będzie wójtem w przyszłej kadencji, 
jaka będzie rada gminy i czy zechcą 
przywrócić fundusz, potrzeby w gmi-
nie zawsze będą i zawsze na coś bę-
dzie brakowało pieniędzy i zawsze 
będzie pokusa skorzystać z funduszu 
sołeckiego, więc dlatego głosowa-
łem przeciwko propozycji pani wójt. 
Gdyby taka propozycja padła rok, 
czy dwa lata wcześniej wtedy mogli-
byśmy wyrazić zgodę i trzymać pa-
nią wójt za słowo, a dziś w sytuacji 
przedwyborczej byłoby to decydo-
wanie za przyszłego wójta i przyszłą 
radę.

 R.T. – Czy mam rozumieć, że 
oczyszczalnia ścieków nie jest dla 
pana ważną inwestycją?

B.S. – Oczywiście, że jest to dla 
mnie jeden za najważniejszych pro-
blemów naszej gminy. Myślę, że ko-
lejna kadencja, przyszły wójt, radni 
powinni zająć się tym tematem 
szczególnie mocno. Dziś nasz sys-
tem oczyszczania ścieków jest nie-
wydolny, grożą nam kary za niespeł-
nianie norm oczyszczania ścieków, 
z kolei kary mogą być wrzucone  
w ceny wody i ścieków. Budowa no-

wej oczyszczalni ścieków to bardzo 
kosztowna inwestycja i zapewne jej 
realizacja przyblokuje trochę inne 
potrzeby mieszkańców gminy, ale nie 
można już tej inwestycji odkładać. 

R.T. – Jakie inne przedsięwzię-
cie poza oczyszczalnią ścieków 
uważa pan za istotne dla gminy 
Warnice?

B.S. – Planujemy utworzyć w na-
szej gminie przy jeziorze Miedwie 
Centrum Ratownictwa, mamy już 
łódź ratunkową, ma tam być świe-
tlica. Będzie to inwestycja na kwotę 
około 4 miliony złotych, ja jestem za 
tą inwestycją i mam nadzieję, że uda 
się ten projekt zrealizować. Drugie 
ważne dla naszej społeczności przed-
sięwzięcie to Centrum Integracji Spo-
łecznej w Wójcinie, gdzie nie ma żad-
nej świetlicy, będzie to budowa świe-
tlicy wraz zagospodarowaniem te-
renu, według mnie, bardzo ważna dla 
mieszkańców inwestycja, na którą 
czekają i mam nadzieję, że będzie ona 
zrealizowana. Jest jeszcze mnóstwo 
innych planów w ramach programu 
rewitalizacji gminy, na które można 
pozyskać środki zewnętrzne, oczywi-
ście po rozpoczęciu budowy oczysz-
czalni będzie trudno wygospodaro-
wać w budżecie gminy wolne środki 
na realizację kolejnych zadań, ale od 
tego, żeby szukać nowych źródeł pie-
niędzy jest wójt, radni by pomagać 
i te zadania czekają przyszłe władze 
gminy Warnice, trzeba działać. Mu-
simy zdać sobie sprawę, że nasza 
gmina jest typowo rolnicza, nie mamy 
dużych zakładów pracy, ale powoli 
rodzą się szanse jeżeli chodzi o tury-
stykę, mamy plażę, w którą gmina in-
westuje od kilku lat, mamy w gminie 
gospodarstwa agroturystyczne i to 
jest także pewna szansa rozwoju dla 
naszej gminy.

RT

Radny Bogdan Skoczek

Mądry pyrzyczanin po lenistwie?
Podwórka Talentów NIVEA to wyjąt-

kowe, jedyne w swoim rodzaju miejsca, które 
zostały zaprojektowane specjalnie po to, by 
integrować i zachęcać dzieci do ruchu na świeżym powietrzu.  W 3 strefach, 
sportowej, naukowej i artystycznej, każde z dzieci może indywidualnie rozwijać 
swoje talenty, a także spędzać czas z rówieśnikami i rodziną. To idealny sposób 
na łączenie nauki i ćwiczeń z zabawą!  O taki kompleks z lokalizacją przy Szkole 
Podstawowej przy ulicy Rejtana walczą mieszkańcy Pyrzyc. Na dzień składania 
gazety, Pyrzyce znajdowały się na miejscu piątym w kategorii miast do 20 ty-
sięcy mieszkańców, należy dodać, że w każdej kategorii wygrywa tylko 5 lokali-
zacji, a Pyrzycom depcze po piętach Zespół Szkół w Łączniku, z różnica zaled-
wie 55 głosów. By nie okazało się, że mądry pyrzyczanin po lenistwie, a było do 
nagrody tuż, tuż, należy wziąć się do ostrego głosowania, a wystarczy: wejdź na 
stronę PODWÓRKO.NIVEA.PL, załóż konto na PODWÓRKO.NIVEA.PL, za-
loguj się znajdź Szkołę Podstawową w Pyrzycach, zagłosuj, głosuj codziennie, 
aż do 21.06.2018

Nie narzekaj, nie marudź, nie pisz na Facebooku, że się nie uda, tylko gło-
suj !!!!!!! 
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Gmina Miasto Koszalin, Gmina 
Pyrzyce, Gmina Sianów zwyciężyły 
w tegorocznej edycji konkursu Mar-
szałka Województwa Zachodniopo-
morskiego o tytuł „Samorządowego 
Lidera Współpracy z NGO 2018”. 
Wyróżnieni, oprócz honorowego ty-
tułu, otrzymali także dotację w wy-
sokości 5 tys. zł na dalsze działania 
wspierające współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi. Konkurs za-
chodniopomorskiego marszałka or-
ganizowany jest od 2012 roku i ma 
na celu nagrodzenie tych samorzą-
dów, które najefektywniej współ-
pracują z organizacjami pozarządo-
wymi. Doceniane są zarówno roz-
wiązania w zakresie finansowej, jak  
i niefinansowej pomocy. Komisja 
konkursowa przy ocenie wniosków 
brała pod uwagę, czy samorządy 
m.in. prowadzoną ewidencję orga-
nizacji, konsultują akty prawne, zle-
cają zadania publiczne organizacjom 
pozarządowym, prowadzą szkolenia, 
mają konkurs ma wkłady własne.

– W tej edycji konkursu postano-
wiliśmy, że samorządy, oprócz tytułu  

i statuetki, otrzymają także dotację na 
dalsze działania wspierające współ-
pracę z organizacjami pozarządo-
wymi. Chcemy realnie doceniać naj-
aktywniejsze miasta i miasteczka, ale 
także motywować innych włodarzy 
do tworzenia jak najlepszych warun-
ków współpracy z NGO-sami. Trzeci 
sektor to niezastąpiony partner w re-
alizowanych na poziomie lokalnym 
i wojewódzkim projektów społecz-
nych, kulturalnych czy profilaktycz-
nych – mówi Marszałek Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Olgierd 
Geblewicz. 

5 czerwca 2018 roku w Operze 
na Zamku w Szczecinie nagrodę w 
formie okolicznościowej statuetki 
oraz bonu w wysokości 5.000 zł do 
wykorzystania na dalsze działania 
wspierające współpracę z organiza-
cjami pozarządowymi, z rąk Wice-
marszałka Województwa Zachodnio-
pomorskiego Jarosława Rzepy ode-
brała Marzena Podzińska, Burmistrz 
Pyrzyc.

PP 

Te samorządy są liderami we współpracy 
z organizacjami pozarządowymi

W tegorocznych wyborach sa-
morządowych wiele zmian, tych o 
których już wiemy i pewnie jeszcze 
kilka, o których się dowiemy, cho-
ciażby kamery monitoringu w każ-
dym lokalu wyborczym, które już 
niedługo zostaną wykreślone z Ko-
deksu Wyborczego, bo zabraniają 
tego przepisy RODO, a o których po-
słowie zapomnieli. Inny problem to 
brak chętnych do wykonania roboty 
Urzędnika Wyborczego, nowej insty-
tucji w Kodeksie Wyborczym.  

Do zadań urzędników wybor-
czych będzie należeć m. in. przygoto-
wanie i nadzór nad przebiegiem wy-
borów w komisjach wyborczych, czy 
dostarczenie kart do głosowania do 
obwodowych komisji wyborczych. 
Wysokość wynagrodzenia za miesiąc 
pracy urzędnika wyborczego wyno-
sić będzie 4473,55 zł, przy założe-
niu, że będzie on wykonywał swoje 
zadania w pełnym miesięcznym wy-
miarze czasu, urzędnik nie może nad-
zorować gminy, w której zamiesz-
kuje lub pracuje. W uzasadnionych 
przypadkach, ze względu na za-
kres wykonywanego zadania, komi-
sarz wyborczy może podjąć decyzję  
o zwiększeniu lub zmniejszeniu usta-
lanej proporcjonalnie kwoty, z za-
strzeżeniem, że kwota wynagrodze-
nia nie może być większa niż 4473,55 
zł za miesiąc pracy. Przepisy ustawy 
Kodeksu wyborczego nie przewidują 

zwrotu kosztów dojazdu urzędnika 
wyborczego do gminy, w której będzie 
on pełnił swoją funkcję. Kandydat na 
urzędnika wyborczego musi być za-
trudniony w administracji rządowej lub 
samorządowej, albo w jednostkach im 
podległych lub przez nie nadzorowa-
nych, urzędnik wyborczy nie może na-
leżeć do partii politycznych, nie może 
też nim zostać osoba skazana prawo-
mocnym wyrokiem za przestępstwo 
umyślne ścigane z oskarżenia publicz-
nego lub umyślne przestępstwo skar-
bowe. Na czas wykonywania wybor-
czych obowiązków, taka osoba bę-
dzie mieć prawo do urlopu, ale bez 
prawa do wynagrodzenia przez swo-
ich dotychczasowych pracodawców. 
W powiecie pyrzyckim już tylko 
gmina Przelewice nie ma swojego 
urzędnika wyborczego, ale sytuacja 
w kraju jest w tym temacie nie naj-
lepsza, posłowie już myślą, jak zmie-
nić wymagania w stosunku do kan-
dydatów na urzędnika wyborczego, 
by zapełnić niedobory. Można się za-
stanowić, jak te wybory zostaną prze-
prowadzone,  gdy posłowie mocno 
obniżą wymagania. Swoją drogą 
trudno dziwić się, że brak chętnych, 
teksty o tym, że w poprzednich wy-
borach to nie wszystko było w po-
rządku słyszymy co rusz i jak tu się 
nie bać, że jak popełnię jako wybor-
czy urzędnik, wyborczy błąd to wylą-
duję w więzieniu. 

W gminach naszego powiatu 
mamy następujących urzędników 
wyborczych:
Gmina Bielice - Wiktor Fornalczyk 
Gmina Kozielice - Paulina Stój 
Gmina Lipiany - Katarzyna Aneta 
Pasterska 
Gmina Pyrzyce - Ewelina Michalina 
Janik 
Gmina Warnice - Barbara Marek 

Tylko w Przelewicach brakuje 
urzędnika wyborczego

15 maja 2018 roku zakończyły się prace związane z realizacją zadania 
„Przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechowo”. 
Wykonawcą była Firma Handlowo-Usługowa „GEKO” Wojciech Gryczka z 
siedzibą w Mierzynie, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego, koszt 
zadania wyniósł 500 000,00 złotych.

Zakończono przebudowę świetlicy wiejskiej
w Mechowie 

16 kwietnia upłynął ostateczny 
termin na przyjmowanie zgłoszeń 
od chętnych, by pracować przy wy-
borach samorządowych, a w skali 
kraju, tak jak i w Przelewicach, na-
dal brakuje urzędników, ponadto 
większość kandydatów nie ma żad-
nego doświadczenia przy organizacji 
wyborów. 

PP
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Jesteśmy lokalną grupą działania, która realizuje dwufunduszową strategię rozwoju współfinansowaną przez Unię Europejską na lata 2014-2020 z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Obszar naszego działania  to 14  gmin województwa zachodniopomorskiego, 
położonych w trzech powiatach - powiat stargardzki: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard, Suchań;  powiat py-
rzycki: Bielice, Kozielice, Pyrzyce, Warnice; powiat gryfiński: Stare Czarnowo. 

W ramach współpracy trzech lokalnych grup działania realizujemy projekt pn. Bogactwo naszych wód - promocja obszarów historycznie związanych  
          z rybactwem. Pierwszym zadaniem był  „PIKNIK RODZINNY Z RYBKĄ W TLE„  zrealizowany 9 czerwca w Pyrzycach przy zbiorniku Sicina, który był atrakcją 
       i zgromadził nie tylko pyrzyczan.

Celem projektu jest promocja obszarów historycznie związanych z rybactwem  w tym bogactwa naszych wód, promocji dziedzictwa kulturowego rybactwa oraz 
      w szerokim zakresie edukacja rybna. 

Partnerzy projektu współpracy zapraszają na organizowane na obszarze swoich Lokalnych Grup Działania imprezy: 
7 lipca Stowarzyszenie "Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim zaprasza na  imprezę  "Nie siedź w domu rusz nad wodę" do Cieszyna na Wyspa Ostrów 

        na Jeziorze Siecino w gminie Złocieniec  oraz 29 września spotkanie plenerowe pn. "Turystyka wędkarstwa szansą rozwoju regionu" w Domu Kultury  Złocieńcu
18 sierpnia Stowarzyszenie "Lider Pojezierza"  zaprasza na Targi Rybackie w Dębnie, nad jeziorem Lipowo oraz 
25 sierpnia Zawody  spinningowe z łodzi/pontonów pn. "Rybka z pietruszką";  nad jeziorem Karsko-Nowogródek

Ogłosiliśmy kolejne 4 konkursy z PROW i 1 konkurs z PO Rybactwo i Morze:
PROW - nabór wniosków od 15 czerwca 2018 r. do  13 lipca 2018 r. 
Zakres tematyczny - zachowanie dziedzictwa lokalnego. Wnioskodawcą mogą być tylko JST, organizacje pozarządowe i parafie. Limit dostępnych  

      środków: 302 253,00 zł.  

Zakres tematyczny - niekomercyjna infrastruktura kulturalna. Wnioskodawcą mogą być wyłącznie: JST, instytucje kultury  i organizacje  
      pozarządowe. Limit dostępnych środków: 683 416,24 zł. 

Zakres tematyczny - niekomercyjna infrastruktura rekreacyjno-sportowa. Wnioskodawcą mogą być tylko jednostki sektora finansów publicznych  
      i organizacje pozarządowe. Limit dostępnych środków: 922 409,46  zł.

PROW- nabór wniosków od 29 czerwca 2018 r. do  27 lipca 2018 r.
Zakres tematyczny - Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez  

      podejmowanie działalności gospodarczej
Formy wsparcia: premia 50.000,00 zł. Limit dostępnych środków: 300 000,00 zł.

POR i M- nabór wniosków  od 4 czerwca 2018 r.  do 3 lipca 2018 r. 

Zakres tematyczny - Tworzenie, rozwój i wyposażenie publicznej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na obszarach historycznie lub terytorialnie 
       związanych z działalnością rybacką. Wnioskodawcy: JST i jednostki im podległe oraz organizacje pozarządowe. Limit środków w naborze:  288 648 zł.  

Zapraszamy na stronę Stowarzyszenia www.wir-lgd.org.pl., szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się w zakładce konkursy.

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie informuje

28 maja w Urzędzie Miejskim w 
Pyrzycach odbyło się spotkanie Py-
rzyckiej Rady ds. Dziedzictwa Kul-
turowego „Pirissa”. Tematem głów-
nym spotkania był inicjowany przez 
Honorowych Obywateli Gminy Py-
rzyce: Jerzego Goclika, Józefa Kę-
dziorę i Edwarda Rymara, złożony do 
Burmistrz Pyrzyc wniosek o utwo-
rzenie w przestrzeni publicznej mia-
sta Pyrzyce pomnika upamiętniają-
cego osoby, które „po latach odgru-
zowania zniszczonych przez dzia-
łania wojenne w 1945 roku Pyrzyc, 
brały aktywny udział w tworzeniu 
miasta i zabudowaniu go na nowo”. 

W spotkaniu uczestniczyli człon-
kowie Pyrzyckiej Rady ds. Dzie-
dzictwa Kulturowego „Pirissa”, Ma-

rzena Podzińska, Burmistrz Pyrzyc 
oraz zaproszeni goście. Burmistrz 
Pyrzyc poinformowała, że zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, w celu 
utworzenia pomnika, należy przepro-
wadzić odpowiednie procedury ad-
ministracyjne, a co za tym idzie kon-
sultacje społeczne z mieszkańcami. 

Ostateczny projekt należy przed-
łożyć Radzie Miejskiej w Pyrzycach, 
celem podjęcia uchwały. Na kolej-
nym spotkaniu Pyrzyckiej Rady ds. 
Dziedzictwa Kulturowego „Pirissa” 
ma zostać doprecyzowana nazwa po-
mnika oraz treść pamiątkowego na-
pisu przez inicjatorów przedsięwzię-
cia oraz członków rady.

PP

SPOTKANIE PYRZYCKIEJ RADY
DS. DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
„PIRISSA” W SPRAWIE 
UTWORZENIA POMNIKA
UPAMIĘTNIAJĄCEGO 
BUDOWNICZYCH POLSKICH PYRZYC
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Sonda

Sprzedam działkę budowlaną o pow. 40 arów, w tym staw 15 arów. Działka 
znajduje się w Lipianach przy ul. Pyrzyckiej, dojazd od strony Osiedla Podmiej-
skiego. Na działce przyłącze kanalizacyjne. 90 tys do negocjacji   

tel. 731725270

Kilka dni temu postanowiliśmy redakcyjnie 
sprawdzić, czy w gminach powiatu pyrzyckiego 
od początku funkcjonowania świadczenia doko-
nywane były zwroty przyznanych i wypłaconych 
świadczeń 500+ i z informacji otrzymanych z 
Ośrodków Pomocy Społecznej wynika:

► Gmina Warnice – 12 tysięcy złotych niena-
leżnie pobranych świadczeń, które były wypłacone 
7 rodzinom, zwroty spowodowane były tym, że 
pobierający świadczenie nie poinformowali OPS o 
zmianie sytuacji materialnej.

► Gmina Bielice – 9,3 tysiąca złotych niena-
leżnie pobranych świadczeń, które były wypłacone 
4 rodzinom, jeden powód to niepodanie, że jedno 
z małżonków zatrudnione jest za granicą jest to 
kwota do zwrotu 7 tysięcy spłacane na raty, a 3 to 
niepoinformowanie przez pobierającego świadcze-
nie OPS o podjęciu zatrudnienia.

► Gmina Pyrzyce – 15,5 tysięcy złotych nie-
należnie pobranych świadczeń, które były wypła-
cone 8 rodzinom, zwroty spowodowane były tym, 
że pobierający świadczenie podjęli zatrudnienie to 
6 rodzin, otrzymanie zasiłku rodzicielskiego, co 
się wiązało z przekroczeniem kryterium dochodo-
wego 1 rodzina i jeden przypadek, kiedy dziecko 
nie przebywało pod opieką rodziców (sprawa są-
dowa) i wtedy rodzice nie mogli otrzymywać 
świadczenia.  Nie poinformowali OPS o zmianie 
sytuacji materialnej.

► Gmina Lipiany - stan należności z tytułu 
nienależnie pobranych świadczeń wychowaw-
czych na terenie gminy Lipiany wynosi 15 737 zł.  
Powyższa kwota została ustalona po uprzednim 
wszczęciu postępowania administracyjnego, a na-
stępnie w drodze wydania decyzji administracyj-
nej. Nienależnie pobrane świadczenie dotyczyło 8 
rodzin / ośmiorga dzieci. Zwrotu nienależnie po-
branych świadczeń na dzień dzisiejszy dokonano 
na kwotę 9 324 zł. pozostałe należności są w trak-
cie spłat. Nienależnie pobrane świadczenia usta-
lono ze względu na przekroczenie kryterium do-
chodowego uprawniającego do przyznania prawa 
do świadczenia z powodu podjęcia zatrudnienia, co 
skutkowało osiągnięciem wyższych dochodów niż 
w momencie składania wniosku o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego.

► Gmina Przelewice – nie było zwrotów
► Gmina Kozielice – nie było zwrotów 
            
Jak widać z powyższych przekazanych nam in-

formacji, zdecydowana większość zwrotów nastą-
piła w wyniku zatrudnienia i zmiany sytuacji ma-
terialnej, tylko jeden przypadek w OPS Pyrzyce 
związany był z przebywaniem dziecka w rodzinie 
zastępczej nie pod opieką rodziców.

PP

500 +
do zwrotu

Każdy samorząd ma swój inwestycyjny Mount 
Everest, dla Starostwa Pyrzyckiego zapewne jest 
to remont ulicy Staromiejskiej w Pyrzycach, a dla 
gminy Pyrzyce remont ulicy Głowackiego, wielo-
milionowa inwestycja, którą obiecywali wykonać 
przez kilkanaście lat wszyscy rządzący gminą Py-
rzyce. Wszyscy deklarowali to przed wyborami 
w tak zwanej kampanii wyborczej, później jak 
zasiedli w fotelu burmistrza czy radnego, temat 
ulicy Głowackiego, ze względu na potężne koszty, 
schodził na szósty plan. Czy także ta kadencja py-
rzyckich władz zakończy się obejściem tematu ze 
względu na koszty?

„W tym miesiącu złożę pod obrady Rady Miej-
skiej projekt uchwały wprowadzający do realizacji 
zadania, które dotyczą ulicy Głowackiego, to jest:

1.Przebudowa ul. Głowackiego w Pyrzycach,
2.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej  

i deszczowej w ul. Głowackiego w Pyrzycach.
 
Zadania będą realizowane w latach 2018-

2019, na realizację zadań złożyliśmy wniosek o fi-
nansowe wsparcie do Urzędu Wojewódzkiego w 
ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju 
oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wspar-
cie Lokalnej Infrastruktury Drogowej i oczekujemy 
na jego rozstrzygnięcie. Jeżeli chodzi o koszt, to na 
tym etapie realizacji inwestycji nie może on zostać 
podany z uwagi na uregulowania prawne zawarte 
w ustawie prawo zamówień publicznych” – prze-
kazała nam burmistrz Marzena Podzińska.

PP

Będzie remont ulicy Głowackiego

Czy pamiętasz swojego nauczyciela?

Pamiętam panią Ślusarczyk, uczyła w Brze-
sku w latach 50-tych, 60-tych kilku przedmiotów, 
między innymi języka polskiego, i matematyki, 
zapamiętałem ją, bo była bardzo sympatyczna, 
zresztą, kiedyś, to byli całkiem inni nauczyciele, 
jak dzisiaj.

Ja pochodzę z rodziny nauczycielskiej, moja 
mama była nauczycielką, żona, siostra też, ale ja 
ze swoich lat nauki zapamiętałem wspaniałego 
nauczyciela, pana Świeca Jana, tak pięknie opo-
wiadał, a było to w latach 70-tych.

Szczególnie zapadła mi w pamięć pani Zduno-
wicz, matematyczka ze Stargardu, wspaniała sym-
patyczna kobieta, miała podejście do uczniów, a 
było to w latach 80-tych.

Pamiętam szkołę w Łapach w Białostockiem, 
uczył tam nauczyciel, nazwiska nie pamiętam, bo to 
lata 50-te były dawno już, miły, sympatyczny, umiał 
się dogadywać z uczniami, takich nauczycieli za-
wsze miło się wspomina.

Miło wspominam panią Magdalenę Rutkow-
ską, uczyła mnie w gimnazjum i to ona zainspiro-
wała mnie do nauki biologii, dzięki niej też byłem 
na olimpiadzie w Warszawie z tego przedmiotu, 
uczyła w gimnazjum w Pyrzycach na Rejtana, jeżeli 
będzie czytała moją wypowiedź, to bardzo serdecz-
nie ją pozdrawiam.
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 W poprzednim numerze opisana zo-
stała działalność Johanna Knipstro, znanego 
teologa i reformatora religijnego, zwolennika 
Marcina Lutra, który za swoje poglądy w 1518 
roku został zesłany do Pyrzyc i osadzony w 
klasztorze franciszkanów. Warto przyjrzeć się 
bliżej działalności tego zakonu na Pomorzu  
i Pyrzycach.

Franciszkanizm to ruch religijny, który zo-
stał zainicjowany w Europie w XIII w. w ło-
nie Kościoła katolickiego, którego pierwszymi 
protagonistami byli św. Franciszek z Asyżu  
i jego naśladowcy. Na Pomorze pierwsi fran-
ciszkanie przybyli już w 1240 roku do Szcze-
cina. Kolejnymi miastami ich obecności były: 
Gryfice (1264), Choszczno (po 1285), a w 
1286 Pyrzyce. Pod tą datą wymieniony jest 
gwardian Johann von Koswig. Klasztor py-
rzycki powstał, zanim nowe miasto otoczono 
murami, bo zlokalizowano go w południowo-
-wschodnim narożniku obok Baszty Mniszej, 
którą bracia mieli w opiece i której bronili.  
O klasztorze nie pozostało wiele informacji. 
Według statutów kapituły kamieńskiej z ok. 

Franciszkanie na ziemi pyrzyckiej

1380 roku pyrzyccy bracia mieli obowiązek do-
starczać co roku na Zielone Święta do Kamienia 
Pomorskiego łaszt „dobrego piwa pyrzyckiego”, 
cztery beczki piwa stargardzkiego, 10 mitr farby 
brunatnej i niebieskiej. Wiadomo również, że 
franciszkanie mieli w Stargardzie domeczek 
noclegowy, dla celów prowadzenia działalności 
żebraczej. Mieszkało tam dwóch zakonników. 

Franciszkanie w Pyrzycach przebywali do 
1535 roku. Kościół w 1585 roku był już zruj-
nowany. Resztki muru kościelnego istniały jesz-
cze w 1784 roku i przetrwały do XX wieku. W 
XX wieku był tu tylko zaledwie krużganek z ko-
ścioła, rozebrany w latach pięćdziesiątych tego 
wieku. W budynku klasztoru po wyprowadze-
niu szkoły od 1916 r. była biblioteka, księgarnia  
i muzeum regionalne. Budynek spłonął w 1945 
r., a zbiory muzealne rozwieziono wraz z gru-
zami. Gotycka studnia, wspomniana w 1585 
r., wykonana z wielkich kamieni polnych, wi-
doczna na szkicu z 1930 r. 4 została całkowi-
cie zasypana ok. 1970 r.  Klasztor przetrwał do 
1945 roku.

Franciszkanizm to przykład wiary rado-
snej, prostej, opierającej się na miłości pły-
nącej z wszechogarniającego umiłowania 
do świata i wszelkiego stworzenia, (które 
są dobre, bo stworzone przez Bożą miłość), 
miłości poddanej ewangelicznym, dosłow-
nie pojmowanym nakazom miłosierdzia, 
ubóstwa, braterstwa. W/g św. Franciszka 
człowiek jest bytem harmonijnym w świe-
cie, który jest piękny i wszystkie stworze-
nia tworzą z człowiekiem jedną, wielką ro-
dzinę, zaś Bóg jest Stwórcą i Gospodarzem 
świata.

Znani franciszkanie to oczywiście Fran-
ciszek z Asyżu, ale również Klara z Asyżu, 
Antoni z Padwy, Maksymilian Maria Kolbe, 
czy Ojciec Pio z Pietrelciny.

Na zdjęciu klasztor franciszkanów  
w Pyrzycach. Widokówka bez obiegu pocz-
towego. Producent: Verlag von Hugo Bac-
ke’s Buchhandlung Pyritz.
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26 maja ks. kan. Mirosław Gę-
bicki obchodził  50-lecie Służby 
Bożej. Na uroczystości obecny był 
kolega seminaryjny ks. dr Antoni 
Tomala TChr., który również świę-
tował 50-lecie swego kapłaństwa.  
Z tej okazji w kościele parafialnym 
pw. Świętej Trójcy w Żukowie od-
prawiono uroczystą mszę świętą 
dziękczynną w intencji jubilatów, 
której przewodniczył dostojny ju-
bilat. Wraz z księdzem kanonikiem 
Eucharystię koncelebrowali: ka-
znodzieja ks. dr Andrzej Wańka, 
ks. kan. Leszek Konieczny, ks. kan. 
Czesław Fryska oraz kapłani z de-
kanatu pyrzyckiego i gminy Przele-
wice oraz pierwszy proboszcz para-
fii ks. kan. Stanisław Piekarz.

Po kazaniu, które wygłosił ks. 
dr Andrzej Wańka, z ramienia ks. 
arcybiskupa, obrzędowi Złotego 
Jubileuszu Kapłaństwa przewod-
niczył ks. dziekan Grzegorz Ha-
rasimiak. Wręczając Jubilatowi 
Krzyż powiedział: „Przyjmij krzyż 
Chrystusa, znak Jego zwycięstwa. 
Bóg, który Cię prowadził od czasu 
młodości, i w podeszłym wieku Cie-

Złoty Jubileusz Kapłaństwa ks. kan. Mirosława Gębickiego

bie nie opuści. Wpatrzony w krzyż 
Zbawiciela dąż wytrwale do wy-
znaczonego kresu, którym jest Je-
zus Chrystus. Do Niego należą czas 
i wieczność, Jemu chwała i pano-
wanie przez wszystkie wieki wie-
ków. Amen”.

Na zakończenie mszy św. ks. 
kanonik wyraził swą wdzięczność 
przede wszystkim Bogu za Dar Ka-
płaństwa. Z kolei na ręce ks. dzie-
kana jubilat podziękował Kościo-
łowi Szczecińsko-Kamieńskiemu 
z jego pasterzami za inkardyna-
cję do diecezji i możliwość po-
sługi w trzech parafiach. Wyraził 
też wdzięczność pod adresem ro-
dziny, na której miłość i oddanie 
zawsze mógł liczyć. Wśród księży 
na pierwszym planie dziękował ks. 
prałatowi Janowi Kazieczce, który 
przyjął go do pracy w tak dużej  
i wzorcowej na tamte czasy para-
fii w Policach, po jego powrocie  
z Australii. Ks. Jan okazał się praw-
dziwym bratem i zawsze służył do-
brym słowem i radą. Podziękował 
też księżom dziekanom i kapłanom 
za dobrą współpracę, życzliwość  

i duchowe wsparcie oraz radom pa-
rafialnym w Żukowie, Przywodziu 
i Lubiatowie, a także parafianom 
za wszelkie dobro, ludzką życzli-
wość, ofiarność i za modlitewne 
wsparcie. 

Księżom jubilatom jeszcze raz 
życzymy wiele zdrowia i obfito-
ści Darów Ducha Świętego oraz 
życzliwych ludzi na dalszej drodze 
życia.

Anna Garzyńska
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, 
NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 11/2018, nr 
12/2018, nr  13/2018, nr 14/2018, nr 15/2018, nr 16/2018, 
nr 17/2018, nr 18/2018, nr 19/2018, nr 20/2018 przeznaczo-
nych 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 nieru-
chomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. zm.) 

19 maja weszło w życie rozpo-
rządzenie przyjęte przez Radę Mini-
strów w sprawie wynagradzania pra-
cowników samorządowych. 

W ramach rozporządzenia zapla-
nowane zostało obniżenie wynagro-
dzeń osób zarządzających gminami, 
będzie ono obowiązywać od 1 lipca 
2018 roku. W/w dokument wprowa-
dza obniżenie o 20 % najniższego i 
maksymalnego wynagrodzenia wój-
tom, burmistrzom i prezydentom 
miast. 

Jak już większość pewnie wie, 
jest to pokłosie wtopy „dobrej 
zmiany”, kiedy to była premier Be-
ata Szydło podbijała miesięczne 
dochody ministrów dodatkowymi 
premiami, sprawa ujrzała światło 
dzienne, a notowania PiS poszybo-
wały w dół. By załagodzić oburzenie 
suwerena, Jarosław Kaczyński naka-
zał wszystkim premie oddać i zarzą-
dził finansową dietę dla posłów, se-
natorów i samorządowców, a dla mi-
nistrów, którzy premiami przeskro-
bali nie. Pominiemy odchudzanie 
posłów i senatorów, przejdźmy do 
wynagrodzeń na poziomie samorzą-
dowym, bo nikt dziś nie jest w sta-
nie powiedzieć co prezydent, bur-
mistrz, wójt mieli wspólnego z pre-
miami w rządzie Beaty Szydło, co w 
tym zakresie przeskrobali i dlaczego 
zostali  za te premie ukarani. Ale już 
dziś nie ma to znaczenia, od 1 lipca 
rady miast i gmin będą zgodnie z roz-
porządzeniem musiały obniżać śred-
nio o 20 procent minimalne i mak-
symalne wynagrodzenie zasadnicze 
swoim burmistrzom, wójtom i prezy-
dentom. I tu przechodzimy do tytuło-
wej inicjatywy 4 radnych z Kozielic, 
którzy na ostatniej sesji, po udziele-
niu wójtowi Piotrowi Rybkowskiemu 
absolutorium postanowili (zaskaku-
jąc tym innych radnych) wprowa-
dzić pod obrady jeszcze jeden punkt  
w porądku obrad i podwyższyć wój-
towi wynagrodzenie. …..uważam że 
jest to nie fair, bo jeżeli chcieli so-
bie zmniejszać wynagrodzenie po-
słowie, to ja się z tym zgadzam, nie 
ma problemu, ale nie mogli decydo-

Rada gminy Kozielice
chce poprawiać 
„dobrą zmianę”

wać o wynagrodzeniu wójtów i bur-
mistrzów. Niestety, nastąpi to z dniem 
1 lipca i dlatego uważam, że uczci-
wie jest, żeby podnieść wójtowi pen-
sję, żeby mniej stracił, bo od 1 lipca 
on ewidentnie straci. Jak wejdzie 
ustawa w życie, to wójt dostanie o 
20 % mniej od wynagrodzenia za-
sadniczego i pozostałe dodatki też 
będą mniejsze. To wysoka rada po-
winna zdecydować, czy mam rację  
w tym, co mówię, czy nie mam racji 
– powiedział radny Waldemar Baran. 

Po opinii radcy prawnego, głos 
nie przeciwko samemu pomysłowi 
podwyższenia wynagrodzenia wój-
towi, ale przeciwko sposobowi pro-
cedowania nad nim zgłosił radny 
Robert Sujka, przypomniał radnym 
wnioskodawcom uchwały, że po raz 
kolejny próbują takie tematy wrzucać 
na sesje bez dyskusji na komisjach 
i bez analizy. Po kolejnej przerwie  
i kłótniach radnych, przewodni-
czący rady dopuścił wniosek 4 rad-
nych dotyczący podwyżki wynagro-
dzenia dla wójta pod głosowanie, 4 
było za, 4 przeciw i 6 wstrzymało 
się od głosu i wniosku nie wprowa-
dzono do porządku obrad. Zapewne 
wniosek wróci pod obrady ko-
lejnej sesji i komisji tylko w 
bardziej cywilizowany sposób,  
a nie białoruski. I mimo że wójt 
Kozielic jest jednym z najlepiej 
zarabiających samorządowców 
w powiecie pyrzyckim, to je-
stem za tym, by w tym przy-
padku wyrównać mu stratę w 
wynagrodzeniu spowodowaną 
praktykami premiowymi pre-
mier Szydło.

Zapewne jest to pierwsza  
z wielu prób, które będą po-
dejmować rady gmin w ca-
łej Polsce, by przeciwsta-
wić się działaniom większo-
ści sejmowej, która zadziałała 
„pod publiczkę” jak powie-
dział poseł Ryszard Terlecki  
z PIS. Jest taka ogólnie znana 
zasada, że nie zmienia się zasad 
gry w trakcie gry, jeżeli wójto-
wie, burmistrzowie czy prezy-

denci decydowali się na kandydowa-
nie w 2014 roku i pracę na rzecz mia-
sta czy gminy to wiedzieli, na jakich 
zasadach taką decyzję podejmuję. 
Dziś z powodu ministerialnych pre-
mii, na kilka miesięcy przed końcem 
samorządowych kadencji zmienia 
się zasady gry i mnie akurat w tym 
przypadku nie oburza to, że wiele sa-
morządów będzie bronić swojej sa-
morządności tak, jak zrobili to w 
Kozielicach. 

Jeżeli już „dobra zmiana” chciała 
namieszać w wynagradzaniu wójtów, 
burmistrzów i prezydentów, to można 
było wejście w życie rozporządzenia 
połączyć z następną kadencją, wtedy 
może jakiś kandydat z powodu ob-
niżki, niższego niż się spodziewał 
wynagrodzenia zrezygnowałby. 

Dziś mam nadzieję, że w ślad 
rady gminy Kozielice (tylko bardziej 
profesjonalnie i transparentnie) pójdą 
inne samorządy powiatu pyrzyckiego 
i wyrównają swoim wójtom, burmi-
strzom to, co tzw. dobra zmiana za-
bierze. „Ministrowie i wiceministro-
wie w rządzie PIS otrzymywali na-
grody za ciężką, uczciwą pracę i te 
pieniądze się im po prostu należały” - 
oświadczyła w Sejmie premier Beata 
Szydło, ja dodam do tej wypowiedzi, 
że to co radni wyrównają swoim wój-
tom, burmistrzom gmin za ciężką, 
uczciwą pracę też się im należy i nikt 
do końca kadencji nie powinien tego 
odbierać.

RT
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PRAWO  I  GOSPODARKA§
Głównym oskarżonym był 

burmistrz J.M.O. Dziś 8 ze 
skazanych złożyło wnioski o pisemne 
uzasadnienie wyroku, jest to zapowiedź 
ewentualnego zaskarżenia wyroku, 
pozostali skazani uznali wyrok i jest 
on już prawomocny. Jeżeli chodzi o 
głównego sprawcę i organizatora pro-
cederu, byłego burmistrza Pyrzyc 
J.M.O. złożył on wniosek o pisemne 
uzasadnienie wyroku, co może sugero-
wać, że będzie zaskarżał wyrok sądu. 
Cała ósemka skazanych ma 14 dni na 
ewentualne zaskarżenie wyroku, licząc 
od momentu doręczenia im pisemnego 
uzasadnienia wyroku. Nasza redakcja, 
by zapoznać się dokładnie z całym pro-
cederem wyborczym, który był przed-
miotem postępowania, zwróciła się 
do sądu z prośbą o udostępnienie akt 
sprawy, dziś rozpoczynamy druk frag-
mentów informacji z tych akt:

Notatka Delegatury CBA w Szcze-
cinie 12.12.2014 r.

„……Uzyskane informacje wska-
zują, iż J.M.O.  w zamian za alkohol, 
zarówno w czasie pierwszej tury wybo-
rów jak i drugiej, miał nakłaniać osoby 
uprawnione do głosowania na jego 
osobę. Na jego polecenie i w jego imie-
niu grupa zaufanych mu osób dopusz-
czała się przestępstw przekupstwa wy-
borczego. Z informacji wynika, iż osoby 
zaufane i zaangażowane w proceder 
przestępczy są osobami głównie za-
trudnionymi w Gminie Pyrzyce lub po-
wiązanymi osobami z J.M.O.

Jak ustalono, najbardziej zaufa-
nymi osobami J.M.O. biorącymi udział 
w procederze były: Cz.G., R.M., A.K., 
Z.S., J.W., M.W., L.J., 

Z uzyskanych informacji wynika, 
iż najbardziej zaufaną osobą J.M.O. 
jest Cz.G., który jest jego wieloletnim 
współpracownikiem i był odpowie-
dzialny za rozlewanie nielegalnego al-
koholu w puste butelki i jego rozprowa-
dzanie. Dostarczaniem alkoholu w za-
mian za głosowanie na J.M.O. zajmo-
wała się bezpośrednio też R.M. i J.D. 
do tych celów mieli używać samochodu 
będącego własnością R.M. lub samo-
chodu J.M.O. Wskazane osoby miały 
stosować proceder przestępczy na te-
renie miasta Pyrzyce oraz wsi Żabów, 
Rzepnowo. Jak wskazują informacje, 
J.W. miał zajmować się nakłanianiem 
do głosowania na J.M.O w zamian za 
alkohol wyborców wsi Brzesko i oko-
lic. Podobnie M.W. miała dopuszczać 
się wskazanego procederu na terenie 
wsi Krzemlin i okolic. Posiadane infor-
macja wskazują, iż dystrybucją i dyspo-
nentem alkoholu., który był przechowy-
wany na obiektach sportowych OSIR 
Pyrzyce był Cz.G. Ponadto bieżącym 
dostarczaniem alkoholu oraz wręcza-

14 tomów korupcyjnych akt
niem go zajmowali się Z.S., A.K., oraz 
L.J.. Jak wskazują uzyskane informa-
cje wskazane osoby  w większości brały 
udział w procederze w zamian za osią-
gane korzyści majątkowe……..”  

To fragment pierwszej notatki funk-
cjonariuszy CBA w sprawie, można 
tam zauważyć inicjały osób, które nie 
zasiadły na ławie oskarżonych, a my na 
podstawie akt sprawy będziemy wyja-
śniać, dlaczego tak się stało. 

Kluczowym dla sprawy jest zezna-
nie K.W. jednego z oskarżonych i jed-
nocześnie świadków w sprawie, to na 
jego zeznania powołuje się prokurator 
w dniu 24.12.2014, kiedy to podejmuje 
decyzję o wszczęciu śledztwa i powie-
rza je CBA, poniżej cytujemy frag-
menty z zeznania świadka:

„W dniu 26 listopada 2014 roku ra-
zem z synem Piotrem robiliśmy w Py-
rzycach zakupy (..)po zrobionych zaku-
pach siedliśmy, żeby wypić piwo. Wtedy 
podszedł do nas J.D. z zeszytem w ręku, 
jest to osoba znana w Pyrzycach jako 
lokalny kombinator, około miesiąca 
wcześniej spotkałem go pod sklepem 
Biedronka, chwalił się, że J.M.O. bur-
mistrz Pyrzyc załatwił mu pracę w ra-
mach prac interwencyjnych, więc wie-
działem już, że on pracuje w gminie. 
Odszedłem na bok, żeby chłopaki nie 
słyszeli naszej rozmowy i on zapytał 
mnie, czemu nie byliśmy na I turze wy-
borów samorządowych. Ja chciałem go 
oszukać i powiedziałem: jak nie byli-
śmy?  A on wtedy: weź mi tu nie pier..
ol ja wiem że nie byliście, bo myśmy 
wszystko sprawdzili.- No to nie byli-
śmy i co z tego?  Wtedy ja wróciłem 
na ławkę, a on podszedł do nas i dal-
szą część rozmowy słyszeli znajomy i 
mój syn (..) wtedy przy nich powiedział, 
że żałujcie, bo taką libację żeśmy chło-
pakom zrobili, że co drugi chodził pi-
jany. Teraz musicie być, bo J.M.O. musi 
przejść. Potem spytał: to od ciebie ilu 
będzie z domu?  I wtedy wyjął taką 
kartkę, na której było tam zapisane ze 
30 nazwisk. Powiedziałem, że będzie 
nas czworo członków rodziny siebie 
żonę i dwóch dorosłych synów, możemy 
przyjść we trójkę, jeżeli żona będzie się 
źle czuła. Tak naprawdę zależało mi, 
żeby J.M.O. wygrał, bo jakieś 2-3 mie-
siące wcześniej spotkałem go w Urzę-
dzie Gminy i on wówczas obiecał, że 
załatwi mi pracę. Moja rodzina utrzy-
muje się obecnie z renty żony i z tego, 
co zarobią synowie i to nie są duże pie-
niądze na 4 dorosłe osoby i ja też chcia-
łem pracować. Kiedy to powiedziałem 
J.D. ilu nas pójdzie na wybory, to on 
zapisał sobie na tej liście imię i nazwi-
sko wszystkich członków naszej rodziny 
z jakiej miejscowości jesteśmy i kazał 
mi się przy tym podpisać, i tak samo 

J.D. zapisał mojego kolegę, który też 
mieszka w Rzepnowie i on też się pod-
pisał własnoręcznie. Następnego dnia 
szedłem z (…) ulicą Szczecińską w Py-
rzycach, kiedy podjechał swoim samo-
chodem J.M.O. Zatrzymał się przy nas 
i zapytał, czy idziemy do domu, a my, 
że nie bo mamy rowery, a on zapytał, 
czy będziemy na wyborach, powiedział: 
macie być na wyborach, bo ja muszę 
przejść. Powiedziałem, że jak obieca-
łem to będę, a on na to, bo ja będę was 
pilnował, czy byliście będę was pona-
glał przez telefon ja wiem, że on ma 
numer telefonu do mojej żony ten sam 
który podałem do protokołu, bo zasta-
wiłem go mu, kiedy pytałem go o pracę 
kilkanaście miesięcy wcześniej. Ja za-
pytałem go co z pracą dla mnie, a on 
powiedział -spokojnie wszystko będzie. 
Ja nie wiem, czy mój kolega to wszystko 
słyszał, bo padał deszcz i on już poszedł 
do naszych rowerów, ale  wiem, że on 
wtedy pojechał do nas do Rzepnowa. 
Kiedy dojechałem do wioski, to jego 
samochód stał pod świetlicą. Ja są-
dzę, że on był u sołtysowej, bo on z nią 
ma jakąś spółkę w tej świetlicy. Jakoś 
we czwartek około 9-tej w południe ro-
bię sobie coś na strychu. O Boże- usły-
szałem, że ktoś krzyczy na podwórku i 
wali w drzwi do mieszkania. Kiedy wy-
szła moja żona ktoś spytał, czy jestem, 
wtedy zszedłem ze strychu. J.D. do mnie 
zawołał i powiedział: chodź do samo-
chodu, a za kierownicą siedział Cz.G., 
on jest kierownikiem u J.M.O. na sta-
dionie, ja z początku nie wiedziałem o 
co chodzi, podszedłem od strony pasa-
żera za mną J.D. powiedział do Cz.G. 
daj mu, ja zapytałem co, a J.D., ano 
wódkę wam przywieźliśmy 4 wam star-
czy? Odpowiedziałem, że  tak. Alkohol 
był zapakowany w torby na tylnych sie-
dzeniach auta cały tył był zajęty, a jak 
dał mi wódkę J.D. powiedział, żebyście 
tylko na tych wyborach byli. Ja powie-
działem, że jak obiecałem to będę. Po-
tem zadzwonił do kogoś i powiedział : 
no już jedną wioskę żeśmy obskoczyli. 
Kiedy zakończył rozmowę J.D. powie-
dział do Cz.G.: dawaj musimy jechać, 
bo mamy jeszcze dużo do objeżdżenia. 
Ja tę wódkę zaniosłem do siebie do 
obórki i schowałem do kanapy, z po-
czątku myślałem, że to jest kupne, do-
piero w sobotę, kiedy mój syn z kolegą 
przyjechali z pracy spytałem, czy chcą 
wypić kielicha. Spytali się czy mam, po-
wiedziałem, że przywiózł mi J.D. po-
wiedziałem jeszcze, że zdziwiło mnie 
to i chyba on chce, żeby na te wybory 
iść, od wtedy więcej nie rozmawiali-
śmy na temat wódki i na kogo będziemy 
głosować, ja nikogo nie namawiałem. 
Dopiero jak otworzyliśmy tę wódkę to 
smakowała, jak denaturat . Popatrzyli-

śmy na butelki i dopiero zobaczyłem, że 
każda inna i wtedy zauważyłem, że nie 
miały banderoli, ani akcyzy, ani nie były 
fabrycznie zakręcone. Chłopaki tro-
chę wypili, może centymetr, a ja resztę 
wtedy to wylałem. W niedzielę 30 listo-
pada rano zadzwonił na telefon mojej 
żony L.J., zostawił on mi swoje meble 
po pożarze w garażu. To ten duży po-
żar miał miejsce w Pyrzycach, on wtedy 
wyzywał J.M.O., że ich oszukał wtedy 
spaliło się 10 rodzin obiecał im nowe 
mieszkania komunalne i nic z tego nie 
wyszło.  Jakiś miesiąc przed wybo-
rami jak się spotkaliśmy, to tak chwalił 
J.M.O, że aż mnie zdziwiło.

Kilka dni temu dzwonił do mnie 
z prośbą o pomoc, w przeprowadzce 
która ma być jutro nie wiem, czy do-
stał mieszkanie komunalne, ale może 
tak być. Kiedy 30 listopada zadzwonił 
do mnie telefon z pytaniem, czy byli-
śmy na wyborach, powiedziałem że się 
szykujemy. Wtedy powiedział, żebyśmy 
pilnie podjechali pod NETTO w Pyrzy-
cach jak będziemy jechać na wybory. 
Tak zrobiliśmy, czekał na nas w samo-
chodzie i dał nam  reklamówkę, w któ-
rej były 3 butelki wódki, to była wódka 
sklepowa,  była z banderolą, on powie-
dział to dla was i dodał to jedźcie i on 
też się śpieszy, nie powiedział nic wię-
cej dlaczego daje nam alkohol, a ja 
odebrałem, że te butelki miały związek 
z naszym głosowaniem. Potem poje-
chałem z synem i kolegą na wybory, że-
śmy zagłosowali i od tej pory J.D. ani 
L.J. się ze mną nie kontaktował. Po-
tem chłopaki tę wódkę wypili, a ja nie 
wiedziałem, że przyjmując alkohol J.D.  
i L.J. popełniłem przestępstwo. Nikogo 
nie namawiałem do głosowania. Żebym 
był świadom, że to takie coś, tobym na-
wet nie dotknął. Po wyborach ludzie w 
Pyrzycach gadali, że w dniu wyborów 
J.D. organizował balangę dla różnych 
takich meneli, żeby głosowali na Ole-
cha, były kiełbasa i wódka do oporu, 
potem chodzili po mieście i się chwalili, 
jaka to była impreza.”

Zamierzamy przeanalizować 14 to-
mów akt, by znaleźć odpowiedź na py-
tanie, dlaczego podejrzani, wymieniani 
jako pierwsi w notatkach CBA nie za-
siedli na ławie oskarżonych, dlaczego 
na ławie oskarżonych nie zasiedli ge-
nerałowie J.M.O., którzy towarzyszyli 
mu przez cztery lata kadencji i w trak-
cie kampanii o których pyrzyczanie 
wiedzą, postaramy się wyjaśnić, co się 
dzieje w sprawie alkoholu znalezionego 
przez Służby Celne w pomieszczeniach 
stadionu, będziemy też wyjaśniać, dla-
czego w aktach sprawy o korupcję wy-
borczą znalazły się dokumenty w spra-
wie rozbiórki młyna w miejscowości 
Brzesko.                                           R.T.

cd. ze str. 1
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O rozpoczęciu remontu kościoła w Lipianach już pisaliśmy, dziś wieża 
kościelna otoczona jest rusztowaniami aż po krzyż na szczycie i tam właśnie 
znajduje się kula, która niedługo zostanie otwarta i wydobyte zostaną z niej 
historyczne dokumenty. 
Z naszych informacji wy-
nika, że tak jak w 1791 
roku, tak również w roku 
1845 w guzik (przyp. tłu-
macza: okrągła pozłacana 
kula umieszczona na sa-
mym szczycie wieży, zaraz 
pod krzyżem) wieży wło-
żono dokumenty z opisem 
historii miasta i kościoła 
przygotowane przez księ-
dza Stohr, proboszcza pa-
rafii. Uzupełnił je ksiądz 
Schmidt po zbudowaniu 
nowej wieży w 1862 roku. 
W 1934 roku, kiedy wieżę 
pokryto miedzią, doku-
menty historyczne zaktu-
alizował ks. dr Hild, kieru-
jąc się informacjami zgro-
madzonymi przez emery-
towanego zastępcę dyrek-
tora szkoły, Paula Biensa. 
Co dokładnie znajdą hi-
storycy w lipiańskim gu-
ziku okaże się już nie-
długo, po rozpoczęciu re-
montu wieży lipiańskiego 
kościoła. 

PP

Tajemnica wieży
lipiańskiego kościoła 

Z Bielic autokarem w przeszłość

tarciu na miejsce zostały przeprowa-
dzone lekcje, które odnosiły się do 
dwóch tematów: Dawne rzemiosło – 
skąd się biorą rzeczy? oraz Architek-
tura miasta – od gotyku do wielkiej 
płyty. Udział w wycieczce był bez-
płatny. Dla każdego uczestnika wy-
jazdu przygotowany został posiłek 
składający się z drożdżówki,  napoju 
oraz jabłka. Wartość projektu wyno-
siła 6 150, 00 zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bie-
licach w partnerstwie z Gminą Bie-
lice w ramach projektu grantowego 
pt. „Autokarem w przeszłość” zor-
ganizowała w dniach 15, 17, 22, 29 
maja 2018r. wycieczki autokarowe 
dla mieszkańców z gminy Bielice 
do Muzeum Archeologiczno – Hi-
storycznego w Stargardzie. W dużej 
mierze beneficjentami projektu byli 
uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Bielicach. Po do-

Z Bielic autokarem 
w przeszłość
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Fo t o ko m e n t a r z

PIKIETA Z OKAZJI ROCZNICY 
WYZWOLENIA PYRZYC

10 LECIE ZESPOŁU PYRZYCZANKA
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450 artystów, folklorowa strefa 
relaksu, jarmark tradycji, plenerowa 
scena przy murach, nocne kino, wie-
czorny korowód z pochodniami, CLEO 
+ Zespół Pieśni i Tańca, udział amba-
sadora Kazachstanu, morski kontener 
sztuki, 3 dni Folklorystycznego Święta!

30 maja przy pyrzyckich Minitęż-
niach odbyła się otwarta konferencja 
dotycząca 38. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Pyrzyckie Spotkania z Folklo-
rem – „Murem za Folklorem”. Konfe-
rencja, w której uczestniczyły lokalne 
i regionalne media oraz mieszkańcy 
gminy, została zorganizowana przez 
Marzenę Podzińską, Burmistrz Pyrzyc 
oraz Rafała Roguszkę dyrektora Py-
rzyckiego Domu Kultury. Temat kon-
ferencji to program, idea i współpraca 
w ramach festiwalu. „Murem za Folk-
lorem” to wyjątkowa edycja festiwalu, 
pierwszy raz umiejscowiona w najbar-
dziej rozpoznawalnym miejscu miasta, 
wśród historycznego obronnego Muru 
Pyrzyckiego otaczającego Miasto od 
1263 roku. Pyrzyce, folklor, korowód, 

„Murem za Folklorem”
zespoły ludowe to rozpozna-
walne dla tego wydarzenia 
słowa klucze w całym regio-
nie i w Polsce. Ze względu na 
rosnące zainteresowanie bez-
pośrednich uczestników, jak i 
społeczności zamieszkujących 
teren województwa zachodniopomor-
skiego i lubuskiego oraz licznie odwie-
dzającej region społeczności niemiec-
kiej (teren przygraniczny, partnerstwa 
niemieckie) rozszerzono formułę im-
prezy, prezentując obok dorobku ze-
społów i kapel folklorystycznych rów-
nież wyrobów rękodzieła, rzemiosła 
i tradycyjnej sztuki kulinarnej. Pro-
jekt ma charakter zarówno plenerowy 
(scena koncertowa na placu, korowód 
ulicami miasta, park), jak i stacjonarny 
(wnętrza Pyrzyckiego Domu Kultury, 
szpitala, szkoły, kościoła, itd.).

 
W ramach edycji „Murem za Folk-
lorem” organizatorzy planują: 
- WIELKĄ POTYCZKĘ POD PY-
RZYCAMI - prezentację lokalnych, 

krajowych i zagranicznych kapel, ze-
społów śpiewaczych, muzycznych i 
tanecznych (m.in /Kazachstan/Serbia/
Turcja/Ukraina).
- PYRZYCKI DOM TAŃCA - warsz-
taty tańców ludowych i narodowych,
- FOLKLOROWA STREFA RE-
LAKSU - warsztaty plenerowe z tra-
dycyjnego rękodzieła i rzemiosła 
ludowego,
- POLSKĄ IZBĘ - poznanie lokalnych 
kulinariów,

- DALEKO OD SZOSY- przegląd kina 
o folklorze,
- SÓL ZIEMI - audycję radiową w ra-
mach młodzieżowej rozgłośni radiowej
- OTWARTĄ LEKCJĘ FOLKLORU 
dla uczniów okolicznych szkół,
- FOLKLOR, NA ZDROWIE! - akcję 
artystyczną w szpitalu powiatowym,

Więcej na: http://folkfestival-
pyrzyce.pl/ 

Pyrzyce zapraszają!!!!

26 maja w Szczecinie odbył się 
Turniej Karate pod nazwą „Szczeciń-
ska Spartakiada Dzieci i Młodzieży”. 
W turnieju wzięło udział prawie 150 
zawodników i zawodniczek z różnych 
klubów z terenu naszego wojewódz-
twa.  Dzieci uczestniczyły w konku-
rencjach: Kata indywidualne, Kumite 
indywidualne i tor sprawności fizycz-
nej. Dzieci z Klubu Karate Kamikaze 
sekcje Pyrzyce, Lipiany i Kłodzino 
godnie reprezentowały swoje gminy 
oraz powiat pyrzycki.  

Nasze medale: 
Kumite indywidualne: 1. Mateusz So-
cha - Złoto; 2. Filip Hawryluk -  Brąz 
Kata indywidualne: 1. Mateusz So-
cha   - Złoto;  Kata chłopców 10-11 
lat; 2. Franek Przybylski   - Złoto Kata 
chłopców 8 lat; 3. Nabila Saleh   - Sre-

Już 9 września w Pyrzycach odbę-
dzie się I Kolarskie Grand Prix Pomo-
rza Zachodniego o Puchar Burmistrz 
Marzeny Podzińskiej. Organizatorem 
imprezy jest Stowarzyszenie Rowe-
rowe Pyrzyce. Jak podkreślają organi-
zatorzy, wyścig ma za zadanie promo-
cję walorów turystyczno-rekreacyjnych 
województwa zachodniopomorskiego, 
powiatu pyrzyckiego oraz gmin Py-
rzyce, Przelewice i Lipiany. Zaplano-
wana trasa będzie przebiegać malowni-
czymi terenami wśród pól, łąk i lasów 
gmin Pyrzyce, Przelewice i Lipiany. Do 
udziału w imprezie kolarskiej organiza-
torzy zapraszają kolarzy amatorów z 
całej Polski, a w szczególności z Pomo-
rza Zachodniego, Wielkopolski, woj. 
lubuskiego i dolnośląskiego.   

 „Spodziewamy się, że udział w wy-
ścigu weźmie około 300 uczestników, 
podczas wyścigu proponujemy roze-
granie konkurencji o Puchar Komen-

danta Powiatowego Policji w Pyrzy-
cach i Komendanta Powiatowego PSP 
w Pyrzycach. Nasza impreza łączy ro-
wer, aktywny wypoczynek, turystykę 
oraz współzawodnictwo.  Projekt anga-
żuje zawodników, którzy mogą w dniu 
zawodów spotkać się, aktywnie, miło i 
pożytecznie spędzić czas jadąc wspól-
nie na rowerach. Jest to impreza ro-
dzinna dla starszych i młodszych, inte-
grująca uczestników. Staramy się stwo-
rzyć taki program, aby każdy znalazł 
w nim coś dla siebie.  Nasz wyścig w 
swoim głównym przesłaniu ma za zada-
nie propagowanie sportu wśród amato-
rów kolarstwa, doskonalenie przez nich 
formy, podnoszenie kultury i zdrowia 
fizycznego poprzez uprawianie sportu 
rowerowego, promocję walorów tu-
rystyczno-rekreacyjnych naszego wo-
jewództwa oraz propagowanie czyn-
nego wypoczynku i turystyki rowero-
wej. Miło nam też poinformować, że za-

W Pyrzycach kolarze na start

bro  Kata dziewcząt 8 lat; 4. Filip Ha-
wryluk   - Srebro Kata chłopców 10 lat
5.Adam Pieczyński   - Brąz  Kata   
Chłopców 9 lat 6. Damian Mroczkow-
ski -  Brąz Kata chłopców 7 lat
Tor Sprawności fizycznej: 1. Filip Ha-
wryluk -  Srebro; 2. Nabila Saleh - Brąz 
3. Andżelika Wierzbicka -  Brąz; 4. Da-
mian Mroczkowski - Brąz; 5. Kacper 
Podskalny -  Brąz; 6. Franek Przybyl-
ski - Brąz; 7. Mateusz Socha -  Brąz; 8. 
Gracjan Jasiński - Brąz

Dodatkowo nasz zawodnik Mate-
usz Socha został najlepszym zawodni-
kiem turnieju zdobywając największą 
liczbę punktów. 

Wszystkim gratulujemy sportowej 
postawy i odwagi oraz życzymy dal-
szych sukcesów sportowych!

proszenie do udziału w Grand Prix jako 
gość honorowy przyjął Mistrz Świata z 
1985 i 1988 roku, wielokrotny Cham-
pion wielu wyścigów rangi światowej, 
jak też Wyścigu Pokoju pan Lech Pia-
secki. Bardzo liczymy, że mistrz wystar-
tuje osobiście w naszym wyścigu, czym 

uświetni i podniesie rangę imprezy ko-
larskiej. Skierowaliśmy też zaproszenia 
do panów Wojciecha Matusiaka i Raj-
munda Zielińskiego, byłych utytułowa-
nych kolarzy pochodzących z ziemi py-
rzyckiej” – przekazał nam w imieniu 
stowarzyszenia Krzysztof Sikora.

PP

Kolejne sukcesy dzieci 
z powiatu pyrzyckiego 
w Karate Olimpijskim 
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W Lipianach ścigamy się na dwóch 
dystansach – Sprincie (0,75km, 20km, 
5km) i Olimpijce (1,5km, 40km, 10km), 
dwie formuły – indywidualnie i w sztafe-
tach, sztafety na dystansie Sprint startują 
wspólnie z zawodnikami indywidualnymi 
na Sprincie, a sztafety dystans Olimpij-
ski wspólnie z indywidualnym startem na 
dystansie Olimpijskim. Biuro zawodów 
znajduje się na Hali Sportowej przy ulicy 
Kopernika 9. Etap pływacki: jezioro Wą-
dół. Startujemy z plaży miejskiej ul. Li-
powa. Dobieg do Strefy Zmian około 80 
metrów. Trasa kolarska od Lipian do Mie-
lęcina i z powrotem. Sprint – jedna pętla, 
Olimpijka – dwie pętle. Bieganie po pro-
menadzie wokół miasta. Sprint dwie pętle, 
Olimpijka cztery pętle. Jak widać powy-
żej, okolice Lipian, drogi mocno obcią-
żone, w związku z przeprowadzeniem im-
prezy w dniu 17 czerwca, w godzinach od 
9:00 do 14:30 będą występowały utrudnie-
nia w ruchu drogowym: - całkowicie za-
mknięta dla ruchu kołowego będzie droga 
wojewódzka nr 119 na odcinku Lipiany- 
Mielęcin; objazd poprowadzony zostanie 
drogami powiatowymi nr p15 72 i p16 75 
(przez Skrzynkę i Batowo do Mielęcina) - 
całkowicie z ruchu wyłączone będą ulice 
w Lipianach: Makuszyńskiego, Lipowa 
i Okrzei - na ulicy Jedności Narodowej 
przy basztach myśliborskiej i pyrzyckiej 
będą występować czasowe utrudnienia w 
ruchu (ruch kierowany przez policję).

Młodzicy:
I miejsce- złoty medal- Rafał Kowalczyk SP Okunica.
I miejsce- złoty medal-  Krystian Sitarski SP Bielice.
I miejsce- złoty medal- Wiktor Piwoni SP Okunica
I miejsce –złoty medal- Wojciech Grudzień SP Mielęcin
I miejsce- złoty medal – Aleksander Gorący SP Okunica
II miejsce- srebrny medal – Waldemar Stefaniszyn OSW Pyrzyce
II miejsce- srebrny medal – Jakub Żółtański SP Okunica
II miejsce- srebrny medal – Kacper Klimko SP Bielice
III miejsce- brązowy medal – Filip Plizga SP Pyrzyce
III miejsce- brązowy medal –Aleksander Kaprykowski SP Mielęcin

Ponadto na zawodach w Międzyrzeczu reprezentanci klubu wywalczyli siedemna-
ście V miejsc i cztery VII miejsca co dało w sumie najlepszy w historii klubu wy-
nik punktowy w tej grupie wiekowej 71 pkt.

Gratulujemy sukcesów!!!.

Triathlon Lipiany …bo tu tworzyła się historia
III edycja Triathlonu Lipiany 

17 czerwca 2018 roku

LKS „SPARTAKUS” PYRZYCE WCIĄŻ NIEPOKONANY W SUMO
Młodzi zawodnicy i zawodniczki 

„Spartakusa” Pyrzyce i w tym roku 
okazali się najlepsi w Międzywoje-
wódzkich Mistrzostwach Młodzików i 
Młodziczek w sumo, które odbyły się w 
Międzyrzeczu 26.05.2018r. W punkta-
cji drużynowej zdecydowanie  wygrali 
zdobywając łącznie 71 pkt. wyprzedza-
jąc Sobieski Poznań 24 pkt. i KS Aka-
demia Judo Poznań 15 pkt. Dzięki do-
skonałej współpracy klubu  ze szkołami 
powiatu pyrzyckiego barwy Spartakusa 
Pyrzyce w liczbie 54 osób reprezento-
wali na zawodach podopieczni Leszka 

Domszego ze Szkoły w Bielicach, 
Edyty Antosik ze Szkoły w Mielęcinie, 
Katarzyny Stępień ze Szkoły w War-
nicach, Danuty Kuźnickiej ze Szkoły 
Podstawowej w Pyrzycach, Grzego-
rza Jaska ze Szkoły w Okunicy, oraz 
Jerzego Albrewczyńskiego z OSW w 
Pyrzycach, bez  zaangażowania  któ-
rych nie byłoby takich wyników. Na-
leży podkreślić, że w/w zawody były 
zaliczane do współzawodnictwa dzieci 
i młodzieży prowadzonego przez Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki,  

Wyniki indywidualne:
Młodziczki:

I miejsce- złoty medal- Laura Zdunowska SP Pyrzyce.
I miejsce- złoty medal-  Julia Ignasiak SP Bielice.
I miejsce- złoty medal- Jagoda Mazurak SP Warnice.
II miejsce- srebrny medal – Oliwia Sitarska SP Bielice
II miejsce- srebrny medal – Natalia Chrzanowska SP 
Mielęcin
II miejsce- srebrny medal – Wioletta Szkraba SP Bielice
II miejsce- srebrny medal – Wiktoria Momot SP Okunica
II miejsce- srebrny medal – Patrycja Kucharzyk SP 
Warnice
II miejsce- srebrny medal – Monika Pawłowska SP 
Pyrzyce
III miejsce- brązowy medal – Milena Włodarczyk SP 
Okunica
III miejsce- brązowy medal – Dominika Podskalna SP 
Pyrzyce
III miejsce- brązowy medal- Sylwia Korab SP Mielęcin
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Po konkursach, od 1 września 2018 nowym dyrektorem Szkoły Podstawo-
wej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach będzie Mał-
gorzata Jasion, a Beata Pukalska zostanie dyrektorem Przedszkola Publicz-
nego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi. W związku z tym, że jeden z konkur-
sów wygrała Małgorzata Jasion obecna dyrektor Szkoły Podstawowej w Brze-
sku, to burmistrz Pyrzyc musiała ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora tej 
placówki, który odbędzie się 19 czerwca. 

PP

Ostatni konkurs na dyrektora


