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1 lutego 2023 r. w sali konfe-
rencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach, po dwuletniej 
covidowej przerwie, odbył się 
XVI Sejmik Nauczycieli Wy-
chowania Fizycznego Powiatu 
Pyrzyckiego. Na zaproszenie 
Starosty Pyrzyckiego Stanisława 
Stępnia, dyrektora Powiatowe-
go Międzyszkolnego Ośrodka 
Sportowego w Pyrzycach Pio-
tra Olecha  na Sejmik przybyli: 
przewodniczący Wojewódzkiego 
Szkolnego Związku Sportowego 
w Szczecinie Marcin Kuduk, czło-
nek Zarządu Powiatu Pyrzyckiego 
Dariusz Jagiełło, wiceprzewodni-
czący Rady Powiatu Pyrzyckiego 
Jan Prokop, przewodnicząca 
komisji ds. społecznych Rady 
Powiatu Pyrzyckiego Renata 
Bochan - Bochanowicz, dyrektor 
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu 
i Turystyki Wioletta Leśniewska, 

XVI SEJMIK NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

sekretarz powiatu Mariusz Majak, 
władze gmin: Iwona Kochel, wójt 
Bielic, Alina Werstak, wójt War-
nic, Mieczysław Mularczyk, wójt 
Przelewic, Bartłomiej Królikow-
ski, Burmistrz Lipian, dyrektorzy 
szkół i placówek oświatowych: 
Małgorzata Jasion dyrektor SP 
z OI Pyrzyce, Mirosław Staciwa 
dyrektor ZSP Żabów, Justyna 
Krzentowska wicedyrektor SP 
Pyrzyce,  Lucjan Kowalczyk dy-
rektor SP Kłodzino, Małgorzata 
Woronowicz dyrektor SP Bielice, 
Agnieszka Godyń, dyrektor ZSP 
Okunica,  Anna Zasadzińska, 
dyrektor SOSW Pyrzyce, Robert 
Sójka, dyrektor ZS nr 1 Pyrzy-
ce, Paweł Palczyński, dyrektor 
ZS nr 2 CKU Pyrzyce, Dorota 
Chrobrowska, dyrektor ZS Lipia-
ny, w imieniu Renaty Kozickiej, 
dyrektor NSP Przelewice  obecna 
była Anna  Roman, nauczycielka 

tejże szkoły, Dariusz Czaczyk, 
dyrektor OSiR w Pyrzycach. Nie 
zabrakło nauczycieli  wf i instruk-
torów PMOS. 

Dyrektor PMOS przedstawił 
wyniki powiatowego współzawod-
nictwa szkół, w którym najlepsze 
były szkoły: SP z OI Pyrzyce 
– Igrzyska Dzieci i Igrzyska Mło-
dzieży Szkolnej i ZS nr 1 Pyrzyce 
– Licealiada. Po trzy najlepsze 
szkoły otrzymały puchary i sta-
tuetki z rąk Stanisława Stępnia 
i Renaty Bochan - Bochanowicz. 
Następnie podsumowano współ-
zawodnictwo  wojewódzkie, SP 
z OI w Pyrzycach zajęła 2. miej-
sce na 240 szkół w województwie 
zachodniopomorskim w ramach 
ID (rocznik 2010 i młodsi). Ta sa-
ma szkoła w IMS uplasowała się 
na 5. miejscu na 241 placówek, 
a ZS nr 1. w Pyrzycach w ra-
mach Licealiady  na 6. miejscu 

na 96 szkół. Kolejnym punktem 
Sejmiku była prezentacja zdoby-
czy medalowych szkół powiatu 
pyrzyckiego. Szkolni sportowcy 
zdobyli rekordową liczbę 26 me-
dali: 9 złotych, 8 srebrnych i 9 
brązowych. Najwięcej. bo aż 18. 
zdobyli uczniowie SP z  OI w Py-
rzycach, a 17 z nich wywalczyli 
lekkoatleci trenera Wojciecha 
Piwowarczyka. Wszystkie szkoły, 
które zdobyły medale w finałach 
wojewódzkich WSZS zostały 
nagrodzone voucherami na za-
kupy sprzętu sportowego. A były 
to: SP z OI w Pyrzycach, ZS nr 
1 w Pyrzycach, ZS nr 2 CKU 
w Pyrzycach, SP Pyrzyce, SP 
Kłodzino, ZS Lipiany, SP Bielice. 
Swoją działalność przedstawiły: 
LMKS „Żak” Pyrzyce – sekcja 
L.A. LKS „Spartakus” Pyrzyce 
– sumo i zapasy, UKS „Kleks” 
Sprawni Razem Pyrzyce. Głos 
w dyskusji zabrali: Dariusz 
Jagiełło, Renata Bochan –Bo-
chanowicz, Marcin Kuduk, Józef 
Czaboćko, August Kimbar – re-
daktor sportowy. 

Miniony rok był dla sportu 
szkolnego niezwykle udany. 
Zdobycze medalowe, wysokie 
miejsca szkół i powiatu pyrzyc-
kiego w rywalizacji wojewódzkiej 
stawiają nasz sport szkolny w ści-
słej czołówce.  To napawa dumą 
i dobrze rokuje na następne lata. 

Miejmy nadzieję, że za rok 
spotkamy się na kolejnym Sej-
miku Nauczycieli Wychowania 
Fizycznego Powiatu Pyrzyckiego.    

  Piotr Olech 

   W gminie Warnice na 
cmentarzach komunalnych 
w miejscowościach Barnim, 
Obryta, Warnice, Stary Przy-
lep, Wierzbno i Zaborsko została 
dokonana inwentaryzacja. Dzięki 
pracom powstały mapy i plany, 
sporządzane na podstawie da-
nych z pomiaru geodezyjnego, 
spisu z natury wszystkich osób 
pochowanych na cmentarzach, 
stworzono system administra-

Cmentarze w internecie
cji oraz zbudowano stronę 
internetową  poszczególnych 
cmentarzy: https://mogily.pl/
start/g-warnice

Na stronach poszczególnych 
cmentarzy znajduje się Interak-
tywny Plan Cmentarza, na którym 
można odnaleźć dane o każdym 
grobie i osobach w nich pocho-
wanych wraz z miniaturą zdjęcia.

Z kolei w Galerii możemy 
podziwiać te niezwykłe miej-

sca, piękne nagrobki i zwykłe 
krzyże z różnych okresów. Za-
kładka „Rocznice” przypomina 
o osobach zmarłych danego 
dnia kalendarzowego. Ten dział 
w zamiarze twórców ma być ca-
ły czas rozwijany, a informacje 
nadal gromadzone.

Najważniejsza jest oczywi-
ście wyszukiwarka, w której po 
wpisaniu imienia i  nazwiska  mo-
żemy odnaleźć pochowanego. 
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   25 stycznia w Miejskiej 
i Gminnej Bibliotece Publicznej 
im. Agnieszki Osieckiej w Lipianach 
mieliśmy sposobność uczestniczyć 
w otwarciu wystawy autora naszej 
stałej rubryki „Świat obok nas” 
Mariana Białkowskiego. Wernisaż 
ten zapoczątkował cykl zaplanowa-
nych wystaw w ramach obchodów 
75-lecia istnienia biblioteki. 

Obejrzenie zdjęć było oczywiście 
wielką przyjemnością, ale gawęda, 
jaką roztoczył wokół owych foto-
grafii twórca, dopełniła rozkoszy 
oglądania, a przede wszystkim 
pozwoliła docenić ogromny trud 
autora. Mogłoby się bowiem wy-
dawać, że „ pstrykanie” fotek to 
zabawa. Tymczasem nie każdy, 
kto naciska spust migawki jest fo-
tografem. Aby zdjęcie miało duszę, 
potrzebna jest ciekawość świata, 

Świat  obok nas na wystawie

spostrzegawczość i dociekliwość. 
Konieczna jest też gruntowna wie-
dza o fotografowanych obiektach, 
w przypadku Mariana to przede 
wszystkim świat zwierząt, głównie 
ptaków. Tak więc trzeba najpierw 
posiąść wiedzę na temat życia 
przedstawicieli fauny, trzeba 
wiedzieć, kiedy, gdzie  i na czym 
można „przyłapać” danego ptaszka. 
No i taką wiedzę ma niewątpliwie 
nasz kolega, a jego zdjęcia uczą, 
zachwycają, a niekiedy rozczulają. 
Gratulujemy serdecznie i jesteśmy 
radzi, że chce swoje fotografie 
wraz z pouczającymi opisami 
umieszczać na łamach naszego 
dwutygodnika. Liczymy na dalsze 
dzielenie się z naszymi czytelni-
kami swoimi udanymi „łowami”.

  

Specjalne gratulacje i podzięko-
wania kierujemy też pod adresem 
pani dyrektor Justyny Kowalczyk 
i jej pracownic za nowatorskie 
pomysły, za wszelkie cykliczne 
spotkania z ciekawymi ludźmi, 
których korzenie tkwią w Lipianach 
i którzy rozsławiają miasteczko 

poza jego granicami. Jak wspo-
mniałem na wstępie, wystawa prac 
Mariana Białkowskiego to początek 
tegorocznych wystaw. Czekamy 
na kolejne i mamy nadzieję na 
zainteresowanie mieszkańców 
Lipian i okolic dorobkiem swojaków.

Ryszard Tański 
Foto – Marta Sykucka 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA 

LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE, 
NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE

Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywiesze-
niu ogłoszenia wykazu nieruchomości nr 2/2023, nr 
3/2023, nr 4/2023, nr 5/2023, nr 6/2023, nr 7/2023, nr 
8/2023, nr 9/2023, przeznaczonych do zbycia lub od-
dania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie, 
stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 ro-
ku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1899 z późn. zm.) w sposób zwyczajowo przyjęty 
na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach, www.bip.pyrzyce.um.gov.pl 
w zakładce informacje – obwieszczenia i ogłoszenia. 

 Ruszyła kolejna inwestycja reali-
zowana przez Starostwo Powiatowe 
w Pyrzycach w ramach Polskiego 
Ładu Program Inwestycji Strate-
gicznych  w ramach projektu pod 
nazwą Modernizacja  sieci dróg, 
przepustów/mostów i chodników 
na terenie powiatu pyrzyckiego. Na 
plac budowy – ulica Szkolna weszli 
już pracownicy firmy Maldrobud z 
Myśliborza. Projekt zakłada remont 

nawierzchni jezdni, chodników i zjaz-
dów zlokalizowanych w ciągu ul. 
Szkolnej w Pyrzycach, która jest dro-
gą powiatową. Prace zaplanowane 
są na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Księcia Barnima I do skrzyżowania 
z ul. 1 Maja. Remont polega na roz-
biórce istniejącej nawierzchni jezdni, 
chodników, zjazdów na posesję wraz 
z krawężnikami i wykonaniu nowych 
konstrukcji. 

Ulica Szkolna w Pyrzycach do remontu 
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4 lutego 2023 w  kościele pa-
rafialnym w Mielęcinie odbyły się 
uroczystości związane z miano-
waniem  ks. proboszcza mgr. 
Piotra Szatkowskiego kapelanem 
powiatowym strażaków w powie-
cie pyrzyckim, Zgodnie z prośbą 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w Pyrzycach arcybiskup 

Diecezji Szczecińsko - Kamień-
skiej Andrzej Dzięga wydał w tej 
sprawie  specjalny dekret. Po 
nabożeństwie, podczas drugiej 
części uroczystości odczytana 
została uchwała  Zarządu Od-
działu Powiatowego Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Pyrzycach 
o przyjęciu w skład zarządu ks. 
proboszcza mgr. Piotra Szat-

Nowy Kapelan Powiatowy Strażaków w Powiecie Pyrzyckim 
kowskiego. W uroczystościach 
uczestniczyli strażacy OSP, PSP, 
ksiądz Waldemar Szczurowski,  
delegat abp. Andrzeja Dzięgi ds. 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczpospolitej Polskiej w archi-
diecezji szczecińsko-kamieńskiej, 
ksiądz Przemysław Kryszyński, 
proboszcz parafii w Rosinach, 

wicemarszałek Olgierd Kustosz, 
Marzena Podzińska, Burmistrz 
Pyrzyc, Ewa Gąsiorowska Na-
wój wicestarosta pyrzycki, Iwona 
Kochel, wójt gminy Bielice, Alina 
Werstak, wójt gminy Warnice, 
Bartłomiej Królikowski, Burmistrz 
Lipian oraz sołtysi z gminy Pyrzyce. 

2 stycznia 2023 roku Starosta 
Pyrzycki – Stanisław Stępień, 
wraz z sekretarzem Powiatu – 
Mariuszem Majakiem, a także 
z Komendantem Powiatowym Poli-
cji w Pyrzycach - insp. Krzysztofem 
Pawlikiem i pierwszym zastępcą 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Pyrzycach - mł. insp. Jarosławem 
Czają, odwiedzili plac kończącej się 
budowy nowego gmachu Komendy 
Powiatowej Policji w Pyrzycach. 
Obecnie w obiekcie wykonywane 
są prace instalacyjne i wykoń-
czeniowe. Siedziba pyrzyckich 
służb składa się z trzech budyn-
ków, które dostosowywane są do 
współczesnych wymagań policyjnej 
formacji. Generalnym wykonawcą 
inwestycji jest Zakład Inżynierii 

Ostatnie prace na nowej komendzie 
Budowlanej Bernard Falkowski 
z siedzibą w Maszewie.

Następnie, w gabinecie Starosty 
Pyrzyckiego odbyło się spotkanie, 
w którym uczestniczyli przedsta-
wiciele Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Szczecinie: Naczelnik 
Wydziału Komunikacji Społecznej 
KWP – mł. insp. Grzegorz Sudakow 
oraz jego zastępca – podinsp. Le-
sław Dura. Przedstawiciele KWP 
wskazali planowany termin otwar-
cia gmachu Komendy Powiatowej 
Policji w Pyrzycach, na dzień 19 
lipca 2023 roku – w tym samym 
dniu odbędą się także uroczyste 
obchody Święta Policji. Ostateczne 
szczegóły tego wydarzenia zostaną 
omówione w marcu tego roku.
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3 lutego w Pyrzyckim Domu 
Kultury odbyło się Spotkanie 
Noworoczne Gminy Pyrzyce. 
Podczas uroczystości Burmistrz 
Pyrzyc Marzena Podzińska 
wręczyła 6 tegorocznym lau-
reatom statuetki „Pyrzyczanek” 
za działalność w 2022 roku. Na 
zaproszenie burmistrz w uro-
czystym spotkaniu wzięli udział 
poseł Arkadiusz Marchewka, 
senator Magdalena Kochan, Ol-
gierd Kustosz wicemarszałek 
województwa, Stanisław Wziątek 
członek zarządu województwa 

Spotkanie Noworoczne
Gminy Pyrzyce

zachodniopomorskiego, wójto-
wie pyrzyckich gminy, szefowie 
instytucji współpracujących 
z Gminą Pyrzyce, przedstawi-
ciele stowarzyszeń i organizacji 
sportowych, kulturalnych i spo-
łecznych działających na rzecz 
mieszkańców gminy Pyrzyce. 
W pierwszej części uroczystego 
spotkania Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc omówiła 
w formie prezentacji działania 
podjęte i zrealizowane w 2022 
roku. 

Po występie uczniów Pyrzyckiej 
Szkoły Muzycznej I st. rozpo-
częła się ceremonia wręczenia 
„Pyrzyczanek”.

Statuetkami za dokonania 
w 2022 roku zostali uhonorowani:
› Agnieszka Urbańska - w kate-
gorii Kultura

› Klaudia Szczepkowska - w ka-
tegorii Społecznik

› Marcin Mazurkiewicz - w ka-
tegorii Społecznik

› Wojciech Antczak - w kategorii 
Sport

› Warsztat Terapii Zajęciowej 
w Nowielinie w Pyrzycach - w ka-
tegorii Pomoc Społeczna

› Środowiskowy Dom Samopo-
mocy w Mielęcinie - w kategorii 
Pomoc Społeczna

W części artystycznej Spotkania 
Noworocznego wystąpili także: 

chór Consonans, chór uczniów 
Szkoły Podstawowej z OI im. 
Leonida Teligi w Pyrzycach pod 
dyrekcją Klaudii Szczepkow-
skiej, oraz zespół Pyrzyczanka.
Spotkanie prowadziła Karolina 
Rutkiewicz.

„Przede wszystkim gratuluję 
osobom wyróżnionym za doko-
nania w 2022 roku, za ich wkład 
w rozwój naszej lokalnej spo-
łeczności. Dziękuję wszystkim, 
którzy wspierali Gminę Pyrzyce 
i działali na jej rzecz w 2022 roku. 
Bardzo wierzę w to, że wspól-
nie możemy bardzo wiele zrobić 
nawet w czasach bardzo trud-
nych. Bardzo wierzę w to, że 
służąc sobie nawzajem pomocą 
i wsparciem, dobrym słowem 
sprawimy, że 2023 rok będzie 
dla naszej społeczności jeszcze 
lepszy” – Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc. 

Wojciech Antczak Gabriel Oświeciński w imieniu 
Agnieszki Urbańskiej

Beata Marko ŚDS Anna Prokop WTZ

Klaudia Szczepkowska Marcin Mazurkiewicz
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26 stycznia 2023 roku w trakcie 
LVII sesji Rady Miejskiej, ode-
brałam z rąk Krzysztofa Wiklaka 
– prezesa Stowarzyszenia LGD 
„Lider Pojezierza” oraz z-cy pre-
zesa Ireneusza Kostki, uchwałę 
zarządu w sprawie przystąpienia 
Gminy Pyrzyce w szereg członków 
stowarzyszenia. Do stowarzysze-
nia, poza Gminą Pyrzyce, należą 
: Gmina Boleszkowice, Gmina 
Dębno, Gmina Trzcińsko Zdrój, 
Gmina Myślibórz, Gmina Nowo-
gródek Pomorski, Gmina Lipiany, 
Gmina Przelewice, Gmina Bar-
linek, Gmina Pełczyce, Gmina 
Choszczno, Gmina Recz, Gmina 
Krzęcin, Gmina Bierzwnik, powiat 
Choszczeński oraz Myśliborski. 
Celem funkcjonowania Stowarzy-
szenia LGD „Lider Pojezierza” jest 
podejmowanie działań na rzecz 

Najprawdopodobniej już w marcu rozpocznie się budowa 
pawilonu handlowego na Lipiańskiej, róg Młodych Techników. 
Inwestor, który, jak wynika z naszych informacji reprezentu-
je sieć DINO, uzyskał już pozwolenie na budowę. W ramach 
tej handlowej inwestycji przebudowany będzie również odci-
nek drogi wojewódzkiej związany ze zjazdem do pawilonu.  

rozwoju obszarów wiejskich gmin 
i powiatów, poprzez realizację oraz 
aktywne wsparcie innowacyjnych, 
spójnych i przemyślanych przed-
sięwzięć, przyczyniających się do 
zrównoważonego rozwoju i pod-
noszenia jakości życia ludności 
całego obszaru LGD. Członko-
stwo w LGD „Lider Pojezierza” 
umożliwi Gminie Pyrzyce pozy-
skiwanie środków finansowych 
na nowe inicjatywy i inwestycje, 
stworzy również nowe możliwości 
dla podmiotów gospodarczych 
i stowarzyszeń z naszej gminy.

„Zapraszam wszystkich miesz-
kańców do zgłaszania projektów 
i pomysłów na wspólne działania 
w ramach Stowarzyszenia „Lider 
Pojezierza” - Burmistrz Pyrzyc 
Marzena Podzińska.

Lider Pojezierza LGD

Nowe DINO w Pyrzycach 
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Ostatnimi przed wojną wła-
ścicielami Mielna była rodzina 
von Massow. Przejęcie majątku 
na początku XIX w było skut-
kiem małżeństwa Walentego 
von Massow (1752-1817), po-
chodzącego z Łozic z Szarlotą 
hrabianką von Blumenthal (wywo-
dzącą się z rodziny poprzednich 
właścicieli).  Od tego czasu ro-
dzina Massow była właścicielem 
majątku Groß Möllen (Mielno), 
Loist (Łozice), Steinhöfel, a od 
1823 roku również właścicielem 
majątku Demnitz. Walenty von 
Massow był również naczelnym 
marszałkiem Królestwa Pru-
skiego, a jego matka Charlotte 

Pozdrowienia z Mielna Pyrzyckiego! 

Auguste Joh. Luise (1766-1835), 
córką pruskiego ministra stanu 
Joachima Christiana Grafa von 
Blumenthal.

Jego syn Ludwig von Massow 
był szambelanem na dworze 
pruskim. W 1834 r. został za-
rządcą powiatu Niederbarnim. 
Rok później był już marszałkiem 
dworu księcia koronnego, póź-
niej Fryderyka Wilhelma IV. Od 
1837 r. Massow był dyrektorem 
ogrodów królewskich, a od 1840 r. 
sprawował również od 1840 r. 
nadzór nad grobowcami kró-
lewskimi. Od 1843 r. Massow 
był członkiem Rady Państwa.

W 1868 r. majątek Masso-

wów obejmował 2922 morgi, 
14 domów mieszkalnych, 4 
przemysłowe (w tym gorzel-
nię), 17 gospodarczych i 161 
mieszkańców, a wieś posiadała 
2532 morgi oraz parafię, wia-
trak, karczmę, 40 budynków 
mieszkalnych 3 przemysłowe, 
45 gospodarczych, łącznie 322 
mieszkańców. Fryderyk von 
Massow w 1904 r. przebudował 
pałacyk w wielką rezydencję z 36 
pomieszczeniami mieszkalnymi 
i gospodarczymi uwidocznionymi 
na fotografii. W 1939 r. Mielno 
liczyło 440 mieszkańców. Ostatni 
właściciel majątku, Werner von 
Massow, zmarł w 1944 roku. 

Wdowa Maria Ludwika opuściła 
Mielno wraz z mieszkańcami 
w początkach lutego 1945 roku, 
a pałac został spalony przez 
Rosjan po zajęciu wsi. 

Prezentowana widokówka 
przedstawia nieistniejący już 
majątek rodziny von Massow 
w Mielnie Pyrzyckim. Wido-
kówka z obiegiem pocztowym, 
nadana na poczcie w Kozieli-
cach 27.02.1905 roku, czyli 
prezentuje ujęcie pałacu tuż po 
jego przebudowie. Wydawca 
kartki był zakład: Photographie 
und Verlag von Franz Conradt, 
z Barlinka. Rok produkcji 1904.   
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W lutym 2022 roku była pre-

zes Spółdzielni Mieszkaniowej 
Słoneczna  - Małgorzata Gąsior 
złożyła w Sądzie Rejonowym 
w Stargardzie VII Zamiejsco-
wy Wydział Karny z siedzibą 
w Pyrzycach akt oskarżenia 
przeciwko radnemu Rady Miej-
skiej w Pyrzycach Mirosławowi 
Stasiakowi oskarżonemu według 
niej o czyn z art. 212 § 2 k.k. 
W treści aktu oskarżenia czyta-
my we wstępie - „Powołując się 
na pełnomocnictwo udzielone 
mi przez Małgorzatę Gąsior, 
które składam w załączeniu, 
oskarżam Mirosława Stasiaka 
o to, że w okresie od dnia 31 
sierpnia 2021 r do 29 paździer-
nika 2021 r. za pomocą środków 
masowego przekazu, na swoim 
profilu w serwisie społeczno-
ściowym Facebook publikował 
jako publiczne posty. w których 
pomawiał Małgorzatę Gąsior, 
pełniącą wówczas funkcję 
Prezesa Zarządu Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Słoneczna 
w Pyrzycach o nieprawdziwe 
zachowania, które poniżały ją 
w opinii publicznej i naraziły na 
utratę zaufania potrzebnego do 

Radny usłyszał
wyrok 

sprawowania danego stanowiska, 
tj. o czyn z art. 212 § 2 k.k. Na 
podstawie art. 24 § 1 k.p.k. oraz 
art. 31 § 1 k.p.k. sprawa podlega 
rozpoznaniu przez Sąd Rejonowy 
w Stargardzie VII Zamiejsco-
wy Wydział Karny z siedzibą 
w Pyrzycach w postępowaniu 
zwyczajnym”.

W dalszej części aktu oskarże-
nia omówione są poszczególne 
wpisy radnego Mirosława Stasia-
ka na Facebooku, potwierdzone 
załączonymi screenami i dalej 

czytamy - „Zauważyć należy, 
iż oskarżony swoimi licznymi 
stwierdzeniami, w szczególno-
ści tymi, w których personalnie 
wskazuje Małgorzatę Gąsior. 
Prezes Zarządu lub nawet 
Członków Zarządu. podważa 
działania Małgorzaty Gąsior, 
podaje nieprawdziwe informa-
cje, które w ocenie oskarżycielki 
prywatnej nie tylko naruszają jej 
dobre imię, ale także są dla niej 
poniżające, obraźliwe i doprowa-
dziły do utraty zaufania, którym 

darzyli ją mieszkańcy osiedla 
Słoneczna w Pyrzycach oraz 
członkowie Spółdzielni Miesz-
kaniowej. Oskarżony wytworzył 
aurę braku transparentności 
w działaniach Małgorzaty Gąsior 
czy wręcz twierdzi, iż jej działania 
miałyby być niezgodne z prawem 
i szkodzić Spółdzielni Mieszka-
niowej. Powyższe nie pozostało 
bez znaczenia dla samopoczucia 
Małgorzaty Gąsior oraz możli-
wości dalszego sprawowania 
przez nią funkcji prezesa Zarządu 
Spółdzielni Mieszkaniowej Sło-
neczna w Pyrzycach. W wyniku 
działań Mirosława Stasiaka i pu-
blikowanych przez niego treści 
na swoim profilu w serwisie 
społecznościowym Facebook, 
Małgorzata Gąsior podjęła de-
cyzję o rezygnacji z pełnionej 
funkcji prezesa Zarządu oraz 
złożyła wypowiedzenie umo-
wy o pracę. Niezwłocznie po 
przekazaniu swojej decyzji przez 
Małgorzatę Gąsior, oskarżony 
Mirosław Stasiak przedstawił 
swoją kandydaturę na jej sta-
nowisko, o czym poinformował 
w kolejnym poście na Facebooku 

dokończenie ze str.8

cd. str.9
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w dniu 22 grudnia 2021 r. wska-
zując, iż stanowisko to zostało 
mu zaproponowane przez Radę 
Nadzorczą”.

Jak czytamy powyżej, Mi-
rosław Stasiak złożył swoją 
kandydaturę na stanowisko 
prezesa Spółdzielni Mieszka-
niowej Słoneczna i został na 
to stanowisko wybrany. Jeżeli 
chodzi o sprawę z powództwa 
byłej prezes to wyrok w sprawie 
zapadł 30  stycznia 2023, w który 
we fragmentach przytaczamy - 
„Sąd Rejonowy w Stargardzie 
VII Zamiejscowy Wydział Karny 
z siedzibą w Pyrzycach w skła-
dzie: przewodniczący: Sędzia 
Sądu Rejonowego Magdalena 
Neuman-Kamińska protokolant: 
sekretarz sądowy Magdalena 
Neuman – Kamińska, po rozpo-
znaniu na rozprawach w dniach 
14 września 2022 r., 20 wrze-
śnia 2022 r., 12 października 
2022 r. 2 listopada 2022 r., 
 18 stycznia 2023 r. i 30 stycznia 
2023 r. w Pyrzycach sprawy Mi-
rosława Stasiaka  oskarżonego 
o to, że: w okresie od dnia 31 
sierpnia 2021 r do 29 paździer-
nika 2021 r. za pomocą środków 
masowego przekazu, na swoim 
profilu w serwisie społeczno-
ściowym Facebook publikował 
jako publiczne posty, w których 
pomawiał Małgorzatę Gąsior, peł-
niącą wówczas funkcję prezesa 
Zarządu Spółdzielni Mieszka-
niowej Słoneczna w Pyrzycach 
o nieprawdziwe zachowania, 
które poniżały ją w opinii publicz-
nej i naraziły na utratę zaufania 
potrzebnego do sprawowania 
danego stanowiska, tj. o czyn 
z art. 212 § 2 kk”

I. uznaje Mirosława Stasiaka 
za winnego tego, że w okresie 
od 31 sierpnia 2021 r. do 29 paź-
dziernika 2021 r. w Pyrzycach 
działając w krótkich odstępach 
czasu w wykonaniu z góry po-
wziętego zamiaru, za pomocą 
środków masowego przekazu 
na swoim profilu społecznościo-
wym Facebook publikował jako 
publiczne posty i komentarze, 
w których pomawiał Małgorzatę 
Gąsior, pełniącą wówczas funk-
cję prezesa Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej Słoneczna w Py-
rzycach o tego typu zachowania, 
które mogły poniżyć pokrzyw-
dzoną w opinii publicznej oraz 
narazić na utratę zaufania nie-
zbędnego do pełnienia funkcji 
prezesa Zarządu Spółdzielni 
Mieszkaniowej w ten sposób, że: 
to jest popełnienia występku z art. 
212 § 2 kk w zw. z art. 12 § 1 kk 
i za przestępstwo to na podstawie 
art. 212 § 2 kk w zw. z art. 57b kk 
wymierza oskarżonemu karę 6 
(sześciu) miesięcy ograniczenia 
wolności poprzez potrącenie co 
miesiąc 20% wynagrodzenia 
netto za pracę osiąganą przez 
oskarżonego w ramach umowy 
o pracę zawartej ze Spółdziel-
nią Mieszkaniową „Słoneczna” 
w Pyrzycach na cel społeczny 
Stowarzyszenie Fabryka Dobrego 
Czasu z siedzibą w Pyrzycach;

II. na podstawie art. 212 § 3 
kk orzeka wobec oskarżonego 
nawiązkę na rzecz Polskiego 
Związku Niewidomych okręg 
zachodniopomorski w wysokości 
3.000 (trzech tysięcy) złotych,

III. na podstawie art. 72 § 1 pkt 
2 kk w zw. z art. 34 § 3 kk nakła-
da na oskarżonego obowiązek 
przeproszenia pokrzywdzonej 

Małgorzaty Gąsior poprzez za-
mieszczenie na swoim profilu 
Facebook publicznego postu na 
okres dwóch tygodni, czcionką 
nr 16 (szesnaście), czarnymi 
literami na białym tle o treści:

„Ja, Mirosław Stasiak, ni-
niejszym przepraszam Panią 
Małgorzatę Gąsior, byłą Prezes 
Spółdzielni Mieszkaniowej „Sło-
neczna” w Pyrzycach za to, że 
w okresie od 31 sierpnia 2021 
r. do 29 października 2021 r. na 
moim profilu w serwisie Facebook 
rozpowszechniałem nieprawdzi-
we, pomawiające ją informacje 
dotyczące jej działalności jako 
Prezesa Spółdzielni Słoneczna 
i rozbudowy tego osiedla, które 
godziły w jej dobre imię. Moje 
postępowanie było naganne i do-
prowadziło do wprowadzenia 
opinii publicznej w błąd. Mirosław 
Stasiak.”;

IV. na podstawie art. 628 pkt 1 
kpk i art. 616 pkt 2 kpk oraz na 
podstawie § 11 ust 2 pkt 1 , ust 
7,§ 16m, § 17 pkt 1 Rozporzą-
dzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 22-10-2015r w sprawie 
opłat za czynności adwokac-
kie zasądza od oskarżonego na 
rzecz oskarżycielki prywatnej 
Małgorzaty Gąsior kwotę 4.428 
zł (czterech tysięcy czterystu 
dwudziestu ośmiu złotych) zł 
tytułem zwrotu kosztów zastęp-
stwa procesowego udzielonego 
oskarżycielce prywatnej;

V. na podstawie art. 627 kpk, 
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
23 czerwca 1973r. o opłatach 
w sprawach karnych zasądza od 
oskarżonego na rzecz Skarbu 
Państwa koszty sądowe, a nadto 
wymierza mu 120 (sto dwadzie-
ścia) złotych opłaty.

O komentarz do wyroku i infor-
macje, czy będzie się od niego 
odwoływał poprosiłem radnego 
Mirosława Stasiaka - „Odpowia-
dając Panu na pytanie, czy będą 
się odwoływał, to odpowiada, że 
TAK. Poza sprawą, o którą Pan 
pyta dodam, że obecnie pyrzycka 
prokuratura prowadzi postępowa-
nie przeciwko byłemu zarządowi 
Spółdzielni Mieszkaniowej Sło-
neczna” – skomentował wyrok 
sądu radny Mirosław Stasiak. 

Z identycznymi pytaniami 
zwróciłem się do byłej prezes 
Małgorzaty Gąsior – „Wyrok 
sądu jest sprawiedliwy, uznaje 
winę Pana Mirosława Stasiaka 
i ja nie zamierzam się od niego 
odwoływać” .

Jak widzimy, sprawa będzie 
miała swój ciąg dalszy, o czym 
będziemy na pewno informować.

W akcie oskarżenia, a także 
w tekście powyżej podana jest 
informacja, że Mirosław Stasiak 
jest radnym Rady Miejskiej w Py-
rzycach, nie jest to połączenie 
przypadkowe, bo jeżeli ktoś ob-
serwuje obrady pyrzyckich sesji 
to na pewno zwrócił uwagę na 
zachowanie radnego Mirosława 
Stasiaka, który wielokrotnie po-
mawiał, sugerował łamanie prawa 
przez urzędników pyrzyckiego 
ratusza, czy burmistrz. W tych 
przypadkach kończyło się na 
prośbie burmistrz, innych radnych 
kierowanej do przewodniczącego 
Rady Miejskiej Mariusza Majaka, 
o to by zwrócił uwagę radnemu 
Stasiakowi na niewłaściwe za-
chowanie. 

R.T 

dokończenie ze str.8

Nowy podmiot gospodarczy 
w gminie Lipiany należącej do 
Lokalnej Grupy Działania Lider 
Pojezierza, już w najbliższym 
czasie będzie oferował usługi 
w zakresie rejestracji video de-
dykowanej dla małych i średnich 
firm, stowarzyszeń, samorządów. 
Będzie to nie tylko usługa zwią-
zane z nagrywaniem materiału 
podczas imprezy, koncertu, even-

tu za pomocą od 1 do 4 kamer 
jednocześnie ale także usługa 
transmisji sygnału, streamingu 
na dowolny portal wskazany 
przez klienta.

 Nowa firma o nazwie STU-
DIO 22 będzie oferować taką 
kompleksową usługę montażu 
zarejestrowanego materiału, 
produkcji filmów reklamowych 
i spotów video.

Aktywność 
z unijną dotacją
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w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w związku 
ze złożonym wnioskiem  Pyrzyckiego Porozumienia Środowisk  Pa-
triotycznych dotyczącego upamiętnienia rotmistrza kawalerii Wojska 
Polskiego Witolda Pileckiego poprzez umieszczenie tablicy pamiąt-
kowej na kamieniu usytuowanym na działce nr dz. nr 173/2 obręb 
8 miasta Pyrzyce przy kaplicy  pw. Św. Ducha przy ul. Zabytkowej. 

Zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Pyrzyce do udziału 
w konsultacjach społecznych w sprawie  uzyskanie opinii mieszkań-
ców w upamiętnieniu rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego Witolda 
Pileckiego poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej na kamieniu 
usytuowanym na działce nr dz. nr 173/2 obręb 8 miasta Pyrzyce 
przy kaplicy  pw. Św. Ducha przy ul. Zabytkowej. 

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 30.01 2023 r. do 
24.02.2023 r.

Celem konsultacji jest poznanie Państwa opinii w sprawie upa-
miętnienia rotmistrza kawalerii Wojska Polskiego Witolda Pileckiego 
poprzez umieszczenie tablicy pamiątkowej na kamieniu usytuowanym 
na działce nr 173/2 obręb 8 miasta Pyrzyce przy kaplicy  pw. Św. 
Ducha. Konsultacje przeprowadzone zostaną za pomocą anonimowej 
„Ankiety” stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia NR 1094/2023  
Burmistrza Pyrzyc z dnia 23.01.2023 r.

Ankieta dostępna jest do pobrania w Punkcie Informacyjnym Urzędu 
Miejskiego, oraz elektronicznie pod adresem : https://bip.pyrzyce.
um.gov.pl w zakładce „konsultacje społeczne”.

Wypełnioną ankietę należy umieścić w urnie wystawionej  w sie-
dzibie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach (parter budynku – Punkt 
Informacyjny)  od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30. do 14.30, 
lub przesłać drogą  e - mailową na adres: konsultacje@pyrzyce.
um.gov.pl   w terminie do dnia 20.02.2023 r.

        Burmistrz Pyrzyc
     (-) Marzena Podzińska

Ogłoszenie Burmistrza Pyrzyc

Służba zdrowia w Polsce jaka 
jest, każdy widzi, doświadcza na 
co dzień i dokonuje indywidualnej 
oceny za każdym razem, kiedy 
zmuszony jest z powodu choroby 
do skorzystania z pomocy me-
dycznych służb. O ocenę, opinię 
na temat gminnej służby zdrowia 
zwrócił się w dniu 1 lutego 2023 
do mieszkańców gminy Lipiany 
burmistrz Bartłomiej Królikowski 
na swoim facebooku - „Szanow-
ni Państwo, w ostatnim czasie 
ponownie trafiły do mnie uwagi 
kilkorga Mieszkańców dotyczące 
pracy SP ZOZ w Lipianach. Otrzy-

Konsultacje facebookowe burmistrza Lipian 
muję sygnały, że osób mających 
tego rodzaju uwagi jest więcej. 
Chciałbym się z tymi uwagami 
bliżej zapoznać. Zachęcam Pań-
stwa, by skierować je mailowo na 
adres umig@lipiany.pl. Proponuję 
też przyszłą środę 8 lutego na cykl 
spotkań indywidualnych ze mną 
(do godzin popołudniowych i wie-
czornych włącznie) dla osób, które 
chcą podzielić się swoimi uwagami. 
Proszę o wybór godziny spotkania 
poprzez kontakt z sekretariatem 
Urzędu Miejskiego w Lipianach (tel. 
91 564 10 49 wew. 102). Każda 
za uwag zostanie potraktowana 

z należytą powagą - o wynikach zaś 
poinformuję Państwa publicznie”.

Na tak postawioną prośbę na 
facebooku można spodziewać 
się każdej odpowiedzi, grzecz-
nej, miłej, merytorycznej, ale i, 
jak to na facebooku często by-
wa, niesprawiedliwej, złośliwej 
i wręcz krzywdzącej. Wszyscy 
oczywiście znamy się na służbie 
zdrowia, jest tak może dlatego, 
że chorujemy i to daje nam pra-
wo  uważania się za specjalistów 
od organizacji służby zdrowia, 
szczególnie tej najbliższej. Za 
błędy, zaniechania, brak odpo-
wiednich środków, brak lekarzy, 
brak specjalistów, brak decyzji 
systemowych itd., chcemy komuś 
przyłożyć.  A że do Warszawy za 
daleko, to szukamy kogoś z tej 
branży w pobliżu. Pan Burmistrz 
Lipian Bartłomiej Królikowski, 
swoim wpisem na facebooku, 
wskazał mieszkańcom Lipian, że 
problemy i jakieś błędy chyba kry-
ją się w ceglanym budynku przy 
ulicy Myśliborskiej. On to już wi-
dzi, ale prosi mieszkańców o ich 
spostrzeżenia. Nie chciałbym być 
w skórze kogokolwiek pracują-
cego w SPZOZ Lipiany, kiedy  
burmistrz zamieścił wpis. Jak 
tu iść do roboty, wracać z niej, 
czy iść do sklepu, przecież Li-
piany, to małe miasteczko. Panie 
burmistrzu, Pan na własnych pod-

władnych rozkręcił na facebooku 
złe emocje. Przychodnia podlega 
Panu, jest jednostką organiza-
cyjną gminy Lipiany. Problemy, 
które się pojawiają, tak jak w całej 
Polsce, są do rozwiązania w Pa-
na gabinecie, a nie na facebooku. 
Ponadto czyni Pan to w stosunku 
do pracowników przychodni już 
po raz drugi, w dniu 9 marca 2021 
roku, nakręcił Pan mieszkańców 
Lipian swoim wpisem w  podob-
ny sposób i teraz czyni Pan to 
ponownie. 

Jeszcze jedna taka „akcja in-
formacyjna” dotycząca SP ZOZ 
w Lipianach i żaden lekarz nie 
przyjdzie do Lipian leczyć. Przez 
środowisko medyczne przeleci, 
albo już przeleciała informacja, 
że do przychodni w Lipianach to 
nie idziemy pracować za żadne 
pieniądze i co wtedy?

Problemy ze służbą zdrowia 
były i będą jak w każdym samo-
rządzie, ale lepiej i zdrowiej dla 
wszystkich, by Pan burmistrz 
Lipian rozwiązywał je w swoim 
gabinecie, a nie na facebooku. 

Ryszard Tański
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Każdego roku władze po-

szczególnych gmin powiatu 
pyrzyckiego zastanawiają się nad 
tym, czy zadbać o nietrzeźwych 
zlokalizowanych na terenie ich 
gminy, czy nimi się nie zajmować 
i niech jak się za dużo napiją, 
sami sobie radzą. Postanowiliśmy 
sprawdzić, w jakim poważaniu 
są nietrzeźwi w tym roku i skie-
rowaliśmy zapytanie do gmin 
w powiecie pyrzyckim:

„Proszę o informację, czy Rada 
Gminy podjęła uchwałę w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie 
porozumienia międzygminnego 
dotyczącego zlecenia Gminie 
Miasto Szczecin zadania publicz-
nego polegającego na realizacji 
przez Gminę Miasto Szczecin za 
pośrednictwem Szczecińskiego 
Centrum Profilaktyki Uzależnień 
- Dział Pomocy Osobom Nietrzeź-
wym Izba Wytrzeźwień programu 
edukacyjno - motywacyjnego dla 
osób nietrzeźwych zatrzymanych 
i dowiezionych z terenu Państwa 
gminy. Jeżeli taka uchwała została 
podjęta, to na jaką kwotę i ile 
miejsc ta kwota zabezpiecza?”

Odpowiedzi: 
Gmina Pyrzyce
   Zgodnie z projektem porozu-

mienia stanowiącym załącznik 
do uchwały, Gminie  Miasto 
Szczecin zostanie udzielona 
dotacja w kwocie 2 070,00 zł 
z przeznaczeniem na wykonanie 
lub pozostanie w gotowości do 
wykonania zadania polegają-
cego na realizacji przez Gminę 
Miasto Szczecin, za pośrednic-
twem Szczecińskiego Centrum 
Profilaktyki Uzależnień – Dział 
Pomocy Osobom Nietrzeźwym 
Izba Wytrzeźwień programu edu-
kacyjno - motywacyjnego dla 6 
osób nietrzeźwych zatrzymanych 
i dowiezionych z terenu Gminy 
Pyrzyce. 

Zadanie polega na następu-
jących działaniach:

1) przyjęcie osoby nietrzeźwej, 
doprowadzeniu do wytrzeźwienia 
z zapewnieniem opieki, w tym 
medycznej,

2) zapewnienie działań mają-
cych na celu w szczególności 
motywowanie osób zatrzymanych 
do wytrzeźwienia do podjęcia 
leczenia odwykowego.

Jak pyrzyckie gminy dbają o nietrzeźwych?

Gmina Warnice
   Nasza gmina od wielu lat 

corocznie zawiera Porozumie-
nie z Gminą Miasto Szczecin 
w sprawie Programu eduka-
cyjno-motywacyjnego dla osób 
nietrzeźwych zatrzymanych 
i dowiezionych z terenu Gmi-
ny Warnice do Miejskiej Izby 
Wytrzeźwień. Uchwała Rady 
Gminy Warnice przeznacza na 
ten cel na 2023 r. kwotę 1725 zł.  
Z uwagi na ilość rokrocznie za-
trzymywanych z terenu Gminy 
Warnice osób w MIW procedo-
wano zawarcie Porozumienia na 
kwotę 690 zł przy limicie 2 osób 
(z możliwością zwiększenia do 5 
zgodnie z zaplanowana kwotą).  

Gmina Bielice
   Odpowiadając na Pana 

zapytanie  informuję, że  Gmi-
na Bielice nie podjęła uchwały 
w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie porozumienia mię-
dzygminnego dotyczącego 
zlecenia Gminie Miasto Szczecin 
zadania publicznego polegają-
cego na realizacji przez Gminę 
Miasto Szczecin za pośrednic-
twem Szczecińskiego Centrum 
Profilaktyki Uzależnień - Dział 
Pomocy Osobom Nietrzeźwym 
Izba Wytrzeźwień programu edu-
kacyjno - motywacyjnego dla 
osób nietrzeźwych zatrzymanych 
i dowiezionych z terenu  gminy 
Bielice.

Gmina Lipiany 
   Rada Miejska w Lipianach 

podjęta przedmiotową uchwalę. 
W ramach realizacji uchwały są 
zabezpieczone środki dla 10 osób 
na kwotę 3.450,00 zł.

Gmina Przelewice
   W odpowiedzi na pismo 

z dnia 27 stycznia 2023 r. in-
formuję, iż Gmina Przelewice 
na rok 2023 podpisała porozu-
mienie w sprawie wykonania 
zadania realizowanego przez 
Gminę Miasto Szczecin za po-
średnictwem Szczecińskiego 
Centrum Profilaktyki Uzależnień 
w Szczecinie - programu eduka-
cyjno-motywacyjnego dla osób 
nietrzeźwych z terenu Gminy 
Przelewice . Zawarte porozu-
mienie dotyczy 2 osób, kwota 
porozumienia: 690,00 zł. zarówno 
ilość osób, jak i kwota porozu-
mienia mogą ulec zmianie, jeśli 
zajdzie taka konieczność, co 
będzie wymagało aneksowa-
nia zawartego porozumienia. 
Jednocześnie informuję, iż ilość 
osób wskazana w porozumieniu 
na dany rok jest określana na 
podstawie ilości osób objętych 
programem interwencyjno- mo-
tywacyjnym z terenu Gminy 
Przelewice zatrzymanych do wy-
trzeźwienia w Izbie Wytrzeźwień 
w Szczecinie. Gmina Przelewice 
od wielu lat zawiera porozumienie 
w przedmiotowej sprawie.

Gmina Kozielice
   Rada Gminy Kozielice pod-

jęła uchwałę w sprawie zgody 
na zawarcie porozumienia 
międzygminnego dotyczącego 
zlecenia Gminie miasto Szczecin 
zadania publicznego polegają-
cego na realizacji przez Gminę 
Miasto Szczecin za pośrednic-
twem Szczecińskiego Centrum 
Profilaktyki Uzależnień - Dział 
Pomocy Osobom Nietrzeźwym 
Iza Wytrzeźwień programu edu-
kacyjno-motywacyjnego dla 
osób nietrzeźwych zatrzyma-
nych i dowiezionych z terenu 
Gminy Kozielice, na podstawie 
której zawierane jest corocznie 
porozumienie, w którym w  roku 
2022 zabezpieczono miejsc 2 
na kwotę 640,00 zł, natomiast 
w 2023 r. zabezpieczono miejsc: 
2 na kwotę: 690,00 zł.  

   Jak widać z powyższego 
zestawienia, tylko gmina Bielice 
nie zabezpiecza dla nietrzeźwych 
godziwego noclegu w szczeciń-
skiej izbie wytrzeźwień, natomiast 
gmina Lipiany przeciwnie, bo 
10 noclegów z podwózką do 
Szczecina na 2023 rok.

PP
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W 2023 roku Arboretum 
w Przelewicach obchodzi swoje 
90-lecie. Przelewice mają dłu-
gą i ciekawą historię. Początki 
sięgają szlacheckiego rodu von 
Schack. Pierwsze wzmianki doty-
czące tej rodziny w Przelewicach 
pochodzą z 1437 r. W 1799 r. 
Otto Friedrich Ludwig von Schack 
i jego siostra Juliana Luiza, hrabi-
na von Czettritz, sprzedali dobra 
przelewickie Augustowi Heinri-
chowi Borgstede z Berlina. Tajny 
nadradca finansowy Borgstede 
zlecił w Przelewicach budowę 
pałacu oraz parku w stylu angiel-
skim. Kolejnym nabywcą majątku 
był książę August Pruski, który 
kupił ziemie i pałac, jako zabez-
pieczenia przyszłości zarówno 
swojej jak i metresy oraz sied-
miorga dzieci. Wprowadził on 
w parku gwiaździsty układ dróg 
obsadzanych drzewami. W ten 
sposób utworzono kwatery, które 
prawdopodobnie wykorzysty-
wane były pod uprawę roślin 
ozdobnych.

Przez kolejne długie lata 
zmieniali się właściciele majątku 
wprowadzając swoje poprawki 
w pałacu. Jednak bez fachowej 
ingerencji w park, który rozrastał 
się na dużej powierzchni terenu. 
Dopiero w 1933 r. dr Conrada von 
Borsig, przemysłowiec z Berlina 
przekształcił park przypałaco-
wy w Ogród  Dendrologiczny. 
Jako członek niemieckiego To-
warzystwa Dendrologicznego 
sprowadził do ogrodu wiele cie-
kawych gatunków i nasadzał je 
według przygotowanej wcześniej 
koncepcji. Arboretum zostało 
stworzone z pasją, gdy drzewa 
w parku miały już ponad 100 
lat. Borsig oddał się całkowicie 
ogrodowi. Choć jego rodzina 
prowadziła interesy na Śląsku, 
on sam przyjechał do Przelewic. 

Z czasów założenia Arboretum 
na terenie ogrodu zostało niewie-
le drzew. Wpływ na to miała II 
wojna światowa, a także aukcje 
drzew, które spowodowane były 
wysoką inflacją, przez co wie-
le olbrzymich okazów zostało 
wówczas zniszczonych. Do dziś 
w ogrodzie można podziwiać 
karłowe świerki, jałowce oraz 
zachowywane bez śladów cho-
robowych sosny wejmutki. Na 
uwagę zasługują różnorodne 

żywotniki zachodnie, wysokie 
na 22 m miłorzęby dwuklapowe, 
które zwierają wiele składni-
ków aktywnych. Wyciąg z liści 
miłorzębu japońskiego znaj-
duje zastosowanie w leczeniu 
dolegliwości związanych z de-
mencją, chorobą Alzheimera  
i osłabieniem pamięci. Rośli-
na stosowana jest nie tylko 
w farmakologii, ale również  
w kosmetologii. Z tamtego okresu 
w ogrodzie rosną również lipy, 
które użytkowane są, jako rośliny 
miododajne i lecznicze. 

W kolekcji Ogrodu Dendro-
logicznego znajduje się wiele 
okazów roślin chronionych wy-
stępujących na terenie parku 
naturalnie (cis i bluszcz) oraz 
introdukowanych (wiciokrzew 
pomorski, sosna limba, sosna 
kosodrzewina, jarząb brekinia 
wawrzynek wilczełyko). Rośli-
ny rzadkie i chronione są też 
reprezentowane w runie parko-
wym (kopytnik, czermień błotny, 
kosaciec żółty) i na rabatach 
bylinowych (dyptam jesionolist-
ny). Najstarsze zadrzewienia 
Arboretum przelewickiego liczą 
około 180-250 lat. Są to: sosna 
wejmutka, żywotnik zachodni, 
miłorząb chiński, modrzew euro-
pejski, platan klonolistny i robinia 
akacjowa. Przetrwały również 

90 lat Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach

stare, piękne okazy naszych ci-
sów, jesionów, wiązów, jaworów, 
buków, lip, topól i sporadycznych 
dębów.

Na zlecenie Borsiga, architekt 
Heydenreich z firmy Späth, za-
projektował układ przestrzenny 
ogrodu z doborem roślin drze-
wiastych.  Arboretum składa 
się z 7 zasadniczych zespo-
łów florystycznych. Określenia 
zespołów „japoński, wrzosowy, 
śródleśny, świerkowy, źródlany, 
kwietny i zimozielony” wyrażają 
specyficzny charakter kompleksu. 
Zasoby ogrodu to około 1300 
gatunków drzew, krzewów i roślin 
zielnych, które tworzą to miejsce 
naprawdę wyjątkowym. Obszar 
ogrodu źródlanego zachwyca, 
otoczony wysokimi jesionami, 
gatunkami japońskiego klonu 
i lipami, jest miejscem relaksu 
wielu odwiedzających. Znajdują 
się tam drzewa i krzewy, które 
lubią podmokłe tereny, dzięki 
czemu cudownie rozkwitają. 
Jest tam zagrożona wymarciem 
i pod ścisłą ochroną Myrica tzw. 
woskownica. To aromatyczna 
roślina, stosowana dawniej  
w Europie w piwowarstwie, 
wykorzystywana również, jako 
repelent. Na źródlisku króluje 
tulejnik amerykański, znaleźć 
tam można także funkię i peł-

nik europejski, który rośnie też 
w okolicach trzech stawów. Z ko-
lei wrzosowisko jest miejscem, 
gdzie w okresie wiosenno-letnim 
możemy oglądać kolorowe aza-
lie i różaneczniki. Naprzeciwko 
szałasu pasterskiego, pod starym 
i wysokim modrzewiem euro-
pejskim znajduje się miejsce 
upamiętniające Conrada von 
Borsiga. Z relacji lokalnego 
przewodnika wynika, że grób 
Borsiga niegdyś znajdował się 
po prawej stronie alei różanej. 

W 2006 r. Centrum Badaw-
czo-Wdrożeniowe zdecydowało 
się na rozpoczęcie odtworzenia 
ogrodu wiecznie zielonego Bor-
siga. Posadzono wtedy różne 
odmiany różaneczników, azalie  
i kalmie. 

W 2022 roku została ukoń-
czona modernizacja tego 
ogrodu. Odtworzono ścieżki  
i uzupełniono kolekcję hortensji. 
W ogrodzie posadzono również 
kalmie szerokolistne (Kalmia 
latifolia), które są  zimozielonym 
uzupełnieniem dla różaneczników 
i azalii. Zachowane bukszpany, 
kaliny i mahonie przez zimę po-
zostają ciemnozielone, przede 
wszystkim doskonale znosząc 
niskie temperatury.

Dzięki realizacji zadania pn. 
,,Modernizacja kolekcji Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewi-
cach” udało się ukończyć dwa 
odcinki kamiennych ścieżek wy-
tyczonych według map z 1960 
r. sporządzonej przez geodetę 
Ministerstwa Rolnictwa inż. Wła-
dysława Kluzę. 

Jubileusz 90-lecia w Ogrodzie 
Dendrologicznym to bardzo 
ważne wydarzenie. Historia 
tego miejsc przekłada się na 
wartość kulturową Pomorza 
Zachodniego. Dokonania po-
przedników zarówno tych z XIX w. 
jak i późniejszych przyczyniły 
się do stworzenia cennej przy-
rodniczej perły dostępnej dla 
każdego turysty. Zróżnicowany 
teren i piękno przyrody spra-
wiają, że ogród dendrologiczny 
jest prawdziwą oazą spokoju. 
W rocznicę powstania Arboretum 
Ogrody Przelewice chciałyby 
upamiętnić założyciela ogrodu 
Conrada von Borsiga.

K. Bednarska
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Pod koniec stycznia bieżące-

go roku zawodnicy LKS Wicher 
Przelewice wzięli udział w dwóch 
turniejach halowej piłki nożnej, 
dwukrotnie zajmując pierwsze 
miejsce. 

    21 stycznia 2023 r. w hali 
sportowej im. Lecha Piaseckiego 
w Lipianach odbył się VI Turniej 
WOŚP na rzecz Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy. Do 
udziału w turnieju przystąpiło 9 
drużyn.  Zawodnicy LKS Wicher 
Przelewice zaprezentowali się 
z bardzo dobrej strony i wygrali 
cały turniej. Skład zwycięskiej 
drużyny był następujący: Jędrzej 
Knapiński, Bartosz Duk, Patryk 
Szagański, Tomasz Socha, Ja-
kub Fiałkowski, Filip Fiałkowski, 
Jarosław Kraśniański, Michał 
Świercz, Sebastian Margoński, 
Gracjan Zarębski. 

   Z kolei w niedzielny poranek 
( 29 stycznia 2023) podopieczni 
trenera Michała Świercza wzięli 
udział w II Otwartym Turnieju 
Piłki Nożnej, którego organiza-
torami byli lokalni animatorzy 
sportu z,, Orlika” , przy ul. 
Leśnej w Barlinku, wspólnie 
z barlineckim sztabem WO-
ŚP. W turnieju wzięło udział 
osiem drużyn. Zawodnicy LKS 
Wicher Przelewice zagrali świetny 
turniej i również zajęli I miejsce. 
Pokonali wszystkich rywali i tym 
samym wygrali cały turniej dla 
WOŚP.  Skład zwycięskiej dru-
żyny był następujący:Tomasz 

Sarba, Daniel Decewicz,  Michał 
Nawrotkiewicz, Jarosław Kra-
śniański, Mateusz Czajkowski, 
Piotr Baryło, Krzysztof Karwec-
ki. Najlepszym strzelcem został 
zawodnik seniorów LKS Wicher 
Przelewice  Krzysztof Karwecki.

Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim zwycięzcom i uczestnikom 
turnieju oraz życzymy dalszych 
sukcesów sportowych.

Jednocześnie serdecznie gra-
tulujemy organizatorom udanego 
turnieju i wartościowej inicja-

zdj. Tomasz Socha

zdj. Monika Przybylska

Zawodnicy z klubu LKS Wicher Przelewice 
po raz kolejny grają dla WOŚP!

tywy, która poza sporą dozą 
sportowych emocji umożliwiła 
wsparcie tych, którzy tej pomocy 
najbardziej potrzebują, dzięki 

czemu wszyscy uczestnicy tej 
zaszczytnej akcji są zwycięzcami.

                        Ewa Kraśniańska
                             wiceprezes 
          LKS Wicher Przelewice
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31.01.2023 oficjalnie oddano 
do użytku młodzieży szkolnej 
w Zespole Szkół nr 1  wirtualną 
strzelnicę. Zakupiony sprzęt to 
laserowy system  ze specjali-
stycznym oprogramowaniem, 
zawierający broń treningową 
działającą w systemie blow-back, 
zasilaną green-gaz. Strzelecki 
system szkolno-treningowy został 
opracowany na potrzeby rynku 
cywilnego na bazie systemów 
wojskowych. W skład strzelnicy 
wchodzi projektor, tablet, klawiatura 
bezprzewodowa, 4 repliki pistoletu 
GLOCK 19 oraz 4 repliki karabinu 
M 4. Nowoczesny sprzęt umożliwia 
strzelanie na 4 torach w przedmioty 
ruchome w terenie, na strzelni-
cy zamkniętej oraz rozbudowę 
o własne plansze. Strzelanie może 
odbywać się w pozycji leżącej, 
siedzącej lub stojącej.  System 
pozwala na trening strzelecki na 
odległość od celu 10 m, 25 m, 100 
m,  daje też możliwość wgrania 
planszy pod bezpośrednie potrzeby 
użytkownika np. strzelanie w me-
trze w celu odbicia zakładnika itp. 
W systemie wprowadzono metody 
wspomagające proces uczenia się 
posługiwania bronią oraz techni-
ki pozwalające odtwarzać pełen 
proces oddawania strzału. Zakup 
i montaż wirtualnej strzelnicy w Ze-
spole Szkół nr 1 im. Noblistów 
Polskich w Pyrzycach to efekt 
zgłoszenia Powiatu Pyrzyckiego  

Strzelnica wirtualna z dotacją Ministerstwa Obrony Narodowej
do konkursu „Strzelnica w po-
wiecie 2022” ogłoszonego przez 
Ministerstwo Obrony Narodowej. 
Na realizację zadania o wartości 
całkowitej 195 000,00 zł, Powiat 
Pyrzycki  otrzymał z Ministerstwa 
Obrony Narodowej dofinansowanie 
w wysokości 155 000,00 zł, kwota 
40 000,00 zł stanowi udział własny 
powiatu pyrzyckiego.

„Dziś oddajemy do użytku 
uczniów Zespołu Szkół Nr 1 
strzelnicę wirtualną, która powstała 
dzięki dotacji z Ministerstwa Obro-
ny Narodowej, o którą wystąpiliśmy. 
Nasz wniosek o dotację wsparł 
pan poseł Leszek Dobrzyński 
i Pan Poseł Michał Jach, którym 
bardzo dziękuję. Mam nadzieję, 
że taka strzelnica powstanie także 
w Zespole Szkół nr 2 CKU, gdzie 
obecnie kończymy bardzo dużą 
i ważną inwestycję termomoder-
nizacyjną” – Stanisław Stępień, 
Starosta Pyrzycki

Prawo do korzystania z wirtualnej 
strzelnicy będą mieli:

→  uczniowie szkół prowadzących 
działalność dydaktyczno-wycho-
wawczą w dziedzinie obronności 
państwa,

→ organizacje pozarządowe 
prowadzące działalność na rzecz 
obronności państwa,

→ przedstawiciele służb mun-
durowych

→ podmioty (osoby) upoważnione 
przez samorząd terytorialny.

Kadry i Płace – Biuro Rachunkowe Ewa Szpakowska świadczy kompleksowo usługi
 kadrowo-płacowe głównie dla przedsiębiorców 

z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego. 

Zamiast tworzyć dodatkowy dział w firmie 
warto skorzystać z usług outsourcingu.

Usługi kadrowe obejmują:
• prowadzenie akt osobowych,
• przygotowanie dokumentów związanych z: nawiązaniem stosunku
  pracy, zmianą warunków zatrudnienia oraz ustania stosunku pracy,
• sporządzanie umów cywilnoprawnych i rachunków do ich rozliczania,
• wystawianie skierowań na badania medycyny pracy (wstępne, 
  okresowe i kontrolne),
• informowanie Klienta o kończących się terminach: umów o pracę
  zawartych na okres próbny i na czas określony, ważności szkoleń BHP
  i profilaktycznych badań lekarskich
• ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i prowadzenie ewidencji 
  ich wykorzystania
• prowadzenie ewidencji czasu pracy (godzin pracy, nadliczbowych, 
  nocnych oraz wszelkich nieobecności),
• sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
• przygotowanie pism do komorników w związku z zajęciem
  wynagrodzeń pracowników,
• informowanie Klienta o pojawiających się nowelizacjach przepisów
  wpływających na konieczność dokonania określonych zmian 
  w obszarze kadrowym,
• przygotowanie sprawozdawczości do GUS w zakresie kadr i płac,
• obsługa PPK,
• rozliczenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
• sporządzanie wniosków emerytalno-rentowych.

Możliwe jest także prowadzenie usług na innym terenie → zadzwoń zapytaj!

Usługi płacowe obejmują:
• sporządzanie list płac oraz obliczanie na jej podstawie 
  wysokości składek na ubezpieczenia i należności z tytułu 
  wypłaconych świadczeń chorobowych, funduszu pracy i FGŚP,
• sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i imiennych raportów
  miesięcznych dla każdego ubezpieczonego,
• wyliczanie zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń, 
   sporządzanie i wysyłka deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-11),
• przygotowanie i wysłanie przelewów do ZUS i zaliczek na podatek
  dochodowy od wynagrodzeń pracowników,
• reprezentację w ramach udzielonych pełnomocnictw przed
  jednostkami kontrolującymi (ZUS, US, PIP).

Kontakt:
Kadry i Płace – Biuro Rachunkowe Ewa Szpakowska
Osetna 50
74-240 Lipiany
Tel. 691 609 511
E-mail: eszpakowska.kadry@gmail.com
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28 stycznia 2023 w hali Arena 
Toruń odbył się Ogólnopolski 5. 
Memoriał Ireny Szewińskiej, w któ-
rym wzięło udział 11 zawodników 
z klubu MLKS ŻAK Pyrzyce. 

Ponad 900 zawodników z całej 
Polski w kategoriach U14 oraz 
U16 rywalizowało w wielu kon-
kurencjach lekkoatletycznych. 
Nasi zawodnicy zaprezentowali 
się z doskonałej strony, zdoby-
wając 4 brązowe medale! 

W biegu na 600 m U16, po 
świetnym biegu, brązowy medal 
wywalczył Piotr Maduzia, który 
uzyskał czas 1:28.73, będąc 
o ponad 3 sekundy lepszym wy-
nikiem od rekordu życiowego ze 
stadionu! Warto podkreślić, że 
Piotrek dopiero rozpoczyna swoje 
starty w kategorii U16, rywalizując 
w w Toruniu  ze starszym roczni-
kiem. Piotrowi do złotego medalu 
zabrakło jedynie 0.49 sekundy.

4 medale w Ogólnopolskim 5. Memoriale Ireny Szewińskiej
Na 5. miejscu w klasyfikacji ge-

neralnej zawody ukończył Nikodem 
Karpiński, który również uzyskał 
czas lepszy od rekordu życiowego 
ze stadionu (1:30.36). Chłopcy 
pobiegli bardzo odważnie, kończąc 
drugą serię na 1 i 2 miejscu.

W biegu na 1000m U16 brązowy 
medal wywalczył Marcel Kowal-
ski, który uzyskał czas 2:45.04. 
Jest to również lepszy czas od 
rekordu życiowego Marcela ze 
stadionu. Marcelowi do złotego 
medalu zabrakło 1.13 sekundy.

Weronika Rybińska, po świet-
nym konkursie w skoku w dal U16 
wywalczyła brązowy medal oraz 
uzyskała nowy rekord życiowy 
(5.16m) Weronika również za-
debiutowała w hali na dystansie 
300 m, kończąc rywalizację na 
16. miejscu w gronie ponad 60 
zawodniczek. Weronika uzyskała 
czas 45.24s.

Bardzo dobrze  na zawodach 
w Toruniu zaprezentował się Woj-
ciech Jonasik. Wojtek w skoku 
w dal U14 wywalczył brązowy me-
dal z wynikiem 4.65m!  Wojtek był 
również bardzo blisko brązowego 
medalu w biegu na 1000 m U14, 
uzyskując czas 3:17.38 wywalczył 
4. miejsce, tracąc do brązowego 
medalu 0.01 setnej sekundy! 

W biegu na 1000 m U14 ko-
lejny bardzo dobry bieg naszych 
młodych zawodniczek, tuż za po-
dium zawody ukończyła Karolina 
Machnio, uzyskując nowy rekord 
życiowy (3:23.35). Tuż za Karo-
liną na 5. miejscu dobiegła Julia 
Piwoni (3:23.39) 

Olaf Urban z powodzeniem wziął 
udział w dwóch konkurencjach, 
w biegu na 600 m U14 wygrał 
drugą serię, kończąc rywaliza-
cję w klasyfikacji generalnej na 
wysokim 6. miejscu.Olaf uzyskał 

nowy rekord życiowy (1:50.22). 
Olaf w skoku w dal U14 uzyskał 
wynik 4.42m i zakończył zawody 
na 11. miejscu. 

Julia Błażejewska zadebiuto-
wała w hali na dystansie 1000m. 
Julia zajęła w biegu 8. miejsce 
z czasem 3:25.43.

Na dystansie 600m U16 kobiet 
udział wzięły dwie nasze zawod-
niczki. Aleksandra Śluborska 
w klasyfikacji generalnej zajęła 
18. miejsce (1:53.42), natomiast 
Hanna Obarzanek 23. miejsce 
(1:55.82). Dziewczęta ustanowiły 
nowe rekordy życiowe.

Wielkie brawa dla wszystkich 
zawodników i trenera! 

Gratulujemy! 
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Świat  obok nas

Potwierdziła się stara zasada, 
że warto zbierać informacje od 
życzliwych znajomych, mieszkają-
cych w atrakcyjnych dla fotografa 
ptaków i zwierząt, okolicach. Tym 

sposobem powstało to załączo-
ne zdjęcie daniela zwyczajnego, 
zrobione w połowie stycznia br. 
w rejonie Myśliborza. Osoby, które 
miały okazję widzieć daniela, czę-

sto mylą go z większym kuzynem, 
jeleniem. To ssak z rodziny jele-
niowatych, pierwotnie pochodzący 
z terenów Azji Mniejszej. Podobno 
został sprowadzony na Stary Kon-
tynent  przez Fenicjan dla celów 
bytowych. Gdyby nie ingerencja 
człowieka, w ogóle nie pojawiłby 
się w naszym kraju, chociaż bada-
nia wskazują, że bardzo, bardzo 
dawno temu były na naszym te-
renie. Kwalifikuje się go gdzieś 
między sarną, a jeleniem. Posiada 
charakterystyczne białe plamki na 
bokach ciała oraz ciemny pasek na 

grzbiecie. Porą zimową białe cętki 
znikają, a ubarwienie futra staje 
się bardziej szare. Samce posia-
dają poroże, które co roku ulega 
wymianie, przeważnie w maju.

Środowisko tych zwierząt to la-
sy iglaste, mieszane, lub iglaste 
graniczące z łąkami, albo polami 
uprawnymi. Unika terenów pod-
mokłych. Obecnie jest gatunkiem 
silnie rozpowszechnionym w całej 
Europie. Niestety, daniel zwyczajny 
jest zwierzęciem łownym.

 
                       M. Białkowski
     
 
 
 

Od  23 stycznia w szkołach pod-
stawowych na terenie powiatu 
pyrzyckiego prowadzona jest 
kampania społeczna pod nazwą   
„Bezpieczne ferie". Potrwa ona do 
10 lutego bieżącego roku.

W trakcie spotkań z dziećmi 
poruszane są tematy związane 
z bezpieczeństwem podczas za-
baw, podczas uprawiania sportów 

Bezpieczne ferie 
zimowych oraz treści związane 
z zachowaniem zdrowia podczas 
wypoczynku.

Akcja prowadzona jest wspól-
nie z Komendą Powiatową Policji 
w Pyrzycach i Powiatową Sta-
cją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Pyrzycach.

          asp. Anna Kaźmierczak


