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Stowarzyszenie BIESIADA w 

partnerstwie z Gminą WARNICE re-
alizuje projekt pn. „Aktywni senio-
rzy gminy Warnice”. Zadanie współ-
finansowane jest przez Minister-
stwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach Rządowego Pro-
gramu na rzecz Aktywności Społecz-
nej Osób Starszych na lata 2014-2020. 
Wartość zadania to ponad 190 tys. zł,  
z czego dotacja z ministerstwa wynosi 
170 tys. zł. Zajęcia dla osób powyżej 
60. roku życia odbywają się w Barni-
mie, Obrytej, Starym Przylepie, Reń-
sku, Warnicach, Wierzbnie i Zaborsku. 
Łącznie do projektu zapisało się ponad 
100 osób. Dla uczestników przygoto-
wanych zostało wiele różnorodnych  
i systematycznych działań, które wpły-
wają na ich rozwój intelektualny, spo-
łeczny, aktywność fizyczną oraz wzrost 
zainteresowania życiem kulturalnym  
i społecznym. 

AKTYWNI SENIORZY
GMINY WARNICE

Dotychczas została zrealizowana 
część zajęć sportowych, motywacyj-
nych ze wzmocnienia kondycji psy-
chicznej, wolontariatu czy decoupage. 
Już niebawem rozpoczną się warsz-
taty wikliniarskie, komputerowe, zaję-
cia z dietetykiem i fizjoterapeutą, za-
jęcia z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej czy porady 
prawne. Seniorzy nie ponoszą żadnych 
kosztów związanych z uczestnictwem 
w projekcie. Czas realizacji wszyst-
kich zaplanowanych działań upływa  
w grudniu 2017 r. Gmina Warnice 
oprócz wkładu finansowego, bezpłat-
nie udostępnia infrastrukturę w celu re-
alizacji przedsięwzięcia. 

Wszelkich informacji dotyczących 
projektu udziela koordynator projektu – 
Ewa Hancz, tel. 514 541 057.

Za ponad 20 milionów złotych,  
5 sierpnia otworzono tu Centrum Ba-
dań i Rozwoju, będzie to miejsce, w 
którym we współpracy w Zachod-
niopomorskim Uniwersytetem Tech-
nologicznym oraz z Instytutem Lo-
gistyki i Magazynowania w Pozna-
niu. będą prowadzone prace badaw-
cze nad nowymi projektami i techno-
logiami. Centrum Badań i Rozwoju 
otrzymało dofinansowanie z Naro-
dowego Centrum Badań i Rozwoju, 
podkreślić należy fakt, że w projek-
tach na dofinansowanie B+R firma 
pokonała takie marki, jak Solaris czy 
Asseco. Wartość projektów badaw-
czych to 13 mln zł, z czego 5 mln po-
chodzi z dofinansowania. 

Centrum Badań i Rozwoju to 
powierzchnia ponad 2 tys. metrów 
kwadratowych, gdzie będą prowa-
dzone prace nad najnowszymi roz-
wiązaniami dla urządzeń do intralo-
gistyki, czyli automatyzacji proce-
sów produkcyjnych i logistycznych. 
Będą to urządzenia do transportu we-
wnętrznego, ale także urządzenia za-

Centrum w Europa Systems

rządzające procesem logistycznym, 
transportem z jednego do drugiego 
miejsca w procesie produkcji. Jest 
to pierwsze tego typu przedsięwzię-
cie w powiecie pyrzyckim, znajdzie 
w nim pracę kolejna grupa inżynie-
rów, projektantów, informatyków. 
Możemy mieć nadzieję, że znajdą się 
w niej wykształceni mieszkańcy po-
wiatu pyrzyckiego.

Jakie cele wyznacza na naj-
bliższe miesiące sobie i swoim pra-
cownikom Michał Kaźmierczak, 
prezes CEO Europa Systems – 
„Przede wszystkim nie chcemy robić 
innowacji na tak zwaną półkę. De-
cyzję o tym, jakie produkty będziemy 
rozwijać, czy wprowadzać nowe, po-
dejmiemy po rozmowach z naszym 
działem sprzedaży. Pytamy,  co chce-

cie w pierwszej kolejności, bo to wy 
później będziecie musieli to sprze-
dać i tak ustalamy kolejność zadań. 
Dzięki takiej analizie wiemy, że wó-
zek AGV jest nam potrzebny, żeby 
uzupełnić nasze  portfolio ofertowe, 
kolejny produkt to zautomatyzowane 
urządzenie myjąco – suszące. To te-
mat, na który mieliśmy zapotrzebo-
wanie już 5 lat temu, były rozmowy, 
pierwsza koncepcja i mamy już od 4 
miesięcy prototyp, który funkcjonuje 
już u naszego klienta. Tak właśnie 
ustalamy priorytety rozwojowe, bar-
dzo mocno patrzymy na naszą pro-
dukcję przez pryzmat klienta”.

Czego oczekujecie od Centrum 
Badań i Rozwoju?

„Przede wszystkim będziemy kon-
tynuować dwa projekty, które są w 

Żabów pod Pyrzycami, ponad 200 pracowników, firma, 
którą założył ponad 20 lat temu Krzysztof Marszałek 
dziś staje się miejscem nie tylko produkcji, ale i badań.

Na zdjęciu: Michał Kaźmierczak prezes CEO Europa Systems Na zdjęciu: Montaż automatycznego, samojezdnego wózka transportowego 
ES Gear – AVG

toku, którym chcemy poświęcić czas 
i finanse. Po pierwsze jest to wózek 
AGV oraz rozwój stacji zrobotyzowa-
nej myjąco-suszącej. Mamy zapotrze-
bowanie od klienta na drugą genera-
cję tej stacji, więc chcemy skupić się 
na tym zamówieniu, mamy to już po-
dzielone na trzy fazy projektowe do 
końca tego roku i przyszłego. Mocno 
też pracujemy nad standaryzacją 
produktów, tak, by pewne elementy 
mieć na magazynie, a gdy przychodzi 
konkretne zamówienie bierzemy je 
i dopasowujemy do potrzeb danego 
klienta, a nie zaczynamy wszystkiego 
od początku, w efekcie oszczędzi to 
nam sporo czasu i kosztów” – uzu-
pełnił Michał Kaźmierczak

Ulokowanie Centrum Badań i Roz-
woju w gminie Pyrzyce, nobilituje 
gminę i daje szansę jej młodym wy-
kształconym  mieszkańcom na pracę 
i rozwój. Może za przykładem firmy 
z Żabowa pójdą inne duże pyrzyc-
kie przedsiębiorstwa i doczekamy się 
kolejnego innowacyjnego miejsca w 
powiecie. 

PP
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Od redakcji
Moja rozmowa z Kamilem miała 

charakter zupełnie prywatny i przez 
myśl mi nie przeszło, żeby wykorzy-
stać ją, jako artykuł do gazety. Uto-
nął znajomy mężczyzna, mało bra-
kowało,  by utonął również jego brat. 
Obaj radośni, pogodni, życzliwi, lu-
biani w naszym małym środowisku, 
więc z troską, bez szukania sensa-
cji pytałam o wypadek właśnie Ka-
mila, który był świadkiem zdarzenia 
i, jak się później okazało, nie tylko 
świadkiem.

Otóż Kamil wraz z najbliższymi, 
między innymi siostrą Patrycją i jej 
koleżanką, również Patrycją, wypo-
czywali nad Jeziorem Kościelnym 
w swoim ogródku. Wypoczynek zu-
pełnie bierny, bez gier, zabaw sporto-
wych, bez pływania, bo Kamil kilka 
dni wcześniej złamał rękę, no i oczy-
wiście miał ją unieruchomioną. Tuż 
obok, na swojej działeczce rozko-
szowali się letnim wieczorem dwaj 
wspomniani bracia. Nic nie zapowia-
dało tragedii. Zbliżał się wieczór, ro-
dzinka Kamila zaczęła się szykować 
się do domu. Nagle usłyszeli podej-
rzany plusk wody. Kamil wszedł na 
mostek, aby upewnić się, czy nic 
złego się nie dzieje. Zauważył, że 
obaj panowie, porzuciwszy łódkę, w 
której płynęli, zaczęli płynąć wpław. 
Ale i ten fakt nie wzbudzał niepo-
koju. Mimo to kilkakrotnie dopytał 
obu panów, czy wszystko jest w po-
rządku. Usłyszawszy potwierdzenie, 
zaczął pakować swoje rzeczy. W jed-
nej chwili sytuacja się zmieniła, je-
den z braci wyraźnie wołał o pomoc.

Słuchałam z niepokojem opowie-
ści Kamila, patrzyłam na jego rękę i 
zastanawiałam się, co czuł nie mogąc 
tonącym pomóc.

- Żeby nie ta cholerna szyna, 
może byśmy uratowali obu - powie-
dział nagle prawie zły na siebie – za-
nim ją zdjąłem, minęło kilka najcen-
niejszych sekund, może nawet minut.

Nie wierzyłam w to, co słyszałam.
- Zdjąłeś szynę? Przecież zła-

mana ręka, przecież ból!

LIPIAŃSCY ZWYCZAJNI NIEZWYCZAJNI
Fragment komunikatu Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach prze-

kazany do mediów - „W ubiegłą środę tj. 9 sierpnia w miejscowości Lipiany 
na Jeziorze Kościelnym po godz. 21.00 doszło do nieszczęśliwego wypadku,  
w wyniku  którego utonął 62-letni mężczyzna. Jak ustalono, dwóch mężczyzn 
wypłynęło łódką na jezioro bez kamizelek ratunkowych i podczas zamiany 
przy czynności wiosłowania łódka, którą płynęli uległa wywróceniu.  Jeden 
z mężczyzn przy pomocy innych osób powrócił na brzeg, natomiast 62- latek 
zniknął pod taflą wody. Osoby przebywające nad jeziorem natychmiast udały 
się w jego kierunku, niestety próby zlokalizowania nie odniosły skutku. Akcja 
poszukiwawczo- ratownicza przy udziale płetwonurków z Państwowej Straży 
Pożarnej w Szczecinie trwała do późnych godzin nocnych, następnie z uwagi 
na warunki atmosferyczne został przerwana i wznowiona w dniu 10.08. Do 
akcji została włączona grupa strażaków z Bornego Sulinowa, która za pomocą 
sonaru przeszukiwała dno jeziora. Poszukiwania zakończyły się około godziny 
20.00, kiedy odnaleziono ciało mężczyzny. Jest to pierwszy i miejmy ostatni 
przypadek utonięcia na terenie powiatu pyrzyckiego w okresie tych wakacji”.

sierż. szt. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

- W takiej chwili nie czuje się 
bólu, myśli się tylko o tym, by rato-
wać ludzi. No więc – kontynuował - 
gdy już zdjąłem tę pioruńską szynę, 
wskoczyłem do wody i popłynąłem 
w kierunku tonących. Przy jednym  
z nich, tym, który już słabł, ale utrzy-
mywał się jeszcze na powierzchni, 
były już dziewczyny. I to one doho-
lowały jednego z braci.

- Co??? Dziewczyny?! - zawo-
łałam ze zgrozą, bo nie mogłam so-
bie wyobrazić, że dwie drobniutkie 
istotki popłynęły na ratunek bardzo 
dorosłemu mężczyźnie.

- No tak, dziewczyny, przecież 
mówiłem pani, że ja szarpałem się 
z szyną. Dziewczyny też nie czuły 
lęku, adrenalina zrobiła swoje. Kiedy 
widziałem, że sobie poradzą, zaczą-
łem nurkować z nadzieją uratowania 
drugiego człowieka.

- A ja wybierałem się do was 
na działkę, kurcze, żebym był tam  
z tobą, na pewno uratowalibyśmy ich 
obu - wtrącił nagle przysłuchujący 
się rozmowie Bartek.- A miałem cho-
lera przyjść… 

- Boże, chłopaki, no niby was 
znałam, ale nigdy bym nie przypusz-
czała, że jesteście tacy bohaterscy, że 
nie wspomnę o dziewczynach. No 
niby tacy zwyczajni, a niezwyczajni, 
wręcz nadzwyczajni – wyraziłam 
swoje uznanie, ale obaj spojrzeli na 
mnie ze zdziwieniem.

- O czym pani mówi, jakie znowu 
bohaterstwo, człowiek nie żyje - 
skarcił mnie Kamil.

- No, ale drugi żyje - starałam się 
jednak pokazać niezwykłość zacho-
wania wszystkich młodych ludzi, ale 
Kamil tylko machnął ręką i syknął  
z bólu, bo coś mi się wydaje, że szynę 
założył sobie ponownie sam. 

I wtedy naszła mnie myśl, aby 
opowiedzieć o tym na łamach gazety. 
Nieśmiało poprosiłam o zgodę na 
opublikowanie tej smutnej, ale jed-
nak niezwykłej sprawy. Nawet sobie 
nie wyobrażacie, drodzy Czytelnicy, 
jakim wzrokiem obrzucił mnie Ka-

mil. Dużo czasu zajęło mi przekona-
nie go, że powinien się zgodzić, że tu 
naprawdę nie chodzi wyłącznie o ich 
zachowanie (nie oszukujmy się – bo-
haterskie), ale też o wzbudzenie w in-
nych refleksji nad sobą, nad życiem, 
nad tym, co najważniejsze. Jak Pań-
stwo widzą, jakoś udało mi się prze-
konać młodych ludzi, aby pozwolili 
mi zamieścić tę historię na łamach 
PP. A ja? Ja sobie myślę, że chyba 
jednak taka bohaterska bym nie 
była, chociaż…jak napisała Szym-

borska: „Tyle wiemy o sobie, ile nas 
sprawdzono”. 

Kamil i obie Patrycje już wiedzą, 
już zostali sprawdzeni. Myślę, że po-
winni, mimo swoich zastrzeżeń, być 
z siebie dumni. 

P.S. Mimo wielu prób, nie udało 
mi się namówić naszych bohaterów 
na umieszczenie ich wizerunków. 

                                                                                                           E.C.

Na zdjęciu: Montaż automatycznego, samojezdnego wózka transportowego 
ES Gear – AVG

Największe sołectwo w gminie Pyrzyce niedługo dorobi się swojego su-
permarketu. Miejscowość z ilością mieszkańców trochę ponad 1300 będzie 
mogła się pochwalić sklepem średniopowierzchniowym, w którym zakupy 
będzie można robić jeżdżąc między regałami wózkiem. Jak widać, sieć skle-
pów DINO, bo taką będzie miał żabowski supermarket nazwę, dokonała ana-
lizy społecznej, a właściwie zamożności mieszkańców miejscowości i podjęła 
decyzję o inwestycji. Inwestor musiał wziąć pod uwagę już istniejące sklepy  
i to, czy mieszkańców Żabowa stać na zakupy w DINO. Jak widać, policzyli  
i uznali, że da się tam pohandlować i zarobić .

PP 

Żabów będzie miał swój supermarket
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WIZYTA ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA PYRZYCE 
 ORAZ BURMISTRZ PYRZYC MARZENY PODZIŃSKIEJ  

W CARPINONE MIEŚCIE PARTNERSKIM GMINY PYRZYCE

W dniach od 7 do 12 sierp-
nia 2017 roku w Carpinone 

we Włoszech, jak również w tamtej-
szym regionie odbywał się Między-
narodowy Festiwal Folklorystyczny, 
w którym uczestniczył Zespół Pie-
śni i Tańca Pyrzyce. Zespołowi towa-
rzyszyła Burmistrz Pyrzyc Marzena 
Podzińska.

Przebieg pobytu na Festiwalu 
Folklorystycznym: 8 sierpnia odbyło 
się spotkanie z burmistrzem miasta 
Carpinone Pasquale Colitti oraz wy-
stęp zespołu na festiwalu w miej-
scowości Roccavivi, sierpnia miał 
miejsce występ zespołu na festiwalu  
w miejscowości Forino, sierpnia wy-
stęp zespołu w miejscowości San 
Giuliano del Sammino, 11 i 12 sierp-
nia występ zespołu na festiwalu  
w Carpinone.

Występy Zespołu Pieśni i Tańca 
Pyrzyce skupiły na sobie dużą uwagę 
uczestników festiwalu prezentując 
polską tradycję, kulturę, piękno mu-
zyki i różnorodność tańca ludowego, 
wzbudzając podziw i zachwyt. Podzi-
wiane były również piękne i barwne 
stroje ludowe, których w żaden spo-
sób nie dało się nie zauważyć. 

Dziękujemy członkom Zespołu 
oraz instruktorom: Joannie Suwiń-
skiej i Januszowi Urbańskiemu za 
wspaniałą reprezentację naszego 
miasta.

Nie było łatwo, ale jest już nowy kierownik podstawowej służby 
zdrowia w Warnicach. Konkurs został rozstrzygnięty, o czym infor-
muje na stronie gminy wójt Anna Hackiewicz Gębska – „Działając 
na podstawie §15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 
lutego 2012 roku w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na 
niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędą-
cym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182 i z 2016 r., poz. 1957), 
informuję, iż w konkursie na stanowisko kierownika Samodzielnego 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warnicach konkurs wygrał 
pan Marek Marcinkiewicz.

Uzasadnienie:
Po przeprowadzeniu w dniu 16 sierpnia 2017 r. rozmów ze 

wszystkimi kandydatami, którym zadano jednakowe pytania, komisja 
w drodze głosowania niejawnego jednogłośnie wskazała pana Marka 
Marcinkiewicza jako najlepszego kandydata na to stanowisko. Wójt 
przychyla się do stanowiska komisji i podpisze umowę ze wskazanym 
kandydatem na okres 6 lat.”

Wójt Gminy Warnice
Anna Hackiewicz-Gębska

Przychodnia w Warnicach 
będzie miała kierownika

W związku z pojawiającymi się sygnałami o próbach wyłudzenia 
od rolników, przez osoby podszywające się pod pracowników Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, środków pieniężnych pod 
pozorem ściągnięcia zaległości w spłacie należności z tytułu ubez-
pieczenia społecznego, informujemy, że pracownicy Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie 
i podległych mu Placówek Terenowych nie pobierają od rolników 
jakichkolwiek opłat. Nigdy też nie oczekują podawania wrażliwych 
danych osobowych. Ponadto przypominamy, iż pracownicy wizytu-
jący gospodarstwo rolne i domowe powinni okazać ważną legityma-
cję służbową. 

Jeśli skontaktuje się z Państwem osoba podająca się za pracow-
nika KRUS-u i próbująca pobrać od Państwa pieniądze na poczet 
składek, należy sprawę niezwłocznie przekazać organom ścigania.

KOMUNIKAT
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

Oddział Regionalny w Koszalinie
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Tak mieszkańcy naszego mia-
steczka śpiewali podczas 

VI Biesiady na Rynku w Lipianach, 
przygotowanej przez Stowarzyszenie 
na Rzecz Odnowy Zabytków „Za-
czynaj”, która odbyła się 15 sierp-
nia z okazji święta naszej Parafii pw. 
Wniebowzięcia NMP.  

Festyn rozpoczęliśmy o 12.00 
otwarciem wystawy „Cuda 

Natury na Pyrlim Szlaku”. O 13.00 
parafianie uczestniczyli we mszy św. 
sprawowanej przez kanclerza Kurii 
w Szczecinie ks. Sławomira Zygę, 
który wygłosił piękne kazanie na te-
mat niezwykłego życia Matki Bożej, 
której postawa powinna być przykła-
dem dla nas wszystkich! Następnie 
wierni udali się pod figurę św. Jana 
Pawła II, by wziąć udział w jej po-
święceniu. Po uczcie  duchowej nad-
szedł czas na rozrywkę. 

Biesiadę otworzyli wspaniali 
goście: Wicemarszałek Wo-

jewództwa Zachodniopomorskiego J. 
Rzepa, Wicestarosta Pyrzycki B. Kró-
likowski, Burmistrz Lipian K. Bogu-
szewski i ks. proboszcz A. Stolarski. 
Po serdecznych słowach wypowie-
dzianych przez nich w kierunku or-
ganizatorów festynu i widzów, roz-
poczęła się przednia zabawa. Mło-
dzi tancerze ze Szkoły Tańca FUZJA 
w Myśliborzu (A. Drozdowska i M. 
Guz) pokazali swój niezwykły kunszt 
i wspaniale wykonali wiązankę tań-
ców towarzyskich. Następnie na sce-
nie pojawili się „Swojaki” (MGOK 
Lipiany) i oznajmili, że „Czesiu się 
żeni”. Niespodziewanie znaleźliśmy 
się na hucznym weselu! Ach, była 

to fantastyczna 
zabawa, brzuchy 
bolały ze śmie-
chu! Atmosferę na 
krótko uspokoiły 
dzieci ze scholki 
parafialnej, przed-
stawiając spektakl 
z wielkim prze-
słaniem „Jak ule-
czyć świat?” Doj-
rzały występ mło-
dych artystów bar-
dzo się spodobał i 
wzbudził w słucha-
czach refleksję na temat otaczającej 
nas rzeczywistości. 

Z zadumy wyrwały nas pra-
cowite krasnoludki, piękna 

Śnieżka i okrutna macocha. Ama-
torski Teatr Rodziców działający 
przy Przedszkolu Miejskim w Li-
pianach wprowadził widzów w ra-
dosny nastrój, przypominając piękną 
baśń z naszego dzieciństwa. Biesiadę 
uatrakcyjniła kapela „Ferajna Fiera” 
(MGOK Lipiany), która oczarowała 
widownię. Razem z zespołem nu-
ciliśmy dawne przeboje. Ubaw był 
przedni! Do rzeczywistości przywró-
cił nas spektakl oparty na kanwie le-
gendy o „Lipiańskim zwyczaju pi-
cia piwa”, przygotowany przez Sto-
warzyszenie „Zaczynaj”. Scenariusz 
pióra ks. K. Żuka, naszego wikarego, 
mocno utarł lipiańczykom nosy. Ob-
nażył nasze grzeszki! Jednak, zwa-
żywszy na to, że przywary przez 
niego wyeksponowane są cechami 
większości ludzi, a nasz wikary zro-
bił to z humorem, wszyscy mu wyba-

czyliśmy, bo „prawdziwa cnota kry-
tyk się nie boi!”. Emocje nieco uci-
szył pełen nostalgii występ Joasi Ko-
rzeniewicz z zespołem Press Play. 
Widzom spodobał się profesjonalny 
koncert, a artyści kilkakrotnie biso-
wali. Na zakończenie VI Biesiady na 
Rynku w takt piosenek uroczo wyko-
nanych przez zespół Sonata z Most-
kowa odbyła się potańcówka. Tań-
czył nawet ks. proboszcz! Atrakcji 

podczas naszej biesiady było mnó-
stwo! Można było m.in. wziąć udział 
w konkursach, grach i zabawach, li-
cytacji, pozjeżdżać na dmuchanych 
zamkach, przejechać się na kucyku, 
schrupać: kiełbaski, pajdę chleba 
ze smalcem, pysze naleśniki, ciasto  
i pierożki (smakołyki przygotowane 
przez naszych parafian). Wszystkim 
uczestnikom nisko się kłaniamy! Do 
zobaczenia za rok! 

Wystawa „Cuda Natury na Pyrlim Szlaku”

do miejscowego skupu. Po przyjeź-
dzie, chcąc sprawdzić czy zmieści 
się za skrzyżowaniem zespołem po-
jazdów w celu zajęcia kolejki, zatrzy-
mał się i wysiadł z ciągnika, po czym 
pojazd stoczył się i uderzył w zapar-
kowanego fiata 126P. W trakcie in-
terwencji okazało się również, że ani 
ciągnik, ani przyczepy nie posiadają 
aktualnych badań technicznych. Po-
licjanci zatrzymali na miejscu prawo 
jazdy kierującego oraz dowody reje-
stracyjne zespołu pojazdów.  46-latek 
również został zatrzymany, a następ-
nie trafił do policyjnego aresztu.

 Po wytrzeźwieniu mężczyźnie 
przedstawiony zostanie zarzut: pro-
wadzenia pojazdu mechanicznego w 
stanie nietrzeźwości i w trybie przy-
spieszonym stanie przed sądem. Za 
popełnione przestępstwo grozi kara 
do dwóch lat pozbawienia wolności.       

   
sierż. szt. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

Ponad 2 promile alkoholu w or-
ganizmie miał mężczyzna, który spo-
wodował kolizję drogową jadąc cią-
gnikiem rolniczym z dwiema przy-
czepami. 46-latek kierował zestawem 
pojazdów, które nie posiadały aktual-
nych badań technicznych. 

Dzisiaj tj. 11.08 w godzinach ran-
nych policjanci ruchu drogowego py-
rzyckiej komendy zostali skierowani 
przez oficera dyżurnego na ul. Żwirki 
i Wigury w Pyrzycach, gdzie doszło 
do zdarzenia drogowego z udzia-
łem zestawu rolniczego i samochodu 
osobowego. 

Na miejscu zdarzenia w trakcie 
wyjaśnień dotyczących okoliczności 
kolizji, policjanci wyczuli od kieru-
jącego silną woń alkoholu. Kierowca 
został poddany badaniu na zawartość 
alkoholu w organizmie. Urządzenie 
wykazało ponad 2 promile alkoholu 
u mężczyzny.              

Jak ustalono 46-latek, mieszka-
niec powiatu pyrzyckiego przywiózł 
w takim stanie dwie przyczepy zboża 

SPOWODOWAŁ KOLIZJĘ 
JADĄC ZESTAWEM ROLNICZYM
W STANIE NIETRZEŹWOŚCI

BIESIADĘ WSPOŁFINANSOWALI: WOJEWÓDZTWO ZA-
CHODNIOPOMORSKIE, POWIAT PYRZYCKI, GMNINA LIPIANY, 
BPI POLSKA. 

NAD BEZPIECZEŃSTWEM CZUWALI: OSP LIPIANY I STOWA-
RZYSZENIE RATOWNICTWA POWIATU PYRZYCKIEGO. 

WSZYSTKIM OSOBOM, KTÓRE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB 
PRZYCZYNIŁY SIĘ DO PRZYGOTOWANIA FESTYNU SERDECZ-
NIE DZIĘKUJEMY!  

W im. czł. st. Bożena Kryśków

„Ach, te gaje, błękitne wody, 
wasze piękno zachwyca mnie!
Jest na świecie wiele miasteczka, 
lecz do Lipian me serce się rwie!”
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W Pyrzycach powstaje 
nowe „Osiedle Lipiańska” 

Tuż na wyjeździe z miasta, wśród 
zieleni, przy ulicy Lipiańskiej po-
wstaje najnowszy pyrzycki projekt 
mieszkaniowy o nazwie „Osiedle 
Lipiańska”.

 Zapytany o przedsięwzięcie 
przedstawiciel inwestora mówi o nim 
tak: 

„Lokalizacja budynku sprawi, 
że będzie to idealna alternatywa dla 

osób, które chcą mieszkać w bliskiej 
odległości od centrum Pyrzyc, a jed-
nocześnie wypoczywać w ciszy. To 
długo oczekiwana inwestycja przy-
szłych mieszkańców, którzy cenią 

wygodę, piękno, a przede 
wszystkim nowoczesność. 
Architektura budynku oraz 
jej zastosowania, zna-
cząco podkreślą jej nie-
standardowość. Prosta,  
a zarazem stylowa bryła 
budynku z elementami 
oklein drewnopodobnych 
idealnie wkomponuje się z 
pobliskim otoczeniem. 

W budynku powsta-
nie 48 lokali mieszkalnych  
o powierzchniach od 45 - 
78 m2 w wersji dwu-trzy  
i czteropokojowej. Dla 
najbardziej wymagają-
cych klientów na kondy-
gnacji parterowej zapew-
niliśmy ogrody przylega-
jące do poszczególnych 
lokali, zaś na pozostałych 
piętrach przestronne log-
gie. Do wszystkich miesz-
kań będą przynależeć ko-
mórki lokatorskie, a dla 

większości miejsce parkingowe w 
garażu podziemnym. Idąc w ślad za 
zmieniającymi się potrzebami miesz-
kaniowymi oraz spełniając oczekiwa-
nia klientów, zwróciliśmy szczególną 

uwagę na komfort życia, dlatego  
w rejonie realizujemy pierwszą inwe-
stycję mieszkaniową, która będzie wy-
posażona w plac zabaw dla dzieci wraz  
z ogrodzeniem całego osiedla”.

 
- Kiedy i za ile będzie można ku-

pić mieszkanie na nowym osiedlu?  
- „Zakładamy oddanie mieszkań 

do użytku w trzecim kwartale 2018 
roku, jeżeli chodzi o ceny, to śred-
nio cena jednego metra kwadrato-
wego wyniesie 3800 zł brutto. My-
ślę, że nie będzie problemu ze sprze-
dażą mieszkań, przed podjęciem de-
cyzji o inwestycji wykonaliśmy odpo-
wiednie analizy i badania pyrzyckiego 
rynku i wiemy, że takie mieszkania, 
o  takim standardzie są przez miesz-
kańców oczekiwane” – powiedział 
nam przedstawiciel inwestora Tomasz 
Domagała  

PP 

17 sierpnia 2017 roku w Giżynie odbyło się zebranie wybor-
cze Sołectwa Giżyn dla przeprowadzenia wyborów uzupełniają-
cych sołtysa Sołectwa Giżyn oraz wyborów uzupełniających do 
Rady Sołeckiej Sołectwa Giżyn. 

W wyniku głosowania sołtysem Sołectwa Giżyn została pani 
Maria Kopeć, natomiast w skład Rady Sołeckiej wybrani zostali 
pan Krzysztof Oszczyk oraz pani Joanna Malinowska. 

Zastępca burmistrza Pyrzyc Robert Betyna pogratulował 
nowo wybranemu sołtysowi oraz członkom Rady Sołeckiej, ży-
cząc wytrwałości i owocnej pracy na rzecz całej społeczności 
Giżyna.

Wybory uzupełniające w Giżynie
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.
„ Moje hobby, czyli, 

co robimy w wolnym czasie”

Od małego moje hobby to węd-
karstwo. Mieszkałem nad kanałem 
w Okunicy, teraz tu w Pyrzycach, 
ale każdą wolną chwilę spędzam na 
łowieniu ryb. Relaksuję się w ten 
sposób i odpoczywam.

Teraz to nie mam czasu na 
hobby, może w przyszłości? Kiedyś 
tak lubiłem rowerem pojeździć, na 
rybki się wybrać od czasu do czasu, 
ale już nie teraz.

Moje hobby to rozwiązywanie 
krzyżówek, to doskonały sposób 
na to, by pamięć zachować i miło 
spędzić wolny czas, sprawdzając 
zasób swojej wiedzy.

Piłka nożna, obstawiam mecze i 
na bieżąco oglądam rozgrywki w te-
lewizji, a wzięło się to stąd, że sam 
kiedyś byłem piłkarzem i tak już zo-
stało zamiłowanie do tego sportu.

Zimą i jesienią czytam książki, 
a wiosną i latem każdą wolną 
chwilę spędzam na działeczce, to 
takie moje ulubione hobby.

Dla wielu ludzi pocztówka, 
to pocztówka i poza miejscem, 
które przedstawia, nie zauwa-
żają oni poważniejszych różnic 
między nimi. Priorytetem staje 
się natomiast to, by do najbliż-
szych wysłać korespondencję 
np. z miejscowości, w której 
właśnie się przebywa (wakacje, 
urlop, itp.) i wówczas dokonuje 
się wyboru jednej z wielu ofero-
wanych. Inaczej jest z ich kolek-
cjonerami, którzy zazwyczaj za-
interesowani są ściśle określo-
nym typem pocztówek i zwra-
cają uwagę na detale. Drobny 
nawet szczegół powoduje bo-
wiem, że pocztówka jest dla 
danego kolekcjonera nieatrak-
cyjna, bądź zupełnie odwrotnie 
– jest przedmiotem pożądania! 

Gama tematyczna starych 
pocztówek jest ogromna: pocz-
tówki świąteczne, okoliczno-
ściowe z ważnych wydarzeń, z 

Pozdrowienia z Brzeska!

widokami miejscowości, a wszyst-
kie ograniczone: geograficznie, 
przedmiotowo (np. dworce, młyny, 
zwierzęta, postacie) czy też tech-
niką wykonania.

Dzisiaj chciałbym zwrócić 
szczególną uwagę na widokówkę 
z miejscowości Brzesko (kiedyś 
Brietzig). Nie jest ona typową, 
tylko bardzo starannie wykonaną 
wieloobrazkową kartką przedsta-
wiającą ważniejsze obiekty miej-
scowości oraz postacie w stroju 
pyrzyckim. Widokówka, pomimo 
że powstała bardzo dawno, bo w 
1912 roku, jest już koloryzowaną 
i ozdobioną licznymi, ciekawymi 
detalami.    

Na widokówce udokumento-
wano m.in. agencję pocztową, ple-
banię, kościół oraz sklep spożyw-
czo – przemysłowy z piekarnią Sa-
muela Kaeding-a. 

W Brzesku tego typu obiek-
tów było zresztą dużo więcej (3 
sklepy, 3 piekarzy, 3 sukienników, 

3 restauratorów, 2 stolarzy, 2 cie-
śli, kowal, fryzjer siodlarz, koło-
dziej, rzeźnik, młynarz, murarz, 
garncarz)1. 

Jak wspomniałem, na wido-
kówce znajduje się również para 
w stroju pyrzyckim. Brzesko 
znane było z kultywowania kul-
tury ludowej, tam właśnie na po-
czątku XX  wieku zachowało się 
najwięcej tego rodzaju strojów. 

Kartka z obiegiem poczto-
wym, wysłana w agencji pocz-
towej w Brzesku, niemal, co do 
dnia 95 lat temu: 6.11.1917 roku. 
Jej wydawcą był zakład: Photo-
graphie u. Verlag Franz Conradt 
z Barlinka (rok produkcji 1912).  

1 E.Rymar: Pyrzyce i okolice 
przez wieki, str 350 
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Minął już ponad rok od najwięk-

szego skażenia wody w wodociągach 
pyrzyckich i do dziś nie ma pewno-
ści, co było powodem skażenia. Temat 
ten zamknęła już bez wskazania wi-
nowajcy prokuratura, a mieszkańcom  
i operatorowi pozostały tylko hi-
potezy. W tym roku w okresie od 
01.01.2017 roku do 18.08.2017 roku 
w powiecie pyrzyckim stwierdzono 
już 7 przypadków zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego wody wodocią-
gowej przeznaczonej do spożycia. 
Wszystkie przypadki były spowodo-
wane bakteriami grupy coli. Obecność 
tychże bakterii stwierdzono w wo-
dociągach w Żabowie (trzykrotnie), 
w Przelewicach, Klukach, Swocho-
wie i w Żukowie, każdorazowo Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Pyrzycach orzekał o nieprzy-
datności wody do spożycia. Postano-
wiliśmy zebrać więcej danych na te-
mat zanieczyszczeń wody do spoży-
cia w powiecie pyrzyckim w okresie 
od 2010 roku. Ilustruje to tabela obok, 
przypomnijmy, że w 2015 roku mini-
ster zdrowia w swoim rozporządze-
niem zaostrzył zasady oceny jako-
ści wody przeznaczonej do spożycia, 
co zapewne też miało wpływ na ilość 
wydanych przez Państwowy Powia-
towy Inspektor Sanitarny w Pyrzy-
cach decyzji.  

O przyczyny zanieczyszczeń mi-
krobiologicznych w wodociągach 
zapytaliśmy Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny w Pyrzycach

- Przyczyny pojawienia się bak-
terii nie zostały dokładnie zdefinio-
wane. Często upatruje się ich w awa-
riach sieci wodociągowych połączo-
nych z przeciekiem lub w awariach 
urządzeń wodociągowych, urucho-
mienie dawno nieużytkowanej studni, 
zanieczyszczenie z przyłącza wo-
dociągowego. Bakterie grupy coli - 
mogą występować w odchodach, wo-
dach bogatych w substancje odżyw-
cze, glebie, rozkładających się reszt-
kach roślinnych, a także w wodzie pit-
nej o relatywnie wysokiej zawartości 
substancji pożywkowych. Uzdatniona 
woda dostarczana konsumentom nie 
powinna zawierać grupy coli. Wyka-
zanie ich obecności wskazuje na nie-
odpowiednie uzdatnienie, wtórne za-
nieczyszczenie lub nadmierną ilość 
substancji odżywczych.

Jakie działania prowadzi Pań-
stwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Pyrzycach, by przeciw-
działać takim sytuacjom? 

- Państwowy Powiatowy Inspek-
tor sanitarny sprawuje nadzór nad 
jakością wody przeznaczonej do spo-
życia, realizuje zadania określone w 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia 

Ślimak
sprowadził 
grupę 
coli 
do 
Żabowa?

Liczba wydanych decyzji w związku ze stwierdzeniem zanieczyszczenia mikrobiologicznego

z dnia 13 listopada 2015 r. w spra-
wie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi. Ponadto prze-
prowadzone są kontrole stanu sani-
tarnego urządzeń wodociągowych  
w zakresie mogącym mieć wpływ na 
jakość wody.

W tym roku aż trzykrotnie do-
chodziło do zanieczyszczenia wody 
w Żabowie, dlaczego?

- Pytanie, dlaczego na wodo-
ciągu w Żabowie dochodzi w tym 
roku po raz kolejny do skażenia wody 
należy zadać Spółdzielni Mieszkanio-
wej Świt w Żabowie, która jest ad-
ministratorem wodociągu oraz jed-
nostką odpowiedzialną  za jakość 
wody. W związku z zaistniałą sytu-
acją Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Pyrzycach zainicjo-
wał spotkanie z przedstawicielami 
Gminy Pyrzyce oraz prezesem S.M. 

„Świt’’ celem wyjaśnienia sytuacji  
i określenia dalszych działań. W dniu 
18.08.2017 r. na podstawie wyni-
ków badania próbek wody pobranej  
w dniu 16.08.2017 r. wydano komuni-
kat o przydatności wody do spożycia.

Pytanie, dlaczego na wodociągu 
w Żabowie dochodzi w tym roku po 
raz kolejny do skażenia wody za-
daliśmy Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Świt” w Żabowie.

- „Przyczyn zanieczyszczenia 
bakteriami grupy coli może być wiele, 
ja staram się wykluczyć wszelkie za-
grożenia, woda surowa wydobywana 
ze studni jest w porządku, nigdy nie 
budziła zastrzeżeń, to coś złego się 
dzieje z uzdatnianiem wody i z sie-
cią, większość budynków, które zasi-
lamy, nie ma zaworów antyskażenio-
wych. Ja u siebie doszedłem do tego, 
że najprawdopodobniej mogło dojść 

do przedostania się jakiegoś pasożyta 
do zbiorników wewnętrznych stacji 
uzdatniania. Obecnie staram się do-
szczelnić te zbiorniki, odpowietrzniki, 
włazy tak, żeby wykluczyć dostanie 
się tam nawet ślimaka, staramy się 
zapobiec dostaniu się do zbiorników 
jakichkolwiek pasożytów” – wyjaśnił 
nam Krzysztof Korgul administrator 
wodociągu w Żabowie.

 
Materiał przygotowany został 

w oparciu o informacje przekazane 
przez Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Pyrzycach.

PP
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Zmiany stawek za wywóz odpa-
dów komunalnych rozpoczęła w tym 
roku gmina Pyrzyce. 

Rada gminy podjęła uchwałę 
zmieniającą stawki do wysokości 
13 zł miesięcznie od każdego miesz-
kańca za odpady segregowane, było 
wcześniej 8 zł oraz 23 zł miesięcznie 
od każdego mieszkańca za odpady 
zmieszane, było wcześniej 14 zł. Nie 
trzeba było długo czekać, a śladem 
Pyrzyc podążyły gminy Warnice, 
Bielice, Kozielice, Lipiany zrzeszone 
w Związku Gmin Dolnej Odry i też 
podwyższyły stawki. 

Od 1 października 2017 roku 
stawki opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w tych gmi-
nach będą wynosiły: 15,00 zł mie-
sięcznie od każdego mieszkańca za 
odpady segregowane, do 30 wrze-
śnia 2017 opłata ta wynosi 13 zł. 
Oraz 21,00 zł miesięcznie od każ-
dego mieszkańca za odpady zmie-
szane, do 30 września 2017 opłata ta 
wynosi 19 zł. 

Mieszkańcy gmin zrzeszonych w 
Związku Gmin Dolnej Odry nie tylko 
pokrywają koszt wywozu swoich od-
padów, ale poprzez budżet własnej 
gminy z podatków opłacają składkę 
członkowską, dziś wynosi ona rocz-
nie od jednego mieszkańca 27 zł, 
czyli trochę z innej kieszeni podwyż-
sza to koszt wywozu śmieci. Gdyby 
gmina Pyrzyce należała do Związku 
to przy obecnej stawce opłaty 
członkowskiej musiałby płacić 
około 531 tysięcy złotych za udział  
w organizacji. 

Ostatnią pyrzycką gminą, w któ-
rej jeszcze nie wiadomo, czy wzro-
sną stawki za wywóz odpadów ko-
munalnych jest gmina Przelewice, 
tutaj procedura przetargowa jesz-
cze trwa. W ubiegłym tygodniu do-
konano otwarcia dwóch ofert, które 
złożyły Pyrzyckie Przedsiębior-
stwo Komunalne i Firma ATF daw-

W Warnicach, Kozielicach, 
Bielicach i Lipianach
śmieci do góry
z prokuraturą w tle. 

niej EKO FIUK, która świadczy już 
tego typu usługi dla Warnic, Kozie-
lic, Bielic i Lipian. Po pierwszym eta-
pie przetargu wynika, że atrakcyjniej-
szą ofertę złożyło PPK, w przetargu 
na wywóz odpadów komunalnych od 
nieruchomości zamieszkałych, oferta 
PPK wyniosła 881 902 zł natomiast 
ATF zaproponował za tę sama usługę 
kwotę 1 015 329 zł, gmina Przelewice 
przeznaczyła na ten cel 1 016 000 zł. 
Teraz urzędnicy gminni sprawdzają 
dokumentacje przetargowe i oczy-
wiście strony mają 14 dni na ewen-
tualne protesty. Obecnie mieszkańcy 
gminy Przelewice płacą 11 zł mie-
sięcznie od każdej osoby zamiesz-
kującej nieruchomość, jeżeli odpady 
komunalne zbierane i odbierane są 

w sposób selektywny oraz 17 zł mie-
sięcznie od każdej osoby zamiesz-
kującej nieruchomość, jeżeli odpady 
komunalne zbierane i odbierane są  
w sposób nieselektywny. Podwyżki to 
nie wymysł samorządowców, to wy-
móg po pierwsze kantowania przez 
mieszkańców i niepłacenia za wy-
wóz śmieci, wzrostu ilości odpadów 
spowodowanego choćby efektem  
500 + i wejścia w życie znowelizo-
wanej ustawy o zagospodarowa-
niu odpadów komunalnych z dniem  
1 lipca 2017 roku.  

Obecnie tematem podejmowa-
nych śmieciowych uchwał zajmuje 
się nawet pyrzycka prokuratura, 
która sprawdza zgodność podejmo-
wanych przez pyrzyckie samorządy 

uchwał śmieciowych z Uchwałą Na-
czelnego Sądu Administracyjnego  
z 19 grudnia 2016 roku. 

„Polecenie sprawdzenia zgodno-
ści uchwał samorządów z Uchwałą 
NSA otrzymaliśmy, tak jak inne Pro-
kuratury Regionalne od Prokura-
tury Krajowej i dalej zleciliśmy Pro-
kuratorom Rejonowym przeprowa-
dzenie takiej analizy. Obecnie trwa 
analiza zebranych materiałów, za-
kończenie analizy planowane jest 
na koniec listopada 2017” – powie-
działa nam rzecznik Prokuratury 
Okręgowej w Szczecinie Joanna 
Biranowska-Sochalska

PP

1 sierpnia około godziny 21.00  
w  pobliżu przejścia  dla pieszych, 
przy rondzie Sybiraków w Pyrzycach 
doszło do eksplozji pod chodnikiem, 
tak przynajmniej twierdzą osoby, 
które widziały to, co w wyniku eks-
plozji się stało. Elementy chodnika 
zostały wypchnięte na ulicę i sąsiadu-
jącą posesję, w miejscu eksplozji po-
wstał kopiec, którym już w nocy za-
jęły się służby drogowe. Na drugi 
dzień rano teren został szybko upo-
rządkowany i cisza, jakby tematu nie 
było. Pytana o zdarzenie rzecznik po-
licji nie potwierdziła naszych infor-
macji, twierdząc, że może było to tąp-
nięcie w wyniku podtopień i że policja 
nie prowadzi żadnego postępowania 
w tym zakresie. Nasz informator nadal 
upiera się, że była to eksplozja resztek 
zgromadzonego w rurach gazu, po-
nieważ gdyby to było podtopienie, to 
chodnik zapadłby się do dziury, a nie 
został wyrzucony na ulicę i sąsiednią 
posesję. Ponadto w tym miejscu kilka 

Kto zrobił wybuch w Pyrzycach?

dni później firma wykonująca ruro-
ciąg gazowy powróciła nie wiadomo  
czemu do prac, co widać na załączo-
nym zdęciu. Próbowaliśmy skon-
taktować się z rzecznikiem PGNiG  
w Warszawie, ale do wydania Pulsu 

pan rzecznik był nieosiągalny, dlatego 
do wybuchu, którego nie było, powró-
cimy w kolejnym wydaniu. 

PP
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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 18/2017, nr 
19/2017, nr 20/2017, nr 21/2017, nr 22/2017, nr 23/2017, 
nr 24/2017, przeznaczonych do sprzedaży oraz do odda-
nia w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgod-
nie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości z dnia 14 września 2004 r.  

3 sierpnia w Klukach odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców Sołectwa 
Kluki, którego celem był wybór nowego sołtysa. 

Wybory miały związek z rezygnacją dotychczasowego sołtysa p. Lucjana 
Kowalczyka. Na nowego sołtysa Sołectwa Kluki mieszkańcy wybrali panią 
Wioletę Sarleję, a dodatkowo na członka Rady Sołeckiej  panią Dorotę Benkę. 
Gratulujemy wyboru i życzymy sukcesów w pracy dla lokalnej społeczności 
oraz w dążeniu do realizacji zamierzonych celów.

Nowy sołtys w Klukach

Już ponad 5 lat Starostwo Powia-
towe w Pyrzycach próbuje zbyć za 
dobra cenę nieruchomość 0,87 ha za-
budowaną placykiem i garażami w 
miejscowości Czernice opuszczoną 
kilka lat temu przez Dom Dziecka. 
Od roku 2012 przeprowadzono w 
celu zbycia nieruchomości 7 przetar-
gów i 5 rokowań. Z ceny sprzedaży 
2,5 miliona złotych określonej przez 
rzeczoznawcę w 2012 roku do naj-

Zamiast 2,5 miliona,
może będzie niecałe 
0,5 miliona

bliższych rokowań zaplanowanych 
na 25.08.2017 r. w cenie 970 000 zł. 
Do tego należy dodać, że ewentualny 
nabywca będzie mógł skorzystać  
z obniżki wynegocjowanej ceny  
o 50 %, gdyż obiekt znajduje się w 
rejestrze konserwatora zabytków  
i taka obniżka mu się należy. Podsu-
mowując, pałacyk, garaże i 0,87 ha 
gruntu może pójdzie za 485 tysięcy 
złotych.

PP 
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Treść ogłoszenia

Wypełniony kupon można wysłać na adres redakcji: Dwutygodnik Puls 
Powiatu ul. Bema 22, 74-240 Lipiany lub wypełniony i zeskanowany kupon 
wysłać e-mailem: redakcja@pulspowiatu.pl. Ogłoszenie zostanie opublikowa-
ne w najbliższym wydaniu „Pulsu Powiatu”.

KUPON  NA  DARMOWE  OGŁOSZENIE  DROBNE

Sprzedam 
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe o pow. 72,66 m2 w Pyrzycach

tel. 692 561 929

Roślina o nazwie barszcz So-
snowskiego pochodzi z rejonu Kau-
kazu, skąd została przeniesiona do 
środkowej i wschodniej części Eu-
ropy, gdzie stała się rośliną inwa-
zyjną i rozprzestrzeniała się na rozle-
głych obszarach. W XX wieku wpro-
wadzany był do uprawy w różnych 
krajach bloku wschodniego jako ro-
ślina pastewna. Po niedługim cza-
sie, z powodu problemów z uprawą 
i zbiorem, głównie ze względu na za-
grożenie dla zdrowia, uprawy były 
porzucane. Gatunek okazał się przy-
byszem bardzo kłopotliwym, gdyż 
w szybkim tempie zaczął się roz-
przestrzeniać spontanicznie. Powo-
duje degradację środowiska przyrod-
niczego i ogranicza dostępność te-
renu. Sok wydzielany przez świeże 
rośliny wywołuje zmiany skórne. 
Barszcz Sosnowskiego jest objęty 
prawnym zakazem uprawy, rozmna-
żania i sprzedaży na terenie Polski. 
I z tych właśnie powodów jest zwal-
czany także i w powiecie pyrzyckim. 

W lipcu tego roku gmina Pyrzyce 
podpisała z firmą PILAR z Myśli-
borza umowę na likwidację barsz-
czu Sosnowskiego na powierzchni 
ponad 8,5 ha. Dotyczy to miejsco-
wości Żabów, Rzepnowo i Pyrzyce, 
niszczenie groźnej rośliny, zgodnie z 
umową, polega na dwukrotnym ko-
szeniu i na trzykrotnym opryskaniu 
preparatem Roundup 360 SL. 

Kontakt z rośliną powoduje opa-
rzenie skóry, podobne do oparze-
nia wrzątkiem, czego następstwem 
są ropne pęcherze gojące się na-
wet przez kilka lat. Objawy oparzeń 
barszczem Sosnowskiego pojawiają 
się od 30 minut do 2 godzin od kon-
taktu z rośliną. Na siłę reakcji ma 
wpływ wrażliwość skóry poparzonej 
osoby, a także słoneczna pogoda, wy-
sokie temperatury i duża wilgotność 
powietrza (w tym także silne spoce-

Żabów,  Rzepnowo 
i część Pyrzyc bez barszczu

nie się). Roślina jest szczególnie nie-
bezpieczna dla alergików. Zawiera 
substancje chemiczne, które mogą 
spowodować pęcherze, owrzodzenia, 
martwicę tkanek, podrażnienia dróg 
oddechowych, nudności, wymioty, 
bóle głowy, zapalenie spojówek.  
W ciągu 24 godzin nasilają się objawy 
w postaci zaczerwienienia skóry i pę-
cherzy z surowiczym płynem. Stan 
zapalny utrzymuje się przez około 3 
dni. Po tygodniu miejsca podrażnione 
ciemnieją i stan taki może utrzymy-
wać się przez kilka miesięcy. Miej-
sca podrażnione na skórze zachowują 
wrażliwość na światło ultrafioletowe 
nawet przez kilka lat. Po tym okresie  
mogą pozostać widoczne blizny. Jed-
nak u osób nadwrażliwych oparzenie 
barszczem może dochodzić do cięż-
kich powikłań - martwicy tkanek i w 
dalszej kolejności nawet do amputa-
cji. W niektórych przypadkach po-
parzenie barszczem Sosnowskiego 
może doprowadzić nawet do śmierci. 

PP

Za dużo 
anten 

w Lipianach 

„Informuję, że dzisiaj złożyłem rezygnację z funkcji członka Zarządu Po-
wiatu Pyrzyckiego. 

Życie stawia przed nami wiele wyborów, które wynikają z różnych sytu-
acji. Ja też stanąłem przed jednym z nich.  Zdecydowałem się jednak na inny 
kierunek rozwoju zawodowego, niezwiązany z samorządem lokalnym.  Pra-
gnę podziękować tym wszystkim, którzy pomagali mi w pracy na rzecz lokal-
nej społeczności, dziękuję zwłaszcza kolegom z Zarządu Powiatu Pyrzyckiego 
oraz pracownikom Starostwa Powiatowego w Pyrzycach.  Rok ubiegły w hi-
storii powiatu pyrzyckiego był rekordowym, jeśli chodzi o inwestycje drogowe, 
wspominając chociażby największą inwestycję w Żukowie, przebudowę mostu 
w Warszynie czy kompleksową przebudowę drogi w Czarnowie. Mam osobistą 
satysfakcję, że miałem również swój udział w realizacji tych inwestycji. W roku 
bieżącym również wiele prac zostanie wykonanych, część oczekuje jeszcze na 
wyłonienie wykonawców. Sprawy idą w dobrym kierunku.  To był bardzo cie-
kawy i owocny rozdział mojego życia, który już pomału zamykam”. 

                                                         Dziękuję i pozdrawiam.

Będzie
bitwa!!! 

o fotel 
po Łuszczyku

Taki tekst 16 sierpnia 2017 roku 
o godzinie 8.16 zamieścił na Face-
booku członek Zarządu Powiatu Py-
rzyckiego Miłosz Łuszczyk. Wpisem 
tym wywołał niemałą konsternację u 
swoich wrogów i u przyjaciół. I jedni 
i drudzy uważali, że praca jakiej się 
podjął w starostwie jest szczytem 
jego marzeń, że dała mu możliwo-
ści politycznego i zawodowego wy-
życia się, że wreszcie będzie miał 
tam realny wpływ na działania w 
danym samorządzie i będzie mógł 
wcielać w życie swoje wszystkie do-
tychczasowe pomysły i plany. A tu 
taki zonk, rezygnacja i jakieś trochę 
dziwne wypowiedzi do społeczeń-
stwa pyrzyckiego. 

O co chodzi? Na to pytanie naj-
lepiej odpowiedziałaby sam Łusz-
czyk, ale nie zechciał odebrać od nas 
telefonu i nie oddzwonił. Uznał pew-
nie, że ze względów politycznych 
lepiej trzymać jeszcze trochę usta 
na kłódkę. I chyba ma rację, bo po 
ogłoszeniu przez niego swojej decy-
zji na posiedzeniu zarządu powiatu, 
już rozpoczęła się bitwa o fotel po 
Łuszczyku, który przypisany zo-
stał w trakcie rozmów koalicyjnych 
Polskiemu Stronnictwu Ludowemu. 
Dziś nie jest to już takie pewne, czy 
PSL posadzi na tym fotelu swojego 
człowieka. Według uzyskanych przez 

nas informacji PIS może zechcieć po-
sadzić tam swojego człowieka , cho-
ciażby Mirosława Budynka, który 
już w starostwie się zaczepił i jest go-
towy do wspinaczki. Pytanie tylko, 
czy znajdzie się większość do powo-
łania go na to stanowisko, rada po-
wiatu wybiera członków zarządu na 
wniosek starosty zwykłą większo-
ścią głosów w obecności co najmniej 
połowy ustawowego składu rady, 
w głosowaniu tajnym, czyli 8 moc-
nych głosów musi być. Wracając do 
Łuszczyka, to kiedy objął stanowisko 
członka zarządu nie było mu jeszcze 
tak źle, był czas na lans i Facebooka. 
Po likwidacji Zarządu Dróg Powiato-
wych i przekazaniu go do Wydziału 
Komunikacji, czyli pod Łuszczyka 
zabawa się skończyła. Łuszczyk 
dostał najcięższy kawałek roboty  
w starostwie, zdecydowana więk-
szość pretensji dotyczy dróg powia-
towych, remontów, napraw doraź-
nych, koszenia poboczy, wycinki 
drzew itd. czyli najgorsza robota w 
starostwie przypadła Łuszczykowi, 
inni członkowie zarządu mają w po-
równaniu z nim light i to za większe 
pieniądze. Za kilka miesięcy, a może 
tygodni dowiemy się konkretnie, o co 
poszło.

RT 
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Wygląd jednej sztuki anteny KATHERIN  
z katalogu firmy

Aktualny wygląd masztu z antenami

31 lipca Ireneusz Dykiert, wiceprzewodniczący Sto-
warzyszenia Skuteczny Samorząd skierował do Woje-
wódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczeci-
nie pismo następującej treści - „Zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o zbadanie oddziaływania anten zainstalowanych 
na maszcie telefonii komórkowej znajdującej się w miejsco-
wości Lipiany na działce o numerze 89/6 przy ulicy Barli-
neckiej. W postanowieniu SE.XI1.26/GSM/49-36/97 wyda-
nym przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny 
jest mowa o 3 sztukach anten w danych technicznych sta-
cji bazowej GSM. Obecnie na maszcie znajduje się 8 sztuk 
anten, na które w Urzędzie Miasta i Gminy Lipiany nie ma 
żadnych dokumentów zezwalających na zwiększenie ilości 
anten. Mieszkańcy sąsiadujących działek są zaniepokojeni 
tym faktem, tym bardzie, że w odległości około 400 m. w 
linii prostej od masztu istniejącego na działce nr.129 ob-
ręb Głębokie ma powstać następny maszt telefonii komór-
kowej. Tym samym kumulacja sygnału zostanie wielokrot-
nie zwiększona, stwarzając zagrożenie zdrowia i życia spo-
łeczeństwa zamieszkującego teren objęty zagrożeniem, o 
którym mowa wyżej”.

- Jeszcze nie mamy odpowiedzi na nasze pismo, szyku-
jemy kolejne pisma do innych instytucji, chcemy zaintere-
sować naszą sprawą media ogólnopolskie i organy ściga-
nia, sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla zdrowia miesz-
kańców – powiedział Ireneusz Dykiert. 

PP

Za dużo 
anten 

w Lipianach 

 Obecnie mamy w Pyrzycach dwa sklepy Biedronka, jeden przy ulicy 
Dworcowej, drugi na parterze Domu Towarowego Słowianin. Już niedługo, 
pewnie przed świętami Bożego Narodzenia, ta ostatnia przeniesie się do no-
wego pawilonu budowanego na tyłach ulicy Mickiewicza, tuż za dawną hur-
townią warzywną wzdłuż nurtu Siciny lub tam pozostanie, a w Pyrzycach roz-
pocznie działalność trzecia Biedronka. Głównym wykonawcą nowego dys-
kontu jest firma Przedsiębiorstwo Budowlane DA-SA s.j. Piotr Czyżewski, 
Dariusz Sanojca. Firma ta w ciągu 4 lat istnienia zrealizowała pod klucz 28 
dyskontów „Biedronka”.

PP

Będzie trzecia Biedronka 
nad Siciną?

W miniona sobotę, w Pstrowi-
cach dokonano uroczystego zakoń-
czenia remontu świetlicy. Obiekt zy-
skał nowy dach, przeprowadzono re-
mont wewnątrz, w tym toaletę, zaple-
cze kuchenne, kanalizację, dokonano 
wymiany sieci wodociągowej. „To 
jest już 6 świetlica, którą remontu-
jemy w tej kadencji, dotychczas wy-
remontowaliśmy obiekty w Letninie, 
Brzesku, Rzepnowie, Mielęcinie, No-
wielinie, Obrominie, gdzie jeszcze 
mamy pewne prace do zrobienia i 
ostatni zaplanowany tegoroczny re-
mont świetlicy w Mechowie. Licząc 
od początku kadencji do końca bie-

żącego roku wykonamy 7 remontów 
świetlic wiejskich w naszej gminie. Są 
to remonty obiektów mniej lub bar-
dziej kosztowne, ale na pewno przy-
bliżają je do dzisiejszych standardów, 
których mieszkańcy oczekują. Cieszę 
się, że widząc potrzebę tych remon-
tów, rady sołeckie dokładają swoje 
środki do ich przeprowadzenia, dzięki 
takiemu działaniu udaje się nam wię-
cej zrobić, za co serdecznie wszystkim 
sołtysom i radom sołeckim dziękuję.” 
– powiedziała Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc

PP   

Siedem pyrzyckich świetlic po remoncie
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