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cd.na str.6

cd.na str.4

cd.na str.10

W kolejnych wydaniach Pulsu cytujemy stenogramy z podsłuchów telefo-
nicznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które związane były z korup-
cja wyborczą podczas wyborów w 2014 roku.

I przyszli do J.M.O. po zapłatę

6 sierpnia policja zatrzymała sa-
morządowców z Bielic: wójta Zdzi-
sława T., sekretarz gminy Kamelę 
W. i skarbniczkę gminy Bielice Ha-
linę B.  

Wszystkim trojgu postawiono 
zarzuty niegospodarności i naraże-
nia gminy na duże straty finansowe  
z wątkiem korupcyjnym w tle. 

Komisarz Kochel ?

Parchate świnie
i konstytucja cd.na str.2

Do Pyrzyc 1286 km
Tak daleko, bo aż do środkowej 

Szwecji, w ramach specjalistycz-
nej grupy zwanej modułem, poje-
chali strażacy z Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej  
w Pyrzycach mł. kpt. Jakub Zarzycki, 

cd.na str.6

Jakie
Lipiany?

asp. sztab. Andrzej Kuliś, st. ogn. 
Grzegorz Gorzelak, mł. ogn. Krzysz-
tof Pragier i st. sekc. Cezary Tumasz. 
Podczas 14-dniowej misji gasze-
nia pożarów pomagali oni kolegom  
z północy ratować przed ogniem 
miejscowość i tereny w okoli-
cach miejscowości Sveg, gdzie 
stacjonowali. 

Pod takim tytułem jak powyżej opublikowali-
śmy w poprzednim Pulsie Powiatu wywiad z wy-
mienianym, a dziś pewnie już 100-procentowym 
kandydatem w najbliższych wyborach samorządo-
wych na stanowisko burmistrza Lipian Bartłomie-
jem Królikowskim. 

W tym wydaniu używając tego samego tytułu, 
a właściwie pytania, rozmawiamy z kolejnym wy-
mienianym przez lipianian kandydatem, który naj-
prawdopodobniej 21 października 2018 roku będzie 
rywalizował z Królikowskim o fotel szefa gminy 
Lipiany.
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W Komendzie Wojewódz-
kiej Państwowej Straży Pożarnej  
w Szczecinie Marzena Podzińska, 
Burmistrz Pyrzyc podpisała umowę 
na wsparcie Ochotniczych Straży Po-
żarnych z terenu gminy Pyrzyce ze 
środków Funduszu Sprawiedliwości 
(Program I, Priorytet III B ogłoszony 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości 
– Departament Funduszu Sprawie-
dliwości), o które wystąpiła Gmina 
Pyrzyce.

Strażacy ochotnicy zostaną wy-
posażeni w profesjonalne zestawy 
medyczne i defibrylatory oraz w inny 
sprzęt niezbędny do niesienia real-
nej pomocy ofiarom wypadków za 
łączną kwotę 169 758,00 zł przy nie-
wielkim wkładzie środków własnych 
gminy, tj. 1.697,58 zł:
- OSP Pyrzyce otrzyma Au-

tomatyczny Defibrylator Ze-
wnętrzny (AED) i zestaw narzędzi 
hydraulicznych,
- OSP Brzesko – Automatyczny De-

fibrylator Zewnętrzny, zestaw uni-
wersalnych podpór i klinów do stabi-
lizacji pojazdów, bosak dielektryczny 
oraz parawan do osłony miejsca wy-
padku i zasłonięcia ofiar,
- OSP Żabów zostanie doposażona 

w AED, piłę ratowniczą do szyb kle-
jonych, nóż do pasów bezpieczeń-
stwa i detektor napięcia,
- OSP Nowielin otrzyma Automa-

tyczny Defibrylator Zewnętrzny, 
torbę R1 wraz z wyposażeniem oraz 
szyny typu Kramer,
- OSP Ryszewko – AED, torbę R1 

wraz z wyposażeniem, nosze typu 
deska, a także szyny typu Kramer.

Jak można było zobaczyć kilka 
dni temu w dwóch miejscach Pyrzyc, 
niedaleko nam do tak zwanej war-
szawki. Nie chodzi mi o odległość 
drogową, a raczej tę intelektualną, 
polityczną i emocjonalną. Od kilku 
miesięcy widzimy na ekranach swo-
ich telewizorów jak to przeciwnicy 
dobrej zmiany w sądownictwie wie-
szają na różnej maści pomnikach ko-
szulki lub banery z napisem KON-
STYTUCJA. Z reguły taka forma 
protestu, happeningu przypisana była 
mieszkańcom dużych aglomeracji, 
ci małomiasteczkowi albo wiejscy 
nie rwali się z koszulkami na lokalne 
postumenty. Jednak kilka dni temu 
ktoś zrobił wyłom i powiesił na po-
stumencie informacyjnym obok Py-
rzyckiego Domu Kultury baner z na-
pisem KONSTYTUCJA, jednych to 
oburzyło innych ucieszyło, a jeszcze 

Od kiedy pamiętamy w redakcji, 
on tam stał, kilkunastometrowy, beto-
nowy witający tych, którzy przekra-
czali granicę dawnego województwa 
gorzowskiego i wjeżdżali do woje-
wództwa szczecińskiego. Kilkana-
ście metrów od krawędzi obwodnicy 
Lipian, i mogłoby się wydawać, że w 
pasie drogi wojewódzkiej 119, z na-
pisem „Ziemia Szczecińska Wita”. 

Konstrukcja od dziesiątek lat 
nie była konserwowana, może stwa-
rzać zagrożenie, w związku z tym 
nasza redakcja zwróciła się z zapy-
taniem do Zachodniopomorskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, jakie 
są plany względem tej konstrukcji? 
– „W odpowiedzi na pismo z dnia 
30.07.2018r. dotyczące witacza zlo-
kalizowanego przy obwodnicy Li-

innym temat zwisał. Rozzuchwaleni 
tym sukcesem autorzy lub autorki 
heppeningu nie czekając na ewentu-
alną interwencję policji powiesili ko-
lejny baner na kamieniu pamiątko-
wym przy wejściu do Urzędu Miej-
skiego w Pyrzycach i też z napisem 
KONSTYTUCJA. Takiego zachowa-
nia już ktoś nie wytrzymał, pozrywał 
oba banery i na razie cisza. W sieci 
internetowej natknąłem się na wpis 
jednego z internautów, który z zado-
woleniem przyjął usunięcie banerów 
i o autorach heppeningu napisał tak 
- „Ta wasza śmieszna walka o przy-
wrócenie parchatych świń z PO do 
koryta już jest żenująca i nudna”.

Bez względu na poglądy poli-
tyczne, co się z nami dzieje? 

A idą samorządowe wybory i bę-
dzie jeszcze gorzej.

RT

Parchate świnie 
i konstytucja

Automatyczny defibrylator ze-
wnętrzny otrzymają również OSP 
Mielęcin, Obromino, Pstrowice  
i Stróżewo. 

Ponadto Ochotnicza Straż Po-
żarna w Brzesku, Żabowie i Mie-
lęcinie w ramach dofinansowania  
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, o które wystąpiła 
Gmina Pyrzyce, otrzyma sprzęt i wy-
posażenie za łączną kwotę 17 359,00 
zł celem zapewnienie gotowości bo-
jowej jednostek ochotniczych straży 
pożarnych włączonych do krajowego 
systemu ratowniczo – gaśniczego. 
Udział środków własnych Gminy Py-
rzyce wynosi 4.274,00 zł. OSP Brze-
sko i OSP Żabów otrzyma po dwa 
komplety ubrań specjalnych, obu-
wia strażackiego skórzanego, hełmy 
strażackie oraz rękawice specjalne 
za kwotę 11.812,00 zł. OSP Mielęcin 
otrzyma natomiast 2 komplety ubrań 
specjalnych i obuwia strażackiego 
skórzanego oraz 1 hełm strażacki  
i 3 pary rękawic specjalnych za kwotę 
5.547,00 zł. W 2018 roku burmistrz 
Pyrzyc planuje przejęcie od OSP 
Wierzbno łodzi motorowej Duck 570 
z silnikiem 75 kw z przeznaczeniem 
dla OSP Żabów. Planowany koszt 
związany z konserwacją i urucho-
mieniem łodzi to ok. 2000 zł. W dal-
szym etapie druhowie z OSP Żabów 
zostaną przeszkoleni z zakresu nie-
sienia pomocy na wodzie.

Ponad 160 tysięcy 
dla strażaków z gminy Pyrzyce

pian, informujemy, iż niniejszy witacz 
posadowiony jest poza pasem drogo-
wym drogi wojewódzkiej Nr 119, na 
działce sąsiadującej o nr ewid. 455/2. 
Obiekt wybudowany został w latach 
70-tych i nie stanowi infrastruk-
tury drogowej, w związku z tym jego 
konserwacja nie może być finanso-
wana ze środków Zachodniopomor-
skiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
przeznaczonych na utrzymanie dróg 
wojewódzkich”.

Sprawdziliśmy, faktycznie wi-
tacz stoi na sąsiedniej i to prywatnej 
działce, wynika z tego, że ktoś, może 
świadom, może nieświadom kupił 
sobie atrakcyjną działkę przy obwod-
nicy Lipian i w pobliżu Jeziora Ko-
ścielnego z betonowym witaczem. 

PP

Prywatny witacz
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15 sierpnia 2018 r. na lipiańskim 
malowniczo położonym ryneczku i 
w pobliskim kościele radośnie ob-
chodziliśmy Święto Wniebowzię-
cia NMP, patronki naszej parafii.  
O godzinie 12.00 rozpoczęła je uro-
czysta msza święta odpustowa cele-
browana przez JE ks. biskupa H. Wej-
mana. Następnie wszyscy uczestnicy 
uczty duchowej udali się na pobliski 
rynek, by nadal świętować imieniny 
Najświętszej Marii Panny. Proboszcz 
lipiańskiej parafii ks. kanonik An-
drzej Stolarski w obecności zaproszo-
nych gości: księdza biskupa Henryka 
Wejmana,  księży proboszczów z de-
kanatu Lipiany, wikarego ks. Krzysz-
tofa Żuka, Ewy Gąsiorowskiej Nawój 
- członkini Zarządu Powiatu Pyrzyc-
kiego, radnego Sejmiku Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego Olgierda 
Kustosza, wicestarosty Bartłomieja 
Królikowskiego, burmistrza Lipian 
Krzysztofa Boguszewskiego, Hansa 
Kassube - dawnego mieszkańca Li-
pian i autora wspomnień pt.” Hansik 
z Lipian” oraz  licznie zgromadzo-
nych lipianian i turystów otworzył 
rodzinny festyn i wystawę z cyklu na 
„Pyrlim Szlaku – śladami Hansika z 
Lipian”. Po z serca płynących sło-
wach wypowiedzianych w kierunku 
organizatorów festynu Stowarzysze-
nia „Zaczynaj” staliśmy się świad-
kami niezwykłego wydarzenia.  Z 
okazji 100-lecia odzyskania niepod-
ległości przez naszą Ojczyznę młodzi 
mieszkańcy naszej gminy wokół li-
piańskiego rynku rozwinęli 100 - me-
trową Biało – Czerwoną. Po odśpie-
waniu polskiego hymnu z drona zro-
biliśmy wspólne zdjęcie, by złożyć je 
w kapsule czasu, którą umieścimy w 
kuli pod krzyżem po zakończeniu re-
nowacji naszej świątyni. Po tym hi-
storycznym wydarzeniu, rozpoczęła 
się przednia zabawa. Na początku 
scholka oraz jej przyjaciele: D. Szopa 
i A. Lipski przewodniczący Rady 
Miejskiej w Lipianach wykonali pro-
gram artystyczny pt. „Ty tylko mnie 
poprowadź”. Następnie młodzi tan-
cerze ze szkoły tanecznej „Fuzja” A. 
Drozdowska i M. Guz pokazali swój 
niezwykły kunszt i wspaniale zatań-
czyli wiązankę tańców standardo-
wych i latynoamerykańskich. Doj-
rzały występ młodych artystów bar-
dzo się wszystkim spodobał. Po nich 
ponownie na scenie pojawiła się 
schola i jej przyjaciele w repertuarze 
pieśni biesiadnych, przy których ra-
dośnie się bawili uczestnicy festynu.  
Widownię oczarował także występ 
zespołu „Sonata” z Mostkowa. Nasi 
przyjaciele już od trzech lat towa-
rzyszą nam we wspólnym biesiado-
waniu. Na chwilę przenieśliśmy się 
w świat niezapomnianych piosenek, 
wśród których nie zabrakło trady-
cyjnej zorby.  Hitem festynu okazał 
się występ zespołu „Cygańskie Ksią-
żęta” i Dżaniego. Wnukowie Don 
Vasyla i jego syn przez ponad dwie 
godziny wspaniale bawili widzów, 
rozgrzewając ich serca. Choć są bar-
dzo przystojni, to pozostają wierni 

11 sierpnia br. Ochotnicza Straż 
Pożarna w Płońsku świętowała 
55-lecie swojego istnienia. Uroczy-
stość rozpoczęła się od przejazdu 
wozów strażackich przez Płońsko w 
kierunku Ścieżki Tradycji Pszcze-
larskich, gdzie odbyła się dalsza jej 
część. Druhowie OSP Płońsko wraz 
z druhami z pozostałych jednostek 
OSP z terenu gminy oraz zaproszo-
nymi gośćmi świętowali wspólnie 
ten piękny jubileusz. Wśród zapro-
szonych gości byli: wicemarszałek 
WZ Jarosław Rzepa, radny Sejmiku 
WZ Olgierd Kustosz, wójt gminy 
Mieczysław Mularczyk wraz z z-cą 
Zbigniewem Kupiszem, przewodni-
czący RG Marian Świderski wraz z 
radnymi. Uczestniczyli także prezes 

ZP OSP RP Pyrzyce Janusz Świercz 
i st. bryg. Jacek Marchlewicz ko-
mendant PSP Pyrzyce oraz prezes 
ZG OSP RP Henryk Nawój. Podczas 
uroczystego apelu zasłużonym stra-
żakom wręczono odznaczenia i listy 
gratulacyjne. Po ich wręczeniu przy-
szedł czas na życzenia i gratulacje. 

Spośród przybyłych gości głos 
zabrali m.in.: wicemarszałek, radny 
Sejmiku, wójt Gminy, komendant 
PSP Pyrzyce oraz zaproszone delega-
cje. Na zakończenie wszyscy zapro-
szeni zostali na poczęstunek.

Ponadto po uroczystym apelu od-
było ze spotkanie integracyjne dla 
mieszkańców w ramach Programu 
Społecznik. 

Anna Garzyńska
 

 

Jubileusz 55-lecia
OSP Płońsko

VII Odpustowa
Biesiada
na Rynku w Lipianach

swoim wybrankom. Przestrzegali li-
piańskie dziewczęta ślepo wpatrzone 
w ich czarowne oczy, śpiewając m.in. 
„Ładna panno, nie chodź za mną”. Po 
ich występie możemy rzec, że „Spo-
tkaliśmy szczęśliwych Cyganów”.  
Swoją radością, otwartym sercem, 
niezwykłą życzliwością podzielili się 
z nami. Wdzięczni jesteśmy im za to. 
Atrakcji podczas naszej biesiady było 
mnóstwo! Można było porozmawiać 
o Słowie Bożym i odpocząć w zaci-
szu kawiarenki „Siloe”, wziąć udział 
w konkursach, grach i zabawach, li-
cytacji, pozjeżdżać na dmuchanych 
zamkach, przejechać się na kucyku, 
bryczką czy starym partyzanckim 
motorem, schrupać: kiełbaskę, ka-
szaneczkę, pajdę chleba ze smalcem, 
pyszne ciasto, smaczne pierożki, cu-
krową watę, gofra, wypić kawkę czy 
herbatkę. Można było także stać się 
właścicielem książeczki pt. „Hansik z 
Lipian”, zdobyć autograf jej autora H. 
Kassube czy wpisać się na listę dar-
czyńców remontu kościoła, która zo-
stanie umieszczona w kapsule czasu. 
Za wspólne radosne świętowanie 
serdecznie wszystkim biesiadnikom 
dziękujemy. Sponsorzy VII Biesiady 
na Rynku to:  Gmina Lipiany, Powiat 
Pyrzyce, Województwo Zachodnio-
pomorskie, Krąg Biblijny Siloe, BPI 
Polska, Grażyna i Mirosław Bier-
naccy, Stanisława i Kazimierz Iwan-
kiewiczowie, Andżelika Majowicz, 
Dorota Augustyn, Katarzyna i Geor-
gos Pozidis, rodzina Krężel, Kostkie-
wicz i pan Cz. Ciołek, Jolanta Juzy-
szyn, Agnieszka i Damian Babiccy, 
Anna  Ślęzak, Małgorzata Szymon 
Staniszewski, rodzina Światłow-
skich, Izabela Cywińska, Dariusz Ja-
nik, CJS Tłumaczenia Myślibórz, E. 
Soliński oraz wielu innych darczyń-
ców i ofiarodawców fantów, książek, 
ciast, gadżetów na zabawę fantową, 
kiermasz książek, licytację, których 
nie jesteśmy w stanie wyliczyć, a któ-
rym jesteśmy niezwykle wdzięczni. 
Wszystkim serdeczne Bóg zapłać. 
Dziękujemy też za pomoc w orga-
nizacji festynu lipiańskim stowarzy-
szeniom, instytucjom, przyjaciołom 
Stowarzyszenia „Zaczynaj”, parafia-
nom, Służbie Liturgicznej, Klubowi 
Seniora, Piekarni, Zespołowi Szkół, 
Przedszkolu Miejskiemu im. Kubusia 
Puchatka, Ochotniczej Straży Pożar-
nej, Gminnemu Zakładowi Komunal-
nemu, Miejsko – Gminnemu Ośrod-
kowi Kultury, Komisariatowi Poli-
cji, Gminnej Komisji Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. Jesteśmy wielcy, ponie-
waż na remont naszej świątyni ofia-
rowaliśmy kwotę 22.325 zł. Pamię-
tajmy, że prawdziwe szczęście osią-
gniemy tylko wtedy, kiedy, krocząc 
przez życie, będziemy kierowali 
się mottem ks. J. Twardowskiego 
„Wszystko jest wtedy, kiedy nic dla 
siebie”!

W imieniu członków 
Stowarzyszenia na Rzecz

 Odnowy Zabytków „Zaczynaj”  
B. Kryśków 



 4                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 10                            22.08.2018

Ryszard Tański - Jak ocenia 
pan aktualną sytuację gminy Li-
piany, jakie widzi pan największe 
zagrożenia?

Ryszard Podgórski - Obecność 
od dłuższego czasu na sesjach Rady 
Miejskiej, pozwoliła mi na wstępne 
poznanie sytuacji, w jakiej znajduje 
się nasza gmina. Oceniam ją jako 
trudną, ale nie beznadziejną.

Problemem nr 1 - jest sprawa 
nieczynnego już wysypiska śmieci  
w miejscowości Dębiec. Pozostawie-
nie problemu przez obecne władze 
bez konkretnych rozstrzygnięć spra-
wia, że szachuje on wszelkie kolejne 
poczynania wymagające posiadania 
środków finansowych. Perspektywa 
rekultywacji wysypiska we własnym 
zakresie sprawia, że trzeba będzie za-
bezpieczyć pokaźne środki na ten cel. 
Nie można brnąć w kolejne kredyty 
bez uregulowania tematu wysypiska 
na Dębcu.

Problem nr 2 - również ekolo-
giczny, to teren byłej Fabryki Arma-
tur, nie wiem, czy ktoś się orientuje, 
jakie niespodzianki kryją się w odpa-
dach złożonych na tym terenie. Może 
się okazać, że ciężar finansowy usu-
nięcia ich spadnie również na budżet 
gminy.

R.T. – Jakie najważniejsze we-
dług pana inwestycje stoją przed 
burmistrzem, radą gminy po 
wyborach?

R.P. - Jak już wspomniałem, 
obecność na sesjach oraz analiza 
materiałów sesyjnych, pozwoliła mi 
zorientować się w kwestiach finanso-
wych. Z planu długoletniego Gminy 
jasno wynika, że do roku 2022 nie 
ma zaplanowanej ani jednej złotówki 
na gminne inwestycje. Nie znaczy to, 
że o nich nie należy pamiętać. Dzi-
siaj trudno powiedzieć, jakie prio-
rytety przyjmie nowa rada. Jedno 
jest pewne, że należy jak najszerzej 
skorzystać z programów rządowych 
np. „mieszkanie +”, „drogi lokalne  
i gminne” itp. Dlaczego? Zakładam, 
że w sytuacji w jakiej znajduje się 
gmina, należy jak najwięcej korzy-
stać z programów niewymagających 
środków własnych lub wymagają-
cych ich angażowanie w niewielkim 
stopniu.

R.T. - Na każdą inwestycję po-
trzebne są środki finansowe, gdzie 
widzi pan możliwości pozyskiwania 
ich i na co w pierwszej kolejności?

R.P. - Jak wcześniej wspomnia-
łem, gmina Lipiany nie ma środków 
na inwestycje, nie znaczy to, że należy 

siedzieć z założonymi rękoma. Jeżeli 
wyborcy zdecydują i wybiorą mnie 
na stanowisko burmistrza, to dołożę 
wszelkich starań, by pozyskać inwe-
storów chcących działać na terenie 
gminy. Mógłbym deklarować wiele, 
ale byłyby to deklaracje bez pokry-
cia, a jestem realistą i twardo stąpam 
po ziemi.

Zamierzam odejść od praktyki, że 
skoro mówimy o samorządzie to zna-
czy, że SAM RZĄDZĘ. Przeciwnie, 
uważam, że to społeczeństwo poprzez 
swoich radnych ma rządzić, to radni 
decydować będą o priorytetach w po-
trzebach w gminie.

Burmistrz jest władzą wykonaw-
czą i w głównej mierze na tym się 
skupię.

R.T. - Co według pana stanowi 
największe atuty gminy Lipiany, 
jakie dziedziny należałoby rozwi-
jać, by Lipiany stały się bardziej 
atrakcyjne?

Jakie
Lipiany?

R.P. - W sferze ludzkiej to spo-
łeczeństwo jest największym atutem 
gminy Lipiany, to społeczeństwu na-
leży poświęcić szczególną uwagę. 
Wyjść naprzeciw jego oczekiwa-
niom, stąd m.in. szersze zaangażo-
wanie radnych w współdecydowa-
niu o priorytetach gminy, a w spra-
wach strategicznych w szczególności. 
Większą uwagę należy skierować na 
młodzież, a jako wieloletni pedagog 
mam pomysły na współpracę z nią. 
Nie będę odkrywcą, jeżeli powiem, że 
kolejnym, największym atutem są wa-
lory naszej gminy do turystyki i wy-
poczynku. Obiecywano już w tej dzie-
dzinie dużo, a zrobiono niewiele, ja 
odwrotnie, chcę mówić niewiele, ale 
zrobić dużo. Lipiany stać na to, by 
być tzw. „MIKOŁAJKAMI” ziem za-
chodnich naszego kraju. Zacząć na-
leży od podstaw, a póki nie mamy 
bazy noclegowej, należy liczyć na tu-
rystę sobotnio-niedzielnego. Z prze-
rażeniem obserwuję w niedzielę rano 
poprzewracane kosze na śmieci, czę-
sto na środku ulicy, kipiące przepeł-
nieniem, fruwające papiery. Gdy ktoś 
raz to zobaczy, to drugi raz już do Li-
pian nie przyjedzie. Jeżeli mamy więc 
być miejscowością atrakcyjną, to w 
pierwszej kolejności należy zadbać  
o jej estetykę.

R.T. – Znamy już termin wybo-
rów, niedługo zostanie ogłoszony 
kalendarz wyborczy, czy zgłosi pan 
swoją kandydaturę w zbliżających 
się wyborach samorządowych na 
stanowisko burmistrza Lipian i z 
jakiego komitetu?

R.P. – Tak, wystartuję w wybo-
rach samorządowych na stanowisko 
burmistrza Lipian z komitetu wybor-
czego Prawa i Sprawiedliwości.    

Ryszard Tański 

Ryszard Podgórski

Umorzenia za poparcie
Początek 2014.12.03 12.22.02 – ko-
niec 2014.12.03 12.23.17
Dzwoniący G. odbierający J.M.O. 
J.M.O. – Tak proszę.
G. – Cześć M., G. z tej strony, wiesz, 
pamiętasz jak tam byłem u ciebie roz-
mawialiśmy o tym umorzeniu.
J.M.O. – No, no
G. – Czy jest taka uchwała, czy ty 
masz takie prawo?
J.M.O. – Tak.
G. – Ja takie pismo napisałem, że do 
tysiąca złotych ty możesz.
J.M.O. – Tak G., ale to dzisiaj 
musi być wszystko, bo ja jestem na 
zwolnieniu.
G. – Aha.

J.M.O. – Jest jeszcze A. i to musi być 
dzisiaj załatwione, bo jak nie będzie 
to dupa zimna. 
Przetargi za poparcie
Początek 2014.012.08  14.24.22 ko-
niec 2014. 12.08 14.25.47
Dzwoniący J.M.O.   odbierający A. 
A. - No witam ciebie M.
J.M.O. – Cześć A.
A. – Zapytanie mam, bo złożyłem 
ofertę w tym miejscu co tam rozma-
wialiśmy, wiesz?
J.M.O. – No.
A. – I sekretarka widzę czeka jesz-
cze, pani dyrektor ma jedna ofertę i 
czekają do jutra, a ja złożyłem od sie-
bie i jeszcze kolega złożył, wiesz to 
samo, wiesz.

sprawy jest temat rozbiórki młyna 
w miejscowości Brzesko, na ten te-
mat CBA wykonało kilka notatek  
i przesłuchań.

 Notatka urzędowa z czynności 
służbowych funkcjonariusza Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego, w 
której fragmentach czytamy – „W ra-
mach wykonywanych czynności służ-
bowych Delegatury CBA w Szczeci-
nie uzyskała informację dotyczącą 
powstałych nieprawidłowości w cza-
sie rozbiórki Młyna w miejscowości 
Brzesko, których dopuścił się J.W. 
Gminny Komendant OSP w Pyrzy-
cach i Radny Rady Miejskiej w Py-
rzycach. Jak wynika z uzyskanej in-
formacji J.W. reprezentując OSP 
w Brzesku przywłaszczył pieniądze 
przeznaczone na rozbiórkę będącego 
własnością Gminy Pyrzyce, admini-
strowanym przez PPM”.    

Świadkowie przesłuchani w spra-
wie potwierdzają, że J.W. odbierał w 
kasie nieistniejącego już Pyrzyckiego 
Przedsiębiorstwa Komunalnego go-
tówkę na łączną kwotę 20 tysięcy 
złotych w kilku transzach, ponadto 
z akt wiemy, że zaginęły albo ich 
nigdy nie było takie dokumenty jak 

J.M.O – Aha.
A. – No tak, nie wiem, czy …
J.M.O. – A. dwie czy, trzy wpłynęły?
A. – Dwie wpłynęły.
J.M.O. – To trzy, to trzy muszą być.
A. – No to ja załatwię jutro trzecią.
J.M.O. – Powiedz koledze, żeby on 
też złożył.
A. – A ty coś na razie tam robiłeś? 
Dzwoniłeś?
J.M.O. – Ja jej mówiłem A., wtedy 
mówiłem
A. – Tak?
J.M.O. – Jak żeśmy się umawiali, ja  
z nią rozmawiałem .
A. – Ja rozumiem, ale ona mnie za-
skoczyła, że ona czeka, że ktoś złoży, 
że jutro ma złożyć ofertę, nie wiem  
z kim ona rozmawiała?
J.M.O. – Ja nie wiem A., musi być 
trzecia oferta.
A. – Dobrze, no to składam, no dzięki 
M.
     Kolejnym wątkiem, który prze-
wija się w korupcyjnych aktach 

I przyszli do J.M.O. po zapłatę
cd. ze str.1
W kolejnych wydaniach Pulsu cytujemy stenogramy z podsłuchów te-

lefonicznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które związane były 
z korupcja wyborczą podczas wyborów w 2014 roku. Cytowaliśmy już na-
grania byłego burmistrza i jego najbliższych współpracowników w prze-
stępstwie, kiedy rozpracowywali wyborców, dziś kilka rozmów dotyczą-
cych tego, jak były burmistrz planował spłacać zobowiązania wyborcze.
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8 sierpnia około godziny 16.00 w 
jeszcze nieoddanej do użytku, nowej 
świetlicy wiejskiej w Trzeborzu ze-
rwał się cały gipsowy strop nad salą 
główną świetlicy. Już następnego 
dnia około 11.00 miejsce budowlanej 
katastrofy oglądała gminna komisja 
powołana w tej sprawie i dokonała 
pierwszych ustaleń. 

Poprosiliśmy o informacje na te-
mat wniosków pokontrolnych za-
stępcę wójta Kozielic Mirosława 
Rabiegę. – Komisja po dokładnych 
oględzinach stwierdziła, że konstruk-
cja nośna budynku tj. więźba da-
chowa, ściany nośne, wieniec, mur-
łata, ściany szczytowe budynku nie 
zostały naruszone. Stan techniczny 
nie budzi wątpliwości, a zaistniałe 
zdarzenie nie naruszyło konstrukcji. 
Ocieplenie wykonane z wełny mi-
neralnej ułożonej na podwieszanym 
sufitem nie zostało uszkodzone. Fo-
lia osłonowa ocieplenia nie została 
również zerwana. Zerwany został na 
całej powierzchni sufit podwieszany  
z płyt gipsowo-kartonowych wraz ze 
stelażem stalowym. Wieszaki sufitu 

Dożynki
bez świetlicy

częściowo wyrwane z profili stalo-
wych, częściowo pozostają przymo-
cowane do więźby dachowej (60%), 
pozostała część wieszaków została 
zerwana wraz ze stelażem sufitu, ze-
rwane zostały też rury wentylacyjne 
spiro i instalacja elektryczna oświe-
tlenia zamocowanego w suficie pod-
wieszanym. Stwierdzono, że mocowa-
nie profilu przyściennego było wyko-
nane bezpośrednio do elementów ga-
zobetonowych, bez kołkowania, a w 
elementach żelbetowych z wykorzy-
staniem kołków rozporowych, spa-
dający sufit uszkodził grzejniki c. o., 
parapet wewnętrzny, zabrudzone po-
włoki malarskie ścian. Dodam, że 
wszelkie czynności na terenie budowy 
świetlicy przeprowadzone przez ko-
misję podjęto po konsultacjach z Po-
wiatowym Inspektorem Nadzoru Bu-
dowlanego w Pyrzycach. Oberwanie 
się sufitu zostało zakwalifikowane 
jako zdarzenie budowlane. Obiekt w 
trakcie budowy nie był jeszcze ode-
brany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi.

Co było przyczyną oberwania 
się sufitu?

Mirosław Rabiega - Prawdopo-
dobną przyczyną zaistniałej sytuacji, 
mającej wpływ na oberwanie się su-
fitu jest słabość profili (widoczne za-
gięcia krawędzi i rozsunięcia się pro-
filu), nie bez znaczenia miała wpływ 
długotrwała wysoka temperatura, 
zbyt małe zagęszczenie wieszaków 
(co 1 m).

Kto pokryje koszt naprawy 
zniszczeń?

Mirosław Rabiega - Koszt po-
krycia wykonania nowego sufitu po-
kryje wykonawca robót, gmina Ko-
zielice z tego tytułu nie ponosi żad-
nych kosztów.

Czy już nie ma żadnego 
zagrożenia?

Mirosław Rabiega - Oczywiście 
po całym wydarzeniu zostały doko-
nane oględziny całego budynku ze 
szczególnym nastawieniem na stan 
techniczny elementów nośnych bez 
jakichkolwiek uszkodzeń, wykonane 
zgodnie ze sztuką budowlaną.

Co z planowanymi dożynkami 
w Trzeborzu?

Mirosław Rabiega - „Do-
żynki Gminne 2018” odbędą się 
niezmiennie w Sołectwie Trze-
bórz. Otwarcie świetlicy planowane  
w dniu dożynek miało być jednym  
z małych elementów uroczystości do-
żynkowych. Dożynki zaplanowane 
były na terenie zaplecza sportowego 
i tam się odbędą według dawno przy-
jętego scenariusza.

PP

dziennik rozbiórki, protokół odbioru 
prac, dokumenty związane z utyliza-
cją azbestu i papy, dokumenty doty-
czące zagospodarowania materiałów 
z rozbiórki, nie ma żadnej notatki  
z prowadzonych prac rozbiórkowych.  
W materiałach z podsłuchów CBA 
kilka dni po wyborach samorządo-
wych w 2014, znajdujemy zarejestro-
waną rozmowę telefoniczną byłego 
burmistrza J.M.O. i radnego gminy 
Pyrzyce J.W., którą cytujemy poniżej.   

Początek 2014.12.06 15.57  koniec 
2014.12.06 16.05.51
Dzwoniący J.M.O. odbierający J.W. 
J.W. - Ja też jestem zdołowany i 
ch…j tam.
J.M.O. – No zobaczymy jak to się 
ułoży.
J.W. – Zobaczymy, brudy będą wy-
ciągać mi tu k…wa.
J.M.O. – A tam, ja się tam nie boję.
J.W. – No zobaczymy, no wiesz ty 
może się nie boisz, ale ja się boję, bo 
tego gnoja j…..nego jeszcze, k..wa 
R., wiesz?
J.M.O. – No, ale?
J.W. - Tam dokumentów jest w ch…j.
J.M.O. – No ale co on, ma?
J.W. – No wziąłem te dwadzieścia ty-
sięcy, wiesz, ch…a tam
J.M.O – Za ten, za rozbiórkę?
J.W. – No, no. 
J.M.O. – Ale to już było, minęło 
moim zdaniem, to jest przedawnione.
J.W. – Eee, jak będą grzebać k…wa

J.M.O. – No ok, ale jego nie było, czy 
był przy tym?
J.W. – No był, ja jemu też dałem 
pieniądze.
J.M.O. – W ten sposób.
J.W. – Noo.
J.M.O – Zobaczymy, co oni będą 
chcieli zrobić.
J.W. – No, sobie wezmę najwyżej ad-
wokata i ch..j, będę się bronił, będą 
chcieli mnie odstrzelić jak ch…j mó-
wię ci.
J.M.O – Zależy, kto co będzie mówił.
J.W. – No właśnie. 
J.M.O. – Zobaczymy.
J.W. – Ch….j za cztery lata 
zobaczymy.
J.M.O – Dokładnie, nie załamuj się. 
J.W. – No ty się nie załamuj k…wa 
czasami.
J.M.O. – Noo...

By wyjaśnić sprawę skierowali-
śmy zapytanie do Zachodniopomor-
skiego Wydziału Zamiejscowego De-
partamentu do Spraw Przestępczości 
Zorganizowanej i Korupcji w Szcze-
cinie, która w dniu 2 sierpnia 2018 
roku poinformowała nas, że po ana-
lizie dokumentów brak było wystar-
czających podstaw dowodowych do 
skierowania aktu oskarżenia prze-
ciwko J.W. Dziś możemy się zastana-
wiać, gdzie są dokumenty, o których 
mówi w rozmowie J.W. z J.M.O. i ja-
kie są to dokumenty, których obawia 
się J.W.?

R.T.

dokończenie ze str.4
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„Jechaliśmy na miejsce dwa dni 
i wszędzie spotykaliśmy się z niesa-
mowitym przyjęciem, Szwedzi wycho-
dzili na ulice, drogi, parkingi i witali 
nas bez względu na porę dnia. Dla 
nas było to bardzo miłe zaskocze-
nie i ze względu na to powitanie, ale 
i fakt, że w tym rejonie Szwecji noc 
jest bardzo krótka, ciemno, i to nie 
całkiem, robiło się około 24.00 a już 
około 3.00 było zupełnie widno. Obóz 
mieliśmy w Sveg na jednej z płyt bo-
iska sportowego, w tym rejonie dzia-
łaliśmy przez dwa dni, później zo-
staliśmy jako cały moduł skierowani 
do obrony przed ogniem miasteczka 
Karbole i tam już byliśmy na pierw-
szej linii walki z żywiołem. Zresztą 
specyfika tego regionu w Szwecji jest 
taka, że jest miejscowość, jest jej cen-
trum, ale jest bardzo dużo rozrzuco-
nych po okolicy domów, które też bro-
niliśmy przed ogniem” - powiedział 
asp. sztab. Andrzej Kuliś.

Jak wyglądało porównanie wy-
posażenia, z którym pojechaliście, 
do tego, co mieli Szwedzi i inne 
grupy strażaków z Europy?

asp. sztab. Andrzej Kuliś - „My-
ślę, że nie powinniśmy mieć żadnych 
kompleksów, jeżeli chodzi o sprzęt 
strażacki, mamy wyposażenie na bar-
dzo dobrym poziomie, a w niektórych 
przypadkach nawet lepszy. Teren, na 

Do Pyrzyc 1286 km

którym działały jednostki był bardzo 
rozległy i trudno było w tym czasie 
dokonywać jakiś porównań. Szwe-
dzi w tamtym rejonie, ze względu na 
obszar, intensywniej wykorzystują do 
gaszenia lasów lotnictwo i mają je 
w strukturach straży. Zdarzało się, 
że obok nas lądował helikopter i pi-
loci dziękowali nam za profesjonalną 
współpracę, jesteśmy szkoleni w ta-
kich działaniach”. 

W mediach pokazane zostało 
zdjęcie drogowskazu, do któ-
rego przybite zostały tabliczki 
z nazwami miejscowości, z któ-
rych przyjechali strażacy i liczbą 
kilometrów, co się stało z tym 
drogowskazem?

asp. sztab. Andrzej Kuliś - „Do-
szły do nas takie informacje, że Szwe-
dzi postanowili ten drogowskaz za-
konserwować i postawić go na głów-
nym skrzyżowaniu w miejscowości 
Sveg obok stojącego już tam 7-me-
trowego pomnika niedźwiedzia, który 
jest symbolem tej miejscowości i ma 
być pamiątką po naszej wizycie”. 

Jakie wnioski na przeszłość, 
gdyby trzeba było jechać jeszcze 
raz do Szwecji pomagać?

asp. sztab. Andrzej Kuliś – 
„Tak, są pewne wnioski, zostaliśmy 
zresztą poproszeni przez dowództwo 
o to, żeby podzielić się po powrocie 
swoimi spostrzeżeniami, czy to, je-
żeli chodzi o sprzęt, czy organizację. 
Na przykład w każdym kraju są inne 
nasady do węży i jest to problem, z 
którym szybko się uporaliśmy, Szwe-

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 17/2018, nr 18/2018, 
nr  19/2018, nr 20/2018, nr  21/2018, nr  22/2018,  nr 23/2018,  
nr  24/2018,  nr 25 /2018,  przeznaczonych do sprzedaży oraz do 
oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgodnie 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. 
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz roko-
wań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. 
zm.) 

cd. ze str.1

dzi w kilka godzin przerobili nasze 
węże i byliśmy w pełni zsynchronizo-
wani. Dla nas ten wyjazd to także ol-
brzymie doświadczenie, szczególnie 
teren objęty pożarem, na którym ro-
sły drzewa, to teren kamienisty. Pło-
nące drzewa szybko się przewracają 
i pożar się szybciej rozprzestrzenia, 
jak powiedziałem, dla nas to nowe 
doświadczenie.  Dziś cieszy nas fakt, 
że pomogliśmy Szwedom i że tak po-
zytywnie jesteśmy oceniani zarówno  
w Szwecji jak w Polsce”.  

Pod taka nazwą w minioną nie-
dzielę 5 sierpnia otwarta została 
wystawa fotografii Hubert Dzi-
kowskiego, wieloletniego dyrek-
tora domu kultury, plastyka, instruk-
tora, Honorowego Obywatela Lipian,  
a przede wszystkim fotografika, do-
kumentującego życie Lipian od lat 60 
tych. Do dziś w domu kultury zacho-
wało się tysiące czarno-białych nega-
tywów, na których Hubert uwiecznił 
mieszkańców Lipian w szkole, ko-
ściele, podczas festynów, uroczy-
stości państwowych, imprez sporto-
wych, nieistniejące budowle i otacza-
jącą miasteczko naturę. 

„Lipiany 
w  obiektywie Huberta”

Wystawę można było oglądać do 20 sierpnia 2018 roku, a uroczystość otwarcie 
można obejrzeć nadal na portalu www.tvkaura.pl

Na uroczyste otwarcie przy-
byli przyjaciele Huberta i miesz-
kańcy Lipian, był czas na życzenia  
i wspomnienia, a przede wszystkim 
na oglądanie 4270 fotografii wybra-
nych do prezentacji. 

Organizatorem wystawy był 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury 
w Lipianach, wsparli inicjatywę bur-
mistrz Lipian Krzysztof Boguszew-
ski, zarząd powiatu pyrzyckiego  
z obecnym na otwarciu wicestaro-
stą Bartłomiejem Królikowskim, 
Gminny Zakład Komunalny, pra-
cownicy Hali Sportowo-Rekreacyj-
nej w Lipianach i Ireneusz Dykiert. 
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Prezentowana widokówka 
przedstawia trzy ujęcia miejsco-
wości Zaborsko (kiedyś Sabes, 
b.Pyritz). M.in. uwidoczniony 
został barokowy kościół z 1721 
roku (data na wschodniej ścia-
nie). W 1928 roku uległ on czę-
ściowemu spaleniu, a sprawcy 
prawdopodobnego podpalenia ni-
gdy nie udało się wykryć. Szybko 
odbudowana świątynia nawiązuje 
swoją bryłą do zniszczonego po-
żarem kościoła z pierwszej po-
łowy XVIII wieku. Obiekt w dol-
nym prawym oknie widokówki, to 
jeszcze kościół sprzed pożogi, łu-
dząco przypominający dzisiejszy 
(rok wydania: 1910). 

Kościół w Zaborsku to jeden  
z nielicznych na Pomorzu Za-
chodnim kościołów utrzymanych 
w formach holenderskiego ba-
roku. Mimo niewielkich rozmia-
rów prezentuje wybitne warto-
ści architektoniczne, będąc dzie-
łem znakomitego, choć dziś nie-
znanego warsztatu budowlanego. 

Zaginione organy z kościoła w Zaborsku odnalezione? 

Wewnątrz bogaty wystrój, m. in. po-
lichromia stropu z 1929 r. (na pod-
stawie opisu Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa).

Kościół zbudowany został ze śre-
dniowiecznej cegły. Posiada wysoką 
wieżę, barokowy ołtarz z 1725 r.  
z bogatą dekoracją snycerską. Pier-
wotnie połączony z amboną był frag-
ment loży kolatorskiej z okresu bu-
dowy świątyni. Kościół posiadał 
również wysokiej klasy organy, któ-
rych pozostałości pozostały do cza-
sów współczesnych. W latach powo-
jennych zostały one zdemontowane 
i prawdopodobnie przewiezione  
w inne miejsce. Gdzie znajdują się 
one obecnie? Pewien trop ostatnio się 
jednak pojawił. 

     W 2015 roku nagrano po-
dwójny album CD z muzyką orga-
nową, sfinansowany przez Miasto 
Szczecin. Słychać na nim brzmienie 
14 organów Szczecina i Polic – in-
strumentów najbardziej interesują-
cych historycznie i muzycznie. Jedne 

z nich to być może … „zaginione” or-
gany z kościoła w Zaborsku. 

Nagrania przeprowadzono m.in. 
w parafii św. Krzyża Szczecin-Po-
godno. W kościele tym znajdują się 
organy firmy B. Grüneberg, nr inw. 
op. 763, 1930 rok. Wg artystów „nie 
ma pewności, czy organy zostały 
zbudowane specjalnie dla kościoła  
w szczecińskim Pogodnie. W kata-
logu Grüneberga instrument o wspo-
mnianym numerze (763) powstał dla 
„Sabes/Pomm.”, co wskazuje na miej-
scowość Zaborsko w gminie War-
nice, gdzie do dziś stoi zachowany 
kościół (z resztkami instrumentu- 
red.). W trakcie nagrania na Pogod-
nie ten skromny instrument znajdo-
wał się w stadium remontu. Z jednej 
strony brakowało części piszczałek,  
z drugiej zaś – brzmienie tych orga-
nów korzystnie się wyróżniało na tle 
tych instrumentów, które nigdy żad-
nego remontu nie przeszły.”

Data odbudowy spalonego ko-
ścioła w Zaborsku oraz data pro-
dukcji instrumentu pozwalają po-
twierdzać tezę artysty, że organy 
trafiły do Szczecina później.  
Z drugiej jednak strony najstarsza 
część obecnego kościoła Świętego 
Krzyża w Szczecinie zbudowana 
została w… 1930 r. Wątpliwości 
nie pozostają więc do końca roz-
wiane. Wszystkich mających wie-
dzę nt. historii tych organów pro-
simy o kontakt na adres redakcji 
(redakcja@pulspowiatu.pl) lub 
autora tekstu (pyrzyce@gmail.
com). 

Prezentowana widokówka zo-
stała nadana na poczcie w Oku-
nicy 22.11.1910 roku, wydawca 
Kunstverlag M. Hertzfeldt, Stet-
tin. Na pozostałych fotografiach 
widok głównej ulicy wiejskiej 
oraz karczma Otto Richter-a (nie-
istniejący budynek, gdzie później 
w sąsiedztwie mieszkała rodzina 
Bieniów). 
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Plac zabaw przy ulicy 1 Maja 
już od dłuższego czasu domaga się 
modernizacji lub kompletnej wy-
miany, obecny wybudowany przed 
laty nie posiada ogrodzenia, a co za 
tym idzie, z różnych względów jest 
niebezpieczny dla korzystających z 
niego dzieci. 

Widząc potrzebę i postulaty 
mieszkańców pyrzycki urząd prze-
prowadził negocjacje z ewentualnymi 
wykonawcami, dostawcami urządzeń 
tego typu. Już dziś wiadomo, że taką 
firmę, spełniającą oczekiwania zna-
leziono i za kilka dni podpisana zo-
stanie umowa na wykonanie nowego 
placu zabaw. „W ramach inwestycji 
będzie to wymiana podłoża, likwi-
dacja starych urządzeń, postawienie 
nowych i ogrodzenie placu zabaw. 

Całość zadania udało się nam za-
mknąć w kwocie 150 tysięcy złotych. 
Muszę powiedzieć, że nie było łatwo 
dopasować nasze możliwości budże-
towe do wielu ofert, urządzanie pla-
ców zabaw  wydaje się czymś tanim 
i prostym. Niestety, dziś każde urzą-
dzenie, każdy element montowany na 
placu zabaw musi spełniać rygory-
styczne wymogi jakościowe, posia-
dać odpowiednie atesty i to wszystko 
powoduje, że koszty są znaczne. Plac 
zabaw powinien być wykonany do 
końca października tego roku i w ten 
sposób zrealizujemy długo oczeki-
wany postulat mieszkańców tej części 
miasta” – powiedziała burmistrz Ma-
rzena Podzińska. 

PP

Plac zabaw w Pyrzycach 
do wymiany 
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„Jestem bardzo szczęśliwa. Udało mi się do-
konać czegoś wyjątkowego. Zostałam wicemi-
strzynią Europy seniorów i to na moim koron-
nym dystansie 1500 m! To zwycięstwo jest dla 
mnie o tyle cenniejsze, że przed Mistrzostwami 
Europy w Berlinie na blisko 7 dni wypadłam  
z treningów. Miałam zatrucie pokarmowe. Nie 
byłam pewna, czy będę w stanie rywalizować o 
medale. Potrafiłam jednak przezwyciężyć trud-
ności i dać pokaz moich umiejętności. Udało 
mi się zdobyć srebro. To mój pierwszy medal 
na otwartym stadionie i jednocześnie najwięk-
szy sukces w mojej dotychczasowej sportowej 
karierze. Będąc na stadionie w Berlinie czułam 
doping polskich kibiców. Moja rodzina rów-
nież pojawiła się na stadionie w niedzielę. To 
było dla mnie dodatkową motywacją. Dostałam 
skrzydeł i pokazałam tamtego dnia, co miałam 
najlepszego! Dowiedziałam się, że w Lipianach 
powstała specjalna strefa kibica. I to wszystko 
z mojego powodu, by tylko móc mnie dopingo-
wać! Bardzo się cieszę, że mogłam liczyć na 
mieszkańców Lipian. Jest mi z tego powodu 
bardzo miło, że o mnie pamiętali. Cieszę się 
bardzo, że mogłam dostarczyć kibicom w całym 
powiecie pyrzyckim jak i w moim miasteczku 
tyle radości! Liczę na więcej takich spotkań  
w przyszłości! Okazji na pewno nie zabraknie.”

Europejskie 
srebro Sofii

Ogromny sukces, srebrny medal 
lekkoatletki z Lipian Sofii Ennaoui, 
tuż po powrocie  z Mistrzostw Europy 
udało się nam poprosić ją o krótki ko-
mentarz do sukcesu.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

31 lipca wójt gminy Przelewice 
wydał zarządzenie nr 69 w sprawie 
konsultacji społecznych dotyczących 
wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzię-
cia polegającego na budowie fermy 
hodowli i chowu trzody chlewnej w 
miejscowości Myśliborki. 

Z informacji, jakie udało się nam 
uzyskać, będzie to jedna z większych 
tego typu hodowli w naszym regionie 
i już budzi niepokój mieszkańców nie 
tylko gminy Przelewice, ale i sąsied-
nich miejscowości z gminy Pyrzyce 
(Brzesko, Letnin) i gminy Lipiany 
(Połczyno).  

O informację na ten temat popro-
siliśmy wójta gminy Mieczysława 
Mularczyka – „W lipcu br. do na-
szego urzędu wpłynął wniosek firmy 
mającej swoją siedzibę na terenie 
Gminy Przelewice, o wydanie decy-
zji o środowiskowych uwarunkowa-
niach dla przedsięwzięcia polegają-
cego na budowie fermy do hodowli i 
chowu trzody chlewnej na działce nr 
ew. 4/22 w miejscowości Myśliborki. 
W chwili obecnej trwa procedura 
opiniowania i uzgadniania inwesty-
cji przez właściwe organy, dnia 13 
sierpnia br. otrzymaliśmy pozytywną 
opinię Marszałka Województwa Za-
chodniopomorskiego na realizację 
przedsięwzięcia”.

W pozytywnej opinii marszałka 
województwa w uzasadnieniu czy-
tamy, że wydaną ją w oparciu o:

1. wniosek Wójta Gminy Prze-
lewice z dnia 31 lipca 2018 r. znak: 
GK.6220.2.2018 (data wpływu do 
urzędu: 2 sierpnia 2018 r.), w spra-
wie zaopiniowania przedsięwzięcia 
polegającego na budowie fermy do 
hodowli i chowu trzody chlewnej na 
działce nr ew. 4/22, obręb 0016 w 
miejscowości Myśliborki gm. Przele-

3685
macior 
na pograniczu

wice, przed wydaniem decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach;

2. kserokopię wniosku z dnia 12 
lipca 2018 r. o wydanie decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach, zło-
żonego przez firmę Centus - Agro Sp. 
z o. o., Kłodzino 

3. analizę raportu o oddziaływa-
niu na środowisko przedsięwzięcia 
pod nazwą „Budowa fermy do ho-
dowli o chowu trzody chlewnej na 
działce nr ew. 4/22, obręb 0016 w 
miejscowości Myśliborki, gm

Przelewice, powiat pyrzycki” 
opracowanego przez firmę EKOMAN 
Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy 
przy ul. Chocimskiej 3. Planowane 
przedsięwzięcie polega na budowie 
instalacji do hodowli i chowu świń 
na działce nr ew. 4/22, obręb 0016 w 
miejscowości Myśliborki, gm, Prze-
lewice. Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 
51 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko {tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. Tl), 
przedmiotowe przedsięwzięcie za-
kwalifikowano do przedsięwzięć mo-
gących zawsze znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których, zgodnie 
z przepisem art, 59 ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o ocenach od-
działywania na środowisko {tekst 
jednolity Dz.U. z 2017 r, poz. 1405 
ze zmianami) wymagane jest prze-
prowadzenie oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. Po-
nadto po wybudowaniu ferma posia-
dała będzie 3685 stanowisk przezna-
czonych do macior, dlatego sklasyfi-
kowana została jako instalacja, dla 
której, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 27 sierp-
nia 2014 r. w sprawie rodzajów insta-
lacji mogących powodować znaczne 
zanieczyszczenie poszczególnych ele-
mentów przyrodniczych albo środo-
wiska jako całości (Dz. U. z 2014 r. 
poz, 1169), wymagane jest uzyskanie 
pozwolenia zintegrowanego w trybie 
przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 799 
ze zmianami).

Przedłożony raport o oddzia-
ływaniu przedmiotowego przedsię-
wzięcia na środowisko, zawiera m.in. 
analizę warunków korzystania ze śro-
dowiska w fazie użytkowania instala-
cji, które w połączeniu z przyjętymi 
rozwiązaniami projektowymi, tech-
nologicznymi i organizacyjnymi po-
winny zapewnić spełnianie wymagań 
zawartych w opublikowanej w dniu 
21 lutego 2017 r. w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej decyzji wy-
konawczej Komisji (UE) 2017/302 z 

dnia 15 lutego 2017 r. ustanawiającej 
konkluzje dotyczące najlepszych do-
stępnych technik (BAT) w odniesieniu 
do intensywnego chowu drobiu i świń 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2010/75/UE.

Załącznikiem do zarządzenia 
wójta gminy Przelewice o konsulta-
cjach w w/w sprawie jest karta z za-
pytaniem do mieszkańców gminy 
Przelewice, a także Brzeska, Let-
nina i Połczyna, czy dla inwestycji 
są na TAK, czy na NIE. Szkoda, że 
na stronie gminy Przelewice nie ma 
więcej szczegółów, jakie będą sto-
sowane zabezpieczenia ekologiczne, 
jaki wpływ będzie miała hodowla 
na otoczenie itd. Te wszystkie infor-
macje zapewne zawiera raport, na 
podstawie którego marszałek wy-
dał pozytywną decyzję dla inwesty-
cji, teraz swoją opinię do 10 wrze-
śnia będą mogli w ankietach wyrazić 
mieszkańcy.

PP
 

Firma Eco Ready Bath zamierza 
kupić od gminy Lipiany około 3 ha 
ziemi w sąsiedztwie nieistniejącej już 
firmy Lipkon. Na 3 ha, według na-
szych informacji, ma być wybudo-
wany zakład zajmujący się wykony-
waniem kompletnych segmentów  – 
kontenerów łazienkowych. Zakład, 
po osiągnięciu pełnej mocy produk-
cyjnej, ma zatrudniać około 50 pra-
cowników. „Cieszę się bardzo, że 
przy tak dużej konkurencji gmin w po-
zyskiwaniu inwestorów właśnie nam 

się udało. Firma powstanie u nas w 
ramach środków unijnych, czyli two-
rzenia miejsc pracy na obszarze Spe-
cjalnej Strefy Włączenia dla projektu 
pn: „Wzrost zatrudnienia i podnie-
sienie konkurencyjności poprzez in-
westycje w środki trwałe w Lipia-
nach”, firma zadeklarowała także, że 
włączy się w działalność społeczną 
w naszej gminie” – powiedział bur-
mistrz Krzysztof Boguszewski.   

PP

Łazienki z Lipian
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PRAWO  I  GOSPODARKA§
Dość często piszemy albo sły-

szymy od samorządowców o planach 
przestrzennego zagospodarowania 
i ich znaczeniu dla danego obszaru 
miasta, albo fragmentu gminy. 

W planie takim rada miejska 
uchwala, co i gdzie może być wybu-
dowane i jak dana przestrzeń może 
być w przyszłości zagospodarowy-
wana. Gmina Pyrzyce ma dość duży 
problem z terenami pod nowe inwe-
stycje, a także, jak większość gmin w 
Polsce, bark aktualnych planów za-
gospodarowania przestrzennego. Ży-
zne ziemie to z jednej strony chluba 
gminy, a z drugiej problem, bo odrol-
nienie czarnych pyrzyckich ziem pod 
inwestycje jest bardzo trudne, dla-
tego ważne jest precyzyjne zagospo-
darowanie tych nieruchomości, które 
gmina posiada i intensywne pozyski-
wanie nowych lub celowe zamiany 
nieruchomości z innymi instytucjami.

Nowe tereny dla Pyrzyc
Od kilku lat burmistrz Pyrzyc 

prowadzi rozmowy na w/w temat, 
jaki jest ich efekt dziś?

W jakiej fazie są rozmowy do-
tyczące zamiany nieruchomości  
z Urzędem Marszałkowskim (dawna 
Stacja Pogotowia Ratunkowego), 
a gminą. Jest ona częścią zmian za-
gospodarowania przestrzennego na 
tym obszarze.

Odp. – Zakończono rozmowy z 
Marszałkiem Województwa odnośnie 
zamiany terenów po byłej Stacji Po-
gotowia przy ul. Jana Pawła na te-
reny gminne, co umożliwi realizację 
naszych zamierzeń, w tym utworzenie 
domu seniora i wybudowanie targo-
wiska miejskiego, zmianę zagospo-
darowania przestrzennego gminy Py-
rzyce w obszarze ulic Stargardzkiej, 
Jana Pawła II, którą rozpoczęto w 
2016 roku, aby utworzyć w tym ob-
szarze Targowisko Miejskie, miejsca 

parkingowe, Dzienny Dom Seniora 
dla minimum 30 osób, ciąg pieszy 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na odcinku od ul.  Jana Pawła (część 
ciągu pieszego już wykonana w tej 
kadencji przy Eskulapie) do ul. Star-
gardzkiej oraz uporządkowanie te-
renu wokół Szkoły Muzycznej, prze-
jazd od ul. Stargardzkiej do ul. Jana 
Pawła. 

Jak daleko sięgają negocjacje 
dotyczące pozyskania terenów od 
Polskich Kolei Państwowych i ja-
kie są na dziś plany zagospodaro-
wania przestrzennego.

Odp. - Wystąpiliśmy do PKP S.A. 
z wnioskiem o nieodpłatne przekaza-
nie na mienie gminy Pyrzyce działki 
nr 16/43, położonej w Pyrzycach po-
między ulicą Stargardzką, a ul. Przy-
szłości na cele związane z budową 
kolejnego odcinka ścieżki pieszo-ro-
werowej, oraz budową drogi łączącej 
ul. Stargardzką z ul. Szczecińską, nie 
otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od 
PKP S.A.

Na jakim etapie toczą się roz-
mowy dotyczące pozyskania te-
renów od Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa i jakie są na 
dziś plany zagospodarowania prze-
jętego terenu.

Odp. - Otrzymaliśmy zgodę od 
KOWR-u na nieodpłatne nabycie te-
renu o powierzchni około 15 ha pod 
plaże gminną w miejscowości Giżyn 
nad jeziorem Miedwie, przy której 
planowane jest między innymi utwo-
rzenie ścieżki edukacyjnej, placu za-
baw dla dzieci oraz wiat pikniko-
wych. W roku bieżącym przejęliśmy 
działkę nr 143 położoną w miejsco-
wości Turze, na której utworzony zo-
stanie placu zabaw oraz boisko spor-
towe oraz nieruchomości w Obojnie 
działki nr 131/3 i 131/4 zabudowanej 
budynkiem, w którym utworzone zo-
stały lokale socjalne oraz świetlica 
środowiskowa. Ponadto toczy się pro-
cedura dotycząca przejęcia działek  
z przeznaczeniem pod powiększenie 
cmentarza komunalnego w miejsco-
wości Pyrzyce.

PP

6 sierpnia policja zatrzymała sa-
morządowców z Bielic: wójta Zdzi-
sława T., sekretarz gminy Kamelę W. 
i skarbniczkę gminy Bielice Halinę 
B.  Wszystkim trojgu postawiono 
zarzuty niegospodarności i naraże-
nia gminy na duże straty finansowe  
z wątkiem korupcyjnym w tle. 

Prokuratura wnioskowała o tym-
czasowy dwumiesięczny areszt dla 
wójta i sekretarz, jednak sąd oddalił 

Komisarz 
Kochel?

jej wniosek, natomiast skarbniczka 
ma dozór policji i zakaz opuszcza-
nia kraju. Sąd uznał, że wystarcza-
jące będą środki zapobiegawcze  
w postaci zawieszenia w czynno-
ściach służbowych wójta i sekretarz 
gminy, dozór policyjny, zakaz kon-
taktowania się ze współpodejrzanymi 
oraz świadkami. Dodatkowo osoby z 
zarzutami będą mogły odpowiadać  
z wolnej stopy, jeśli wpłacą poręcze-

W minioną sobotę w parku Adama  
i Ewy w Lipianach mieliśmy pierwszy pu-
bliczny akcent zbliżających się wyborów 
samorządowych. Spotkanie w ramach pro-
jektu „Nowe Lipiany” zorganizował kandy-
dat na stanowisko burmistrza Lipian Bartło-
miej Królikowski. Podczas spotkania z kil-
kudziesięcioosobową grupą mieszkańców 
Lipian młodzi kandydaci na radnych z pro-
jektu „Nowe Lipiany” zaprezentowali swój 
pomysł na miasteczko, była też możliwość 
zabrania głosu, z czego kilku mieszkańców 
skorzystało. 

Można uznać kampanię wyborczą w Li-
pianach za rozpoczętą. 

PP 

Lipiany 2.0

nie w kwotach 20 i 25 tys. złotych. 
Poza tym tak wójt, jak i sekretarz 
gminy mają zakaz opuszczania kraju 
oraz zakaz wydania paszportów. 

Dziś gmina Bielice nie ma osoby 
decyzyjnej, jak się dowiedzieliśmy w 
Urzędzie Gminy pisma wpływają, ale 
nikt nie podejmuje decyzji, bo nie ma 
komu, urzędnicy czekają na zarządcę 
komisarycznego, którego zapropo-
nuje wojewoda, a zdecyduje prezes 
Rady Ministrów za pośrednictwem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. 

Na pytanie, kiedy to nastąpi, 
biuro prasowe wojewody odpo-
wiedziało – „Wojewoda występuje 
do Premiera RP, za pośrednictwem 
MSWiA, z wnioskiem o wyznacze-
nie osoby, która przejmie obowiązki 

wójta – jako kandydata na to sta-
nowisko wojewoda wskazał panią 
Iwonę Kochel. Pismo z wnioskiem zo-
stało wysłane 14 sierpnia br. – cze-
kamy na decyzję premiera”. 

Tuż przed wyborami samorzą-
dowymi, cała ta sytuacja dla pyrzyc-
kiego PIS-u jest trochę niezręczna, 
były wójt Bielic miał już nie kandy-
dować na stanowisko wójta gminy, 
miał natomiast zasilić szeregi rad-
nych powiatowych i pociągnąć li-
stę PIS w tym okręgu. Dziś, jak już 
wiemy, nie tylko nie jest już kandy-
datem na radnego powiatu, ale także  
i członkiem tej partii, do której wstą-
pił kilka miesięcy temu.

PP
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Lipiańskim problemem zainte-
resowali się radni powiatu pyrzyc-
kiego i zaprosili lipiańczyków na 
spotkanie, po którym powstał na-
stępujący projekt stanowiska dla 
całej rady powiatu  -  „…… na po-
siedzeniu Komisji Budżetu, Gospo-
darki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska, Rady Powiatu Pyrzyckiego 
panowie Rafik Ennaoui, Jacek Drew-
niak oraz Ireneusz Dykiert przedsta-
wili wyniki przeprowadzonych przez 
siebie pomiarów promieniowania 
elektromagnetycznego ze stacji bazo-
wych telefonii komórkowych znajdu-
jących się na terenie miasta i gminy 
Lipiany. Wyniki pomiarów przedsta-
wione członkom komisji zobrazowały 
wielkość promieniowania elektroma-
gnetycznego występującego na tere-
nie miasta i gminy Lipiany. Z kolei 
przedstawiona prezentacja pokazała 
obecnym na posiedzeniu, szkodliwy 
wpływ na zdrowie i życie ludzkie pro-
mieniowania elektromagnetycznego. 
Tenże szkodliwy wpływ miały mieć 
także te promieniowania, które mie-
ściły się w normach obowiązujących 
w Polsce. Obecni na posiedzeniu ko-
misji przedstawiciele Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska w 
Szczecinie w swoich wypowiedziach 
nie podważyli wyników przeprowa-
dzonych pomiarów przez panów Ra-
fika Ennaoui, Jacka Drewnika oraz 
Ireneusz Dykierta. Wskazali oni rów-
nież, że ochronę przed promieniowa-
niem elektromagnetycznym zapewnia 
ustawa Prawo Ochrony Środowiska, 
a konkretnie artykuł 121 - Ochrona 
przed polami elektromagnetycznymi 
polega na zapewnieniu jak najlep-
szego stanu środowiska poprzez:

1) utrzymanie poziomów pól elek-
tromagnetycznych poniżej dopusz-
czalnych lub co najmniej na tych 
poziomach;

2) zmniejszanie poziomów pól 
elektromagnetycznych co najmniej 
do dopuszczalnych, gdy nie są one 
dotrzymane.

    Przeprowadzane okresowe po-
miary w ramach państwowego moni-
toringu środowiska zgodnie z art.123 
ust.2 ustawy Prawo Ochrony Śro-
dowiska w roku 2017 stacji bazo-
wej znajdującej się w miejscowości 
Dębiec gmina Lipiany legły u pod-
staw stwierdzenia przez Wojewódz-
kiego Inspektora Ochrony Środowi-
ska braku przekroczeń i zanotowa-
nia wyników powyżej dopuszczal-

nych w Polsce norm, określonych  
w rozporządzeniu Ministra Środo-
wiska z dnia 30 października 2003 
roku (Dz.U.Nr 192, poz.1883). Jak 
twierdzi WIOŚ, wszystkie przeprowa-
dzane badania, które zleca są wyko-
nywane przez akredytowane labora-
toria zewnętrzne. Przed przystąpie-
niem do kontroli jednostka kontro-
lująca, ma obowiązek powiadomić 
z odpowiednim wyprzedzeniem cza-
sowym kontrolowanego przed wyko-
naniem czynności kontrolnych (po-
miarowych) zgodnie z artykułem 79 
Ustawy o swobodzie działalności go-
spodarczej z dnia 2 lipca 2004 roku 
(Dz.U.z 2017 poz. 2168 z późn. zm.). 
Do kontroli organ kontrolujący może 
przystąpić dopiero po siedmiu dniach 
od daty dostarczenia zawiadomienia 
o kontroli. Obecni na komisji przed-
stawiciele mieszkańców podkreślają, 
że praktycznie uniemożliwia to wy-
krycie przekroczenia przepisów - 
istnieje tu konieczność przyłapania 
sprawcy na tzw. „gorącym uczynku”.

W świetle powyższego pragniemy 
wyrazić następujące stanowisko:

1. Uważamy, że dopuszczalne 
normy dotyczące promieniowa-
nia elektromagnetycznego powinny 
być przeanalizowane pod względem 
oddziaływania na zdrowie i życie 
ludzkie.

2. Stoimy na stanowisku, że wła-
ściwe organy winny rozważyć obniże-
nie obowiązujących norm określają-
cych dopuszczalną wielkość promie-
niowania pola - która zapisana jest w 
przepisach powszechnie obowiązują-
cego prawa -w terenie zabudowanym 
lub w innym szkodliwym dla zdrowia 
ludzkiego sąsiedztwie.

3. Uważamy, że należy dokonać 
zmiany obowiązujących przepisów 
dotyczących zawiadomienia o za-
miarze podjęcia czynności kontrol-
nych przez organ do tego uprawniony  
z wyprzedzeniem czasowym w taki 
sposób, by była możliwość stwierdze-
nia złamania prawa ochrony środo-
wiska i przyłapania sprawcy na tzw. 
„gorącym uczynku”.

W związku z tak ważnym społecz-
nie tematem wicestarosta pyrzycki 
w trosce o zdrowie i życie mieszkań-
ców powiatu yrzyckiego w imieniu 
Zarządu Powiatu wystąpił do Woje-
wódzkiego Inspektora Ochrony Śro-
dowiska w Szczecinie, z wnioskiem 
o przeprowadzenie ponownych ba-

dań wielkości promieniowania elek-
tromagnetycznego przez stację ba-
zowe GSM na terenie gmin Lipiany  
i Pyrzyce”.

I mogłoby się wydawać, że 
wreszcie podejrzenia o niedotrzy-
mywanie norm przez operatorów 
telefonii komórkowych zostaną 
wyjaśnione, a tu przychodzi odpo-
wiedź od Wojewódzkiego Inspek-
tora Ochrony Środowiska – „Od-
powiadając na pismo z 9 lipca 2018 
r. znak: ROAŚ.6226.1.2018 oraz od-
nosząc się do dołączonych materia-
łów pragnę poinformować, że pod-
czas spotkania Komisji Budżetu, Go-
spodarki, Wsi, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Powiatu Pyrzyc-
kiego w dniu 26 czerwca 2018 r.  
w Pyrzycach, przedstawiciele WIOŚ 
w Szczecinie zadeklarowali możli-
wość uczestnictwa w sesji Rady Po-
wiatu, dotyczącej przedmiotowego 
obszaru. Nie było natomiast po-
świadczenia przeprowadzenia wspól-
nych pomiarów WIOŚ w Szczecinie  
i pana Rafika Ennaoui. Przeprowa-
dzenie tego typu pomiarów byłoby 
niezgodne z przyjętymi procedurami 
formalnymi, stosowanymi przez In-
spekcję Ochrony Środowiska”. 

O stanowisko do stanowiska 
WIOŚ w Szczecinie poprosiłem Ra-
fika Ennaoui – „Okazuje się jednak, 
że WIOŚ nie zamierza jednak przyje-
chać na pomiary PEM [Promienio-
wania elektromagnetycznego] do Li-
pian. Uważam, że spowodowane jest 
to tym, iż w jedynym ze swoich pism 
dałem im jasno do zrozumienia, że 
cały pomiar będzie nagrywany ka-
merą HD. Dodatkowo zasugero-
wałem, że mieszkańcy Lipian mają 

Kontrola GSM w Lipianach 
musi być tajna 

prawo być obecni. W końcu dotyczy 
to wszystkich. A w odpowiedzi otrzy-
małem pismo, że ustalenia był inne. 
Zastanawiam się czasem, czy ten 
świat stanął już całkowicie na gło-
wie. Tak nie zachowują się ludzie do-
rośli. Tak dłużej nie może być, że nasz 
głos jest nadal ignorowany!!!  Prak-
tycznie wszyscy obecni na spotkaniu 
26 czerwca 2018 r. na posiedzeniu 
Komisji Budżetu, Gospodarki, Wsi, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 
Rady Powiatu Pyrzyckiego zostali 
potraktowani jak idioci! To tak jak-
byśmy początkowo zrobili 2 kroki do 
przodu, a następnie 3 do tyłu. W kon-
sekwencji zamiast przeć do przodu to 
się zaczynamy cofać! A sprawa musi 
nabrać przecież rozmachu! Na szczę-
ście na początku września ma odbyć 
się sesja Rady Powiatu w Pyrzycach. 
W piśmie z dnia 18 lipca 2018 r. Pan 
Ryszard Berdzik [przewodniczący 
Rady Powiatu] napisał projekt sta-
nowiska Rady Powiatu Pyrzyckiego 
przedłożonego przez Zarząd Powiatu 
Pyrzyckiego w sprawie problemu 
promieniowania elektromagnetycz-
nego emitowanego przez stacje ba-
zowe GSM. Będziemy się tam doma-
gać wyjaśnień i natychmiastowego 
zajęcia się tematyką Lipian! Nie od-
puścimy tego tematu! Nigdy!”

Nie pozostaje nic innego jak 
czekać, co z problemem zrobi Rada 
Powiatu Pyrzyckiego?

Ryszard Tański 

O promieniowaniu elektromagnetycznym emitowanym przez stacje 
bazowe telefonii komórkowej piszemy w tym roku dość często. Takim po-
ligonem do obywatelskich spostrzeżeń są Lipiany, którego mieszkańcy  
w obawie przed skutkami fal elektromagnetycznych, nie ufając ani ope-
ratorom, ani państwowym służbom, kupili miernik i monitorują stacje 
GSM na terenie miasta. 
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7 sierpnia, w związku z pro-
wadzonym remontem wieży 

kościelnej w Lipianach, dokonano 
otwarcia kapsuły czasu zamkniętej 
w 1934 roku. Uczyniono to w obec-
ności ks. kan. Andrzeja Stolarskiego, 
konserwator wojewódzkiej Ewy Sta-
neckiej, członków Stowarzyszenia 
Zaczynaj i mediów.  

Z miedzianej tuby wydobyto 
dwa bardzo dobrze zacho-

wane dokumenty, pierwszy z nich, 
włożony do tuby w 1845 roku to 
dzieje Lipian i okolic spisane przez 
nadplebana Lipian Gottloba Christian 
Stöhra, który przelał na papier histo-
rię Lipian od 1226 roku, materiał za-
czął powstawać 4.08.1841 roku. 

Drugi dokument spisany zo-
stał przez Paula Biensa, na-

uczyciela szkoły powszechnej w Li-
pianach, na prośbę nadplebana dr. 
Gerharda Hilda. Tu z kolei znajdu-
jemy opis  dziejów kościoła i mia-
sta, a w kapsule znalazł się w 1934 
roku. W tubie było jeszcze kilkadzie-
siąt monet i kilka medali okoliczno-
ściowych. „Wszystko, co dziś wydo-
byliśmy z kapsuły będzie podlegało 
badaniom specjalistów, jakie przed-
mioty i dokumenty powrócą do nowej 

Kapsuła
czasu

kapsuły dopiero zdecydujemy. W naj-
bliższym czasie będziemy także de-
cydować, co znajdzie się w kapsule 
z czasów dzisiejszych, nową kapsułę 
już mamy. Myślę, że wciągu dwóch 
tygodni będziemy ją instalować na 
wieży” – przekazał nam ks. kan. An-
drzej Stolarski.

Już dziś wiemy, że jest zgoda na 
umieszczenie w kapsule czasu 

w wersji elektronicznej 4270 fotogra-
fii, pokazujących życie Lipian przez 
ostatnie pół wieku autorstwa Huberta 
Dzikowskiego, których wystawę 
można było oglądać przez ostatnie 3 
tygodnie na Hali Widowiskowo-Re-
kreacyjnej w Lipianach. 

Wydobyte z kapsuły dwa 
dokumenty w języku nie-

mieckim napisane ręcznie pięknym 
gotykiem będą w najbliższym czasie 
tłumaczone i zapewne za jakiś czas 
dowiemy się więcej o życiu miesz-
kańców Lipian z końca XIX i po-
czątku XX wieku.

PP

Premier ogłosił już termin tego-
rocznych wyborów samorządowych, 
21 października odbędzie się pierw-
sza tura, podczas której będziemy 
wybierać radnych do wszystkich 
szczebli samorządu oraz prezyden-
tów, burmistrzów i wójtów. 

Druga tura wyznaczona na 4 listo-
pada przeznaczona jest dla tych miast 
i gmin, w których żadnen z kandyda-
tów na stanowisko prezydenta, bur-
mistrza czy wójta nie uzyskał wy-
maganej większości oddanych gło-
sów. Krajowe Biuro Wyborcze po-
informowało, że w najbliższych wy-
borach samorządowych wybierzemy 
1547 wójtów, 823 burmistrzów i 107 
prezydentów, w sumie 2477 organów 

wykonawczych gmin (o jednego 
mniej niż obecnie, w związku z li-
kwidacją gminy Ostrowice). 

W skali całego kraju do obję-
cia w gminach będzie dokładnie 

39 256 mandatów radnego. W naj-
bliższych wydaniach Pulsu będziemy 
publikować informacje o kandyda-
tach na szefów pyrzyckich gmin, w 
tym wydaniu mamy rozmowę z Ry-
szardem Podgórskim kandydatem na 
stanowisko burmistrza Lipian. 

Najwięcej kandydatów ubiega-
jących się o fotel burmistrza, tak jak 
4 lata temu będzie jednak w gminie 
Pyrzyce, obecnie urzędująca Ma-
rzena Podzińska dotychczas odma-
wiała odpowiedzi na pytanie, czy 
będzie ubiegać się o reelekcję, jak 
odpowie dziś po decyzji premiera? 
-„W nadchodzących wyborach sa-
morządowych będę ubiegać się po-

nownie o urząd burmistrza mojej 
gminy. Podjęłam taką decyzję, po-
nieważ zamierzam kontynuować roz-
poczęte zadania i realizować nowe 
zawarte w moim programie wy-
borczym w oparciu o współpracę 
z radą miejską, sołectwami, samo-
rządem powiatowym, wojewódz-
kim, stowarzyszeniami, przedsię-
biorcami i mieszkańcami. Dziś pod-
trzymuję dalej moje hasło wyborcze 
sprzed czterech lat, Pracujmy Ra-
zem, ponieważ dotyczy ono łączenia  
i szukania wspólnych obszarów dzia-
łania. Sedno hasła, było dla mnie 
wskaźnikiem nie tylko w kampa-
nii wyborczej sprzed lat, ale pod-
czas codziennej pracy, realizacji bu-
dżetu, co pozwoliło na wspólne inwe-
stycje” – usłyszeliśmy w odpowie-
dzi burmistrz Marzeny Podzińskiej. 

PP

Kandyduję

Burmistrz Marzena Podzińska
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Sonda
„Moje hobby, czyli, co robimy 

w wolnym czasie”

Uwielbiam na działeczkę chodzić, jak 
tylko wiosną robi się ciepło, to zabieram pieska  
i idziemy. Mam tam trochę warzywek, ale to ra-
czej bardziej rekreacyjna działka, niż uprawna, 
tam się świetnie czuję i wypoczywam.

Mam ogródek i to jest moje hobby, uprawiam 
trochę warzyw, jest trochę trawki, tak pół na pół 
i rekreacyjnie tam spędzam każdą wolną chwilę. 
Każdemu polecam, bo to troszeczkę warzyw swo-
ich mam, trochę owoców.

Nie mam czasu na hobby, zawsze coś znaj-
duję do zrobienia, a po pracy, to odpoczywam, 
najchętniej na ogródku, wśród zieleni, na świe-
żym powietrzu, można się odstresować.

Moje hobby, to zajmowanie się wnukami, 
mam ich ośmioro i to im poświęcam cały swój 
wolny czas, a poza tym, to zajmuję się medycyną 
wschodnią, robię masaże i stawiam bańki, mam 
gabinet na Stargardzkiej, zapraszam.

Ja bardzo lubię grzyby zbierać, chodzenie po 
lesie to moje hobby, mógłbym tam spędzać czas 
od rana, do wieczora, nawet wczoraj byłem i po-
mimo, że jest sucho, to i tak nazbierałem trochę 
kurek.

Po raz kolejny, podczas wakacji odbył się 
Gminny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej w Wój-
cinie, do rywalizacji zgłosiło się 8 zespołów, w 
tym 2 zespoły z Wierzbna, 2 zespoły z Barnima, 
2 zespoły z Wójcina oraz zespół z Obryty i War-
nic Przysiółek. Zawodników i kibiców przywi-
tał radny Bogdan Skoczek oraz sołtys Magdalena 
Jończyk, po części oficjalnej radny Bogdan Sko-
czek zaprosił kapitanów drużyn, ustalono reguły 
turnieju, a w losowaniu utworzone zostały 2 grupy 
po 4 drużyny, w których rozgrywano mecze syste-
mem każdy z każdym a każdy mecz trwał do 2 wy-
granych setów. Zwycięskie zespoły z każdej grupy 
rozegrały ze sobą mecz finałowy, a zespoły, które 
zajęły drugie miejsca w grupach rozegrały mecz o 
III miejsce. 

Po zakończeniu wszystkich rozgrywek, które 
trwały prawie 4 godziny, zwycięskim zespołem 
okazał się zespół z Wierzbna (oznaczony cyfrą II 
– kapitan G. Pieńkowski), który otrzymał od pani 
wójt bon na kwotę 300 zł. Drugie miejsce zajął ze-
spół z Obryty (kapitan D. Nowak), trzecie zespół 
z Warnic Przysiółek (kapitan R. Staszewski). Na-
grodami za zdobycie drugiego i trzeciego miejsca 
były bony odpowiednio na kwotę 200 zł oraz 100 
zł. Wszystkie zespoły, które brały udział w tur-
nieju otrzymały firmowe piłki do gry w siatkówkę 
plażową. 

Po zawodach wszystkich zawodników i kibi-
ców organizatorzy zaprosili na poczęstunek ufun-
dowany przez panią wójt, a przygotowany przez 
mieszkańców Wójcina. Sędzią głównym zawodów 
był Jakub Szlaski, a zostały one przeprowadzone 
i zorganizowane przez panią Magdalenę Jończyk, 
sołtys Wójcina i radnego Bogdana Skoczka, który 
będzie kandydował w zbliżających się wyborach 
samorządowych na stanowisko wójta gminy War-
nice. „Turniej w Wójcinie jest okazją do spotka-

Dla Warnic agroturystyka 
i rolnictwo? 

nia się i integracji mieszkańców sołectwa i gminy. 
Ciszę się, że po raz kolejny udało się go zorgani-
zować, gratuluję wszystkim drużynom bez względu 
na zajęte miejsce. Uważam, że w kolejnej kaden-
cji samorządu należy większą uwagę poświęcić 
aktywności w sołectwach, bazując na funduszach 
sołeckich, pozyskiwaniu małych grantów. Już dziś 
dzięki temu, że sołectwa mają własne środki wiele 
jest robione, wiele się dzieje, ale myślę, że pozysku-
jąc środki zewnętrzne można zrobić jeszcze wię-
cej” – powiedział po zakończonych rozgrywkach 
radny Bogdan Skoczek 

 W sołectwach widzi pan siłę?
Bogdan Skoczek – Widzę potencjał, widzę 

wielu aktywnych ludzi, choćby takich jak pani 
Magdalena Jończyk sołtys Wójcina, tych ludzi na-
leży wspierać, podpowiadać im, pomóc szukać ze-
wnętrznych źródeł finansowania, które będą prze-
znaczane na potrzeby sołectw. Choćby takich jak 
infrastruktura rekreacyjna, estetyka wsi, co może 
mieć przełożenie na to, że będą do naszej gminy 
przyjeżdżać turyści, będą szukać miejsc do wypo-
czynku. Gmina Warnice jest położona na niezwy-
kle urodzajnej równinie pyrzycko-stargardzkiej i z 
tego powodu jest typowo rolnicza, ale nic nie prze-
szkadza, by właśnie taki charakter wykorzystać na 
przykład do rozwijania agroturystyki.

Takie działanie wymaga środków?
Bogdan Skoczek – Jakieś pewnie tak, ale 

agroturystyka często jest dla prowadzących ją do-
datkowym źródłem dochodu, ot mamy wolne po-
koje, gościmy turystów i pokazujemy im normalna 
pracę w gospodarstwie. Nie mamy w gminie lasów, 
ale mamy szeroki pas nadbrzeżny jeziora Miedwie, 
to teren podmokły, bagienny, porośnięty trzcinami, 
szuwarami, pokryty licznymi naturalnymi oczkami 

wodnymi. Stanowi doskonałe wa-
runki siedliskowe dla wielu ga-
tunków rzadki roślin i ptaków, 
więc coś jest, tylko może nie zda-
jemy sobie z tego sprawy. W miej-
scowości Wierzbno nad jeziorem 
Miedwie są dogodne warunki do 
biwakowania, a dla amatorów 
sportów wodnych do żeglarstwa, 
kajakarstwa, windsurfingu i węd-
karstwa, a plaża stanowi dosko-
nałe miejsce do inwestowania.

Czyli przyszłość gminy Warnice 
to agroturystyka i rolnictwo?

Bogdan Skoczek – To są kie-
runki, do których gmina ma na-
turalne warunki, ale oczywiście 
będę dążył do rozwoju innych 
dziedzin, no bo skoro rolnic-
two to czemu nie przetwórstwo, 
drobny przemysł, ale to oczywi-
ście nie jest takie proste, by za-
chęcić inwestorów do inwesto-
wania, trzeba ich szukać i o nich 
zabiegać.

PP
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14 sierpnia sali USC Urzędu 
Miejskiego w Pyrzycach odbyła się 
konferencja prasowa Burmistrz Py-
rzyc, która była zaproszeniem na 12 
Galę MMA Gladiator Arena pod pa-
tronatem Burmistrz Pyrzyc.W spo-
tkaniu udział wzięli: Burmistrz Py-
rzyc Marzena Podzińska, Wojciech 
Antczak prezes Husaria Fight Team 
oraz Michał Balcerczak zawodnik 
klubu.

Prezes Wojciech Antczak przed-
stawił stronę organizacyjną gali, na 
której wystąpią zawodnicy z klubu 
Husaria Fight Team jak również za-
wodnicy z innych miast: Gorzowa 
Wlkp., Szczecina, Koszalina, i Star-
gardu. Gościem specjalnym będzie 
Marcin „Różal” Różalski znany i lu-
biany zawodnik MMA.

24 maja tego roku można uznać 
za dzień, w którym obiekt admini-
stracyjno-biurowy z szatniami, sani-
tariatami, prysznicami na stadionie 
sportowym w Pyrzycach wkroczył 
w XXI wiek, mimo że już 18 lat w 
nim jesteśmy. Radni Rady Miejskiej 
podjęli uchwałę zmieniającą cennik 
wynajmu pomieszczeń w/w obiektu.  
W treści zmieniając zdanie - „Wyna-
jęcie jednej szatni na czas trwania za-
jęć (rozpalenie w piecu, woda, prąd)” 
na „Wynajęcie jednej szatni na czas 
trwania zajęć (ogrzewanie, woda, 
prąd)” ze względu na zmianę sys-
temu ogrzewania w budynku przy ul. 
Sportowej 5 w Pyrzycach z central-
nego ogrzewania węglowo-drzew-
nego na gazowe. Dzięki tej uchwale 
można było się dowiedzieć, że do 
tego dnia, szatnie na stadionie można 
było wynająć w sezonie grzewczym z 

Po finałach Mistrzostw Polski w Dębicy i Turnieju Siatkarskich Ośrod-
ków Szkolnych w Krakowie została powołana 18-osobowa Kadra Polski U-16  
i U-17 w piłce siatkowej, która przygotowuje się do Mistrzostw Europy. Tre-
ner Ariel Fijoł powołał do tej szerokiej kadry dwóch zawodników z Pyrzyc: 
Marcela Pszczołę i Szymona Pawickiego. Pierwszym etapem przygotowań 
były Kampy w Białej Podlaskiej, po przygotowaniach fizycznych i taktycz-
nych rozegrano sparingi z Białorusią wygrane 3-0 i 4-0. W meczach tych za-
grali nasi reprezentanci w pierwszej 6. Swoją grą wywalczyli miejsce w ści-
słej 14 i kolejny etap szkolenia w Giżycku. Gratulacje i życzenia dalszych 
sukcesów dla Marcela i Szymona.

     
	 	 	 Kępka	Andrzej	

Gala MMA odbędzie się 6 paź-
dziernika 2018 roku o godzinie 18:00 
w Hali Ośrodka Sportu i Rekre-
acji przy ulicy Rolnej w Pyrzycach. 
Głównym organizatorem jest Stowa-
rzyszenie Husaria Fight Team.  Bi-
lety będzie można nabyć na terenie 
Pyrzyc w sklepie sportowym KRE-
ATOR, w siłowni Fit Life, w biu-
rze Ośrodka Sportu i Rekreacji jak 
również poprzez klub Husaria Fight 
Team.  Wszelkie informacje będą do-
stępne na oficjalnej stronie Gladiator 
Arena i na portalu społecznościowym 
Facebook.

Serdecznie zapraszamy!
Całą konferencję już można obejrzeć 
na: 
http://tvkaura.pl/inne-produkcje-
-tv-aura/237-konferencja-pra-
sowa-14-08-2018

Gladiator Arena
w Pyrzycach 

ogrzewaniem węglowym, z palaczem 
(tak na bogato) i wersję okrojoną, 
biedniejszą na zimno bez palacza. Po-
wracamy do epokowego wydarzenia 
dlatego, że omawiany powyżej obiekt 
doczekał się kolejnego prezentu i roz-
począł się w nim remont, po którym 
nie tylko będzie ciepło w cenie wy-
najmu, ale nie będzie wstydu wejść 
do łazienek i toalety. Remont, który 
się już trwa i zakończy się w listo-
padzie obejmować będzie wymianę 
przestarzałej instalacji elektrycznej 
w całym budynku oraz remont dwóch 
szatni i natrysków. W ramach zadania 
zostaną wykonane także prace pole-
gające na częściowej wymianie in-
stalacji wodno-kanalizacyjnej wraz  
z białym montażem w trzech toaletach 
i trzech natryskach (pisuary, ustępy, 
baterie natryskowe i umywalkowe, 
umywalki), wymianie okładzin ścien-

nych i podłogowych w dwóch szat-
niach i dwóch natryskach. Koszt cał-
kowity zadania to 42.500,00 zł w ra-
mach pomocy finansowej dla Jedno-
stek Samorządu Terytorialnego Wo-
jewództwa Zachodniopomorskiego 
z przeznaczeniem na poprawę i mo-
dernizację infrastruktury sportowej 
w 2018 roku. „Cieszę	 się,	 że	wresz-
cie	korzystający	z	obiektu	na	stadio-
nie	będą	mieli	odpowiednie	warunki	
i	 nie	 będziemy	 się	 wstydzić	 warun-
ków,	 które	 tam	panowały	od	 lat.	 Je-
żeli	chodzi	o	stadion	to	to,	co	zrobili-
śmy	w	tym	roku	było	niezbędnym	mi-
nimum	i	doprowadzeniem	obiektu	do	
obowiązujących	 standardów,	 w	 tym	
ogrzewanie	 gazowe,	 remont	 szatni	

Na stadionie pyrzyckim
skończył się węgiel

i	 toalet.	Ale	 ze	względu	na	potrzeby	
sportowców	z	gminy	Pyrzyce,	rozwój	
sportu	myślimy	już	co	robić	w	tema-
cie	 stadionu	 w	 najbliższych	 latach,	
stadion	 musi	 być	 przebudowany.	 
W	 tym	 celu	 przeprowadziliśmy	 już	
konkurs	 na	 koncepcję	 modernizacji	
stadionu,	została	ona	skonsultowana	
z	mieszkańcami,	teraz	myślimy	już	ja-
kimi	 krokami	 doprowadzić	 do	 reali-
zacji	 przedsięwzięcia,	 które	 uważam	
za	 bardzo	 ważne.	 Skoro	 mamy	 tak	
liczne	 i	 rozwijające	 się	 stowarzysze-
nia	i	kluby	sportowe,	to	władze	gminy	
muszą	za	tym	nadążać	i	tworzyć	wa-
runki	 dla	 rozwoju	 sportu”	– powie-
działa burmistrz Marzena Podzińska.    

PP

PYRZYCZANIE W KADRZE POLSKI 
U-16, U-17 W PIŁCE SIATKOWEJ 
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