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dokońćzenie na str.3

Kościelny remont w Lipianach

Na temat planowanych w ko-
ściele prac rozmawiamy z księ-
dzem proboszczem Andrzejem 
Stolarskim. 

Artur Chromy – Obecnie w 
naszym kościele prowadzone 
są prace konserwatorskie. Jaki 
obejmują zakres i z jakich środ-
ków są finansowane?

Ksiądz Andrzej Stolarski - 
Obecnie w naszym kościele prowa-
dzone są prace restauratorskie skle-
pienia. Są prowadzone z Ochrony 
Dziedzictwa Kultury i Rozwoju, 
Zasobów Kultury Programu Opera-
cyjnego Infrastruktury Środowiska, 
na lata 2000 – 2020. W ramach jed-
nego dużego projektu funkcjono-
wało kilka parafii, wniosek złożyła 
archidiecezja i my ten projekt wy-
graliśmy. Następnie, proporcjonal-
nie do potrzeb, dostaliśmy ponad 
milion złotych z Projektu 8.1 na 
prace restauratorskie w naszym ko-
ściele i to dotyczy tylko i wyłącznie 
sklepienia.

A. CH. – Kiedy prace konser-
watorskie zakończą się?

Ksiądz Andrzej Stolarski - Nie 
umiem powiedzieć, kiedy prace zo-
staną zakończone. Już zrobione są 
dwa chóry boczne, w tej chwili jest 
w trakcie renowacji główna nawa  
i główny strop, z tym, że jeszcze 
nie było wejścia w tę część pre-
zbiterium. Tam jeszcze nie ma roz-
stawionych rusztowań, w związku  
z czym nie wiem, czy te prace zo-
staną ukończone do wakacji. Ter-
min zakończenia renowacji był pla-
nowany jako w miarę szybki, opty-
mistycznie do tego podchodzili-
śmy, ale niestety okazuje się, że jak 
się zaczyna coś robić, to w trakcie 
wygląda to zupełnie inaczej. Tak, 
że nie umiem powiedzieć, kiedy te 
prace zostaną zakończone ostatecz-
nie. Na pewno to powinno zakoń-
czyć się według mnie do wakacji, 
ale czy tak będzie, trudno mi po-
wiedzieć. Wszystkie prace konser-

Od lat kościół parafialny w Lipianach pw. Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny  oczekuje na re-
mont, ten wewnętrzny i szczególnie ten zewnętrzny, 
czyli dach i wieża kościelna. W tym roku, dzięki do-
tacjom zewnętrznym, pojawiła się szansa na długo 
oczekiwany przez mieszkańców miasteczka remont 
świątyni.

* * *
watorskie wykonywane są przez 
konserwatorów ze Szczecina,  my 
tutaj, jako parafia, generalnie, nic 
do tych prac nie mamy. Jako takim 
wnioskodawcą była archidiecezja, 
a nasza parafia była jednym z pod-
miotów, więc te wszystkie sprawy 
zarządzania funduszem przezna-
czonym na ten cel odbywają się 
poza nami.

A. CH. – A teraz przejdźmy 
do drugiego projektu, na który 
Urząd Marszałkowski przy-
znał parafii dotację 2,67 miliona 
złotych.

Ksiądz Andrzej Stolarski – 
Dostaliśmy dotację w drugim roz-
daniu z Projektu 4.1, po przesunię-
ciu na ten dział dodatkowych środ-
ków, na co wyraziła zgodę komisja 
europejska. Dzięki temu projekty  
z pozycji dwanaście i trzynaście 
na liście, które się nie załapały  
w pierwszym rozdaniu w listopa-
dzie ubiegłego roku, dostały do-
finansowanie teraz, około cztery 
miliony złotych zostało jeszcze 
przeznaczone na zabytki sakralne,  
z tego dodatkowego rozdania otrzy-
maliśmy dofinansowanie także 
i my, a byliśmy w listopadzie na 
trzynastej pozycji.

A. CH. – Cała inwestycja re-
montu wieży i dachu kościelnego 
wyniesie ponad 3,15 miliona zło-
tych, suma, o której ksiądz mówił 
to 2,67,  brakuje więc około 470 
tysięcy złotych?

Ksiądz Andrzej Stolarski 
- Co do brakujących funduszy 
na wkład własny, na dzień dzi-
siejszy w gotówce mamy zgro-
madzone 200 tysięcy, na pozo-
stałą kwotę 260 tysięcy została 
podpisana umowa kredytowa  
z bankiem.

Jeżeli chodzi o spłatę kredytu, 
to oczywiście nie ma innej moż-
liwości, aby odbywało się to bez 
czynnego udziału parafian. Będzie 

to realizowane na takim poziomie, 
jakim jest dziś, po prostu stowarzy-
szenie Zaczynaj, będzie w dalszym 
ciągu zawsze w drugą niedzielę 
zbierało datki od parafian, z tym, że 
już nie będziemy mówić, że jest to 
na renowację czy remont naszego 
kościoła, który już się rozpoczął, 
ale na spłacanie zaciągniętego kre-
dytu. Czyli mniej więcej, jak gdyby 
od rozpoczęcia robót, kwalifikacja 
działalności stowarzyszenia Zaczy-
naj zmieni się, nie na remont, tylko 
na spłatę kredytu.

A. CH – Kiedy zakończenie 
tych prac?

Ksiądz Andrzej Stolarski - 
Termin zakończenia prac jest krótki, 
bo nie dość, że nie od listopada re-
alizujemy inwestycje, niestety je-
steśmy opóźnieni ze względu na to, 
że w pierwszym rozdaniu nie star-
czyło dla nas środków. Nie pod-
daliśmy się w związku z dalszym 
uporczywym działaniem, chodze-
niem i niedopuszczeniem, dopro-
wadziliśmy do tego, że dostaliśmy 
te środki teraz, ale to skróciło nam 
czas realizacji remontu. Trzeba do-
dać, że musimy postępować zgod-
nie z obowiązującymi i skompli-
kowanymi procedurami.  Musi być 
ogłoszony przetarg publiczny na 
wykonawcę robót,  nie może być 
to jakaś firma, która nie będzie mo-
gła dźwignąć tematu, firma musi 

być poważna, ewentualnie mająca 
kontakty z podwykonawcami re-
alizującymi podobne przedsięwzię-
cia, poza tym firma musi posiadać 
uprawnienia do prac przy obiekcie 
zabytkowym. Remontowana będzie 
głównie wieża,  niewątpliwie wy-
miana całego dachu, w sensie po-
krycia dachowego, no i uzupełnie-
nie, więźby dachowej, niewątpli-
wie musi być wymieniona cała da-
chówka, projekt obejmuje również 
renowację elewacji zewnętrznych.

A. CH – Czy w trakcie re-
montu wieży i dachu funkcjono-
wanie kościoła będzie w jakimś 
stopniu ograniczone?

Ksiądz Andrzej Stolarski - 
Remont na pewno w jakimś stop-
niu będzie ograniczeniem dla funk-
cjonowanie kościoła, ale trzeba bę-
dzie to jakoś tak zorganizować, aby 
było to w jak najmniejszym stop-
niu, na pewno trzeba będzie na ten 
temat z wykonawcą rozmawiać, bo 
my nie możemy sobie pozwolić na 
to, by nie było żadnego wejścia do 
kościoła. Będziemy musieli to tak 
zorganizować, aby zabezpieczyć 
przynajmniej jedno wejście, żeby 
nikomu przychodzącemu do ko-
ścioła, nie daj Boże przy tej okazji 
remontu nic się nie stało. Chociaż 
tak naprawdę najmniejszym pro-

Napisy na belce podporowej pod sklepieniem
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Wojewódzki Sąd Administra-
cyjny w Szczecinie na posiedzeniu 
w dniu 22 marca 2018 roku w punk-
cie 1 wyroku uchylił w całości Zarzą-
dzenie Zastępcze Nr 5/2017 Woje-
wody Zachodniopomorskiego z dnia 
13 grudnia 2017 r. w sprawie nada-
nia nazwy ulicy, zmieniające do-
tychczasową nazwę ulicy położonej  
w Pyrzycach z „2 Marca” na „Ro-
dziny Ulmów”. Obecnie wyrok nie 
jest prawomocny, strona skarżąca  
i skarżona oczekują na uzasadnienie 
do wyroku w tej sprawie, a po za-
poznaniu się z nim prawnicy woje-
wody będą mieli miesiąc na odwo-
łanie się od wyroku. „Bardzo cieszę 
się z takiej decyzji sądu, świadczy to 
bowiem, że nasza historyczna  argu-
mentacja przekonała sąd, ale oczywi-
ście nie kończy to całego postępowa-
nia, pan wojewoda może oczywiście 
odwołać się od wyroku i sprawa bę-
dzie toczyć się dalej” – powiedziała 
burmistrz Marzena Podzińska 

Wyrok 
Wojewódzkiego
Sądu 
Administracyjnego 
w sprawie ulicy 
2 Marca

blemem będzie msza w tygodniu, 
bo to są wiadomo dużo mniejsze 
liczby osób, a jeżeli chodzi o nie-
dzielę, to prace budowlane nie są 
prowadzone w dni świąteczne,  
w związku z czym nie powinno 
być  zagrożenia dla bezpieczeństwa  
i zdrowia ludzkiego.

A. CH. – Wszystkie prace, te 
konserwatorskie i te remontowe 
dotyczące wieży kościelnej, da-
chu i elewacji są w trakcie reali-
zacji. Czy ksiądz  myśli już o ko-
lejnych przedsięwzięciach na te-
renie kościoła?

Ksiądz Andrzej Stolarski - Po 
zakończeniu tej inwestycji, nie za-
kończymy starań o środki na dalszy 
remont naszego kościoła, ponieważ 
całe wnętrze jest do remontu i re-
nowacji, okna są w katastrofalnym 
stanie, remontu wymagają organy, 
tak naprawdę, nie mamy porząd-
nych ołtarzy, trzeba by było obraz 
poddać renowacji, ołtarze boczne, 

prezbiterium do wykonania. Deski, 
które tam są trudno nazwać byłoby 
pięknością, z czasem, jak się do-
brze przyjrzeć, to do wymiany na-
dają się ławki i można by wreszcie 
pomyśleć o jakiejś formie dogrza-
nia kościoła. 

Jeśli wszystko się dobrze za-
kończy w pracach już zaplanowa-
nych, mając odświeżoną z zewnątrz 
bryłę kościoła, niewątpliwie przy-
dałoby się dokonanie odwodnienia 
terenu kościoła, jak również wresz-
cie uporządkowania go, choćby po-
łożenie kostki brukowej, co by wy-
glądało ładnie i estetycznie nada-
jąc piękniejszego wyglądu, bo w tej 
chwili te popękane nierówności be-
tonowe, do niczego się już się nie 
nadają.

Artur Chromy

Sklepienie kościoła podczas prac renowacyjnych

Jak co roku, przed Niedzielą 
Palmową, członkowie Koła Eme-
rytów w Przelewicach  spotkali się, 
aby samodzielnie wykonać palmy 
i pokazać ozdoby rękodzielnicze  
o tematyce wielkanocnej. 

W tym roku spotkanie było 
szczególne, bowiem odwiedził nas 
Zarząd Koła Emerytów w Pyrzy-
cach na czele z prezesem Januszem 
Przepiórką. Przy kawie i cieście 
rozmawiano o najbliższych pla-

Spotkanie seniorów
przed Wielkanocą 

nach i propozycjach wyjazdowych 
dla seniorów. Oczywiście wykony-
wano też palmy. Nasi goście otrzy-
mali je w prezencie. Każdy, kto był 
na spotkaniu, wyszedł z niego z co 
najmniej jedna palmą, bo wykony-
waliśmy je też dla naszych znajo-
mych i bliskich. Zapraszamy eme-
rytów do naszego koła. Z nami 
można miło i pożytecznie spędzić 
czas.

                                    L. Surma

                                                 

Od początku roku 2018 sieć 
sklepów Dino Polska powięk-
szyła się o 25 nowych placówek, 
w roku 2017 było to 11 sklepów. 
W powiecie pyrzyckim Dino  też 
ma swoją reprezentację, pierwszy 
sklep sieci powstał w Lipianach, 
kolejne otwarto w Bielicach, Ża-
bowie, w budowie jest Dino  
w Przelewicach, a 23 marca tego 
roku wójt gminy Warnice wydała 
decyzję o warunkach zabudowy 
dla kolejnego Dino w Warnicach.

 Na koniec marca 2018 roku 
sieć sklepów Dino w całej Pol-
sce liczyła 800 sklepów, wobec 
639 marketów rok wcześniej, co 
stanowi duże zagrożenie dla już 
funkcjonujących w małych miej-
scowościach sklepów rodzinnych, 
Gminnych Spółdzielni Samopo-
moc Chłopska. 

Ich pracownicy martwią się o 
pracę i nie pomagają protesty, bo 
obecnie obowiązujące prawo nie 
daje wójtowi czy burmistrzowi 
możliwości zablokowania takich 
inwestycji.

PP

Pyrzyckie

DINO
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Od lat słyszymy, czytamy i mó-
wimy o tym, jak pyrzycki czołg i to-
warzyszące mu armaty marnieją i nie 
ma komu się nimi zainteresować. 
Ostatnio zajął się nimi Instytut Pa-
mięci Narodowej w kontekście deko-
munizacji, ale na razie wojenny złom 
przy ulicy Mickiewicza w tym tema-
cie ma spokój. Niestety, warunki at-
mosferyczne i tubylcy nadszarpnęli 
wygląd i estetykę militariów i na ten 
temat ostatnio dużo dyskusji było. 
Okazało się, że te pyrzyckie narze-
kania usłyszano gdzieś hen daleko 
w Stargardzie i postanowiono coś  
z tym zrobić.  W minionym miesiącu  
Urzędowi Miejskiemu w Pyrzycach 
Grupa Historyczno - Eksploracyjna 
POMERANIA złożyła niecodzienną 
ofertę.

 – „Jesteśmy grupą pasjonatów 
historii z regionu Pomorza Zachod-
niego, są wśród nas detektoryści, mi-
łośnicy eksploracji starego budow-
nictwa, numizmatycy, kolekcjonerzy, 
ludzie studiujący mapy oraz rekon-
struktorzy. Przyświecają nam cele, 
dzięki którym, jako lokalni patrioci 
podjęliśmy chęć popularyzacji lo-
kalnej historii. Jesteśmy gotowi do 
współpracy i wspólnego działania 

Pyrzyczanie narzekają a inni remontują
na rzecz historii, nie tylko pod po-
stacią prowadzenia poszukiwań przy 
pomocy wykrywaczy metali. Chcemy 
rozszerzyć nasze spektrum działań  
i kultywować nasze dzieje w szkołach, 
na wydarzeniach gminnych, powiato-
wych, wojewódzkich, prowadząc ak-
cje informacyjne i terenowe (sprzą-
tanie cmentarzy, pikniki historyczne, 
pomoc archeologom w ich pracach 
itp.) Zwracając się do Pani Burmistrz 
wyrażamy chęć udzielenia pomocy 
przy renowacji czołgu IS-2 znajdu-
jącego się w parku przy ul Mickie-
wicza w Pyrzycach. Jest to niewąt-
pliwie jedna z pyrzyckich atrakcji 
historycznych, która na stale wrosła  
w pejzaż tego miasta oraz symbol upa-
miętniający trud wielu żołnierzy, któ-
rzy poświęcali swoje zdrowie i życie 
w walce z hitlerowską agresją. Jako 
członkowie stowarzyszenia gotowi je-
steśmy wykonać prace polegające na 
wyczyszczeniu czołgu oraz armat za 
pomocą drucianych szczotek i szpa-
chelek, a jeżeli Gmina Pyrzyce ma 
agregat prądotwórczy  to za pomocą 
drucianych szczotek mechanicznych. 
Następnie, jeżeli gmina zakupi farbę, 
gotowi jesteśmy pomalować czołg  
i armaty”.

Na taką propozycję nie można 
się nie zgodzić i jak tylko warunki 
pogodowe pozwolą, to pasjonaci ze 
Stargardu, z pomocą pracowników 
Urzędu Miejskiego, w najbliższą so-
botę będą czyścić i malować pyrzyc-
kie militarne zabytki. „To nie pierw-
sza taka propozycja, jaka wpłynęła 
do naszego urzędu, ale chyba pierw-
sza, która ma szansę się ziścić, mam 

nadzieję, że grupa zapaleńców ze 
Stargardu, w której jest także pyrzy-
czanin, wykona zadanie” - powie-
działa burmistrz Marzena Podzińska.

PP

Jednym z kluczowych punktów, 
które znalazły się w porządku obrad 
XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady 
Gminy Przelewice, która odbyła się 
27 marca 2018 r., było odwołanie  
i pożegnanie, odchodzącej na emery-
turę p. Haliny Szagańskiej, skarbnik 
Gminy i powołanie nowej – p. Da-
nuty Ostrowskiej.

Zmiana na stanowisku Skarbnika Gminy Przelewice

Pani Halina Szagańska pracowała 
na rzecz Gminy Przelewice od 1992 
r., a od roku 2002 do chwili obecnej  
pełniła funkcję skarbnika Gminy. 

Odwołanie dotychczasowego 
skarbnika Gminy z pełnionej funk-
cji odbyło się w miłej atmosferze. 
Było wiele podziękowań, które wraz 
z kwiatami i symbolicznymi upomin-

kami, złożyli radni, wójt, dyrektorzy 
szkół, sołtysi i byłe pracownice Refe-
ratu Inwestycyjnego Urzędu Gminy. 
Przewodniczący Rady Marian Świ-
derski dziękował pani Szagańskiej za  
dobrą współpracę  i podkreślił, że za-
wsze radni mogli liczyć z jej strony 
na pomoc i merytoryczne wsparcie. 
Podziękowanie złożył również wójt 

gminy Mieczysław Mularczyk za 
długoletnią pracę na rzecz samorządu 
gminy Przelewice, a także za troskę 
o finanse gminy oraz  trud i wysiłek 
włożony w rozwój naszej gminy. Pani 
Szagańska podziękowała wszystkim 
za życzenia, a także za  dobrą współ-
pracę obecnemu i poprzedniemu wój-
towi oraz radzie. Swoją wdzięczność 
i podziękowanie, dla odchodzącej 
pani Skarbnik, złożyli również pra-
cownicy Urzędu Gminy i Ogrodu 
Dendrologicznego wraz z dyrektor  
p. Beatą Osińską.

Rada Gminy w kolejnym punkcie 
obrad podjęła jednogłośnie uchwałę 
o powołaniu z dniem 27 marca 2018 
r. p. Danuty Ostrowskiej na stanowi-
sko skarbnika Gminy Przelewice. 

Pani Ostrowska przyjęła gratu-
lacje i kwiaty oraz zapewniła zgro-
madzonych o swoim zaangażowaniu  
w pracę na rzecz wszystkich miesz-
kańców gminy Przelewice.

Pani Halinie Szagańskiej ży-
czymy spokojnego i radosnego 
okresu emerytury oraz zasłużonego 
odpoczynku w gronie bliskich, a no-
wej pani Skarbnik  owocnej pracy na 
rzecz rozwoju naszej gminy.

Anna Garzyńska
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Pod koniec XIX wieku w powiecie funkcjonowały 103 
samodzielne ma jątki ziemskie (gut) oraz liczne, karłowate 
gospodarstwa drobnych bauer-ów. W niektórych miejscowo-
ściach było nawet kilka takich dużych farm. W nazewnictwie 
funkcjonowały one jako kolejne majątki: „Gut”: A,B,C… 
. Przykładowo w miejscowości Barnim (Barnimscunow) 
jedna osoba, była właścicielem połowy majątku A oraz ma-
jątku D (Barnimscunow ˝ A u. D), inna współwłaścicielem 
A oraz E (Barnimscunow ˝ A u. E), kolejna majątku B i F 
(Bar nimscunow B u. F) i jeszcze inna C (Barnimscunow C). 
Udokumentowany jest działający majątek: Barnimscunow 
G. Podobnie było jeszcze w kilku innych miej scowościach 
powiatu. 

Do dziś mamy zresztą pozostałości po takim stanie posia-
dania własności ziemskich. Przykładowo przed wojną funk-
cjonowały dwa majątki: Schönwender A i Schönwender B, 
obecnie to dwie różne miejscowości: Ziemomyśl A i Zie mo
myśl B. (dziś zlokalizowane w powiecie choszczeńskim).

Warto bliżej przyjrzeć się strukturze majątków funkcjo-
nującej w obrębie wsi Barnim. Ta stosunkowo nieduża wieś 
wyróżniała się aż siedmioma zna nymi majątkami – Barnim-
scunow (A,B,C,D,E,F,G).

Barnimscunow A: Najstarszy z majątków, od XVIII 
wieku należący do ro dziny von PapsteinBarnimskunow. Ko-
lejnym właścicielem był Peter Ludwik von Papstein, a także 
Haso Ernst von Papstein. Od roku 1756 do 1804 roku mają-
tek znajdował w rękach rodu von Billerbeck – właściciele: 
Hans Ludwig von Biller beck i Joachim Daniel von Biller-
beck. Od roku 1804 w posiadaniu rodziny von Lock. Następ-
nie od 1831 roku kolejni właściciele to rodzina Fischerów. 
Od roku 1905 majątek w posiadaniu rodziny von Michels, 
prawdopodobnie aż do 194445 roku.

Barnimscunow B: Początkowo prawdopodobnie tak jak 
majątek A, grun ty wchodziły w skład majątku rodu von Pap-
stein. Powstał już na początku XIX wie ku, a w 1804 roku po-
siadaczami majątku była rodzina von Schönefeld. W ok resie 
18581862 majątek i ziemie znalazły się w rękach rodziny 
Müller. Os tatnimi właścicielami majątku B od 1905 roku do 
194445 roku była rodzina von Michels.

Barnimscunow C: Podobnie jak B, prawdopodobnie 
powstał na początku XIX wieku, majątek położony był na 
obrzeżach wsi. W 1804 roku należał do rodziny von Schön-
feld, a w latach 18311862 do rodziny Fischer. Od 1905 roku 
do 194445 roku w posiadaniu rodu von Wendt.

Barnimscunow D: Majątek istniejący w XIX wieku.  
W roku 1804 należał do rodu von Thiede.

Barnimscunow E: Majątek istniejący w również XIX 
wieku. Od 1804 roku był własnością rodziny von Böhm.  
Z kolei w latach 184362 pozostawał w rę kach rodziny 
Fraude.

Barnimscunow F: Majątek istniejący od XVII wieku. 
To jeden ze starszych majątków w wsi. W latach od 1756 do 
1804 roku należący do rodziny von Billerbeck – właściciel: 
Hans Ludwig von Billerbeck i Joachim Daniel von Biller
beck. Od 1862 roku w posiadaniu rodziny von Muller.

Barnimscunow G: Istniejący również w XIX wieku.  
W 1804 roku należał do rodziny von Billerbeck, właściciel: 
Anton Ernst von Billerbeck. W okresie 185462 w posiada-
niu rodziny von Boltenstern, jako właściciel wymieniany 
Her mann von Boltenstern.

Pozdrowienia z Barnimia

Na fotografii -  kartka z obiegiem pocztowym, nadana na poczcie w Dębicy 1.01.1913 r.!  
M.in. zabudowania majątku ziemskiego B i F, wydawca to miejscowy Dürre z Barnimia!
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Sonda
„Ulubione zwierzęta?”

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

tel. 731725270

Firma CM Agropol Sp. z o.o. z 
siedzibą w Tywicy 

świadcząca usługi dla rolnictwa
poszukuje

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

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

Bardzo kocham psy i to są moje ulubione 
zwierzęta. W chwili obecnej nie mam jeszcze 
pieska w domu, bo mam małe dziecko, ale cze-
kam, jak tylko podrośnie, to kupię jorka, to ta-
kie fajne milutkie pieski.

Kocham wszystkie zwierzaki. Do pięćdzie-
siątego roku życia, miałam w domu psy, teraz, 
to już nie chcę, bo to jest duży obowiązek opie-
kować się nimi.

Kiedyś miałem kotka i pieska, teraz to nie 
mam żadnego zwierzaka, bo nie mam warun-
ków, mieszkam wysoko, a pieski trzeba często 
wyprowadzać, ale ogólnie lubię zwierzęta.

Kocham wszystkie zwierzęta i przyrodę, 
miałam kiedyś papużki, ale teraz już nie chcę 
żadnych zwierzaczków ze względu na to, że 
często wyjeżdżam i nie miałby się kto nimi 
opiekować.

Moje ulubione zwierzęta to koty, ale inne 
też lubię. Obecnie mam pieska, a w zasadzie to 
suczka rasy wyżeł. Uważam, że psy, to najlepsi 
przyjaciele.

27 marca 2018 r. wrę-
czono po raz trzeci Na-
grodę im. Andrzeja Kozic-
kiego. Idea tej nagrody zro-
dziła się wśród członków 
Przelewickiego Stowarzy-
szenia Edukacyjnego „Wy-
równajmy Szanse”. Andrzej 
Kozicki dał się poznać jako 
wspaniały, pełen pasji i za-
angażowania społecznik.  
Z jego inicjatywy w 2005 r. 
doszło do utworzenia wyżej 
wymienionego Stowarzysze-
nia, w którym przez 4 ka-
dencje pełnił funkcję prezesa 
zarządu. Był organizatorem  
i współorganizatorem licz-
nych konkursów, turniejów, 
uroczystości, wycieczek, pro-
jektów, warsztatów fotograficznych oraz różnego 
rodzaju imprez nie tylko szkolnych, ale i środowi-
skowych. Współpracował z wieloma instytucjami 
i organizacjami.

Wychodząc z inicjatywą Nagrody im. Andrzeja 
Kozickiego, Stowarzyszenie chce nagradzać mło-
dych ludzi, dla których praca społeczna jest pasją 
życiową.

Kapituła w tym roku przyznała nagrody Wik-
torii Balcerak i Julii Kowalczyk, uczennicom Gim-
nazjum im. OZP w Przelewicach, za poświęcanie 
swojego wolnego czasu i energii na rzecz miesz-
kańców gminy. Obie uczennice wielokrotnie anga-
żowały się jako wolontariuszki WOŚP, w ostatnim 
finale w ramach działającego w gimnazjum Klubu 
Wolontariatu. Chętnie pomagają słabszym i po-

Nagroda im. Andrzeja Kozickiego 
dla Wiktorii i Julii

trzebującym. Z pasją zaangażowały się w pomoc 
dla schroniska dla zwierząt. Chętnie uczestniczą 
w różnych akcjach charytatywnych prowadzonych 
na terenie szkoły i gminy.

Gratulując nagrodzonym podkreślano, że obie 
są osobami życzliwymi, pogodnymi i zawsze 
uśmiechniętymi oraz cechuje je wyjątkowa skrom-
ność i wrażliwość. Wręczenie nagród odbyło się 
w siedzibie Stowarzyszenia. Laureatki otrzymały 
dyplomy uznania, pamiątkowe statuetki i nagrody 
pieniężne. Życzymy Wiktorii i Julii, by nadal były 
chętne do pomocy i otwarte na ludzi i ich problemy.

R.K.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
cennych inicjatyw wolontariackich na rzecz na-
szego środowiska!
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30 marca na XLIV Sesję Rady 
Gminy zaproszono wyjątkowych go-
ści z Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów - Antoninę 
Drabczyk-Palusinską oraz Marzannę 
Szynkiewicz. Wójt Anna Hackie-
wicz-Gębska oraz przewodniczący 
rady Marek Brodowski podziękowali 
w imieniu własnym oraz mieszkań-
ców pani Antoninie za wieloletnie 
zaangażowanie w działalność Pol-

Podziękowania na sesji 
gminy Warnice

skiego Związku Emerytów, Renci-
stów i Inwalidów oddział Terenowy 
w Pyrzycach koło w Warnicach. Pani 
Antonina przez 15 lat była prze-
wodniczącą koła Związku w Warni-
cach oraz aktywnie angażowała się 
w działalność kulturalną i społeczną.  
W bieżącym roku nową przewodni-
czącą koła  w Warnicach została pani 
Marzanna Szynkiewicz.

Dbając o środowisko na-
turalne i otaczającą nas zieleń 
nasi czytelnicy co jakiś czas in-
formują naszą redakcję, że coś 
niepokojącego dzieje się w tej 
materii w ich pobliżu. Tym ra-
zem otrzymaliśmy informa-
cję o podejrzeniu jednej z na-
szych czytelniczek, że na ulicy 
Kilińskiego będą wycinane 
dwie wierzby białe, które, we-
dług czytelniczki, na taki los 
jeszcze nie zasługują, można 
je podciąć, zabezpieczyć, ale 
nie wycinać. Jak sprawdzili-
śmy, Starostwo Powiatowe wy-
stąpiło do Urzędu Miejskiego 
w Pyrzycach (zgodnie z pro-
cedurami) z wnioskiem o wy-
danie zezwolenia na usunię-
cie w pasie drogi powiatowej, 
jaką jest ulica Kilińskiego w 
Pyrzycach, 6 sztuk drzew, po-
dając jako przyczynę usunięcia pęk-
nięcie w rozwidleniu konarów, po-
susz zupełny, posusz jednego z głów-
nych konarów, u podstawy pnia wi-
doczne zagrzybienie świadczące 
o rozkładzie pnia, ubytek w pniu. 
W zamian za usunięte drzewa, za-
rządca drogi proponuje nasadzenia 
zastępcze w ilości 6 szt. drzew gat. 
jarząb pospolity w pasie drogi po-
wiatowej - ul. Kilińskiego w Pyrzy-
cach. Jak udało się nam dowiedzieć, 
w tej chwili dokumentacja w spra-
wie wycinki drzew przy ulicy Kiliń-
skiego jest w Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Szczecinie  
i tam ma zapaść ostateczna decyzja 
co do wycinki. „Sygnały od miesz-
kańców o tym, że nie chcą, by wyci-

nano drzewa przy ulicy Kilińskiego są 
jednymi z wielu. Przypadek, o którym 
pan mówi, dotyczący dwóch wierzb 
realizujemy na wniosek spółdzielni 
mieszkaniowej, która wystąpiła do 
nas o usunięcie tych drzew, bo zagra-
żają bezpieczeństwu na tym terenie. 
Mamy też wnioski od mieszkańców 
z innej części ulicy Kilińskiego, roz-
rośnięte drzewa zasłaniają tam okna 
mieszkań i tamują dostęp dziennego 
światła, oni też zwracają się z prośbą 
o wycięcie tych drzew. Na dzień dzi-
siejszy nie ma jeszcze decyzji w spra-
wie wycinki drzew przy ulicy Kiliń-
skiego” – powiedziała nam Ewa Gą-
siorowska-Nawój, dyrektor Wydziału 
Dróg i Komunikacji w Starostwie Po-
wiatowym w Pyrzycach. 

Drzewa na Kilińskiego
do wycinki

W pierwszy dzień wiosny, 21 
marca przypada również Międzyna-
rodowy Dzień Poezji. Tę datę Sek-
cja Literatury Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku wybrała więc nieprzy-
padkowo na spotkanie z „Poezją 

Dwudziestolecia 
w służbie Wolnej 
Polski” nawiązu-
jące do 100. rocz-
nicy Odzyska-
nia Niepodległo-
ści przez Polskę, 
które odbyło się 
w Kaplicy Świę-
tego Ducha, czyli 
Dziale Tradycji 
Biblioteki – „Mu-
zeum Ziemi Py-
rzyckiej”.  Cho-
ciaż tytuł spotka-
nia nawiązywał 
do XX-lecia Mię-
dzywojennego, 
to twórca scena-
riusza – Jadwiga 
Rzepiak, lider sek-
cji retrospekcję 
zaczęła od „Pieśni 

Legionów” Józefa Wybickiego, czyli  
hymnu Polski. Słuchacze UTW – 
Alicja Przepiórka, Astrid Czarnecka, 
Halina Kozłowska, Helena Śliwiń-
ska, Jadwiga Rzepiak, Edwin Nic-
kel, Józef Majewski, Jerzy Goclik, 
Wojciech Siatczyński przedstawili 
utwory Adama Mickiewicza poprzez 
Cypriana Kamila Norwida, Marię 
Konopnicką, Leopolda Staffa, Ju-
liana Tuwima, Bolesława Leśmiana 
po utwory z Piwnicy pod Bara-
nami, twórczość Leszka Wojtowicza, 
Krzysztofa Daukszewicza po nieza-
pomnianego Jaka Kaczmarskiego. 
Wdzięcznymi słuchaczami poezji 
polskiej byli uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Pyrzycach pod opieką 
Wioletty Maliszewskiej i Marty Dol-
nej, Marzena Podzińska, Burmistrz 
Pyrzyc, członkowie Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Pyrzycach oraz 
członkowie Młodzieżowej Rozgłośni 
Radiowej Pyrzyce.fm. Opiekę nad 
nagłośnieniem i oprawą muzyczną 
sprawował Konrad Krajewski.

Poezja w służbie
Wolnej Polski
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Piękny jubileusz swych 91. uro-
dzin obchodziła 3 kwietnia br.  pani 
Irena Laskowska. Tę szczególną 
rocznicę nasza jubilatka świętowała 
w gronie najbliższej rodziny. W tym 
szczególnym dniu panią Irenę odwie-
dził wójt gminy Przelewice, Mieczy-
sław Mularczyk. Podczas spotkania 
złożył jubilatce życzenia i wręczył 
list gratulacyjny wraz z upominkiem. 
W spotkaniu uczestniczyli również 
kierownik USC Małgorzata Kę-
dziora,  sołtys /radna Ewa Połczyń-
ska i radny Józef Swat. 

Ta niecodzienna wizyta upłynęła 
w miłej atmosferze i była okazją do 
wspomnień. Pani Irena opowiadała o 

Jubileusz 91. urodzin pani Ireny Laskowskiej

swoim dzieciństwie, trudnych latach 
wojny i obecnych czasach.  Już w 
wieku 14 lat wyjechała na prace 
przymusowe do Niemiec. Tam po-
znała swojego przyszłego męża.  
W 1947 r.  wraz z nim przyjechała na  
Ziemie Zachodnie. Dochowali się tu 
dwóch córek i po siedmioro wnucząt 
i  prawnucząt. Mąż pani Ireny zmarł 
1988 roku. Obecnie nasza jubilatka 
otoczona jest troskliwą opieką i mi-
łością swych najbliższych.

Gratulujemy i życzymy Drogiej 
Jubilatce doczekania w dobrym zdro-
wiu następnych wspaniałych rocznic 
i samych szczęśliwych dni!

26 marca wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu odwiedzili 
mieszkańców Domu Seniora ,,Babie lato” w Swochowie. 
Z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych zaprezentowali inscenizację 
artystyczną pt. ,,Wieziemy tu kogucika”. Swoim tańcem, wierszami oraz pio-
senkami wprowadzili seniorów w świąteczny nastrój. Przekazali również wła-
snoręcznie wykonaną kartkę z życzeniami zdrowych i wesołych świąt.

Opiekunowie Szkolnego Klubu 
Wolontariatu Monika Jóźwiak, Marzena Zięcina

Wizyta wolontariuszy 
w Domu Seniora
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Powitanie wiosny to dla każdego przed-
szkolaka wyjątkowe wydarzenie. To czas,  
w którym przyroda budzi się po zimowym 
śnie do życia, budzą się zwierzęta, rośliny.  
A nasze dzieci chciały  tego dnia obudzić Wio-
snę.  W pierwszy dzień wiosny, 21 marca br.,   
dzieci z Punktu i Oddziału Przedszkolnego 
przy SP Kłodzino, wzięły udział w tradycyj-
nym korowodzie ,,pożegnania zimy- powita-
nia wiosny”.

   Ogromne emocje wśród dzieci wzbu-
dziły już same przygotowania. Z wielkim 
zaangażowaniem pomagały w wykona-
niu kolorowych, wiosennych kwiatków. Po 
tych przygotowaniach, przy pięknej i słonecz-
nej pogodzie w radosnych nastrojach wraz  
z paniami: K. Ptak, J. Osipowicz,  J. Musia-
łowską i A. Sarbą, ruszyły w  barwnym ko-
rowodzie po Przelewicach. Dzieci tradycyj-
nie zatrzymały się na chwilę przy Urzędzie 
Gminy, gdzie z  radosnymi okrzykami witały 
wiosnę. Otrzymały też od wójta Mieczysława  
Mularczyka słodkie upominki. Zwieńczeniem 
całego spotkania była wspólna fotografia.

  Pierwsze oznaki wiosny można już do-
strzec także w naszym Ogrodzie Dendrolo-
gicznym. Widoczne są łąki żółto-fioletowych 
kwiatów, a na gałązkach różnych krzewów 
i magnolii zaczynają pojawiać się pierwsze 
wiosenne pąki. Warto to zobaczyć osobiście 
i zaczerpnąć wiosennego orzeźwiającego po-
wietrza. Serdecznie zapraszamy.

 
Anna Garzyńska

Przedszkolaki powitały wiosnę
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Już raz w Pyrzycach szpital likwi-
dowano, likwidacja i spłacanie dłu-
gów odbija się finansową czkawką 
do dziś. Zamiast myśleć, jak rozwi-
jać nową placówkę, która powstała 
na gruzach upadłego szpitala, wła-
dze powiatu kombinują, by nie do-
prowadzić do upadłości szpitala po 
raz drugi.  Od ponad roku, a szcze-
gólnie po zmianie przepisów doty-
czących finansowania szpitali, mówi 
się o tym, my też pisaliśmy, że sy-
tuacja pyrzyckiego szpitala jest bar-
dzo trudna: walka o refundacje usług 
medycznych wykonanych ponad li-
mit określony przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia, wymóg dostosowania 
placówki do odpowiednich standar-
dów, na wykonanie których nikt nie 
da kasy, a pozyskane przez byłą już 
dyrektor środki zewnętrzne to kro-
pla w morzu potrzeb. Dziś wiemy, 
że wszystkie starania Iwony Zibrow-
skiej Osóch zostały ocenione przez 
Zarząd Powiatu negatywnie i od mi-
nionego piątku nie jest ona dyrekto-
rem pyrzyckiego szpitala. O powody 
zwolnienia zapytaliśmy Starostę Py-
rzyckiego Stanisława Stępnia, który 
w imieniu zarządu odpowiedział – 
„Zgodnie z umową o zarządzanie 
Szpitalem Powiatowym w Pyrzycach, 
zawartą w dniu 15 września 2016 
r. pomiędzy Zarządem Powiatu Py-
rzyckiego a panią Iwoną Zibrowską 
– Osóch, w razie negatywnej oceny 
pracy Zarządzającego, dokonanej 
przez Zarząd Powiatu – tenże Zarząd 
może rozwiązać umowę, po upływie 
14-dniowego okresu wypowiedzenia. 
W niniejszej sprawie Zarząd w dniu 
28 marca 2018 r. negatywnie oce-
nił pracę Zarządzającego. Ponadto, 
podejmując uchwałę o rozwiązaniu 
umowy o zarządzanie, Zarząd Po-
wiatu zwrócił uwagę na następujące 
aspekty funkcjonowania szpitala:

1. Negatywne oceny sprawozdań 
finansowych szpitala za II, III i IV 
kwartał 2017 r.

2. Pomimo wzrostu dochodów 
szpitala i udzielonej szpitalowi po-
życzki przez powiat, utrzymywa-
nie się zobowiązań wymagalnych 
i nieterminowe rozliczanie się przez 
szpital z kontrahentami, co stanowi 
o naruszeniu płynności finansowej 
szpitala.

3.Straty finansowe na poszcze-
gólnych oddziałach, w szczególno-
ści w Zakładzie Opiekuńczo-Lecz-
niczym i Oddziale Ortopedii, gdzie 
przyjęcia w większości przypadków 
są planowe. 

4. Niezrealizowanie zaleceń po-
kontrolnych dotyczących ustabilizo-
wania sytuacji finansowej szpitala, 
co może powodować ograniczenia w 
bieżącej działalności szpitala.

5. Brak odpowiedniego nadzoru 
nad realizacją procedur medycznych 
wykonywanych przez szpital.

6. Brak realizacji przyjętych usta-
leń dotyczących rozwoju szpitala”.

Powyższe wyjaśnienia zwią-
zane z odwołaniem Iwony Zibrow-
skiej Osóch, biorąc pod uwagę de-
cyzje Zarządu i głosowania podczas 
sesji rady powiatu w ostatnich mie-
siącach są dla mnie bardzo niekon-
sekwentne i niezrozumiałe. W pro-
tokole NR XXXVII/2017 z obrad se-
sji Rady Powiatu Pyrzyckiego z dnia 
27 września 2017 widzimy, że punk-
cie 9 radni powiatu dyskutowali nad 
sprawozdaniem finansowym Szpi-
tala Powiatowego w Pyrzycach, 
które przygotowała Iwona Zibrow-
ska Osóch, po bardzo krótkiej dys-
kusji radni powiatu, w tym członko-
wie Zarządu Powiatu, będący rad-
nymi przyjęli sprawozdanie Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach w głoso-
waniu: 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzy-
mujących się, pełna jednomyślność!! 

Dlaczego Zarząd Powiatu, skoro wi-
dać było na horyzoncie, że szpital się 
przechyla, nie powiedział już wtedy 
byłej dyrektor STOP. Kolejny przy-
kład na to, że zarząd powiatu nie miał 
planu na szpital, przytoczę kolejny 
fragment z protokołu nr 45/2017  
z dnia 30 listopada 2017 r. z posie-
dzenia Zarządu Powiatu Pyrzyckiego 
w punkcie 2, który według mnie jest 
sprzeczny z tym, co czytamy w sta-
nowisku Zarządu Powiatu w sprawie 
zwolnienia dyrektor szpitala - „Iwona 
Zibrowska-Osóch, dyrektor Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach przedsta-
wiła informację o aktualnej sytuacji 
finansowej szpitala. Po zmianie spo-
sobu finansowania szpital otrzymuje 
środki w formie ryczałtu. Na czwarty 
kwartał ryczałt na usługi wynosi  
4 593 916,59 zł. Część usług nadal 
jest finansowana w ramach kontraktu. 
Jego wysokość pozostała na dotych-
czasowym poziomie. Przed końcem 
grudnia zostaną przekazane środki 
za wykonane usługi ponadlimitowe. 
Ich wysokość wynosi ok. 1,3 miliona 
zł. Nie wiadomo jeszcze, jaka część 
tej kwoty zostanie zrefundowana.  
W trakcie dyskusji zwrócono uwagę 
na konieczność zrealizowania usług 
na poziomie 98 % ryczałtu. Większe 
odstępstwa grożą obniżeniem prze-
kazywanej kwoty. Zarząd przyjął in-
formację w wyniku głosowania: "5 
głosów za” . Na tym posiedzeniu Za-
rząd Powiatu jednogłośnie przyjął in-
formację byłej dyrektor, w protokole 
nie ma żadnych zaleceń, uwag ani 
ostrzeżeń o ewentualnym zwolnie-
niu z pracy do Zibrowskiej Osóch. 
W kolejnym opublikowanym na BI-
Pie Starostwa protokole z posiedze-
nia Zarządu Powiatu Pyrzyckiego nr 
1/2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku 
w punkcie drugim czytamy – „Staro-
sta przedstawił wniosek o udzielenie 
pożyczki dla Szpitala Powiatowego.  

W ubiegłym roku Szpital otrzy-
mał pożyczkę w wysokości 500 tys. 
zł i pożyczka ta została zwrócona.  
W roku 2018, z powodu opóźnień za-
płaty za ponadlimitowe świadcze-
nia zdrowotne w okresie od stycznia 
do września 2017 r., Szpital ma pro-
blemy z regulowaniem swoich zo-
bowiązań. Zarząd wyraził zgodę na 
udzielenie pożyczki w wysokości 450 
tys. zł, w wyniku głosowania: 5 gło-
sów za”. Znowu jednomyślność Za-
rządu Powiatu, skoro było już tak 
źle to Zarząd nie powinien poży-
czać pieniędzy Iwonie Zibrowkiej 
Osóch, tylko ją odwołać i dać po-
życzkę nowemu dyrektorowi na po-
czątek pracy, staje się jednak inaczej. 
Co stało się w ciągu niecałych 3 mie-
sięcy pomiędzy Zarządem Powiatu  
a Iwoną Zibrowską Osóch? Tego dziś 
nie wiemy, konkurs na nowego dy-
rektora Szpitala Powiatowego w Py-
rzycach będzie rozpisany w ciągu 
kilku tygodni, a Zarząd ma oczywi-
ście nadzieję, że wyłoni w nim cudo-
twórcę, który uzdrowi nasz szpital. 

     Mając na uwadze doświadcze-
nia z ciągnącym się przez kilka mie-
sięcy ostatnim konkursem na dyrek-
tora szpitala po odwołaniu Ryszarda 
Grzesiaka przez byłego starostę Ka-
zimierza Lipińskiego, czarno widzę 
przyszłość naszej placówki zdrowia. 
Starosta Kazimierz Lipiński rozpo-
czął przy szpitalu w tej kadencji maj-
sterkowanie, a starosta Stępień bę-
dzie musiał je zakończyć, mam tylko 
nadzieję, że nie drugą likwidacją.    

Ryszard Tański 

Czeka nas
druga likwidacja 
szpitala?

NA ZDJECIU 
IWONA ZIBROWSKA OSÓCH
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Od kilku tygodni policjanci  
z Komendy Powiatowej Policji w Py-
rzycach zbierają dokumentację do-
tyczącą rozliczeń między Ochotni-
czymi Strażami Pożarnymi gminy 
Pyrzyce a Państwową Strażą Pożarną 
w Pyrzycach.

 Z naszych nieoficjalnych infor-
macji wynika, że pyrzycka policja 
zbierała dokumenty z Urzędu Gminy 
Pyrzyce i jednego z banków, można 
domyślać się, że chodzi o transfery 
pieniędzy. Także nieoficjalnie wiemy, 
że zainteresowanie policjantów doty-
czy dokumentacji od 2007 roku. 

O szczegóły w/w dochodzenia za-
pytałem rzecznik Prokuratury Okrę-
gowej w Szczecinie, do której skiero-
waliśmy następujące pytania:

Strażacka 
afera

1. Czego dokładnie dotyczy  
postępowanie?
2.  Czy sprawa dotyczy tylko w gminy 
Pyrzyce, czy całego powiatu?
3.  Czy sprawa dotyczy tylko straża-
ków z Ochotniczych Straży Pożar-
nych, czy także Państwowej Straży 
Pożarnej? 
4.Jakiego okresu dotyczy
postępowanie?  

- „Potwierdzam, że takie docho-
dzenie jest prowadzone, ale na dzień 
dzisiejszy ze względu na dobro śledz-
twa nie mogę mówić o szczegółach, 
postępowanie jest w toku” – przeka-
zała prokurator Joanna Biranowska-
Sochalska, rzecznik prasowy Proku-
ratury Okręgowej w Szczecinie.

RT   

2 kwietnia 2018 roku zostały w Lipianach dokonane pomiary szkodli-
wego oddziaływania masztów GSM na otoczenie. Wybrałem do tego 12 róż-
nych miejsc w całym mieście. 

Lokalizacje:
1) Ulica Barlinecka 14D - Dom jednorodzinny nieopodal masztu GSM. 
Maksymalne zanotowane promieniowanie - 8030 μW/m²**. Średni wynik 
345 - 1045 μW/m²*.
2) Maszt GSM na działce przy ulicy Myśliborskiej 4.
Maksymalne zanotowane promieniowanie - 8883 μW/m²**. Średni wynik 
141 - 1006 μW/m²*.
3) Parking przy ulicy Barlineckiej 4B.
Maksymalne zanotowane promieniowanie - 5888 μW/m²**. Średni wynik 
139 - 697 μW/m²*.
4) Plac w Zespole Szkół w Lipianach - ulica Kościuszki 1.
Maksymalne zanotowane promieniowanie - 238 μW/m²**. Średni wynik 4-18 
μW/m²*.
5) Balkon w mieszkaniu - ulica Barlinecka 4B/5.
Maksymalne zanotowane promieniowanie 2924 μW/m²**. Średni wynik 352 
- 452 μW/m²*.
6) Wejście do Biedronki - ulica Jedności Narodowej 9.
Maksymalne zanotowane promieniowanie 2759 μW/m²**. Średni wynik 32 
- 97 μW/m²*.
7) Parking - Hala Sportowa przy ulicy Kopernika 1.
Maksymalne zanotowane promieniowanie 3756 μW/m²**. Średni wynik 144 
- 389 μW/m²*.
8) Chodnik przy ulicy Jedności Narodowej 6.
Maksymalne zanotowane promieniowanie 9176 μW/m²**. Średni wynik 42 
- 112 μW/m²*.
9) Brama przy domu jednorodzinnym - ulica Żeromskiego 3. 
Maksymalne zanotowane promieniowanie 1871 μW/m²**. Średni wynik 86 
- 256 μW/m²*.
10) Parking przy plaży miejskiej - ulica Lipowa 15. 
Maksymalne zanotowane promieniowanie 3268 μW/m²**. Średni wynik 81 
- 311 μW/m²*.
11) Domy jednorodzinne - ulica Lipowa 3a i 5.
Maksymalne zanotowane promieniowanie 3268 μW/m²**. Średni wynik 104 
- 294 μW/m²*.
12) Dom Kultury w Lipianach - ulica Okrzei 5.
Maksymalne zanotowane promieniowanie 3447 μW/m²**. Średni wynik 307 
- 598 μW/m²*.
* i ** Do pomiaru został wykorzystany angielski miernik Acoustimeter AM-
10, spełniający odpowiednie normy. ** Wartość maksymalna przeliczona  
z V/m na μW/m².

Chciałbym jeszcze dodać, że bezpieczna dawka promieniowania, która nie 
miałaby negatywnego oddziaływania na ludzki organizm to zaledwie 0.1 μW/
m²- 1 μW/m². Maksymalna ekspozycja dla ludzi wrażliwych - wytyczne EU-
ROPAEM (Europejska Akademia Medycyny Środowiskowej), 2016. Jest 
to tylko jeden z przykładów restrykcyjnych norm w krajach Europy Zachod-
niej. Innym może być 1 – 10 μW/m². Maksymalna ekspozycja nocna - wy-
tyczne EUROPAEM, 2016. Raport BioInitiative (w 2012 roku zmniejszone 
do 3-6 μW/m²). 

Na zakończenie dla chętnych mogę udostępnić cały materiał, nagrany pro-
fesjonalną kamerą HD. Do następnego razu.

      
    Autor: Rafik Ennaoui

Epidemia promieniowania w Lipianach?
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Postanowiliśmy sprawdzić, jaka jest ilość sys-
temów nadawczych na terenie naszego powiatu, 
jaka jest wiedza na ten temat w urzędach miast, 
gmin i poprosiliśmy o odpowiedź na poniższe 
pytania:
1. Ile systemów nadawczych telefonii komórkowej 
działa na terenie gminy?
2. Czy planowane są nowe inwestycje w tej materii 
przez operatorów telefonii komórkowej?
3. Ile z nich działa na nieruchomościach gminnych, 
ile na prywatnych, a ile na obiektach kościelnych?
4. Czy systemy posiadają aktualne badania natę-
żenia wytwarzanego pola elektromagnetycznego?
Warnice.
Ad. 1 Na terenie gminy Warnice działają 2 stacje 
bazowe telefonii komórkowej.
Ad. 2 Na terenie gminy Warnice planowane 2 są 
nowe inwestycje w tej materii przez operatorów te-
lefonii komórkowej: T-MOBILE Polska S.A. i P4 
Sp. z o.o.
Ad. 3 Stacje bazowe telefonii komórkowej zlokali-
zowane są na terenie:
-  Nieruchomości gminnych - 1 szt.
-  Nieruchomości prywatnych - 1 szt.
Ad. 4 Gmina Warnice nie posiada informacji na te-
mat aktualnych badań wytwarzanego pola przez 
stacje bazowe telefonii komórkowej zlokalizowa-
nych na jej terenie.
Kozielice
Ad. 1 Na terenie gminy Kozielice działa jeden na-
dajnik telefonii komórkowej i posadowiony został 
na terenie dzierżawionym od Gminy Kozielice.  
Ad. 2 Gmina Kozielice nie planuje inwestycji  
w tej dziedzinie i żaden z operatorów telefonii ko-
mórkowej nie występował o wydanie niezbędnej           
dokumentacji.
Ad. 3 Działający nadajnik został oddany do użyt-
kowania w grudniu 2017 r. i w toku przygotowania   
inwestycji oraz jej realizacji, wymagane były od-
powiednie badania, w tym dot. wytwarzanego pola 
elektromagnetycznego. Badania natężenia pola 
elektromagnetycznego sporządza się co roku, więc 
do grudnia 2018 r. badania są aktualne.
Bielice
Ad. 1 Na terenie gminy Bielice działa obecnie 3 
systemy GSM
Ad. 2 Nie licząc masztu telefonii P4 w Swochowie, 
innych planowanych inwestycji tego typu nie ma 
Ad. 3 1 system na nieruchomości gminnej, 2 sys-
temy - na nieruchomościach prywatnych
Ad. 4 Jeżeli chodzi o aktualne badania promie-
niowania systemów to gmina nie posiada takich 
danych.
Lipiany 
Ad. 1 Na terenie gminy Lipiany funkcjonują trzy 
maszty telefonii komórkowej. Nie posiadamy in-
formacji na temat faktycznej ilości działających 
systemów nadawczych dla telefonii komórkowej 
na terenie gminy Lipiany. W celu uzyskania w.w. 
informacji należy się zwrócić do prowadzących 
instalację.
Ad. 2 W dniu 26.06.2017 r. została wydana decyzja 
nr 02/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dla inwestycji polegającej na „budo-
wie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange 
Polska S.A. nr 74018 „PSZ Lipiany Miasto” na 
terenie działki nr 129/1 obręb Głębokie przy ul. 
Myśliborskiej w Lipianach”. Z posiadanych in-
formacji wynika, że dla przedmiotowej inwestycji 

Nadajniki GSM w powiecie pyrzyckim 
W ostatnim czasie mieszkańcy Swochowa gmina Bielice, Rzepnowa gmina Pyrzyce i Lipian 

protestowali przeciwko  budowie nowych systemów nadawczych telefonii komórkowej GSM oba-
wiając się szkodliwego promieniowania.

w dniu 09.01.2018 r. została wydana również de-
cyzja nr 6/2018 o pozwoleniu na budowę, od któ-
rej złożono odwołanie do Zachodniopomorskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.
Ad. 3 Żaden z wyżej wymienionych masztów te-
lefonii komórkowej nie znajduje się na działce 
gminnej. Działki, na których posadowione są wy-
mienione maszty, stanowią własności prywatne. 
Nie mam informacji, czy w ogóle i ile systemów 
nadawczych znajduje się na obiektach kościelnych.
Ad. 4 Zgodnie z art. 122 a ust. 1 ustawy z 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2017r., poz. 519 z późn. zm.): „Prowadzący in-
stalację oraz użytkownik urządzenia emitującego 
pola elektromagnetyczne, które są stacjami elek-
troenergetycznymi lub napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym 
nie niższym niż 110 kV, lub instalacjami radioko-
munikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolo-
kacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, 
których równoważna moc promieniowana izotro-
powo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola 
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz 
do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomia-
rów poziomów pól elektromagnetycznych w śro-
dowisku: 1) bezpośrednio po rozpoczęciu użytko-
wania instalacji lub urządzenia; 2) każdorazowo  
w przypadku zmiany warunków pracy instala-
cji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej 
zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządze-
nia, o ile zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę 
poziomów pól elektromagnetycznych, których 
źródłem jest instalacja lub urządzenie. Wyniki tak 
przeprowadzonych pomiarów przekazuje się wo-
jewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska  
i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sa-
nitarnemu. Ponadto zgodnie z art, 123 ust. 1 i 2 
tejże ustawy: „oceny poziomów pól elektroma-
gnetycznych w środowisku i obserwacji zmian 
dokonuje się w ramach państwowego monito-
ringu środowiska. Wojewódzki inspektor ochrony 
środowiska prowadzi okresowe badania pozio-
mów pól elektromagnetycznych w środowisku”.  
W celu uzyskania odpowiedzi na ww. pytanie 
proszę zwrócić się do wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska i państwowego wojewódz-
kiego inspektora sanitarnego.

Przelewice
Ad. 1. Na terenie gminy Przelewice zlokalizowane 
są trzy stacje Bazowe:
- Przywodzie - BTS 33715 - T- MOBILE Polska 
S.A
- Przelewice - BTS 33773- T- MOBILE Polska S.A
- Przelewice - BT 44621- POLKOMTEL S.A
W Przelewicach obie stacje zlokalizowane są na 
jednym maszcie.
Ad. 2. Na dzień dzisiejszy nie posiadamy wiedzy 
co do planów budowy nowych czy też rozbudowy 
istniejących stacji bazowych.
Ad. 3. Wszystkie stacje bazowe zlokalizowane są 
na nieruchomościach gminnych w m. Przywodzie 
(dz. nr 52/4) i Przelewice (dz. nr 253/2).
Ad. 4. Z informacji uzyskanych od służb technicz-
nych poszczególnych operatorów wynika, że stacje 
zlokalizowane na terenie Gminy Przelewice posia-
dają aktualne pomiary natężenia wytwarzanego 
pola magnetycznego.
Pyrzyce
Ad. 1 Gmina Pyrzyce nie jest w posiadaniu infor-
macji i nie prowadzi ewidencji systemów nadaw-
czych telefonii komórkowej działającej na terenie 
gminy.
Ad. 2 Na chwilę obecną został złożony wniosek  
o wydanie decyzji celu publicznego przez Firmę 
P4 Sp z o.o. ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa 
(sprawa w toku).
Ad. 3 Obiekty gminne tj. Pyrzycki Dom Kultury 
w Pyrzycach przy ul. Plac Wolności 3 w Pyrzy-
cach działa system nadawczy telefonii komórko-
wej T-Mobile i Plus, odnosząc się do innych obiek-
tów prywatnych i kościelnych Gmina Pyrzyce nie 
dysponuje takimi informacjami.
Ad. 4 System nadawczy telefonii komórkowej 
T-Mobile Polska S.A. usadowiony na Pyrzyckim 
Domu Kultury w Pyrzycach przy ul. Plac Wolności 
3, posiada aktualne badania natężenia wytwarza-
nego pola elektromagnetycznego. Firma Polkomtel 
Polska S.A. nie dysponujemy takimi informacjami.

Jak widać z przesłanych nam informacji, wie-
dza na temat wież telefonii komórkowej GSM jest 
w gminach różna. Brakuje dokładnej wiedzy o sys-
temach działających na obiektach prywatnych, 
kościelnych i przede wszystkim brakuje wiedzy 
o aktualnych badaniach promieniowania syste-
mów nadawczych. Według powyższych informa-
cji na terenie powiatu pyrzyckiego działa obecnie 
14 systemów nadawczych telefonii komórkowej  
i wiemy, że jest to liczba znana samorządom, nie-
rzeczywista, jest jeszcze 5 systemów nadawczych 
w budowie.

PP

Dekada zespołu śpiewaczego „PYRZYCZANKA”
W miniony piątek w sali widowiskowej Pyrzyckiego Domu 

Kultury odbyła się uroczystość z okazji 10-lecia działalności ze-
społu śpiewaczego Pyrzyczanka. Zespół powstał w 2008 roku, 
obecnie kierownikiem zespołu jest pani Romualda Kocanow-
ska, śpiewającą Pyrzyczankę widzimy, słuchamy i oklasku-

jemy na lokalnych okolicznościo-
wych festynach, biesiadach, dożyn-
kach oraz Pyrzyckich Spotkaniach  
z Folklorem. Na Lipiańskich Spotka-
niach z Żywą Kulturą Ludową Po-
morza Zachodniego w 2012 r. „Py-
rzyczanka” zdobyła Nagrodę Pu-
bliczności. Repertuar zespołu składa 
się głównie z pieśni patriotycznych, 
biesiadnych, religijnych, ludowych, 
zespół od początku istnienia działa 
przy Pyrzyckim Domu Kultury.  
W tym roku zespół na Spotkaniu No-
worocznym burmistrz Pyrzyc Ma-
rzena Podzińska, podkreślając doro-
bek zespołu, wyróżniła go statuetką 
„Pyrzyczanka”, zespołowi życzymy 
kolejny sukcesów i kolejnych lat 
wspólnego śpiewania. 

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 8/2018, nr 
9/2018, nr10/2018, nr 11/2018, nr 12/2018, nr  13/2018, nr 
14/2018, nr 15/2018, nr 16/2018, nr 17/2018 przeznaczo-
nych do sprzedaży oraz do oddania w użytkowanie wieczy-
ste, najem lub dzierżawę zgodnie z Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieru-
chomości (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.1490, z późn. zm.) 

Na ostatnią sesję Rady Miej-
skiej w Pyrzycach, radni w jednym 
z punktów zaplanowali i postano-
wili przedyskutować stan dróg gmin-
nych, powiatowych i wojewódzkich. 
Temat powiatowy i wojewódzki miał 
być już przerobiony na sesji wcze-
śniejszej, ale z powodu absencji dy-
rektor wydziału dróg i komunika-
cji w Starostwie Powiatowym w Py-
rzycach Ewy Gąsiorowskiej-Nawój 
radni większością głosów postano-
wili drogi powiatowe i wojewódzkie 
przełożyć na kolejną sesję i dołączyć 
je do dróg gminnych. 

Większość, o której wspomnia-
łem była zdecydowana, bo prze-
ciwny temu był tylko radny Mariusz 
Majak, który uważał, że o drogach 
powiatowych można rozmawiać bez 
szefa dróg powiatowych, a że na py-
tanie odpowiedzi nie będzie, to żaden 
problem. Już wtedy padały po jego 
adresem zarzuty, że bardziej pilnuje 
w Radzie Gminy Pyrzyce interesu 
Starostwa Powiatowego niźli gminy. 
Tym razem na sesję przybyła pani 
dyrektor Ewa Gąsiorowska -Nawój.

- „Rozpoczynamy w tym punk-
cie dyskusję, czy ktoś z państwa 
chciałby zabrać głos? - zagaił na po-
czątku dyskusji o stanie dróg gmin-
nych, powiatowych i wojewódzkich 
przewodniczący Rady Gminy Paweł 
Chyt, po czym, nie widząc ochotni-
ków, kontynuował- Skoro nie ma, to 
może ja zacznę ………”. Zadał kilka 
pytań o drogi i ulice powiatowe,  
a kiedy skończył, poprosił panią dy-
rektor wydziału dróg i komunika-
cji w Starostwie Powiatowym w Py-
rzycach o odpowiedź. Zanim pani 
dyrektor zdążyła wstać, zabrał głos 
radny Mariusz Majak i zadał serię 
pytań do Zarządu Dróg Wojewódz-
kich, a kiedy skończył, krótko na py-
tania radnego Pawła Chyta odpowie-
działa pani dyrektor Ewa Gąsiorow-
ska-Nawój. Radny Majak tymcza-
sem szedł w zaparte chcąc za wszelką 
cenę wybawić z kłopotliwych pytań 
panią dyrektor jako bliższą ciału ko-
szulę i ni z gruchy ni z pietruchy wy-
palił: - „Panie przewodniczący ja 
bym chciał się dowiedzieć, jaka jest 
konwencja tej dyskusji, bo troszkę się 
pogubiłem. Temat mamy „Informacja 
o stanie dróg powiatowych i woje-
wódzkich”, czy najpierw omawiamy 
drogi powiatowe, a później woje-
wódzkie, czy rozmawiamy razem. Bo 
skarcił mnie pan, że zadałem pytanie 
na temat dróg wojewódzkich i nie ro-
zumiem, bo jeżeli najpierw powia-
towe, to omawiamy drogi powiatowe. 

Rejs radnego Majaka

Na zdjęciu: radny Mariusz Majak i dyrektor wydziału dróg i komunikacji 
w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach Ewa Gąsiorowska-Nawój 

Zasadą dotychczas było to, że pytali-
śmy najpierw i po serii pytań zapro-
szeni goście odpowiadali. Proszę wy-
jaśnić, bo ja teraz nie wiem jak mam 
dyskutować”.   Na sali dał się słyszeć 
pomruk zdziwienia, a echem niosło 
się pytanie: Ale o co chodzi?

Przewodniczący rady zawiłość 
tematu wyjaśniał radnemu Majakowi 
na sesji, ja wyjaśnię mu jeszcze raz 
posługując się cytatami z kultowego 
filmu „Rejs”, które to cytaty, jako 
ożywo do zaistniałej sytuacji pasują 
i proponuję, by radny stosował się do 
wskazówek z nich płynących.

Cytat pierwszy – „Na każdym ze-
braniu jest taka sytuacja, że ktoś musi 
zacząć pierwszy” i tu, odnosząc to 
do sesji, było wszystko w porządku, 
pierwszy w tym punkcie zaczął prze-
wodniczący rady Paweł Chyt.  

Cytat drugi dotyczy metody wy-
boru metody dyskusji, o proble-
mie mówił radny Majak powyżej – 
„Stwierdzam, że głosowanie, które 
tu się odbywa w poważnych instytu-
cjach, uważane byłoby za nieważne. 
Są trzy metody głosowania. Pierwsza 
przez aplauz. Znaczy, że wszyscy gło-
sują. Druga metoda... Kulkami. Są 
kulki czarne i czerwone, ……..Jest 
trzecia metoda przez podniesienie 
rąk. Ta metoda jest najdoskonalsza. 
Inny bohater filmu pyta - No świet-
nie, ale jaką metodą wybierzemy me-
todę głosowania?

    Myślę, że na komisjach rady 
miejskiej w Pyrzycach na podsta-
wie w/w cytatu z filmu „Rejs” da się 
wybrać taką metodę głosowania nad 
sposobem dyskusji, żeby radny Ma-
jak był zadowolony w przyszłości, 
kiedy na sesji gminy Pyrzyce znowu 
poruszany będzie temat dróg 
powiatowych. 

    No może ktoś powie, że 
mam obsesję cytowania dia-
logów z filu "Rejs", ale aż się 
prosi zacytować kolejną wypo-
wiedź z tego samego filmu, by 
zobrazować całe zachowanie 
radnego Mariusza Majaka pod-
czas dyskusji o drogach powia-
towych - „Każdy może, prawda, 
krytykować, a mam wrażenie, 
że dopuszczenie do krytyki, pa-
nie, tu nikomu tak nie podoba 
się. Tak więc z punktu, mając 
na uwadze, że ewentualna kry-
tyka może być, tak musimy zro-
bić, żeby tej krytyki nie było, 
tylko aplauz i zaakceptowanie 
tych naszych, prawda, punktów, 
które stworzymy.” 

Nie dało się ukryć, że radny pró-
bował na sesji Rady Gminy Pyrzyce 
tak kluczyć, by w temacie dróg po-
wiatowych krytyki nie było, tylko 
aplauz. Niepotrzebnie, bo pani dy-
rektor wydziału dróg i komunikacji 
w Starostwie Powiatowym w Pyrzy-

cach Ewa Gąsiorowska-Nawój od-
powiadała normalnie, nikt na nią 
nie krzyczał i zadymianie tematu 
przez radnego Majaka nie było 
potrzebne.

RT
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SPORT
Podsumowanie Pyrzyckiej Szybkiej Dychy 

W ubiegłym tygodniu organi-
zatorzy największej pyrzyckiej im-
prezy biegowej Pyrzycka Szybka 
Dycha Backer OBR podsumowali te-
goroczna edycję imprezy. Zaczniemy 
od cyfr:

- limit zawodników dla tegorocz-
nej edycji to łącznie 1000 zawodni-
ków w biegu na 5 km i 10 km

- 1009 - opłaconych pakietów 
startowych, 28.02.2018 – czyli na 18 
dni przed imprezą wyczerpał się limit 
pakietów startowych

- 863 - osób ukończyło bieg na 
obu dystansów (+18% więcej zawod-
ników w stosunku do 2017)

- 656 - uczestników na dystansie 
10 km

- 207 - uczestników na dystansie 
5 km

- imprezę obsługiwało - 74 wolon-
tariuszy, 30 osób - z Policji, Ochot-
niczych Straży Pożarnych, Straży 
Miejskiej, Stowarzyszenie Ratownic-
two Powiatu Pyrzyckiego, 15 koor-
dynatorów, 3 fotografów, oraz ratow-
nicy medyczni, pracownicy Urzędu 
Gminy, OSIR, PDK, PPK, Ochrona.

- w ramach imprezy zorganizo-
wano Konkurs Patriotyczny w ra-

mach obchodów 100-lecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę

- podczas tegorocznej edycji im-
prezy, tak jak w roku ubiegłym, od-
była się zbiórka pieniędzy dla osoby 
potrzebującej wsparcia. W tym roku 
odbyła się zbiórka charytatywna do 
puszek, sprzedaż ciasta na wózek dla 
Jakuba Chmielewskiego z Pyrzyc, 
który urodził się z rzadkim zespołem 
wad wrodzonych Cornelia de Lange. 
Oprócz wad wrodzonych Jakub 
zmaga się ze złośliwym nowotworem 
lewego policzka. Burmistrz Marzena 
Podzińska postanowiła wesprzeć 
zbiórkę przekazując na licytację swój 
nr startowy „1”, który zlicytowano za 
500 zł.  Ze zbiórek, sprzedaży ciasta, 
zebrano łącznie 6.476,77 zł; 15 euro 
plus 500 zł licytacja numeru starto-
wego „1”

Przedstawiciele wszystkich 
wspierających materialnie i organi-
zacyjnie instytucji otrzymali podczas 
podsumowania, podziękowania i me-
dal, o który podczas zwodów wal-
czyli biegacze.

„Cieszę się, że impreza, którą 
wymyśliłam w roku ubiegłym roz-
rasta się i zyskuje coraz więcej zwo-

lenników i uczestników. Szczegól-
nie cieszy mnie to, że przez jeden rok 
bieganie w naszym mieście i gminie 
stało się tak bardzo popularne. Mamy 
już grupy, które w ten sposób spędzaj 
razem czas, szczególnie widoczni 
byli w tym roku zawodnicy z grupy 
Pyrzyce Biegają i to mnie bardzo cie-
szy. Dziękuję wszystkim bez wymie-
niania za pomoc w realizacji imprezy, 

bo jest to wspólny wysiłek i wspólny 
sukces. Jako burmistrz dumna jestem 
z tego, że bieg główny na 10 kilome-
trów wygrał Wojciech Piwowarczyk 
mieszkaniec Pyrzyc. Już dziś zapra-
szam na trzecią edycję imprezy bie-
gowej Pyrzycka Szybka Dycha 19 
marca 2019 roku” – powiedziała bur-
mistrz Pyrzyc Marzena Podzińska. 

PP

7 kwietnia2018r. odbyły się Mi-
strzostwa Miasta Koszalin w zapa-
sach dla dzieci z roczników 07 - 08 
oraz 09 i młodsi.  

Husaria Fight Team początkowo 
miała się wybrać w większej liczbie, 
ale początek wiosny dał o sobie znać 
i trochę dzieci się pochorowało i osta-
tecznie Husaria Fight Team reprezen-
towana przez trzy gminy wybrała się 
w 19 zawodników. 

Można śmiało powiedzieć, że 
dawno nie było takich mocnych  za-
wodów dla dzieci, gdzie niektóre 

Mistrzostwa
Miasta Koszalin

z nich walczyły nawet 9 walk, aby 
zwyciężyć turniej. Same walki przy-
niosły łzy, chwile słabości a na-
wet troszkę krwi (rozwalone wargi), 
ale co najważniejsze dzieci płacząc 
wstawały, walczyły i potrafiły wy-
grać swoje boje z przeciwnikiem. 

Łącznie Klub Husaria Fight Team  
reprezentowany przez gminę Kozie-
lice, Warnice oraz Przelewice zdobyli  
8 medali w tym 5 złotych, 2 srebrne 
i 1 brązowy.  Drużynówka, niestety, 
nie była liczona przez organizato-
rów, ale zapewne bylibyśmy wysoko. 

Poszczególne wyniki: 
Dzieci 09 i młodsi 

19 kg I miejsce Nikola Przybył ( HFT Warnice) 
21 kg V miejsce Jakub Antczak (HFT Warnice) 
23 kg VIII miejsce Maja Górecka ( HFT Warnice )
25 Kg I Miejsce Bartosz Owsicki (HFT Warnice) 
27 kg IX miejsce Dominik Siatkowski (HFT Warnice – debiut )
29 kg I miejsce Antoni Antczak (HFT Kozielice), VIII miejsce Bartosz Kra-
śniański (HFT Przelewice - debiut) 
33 kg IX miejsce Maciej Górecki (HFT Warnice)                                                                                                             
41 kg I miejsce Piotr Mazur (HFT Kozielice – debiut ) 

Dzieci 07-08 
Chłopcy 
27 kg X miejsce Mikołaj Krzemiński (HFT Kozielice – debiut)
33 kg X II miejsce Filip Kulpa (HFY Kozielice – debiut )
37 kg III miejsce Dawid Kalinowski ( HFT Przelewice)
60 + kg II miejsce Grzegorz Łukiewicz (HFT Kozielice), 
III miejsce Paweł  Mazur (HFT- Kozielice – debiut )
Dziewczynki 07-08 
27 kg I miejsce Anita Przybył (HFT Warnice) 
30 Kg II miejsce Sara Malkiewicz(HFT Warnice), Natalia Ziętara (HFT 
Kozielice) 
41 kg I miejsce Wiktoria Pacyna, II miejsce Hanna Sarba (obydwie HFT 
Kozielice) 

Wszystkie dzieci zasługują  na wy-
różnienie, które pokazały mnóstwo 
charakteru i chęci do walki, a w tym 
sporcie, jakim są zapasy są to naj-
ważniejsze czynniki. 

Na wyróżnienia zasługują na 
pewno Dawid Kalinowski reprezen-
tujący gminę Przelewice, który sto-
czył 6 walk i z turnieju na turniej 
walczy coraz lepiej i zaczyna być w 
czołówce kategorii wagowej, Bar-
tosz Owsicki  z gminy Warnice, który 
po morderczych walkach wygrywa 
wszystko i zostaje mistrzem katego-

rii 25 kg jak i Antoni Antczak, który 
ostatecznie kończy na 10 walkach 
wygrywając turniej w kategorii 29 
kg.

Wszystkie dzieci pokazały niesa-
mowity charakter, który trudno spo-
tkać w innych sportach. Zapasy są 
sportem, w którym bez poświęcenia 
i zaangażowania dzieci odpuszczą. 
Dziękujemy za wsparcie Gminom 
Kozielice, Warnice, Przelewice  jak  
i rodzicom i sponsorom, którzy bez-
interesownie wspierają zapasy w 
Klubie Husaria Fight Team. 
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W poniedziałek 2 kwietnia 2018 
r. minęło dokładnie 102 lata od chwili 
narodzin pani Franciszki Kosińskiej, 
mieszkanki naszej gminy. Przedsta-
wiciele samorządu lokalnego: skarb-
nik Gminy Katarzyna Walerowska  
i z-ca kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego Jagoda Oźmińska w imieniu 
Burmistrza Lipian Krzysztofa Bogu-
szewskiego oraz mieszkańców gra-
tulowały osiągnięcia tak pięknego,  
a rzadkiego w ludzkim życiu wieku  
i życzyły wszelkiej życiowej pomyśl-
ności, aby każda chwila była źró-

Lipiańskie 102 urodziny

dłem szczęścia i upływała w spokoju 
i zdrowiu. Gospodarz naszej gminy 
przekazał list gratulacyjny oraz sto-
sowny do rangi uroczystości bukiet 
kwiatów i upominek. W uroczysto-
ści wzięli udział również przedstawi-
ciel Związku Sybiraków koło w Li-
pianach pan Zdzisław Górewicz oraz 
rodzina jubilatki. W imieniu pracow-
ników Urzędu i społeczności gminy 
Lipiany życzymy Dostojnej Jubilatce 
zdrowia, radości oraz kolejnych lat  
w zdrowiu i pogodzie ducha.


