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Czytaj na str. 11
Czytaj na str.10

Czytaj na str. 2

Zaglądamy do kieszeni 
samorządowców

  Kiedy nic się nie dzieje, to nie 
piszemy, jak się zadzieje to rusza 
lawina i wszyscy piszą. Ten arty-
kuł starosta, dwóch burmistrzów, 
trzech wójtów oraz czytelnicy za-
wdzięczają radnym  gminy Kozie-
lice, oni to na ostatniej zwyczaj-
nej sesji rady postanowili podwyż-
szyć wynagrodzenie wójtowi Pio-
trowi Rybkowskiemu i to dzięki 
ich dyskusji powracamy do tematu 
wynagrodzeń samorządowych elit 

powiatu. Skoro w Kozielicach są 
„winowajcy” artykułu, to od nich 
zacznijmy. Podczas sesji w Ko-
zielicach, radni będący w koalicji  
i opozycji prześcigali się w propo-
zycjach podwyżek, była propozycja 
11 170 zł, była propozycja 11 550 
zł i była propozycja jeszcze dalej 
idąca - pełne 12 000 zł. Po krótkiej 
dyskusji radni stanęli na kwocie 
11 170 zł, czyli podwyższyli wyna-
grodzenie o 750 zł brutto.

16 140 złotych nagrody 
za 720 tysięcy złotych 
straty

Decyzja o wieży GSM 
powróciła do Lipian
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Na ostatniej sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego 
radny Kazimierz Lipiński w interpelacjach zapy-
tał starostę Stanisława Stępnia o fakt nieobecno-
ści starosty lub przedstawicieli zarządu powiatu 
na obchodach związanych z zakończeniem walk 
o Pyrzyce, które organizowane były, jak od lat, 2 
marca. W odpowiedzi usłyszał od starosty, że jest 
to święto, które już nie powinno być obchodzone, 
bo wejście do Pyrzyc Armii Czerwonej nie można 
uznać za wyzwolenie miasta, ponieważ wiązało 
się z kolejnym zniewoleniem narodu polskiego 
i że powinno się podjąć uchwałę zmieniającą na-
zwy ulic i świąt związane z 2 Marca na przykład 
na ulicę Pionierów, Święto Pionierów, tak jak zro-
biły to władze Stargardu. Wypowiedź Stępnia uzu-
pełnił członek zarządu powiatu Miłosz Łuszczyk, 
który zacytował pismo z Instytutu Pamięci Naro-
dowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu Oddziałowe Biuro Upamiętnia-
nia Walk i Męczeństwa w Szczecinie – „W odpo-
wiedzi na e-mail z 3 marca 2017 r. informuję, że 
zadaniem Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
spośród istniejących w Pyrzycach nazw normy art. 
1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. 
RP z 2016 r., poz. 744), spełnia, a zatem wymaga 
zmiany nazwa ul. 2 Marca. Nazwa ta dotyczy tzw. 
wyzwolenia miasta, podczas gdy w 1945 r. miej-
scowości położone na Pomorzu były zdobywane,  
a nie wyzwalane. Uwzględniając wydarzenia hi-
storyczne, należy uniknąć gloryfikacji struktur mi-
litarnych, o których wiemy, że oprócz walki z Niem-
cami realizowały w ramach polityki stalinowskiej 
również inne cele, których nie da się pogodzić z 
polskim szacunkiem dla narodowej pamięci, wol-

Mieszkańcy ulicy 2 Marca w Pyrzycach 
będą wymieniać dokumenty?

ności i niepodległości. „Wyzwala-
nie” miejscowości położonych na 
Pomorzu, mimo zmiany ich przy-
należności państwowej, w rzeczy-
wistości oznaczało dla nich nowe 
zniewolenie, którego kres nad-
szedł dopiero 45 lat później.

O ile naturalne jest, że należy 
pamiętać i uczyć o rocznicy zdo-
bycia Pyrzyc np. podczas zajęć z 
historii lokalnej, to obchodzenie 2 
marca jako święta i organizowa-
nie w ten dzień oficjalnych uro-
czystości nie jest zasadne. Wzo-
rem może tu być Stargard, gdzie 
Rada Miejska podjęła uchwałę, 
zgodnie z którą 12 maja każdego roku obchodzony 
będzie Dzień Pionierów Stargardu, a wydarzenie 
to zastąpi rocznicę zdobycia miasta przez Armię 
Czerwoną”.

  Zwróciliśmy się do Miłosza Łuszczyka  
o przesłanie nam zapytania, jakie skierował do IPN, 
żeby odczytać kontekst intencji członka zarządu, 
ale do dziś tego maila nie otrzymaliśmy. Przypo-
mnę, że Łuszczyk pisze do IPN w dzień po obcho-
dach, w których nie uczestniczył, jaki był tego cel, 
dziś nie wiemy. Pytam o cel, ponieważ Łuszczyk, 
jako radny minionej kadencji, brał udział w tych 
obchodach „Wyzwolenia” i wtedy mu to nie prze-
szkadzało, brał udział jeszcze w roku 2016 (zdję-
cie obok), co stało się teraz, że zainteresował py-
rzyckim 2 Marca aż Instytut Pamięci Narodowej? 
Ponadto od 2014 roku władze Pyrzyc nie obchodzą 
już 2 Marca „Wyzwolenia Pyrzyc”, tylko „Zakoń-
czenie walk o Pyrzyce”. Oprócz wątku obchodów, 
cała sprawa ma jeszcze szerszy kontekst, ponieważ 
w Pyrzycach jest ulica 2 Marca. Czy to ma ozna-

czać, że starostwo wystąpi do Rady Miejskiej w 
Pyrzycach o zmianę tej nazwy na inną? Jeżeli tak 
się stanie, to mieszkańcy ponad 10 domów będą 
musieli wymienić dokumenty. Można oczywiście 
pójść śladem gminy Kruklanki, której radni zmie-
nili w ramach dekomunizacji nazwę ulicy 22 Lipca 
kojarzoną z narzuconym w 1945 przez Moskwę 
Manifestem Polskiego Komitetu Wyzwolenia Na-
rodowego, na 22 Lipca – Święto Marii Magdaleny, 
które ustanowił papież Franciszek. Zajrzeliśmy do 
kalendarza i 2 marca w Pyrzycach związane z Ar-
mią Czerwoną można zamieć na 2 Marca – Dzień 
Staroci albo Dzień Dyskordii, tego dnia urodził 
się też Michaił Gorbaczow, ale tego święta IPN na 
pewno nie przepuści. Tak czy owak, 2 Marca 2018 
będzie inny od tych dotychczasowych, a miesz-
kańcy ulicy 2 Marca niech już szykują kasę na wy-
mianę dokumentów. 

RT

16 140 złotych nagrody 
za 720 tysięcy złotych straty 

Na dzień 31 grudnia 2016 Szpital Powiatowy 
w Pyrzycach zamknął działalność stratą bilansową 
w wysokości 719.628,61 zł, zobowiązania wyma-
galne na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 434.890,91 
zł. Tyle, mówiąc  kolokwialnie, w plecy miał 
szpital na początku roku 2017. Takie dane udało 
się nam zdobyć nieoficjalnie, ponieważ droga 
oficjalna się zatkała. 3 kwietnia zwróciliśmy się 
do dyrektor Iwony Zibrowskiej Osuch  z pisemną 
prośbą o przesłanie naszej redakcji kopii Planu Fi-
nansowego Szpitala na 2016 rok, Sprawozdania z 
Wykonania Planu Finansowego za 2016 rok, Spra-
wozdania z Wykonania Planu Inwestycyjnego za 
2016 rok, niestety do 7 kwietnia kilku kartek pa-
pieru nie udało się skserować, a pani  dyrek-
tor przekazała nam, że odpowiedź otrzymamy w 
odpowiednim trybie czyli w ciągu 14 dni. Mogłoby 
się wydawać, że po lekturze Sprawozdania z Wy-
konania Planu Finansowego za 2016 rok w szpi-
talu i starostwie powiatowym powinna zapalić się 
już czerwona lampka zapowiadająca coś złego w 
temacie szpitala, ale okazuje się, że nie. Wysoka 

strata przyjęta została dość spokojnie, a ten spo-
kój tłumaczy się tym, że strata w swej wysokości 
jest równa naliczonej amortyzacji w szpitalu,  która 
akurat na koniec 2016 roku wyniosła 720 629,15 
zł. Jak udało się nam ustalić, sytuacji z tak wysoką 
stratą bilansową nie było od momentu utworzenia 
szpitala. A było już światełko w tunelu. Rok 2014, 
kiedy dyrektorem był Ryszard Grzesiak, zakończył 
się zyskiem 360 tysięcy złotych. Rok 2015, kiedy 
Grzesiak pracował tylko do czerwca, a od czerwca 
obowiązki pełniła Iwona Zibrowska Osuch, zakoń-
czył się zyskiem szpitala na poziomie 120 tysięcy 
złotych, rok 2016 szpital kończy ze stratą 720 ty-
sięcy złotych posiadając 434 tysiące złotych dłu-
gów, co stanowi duże zagrożenie naliczaniem kar. 
Dziś dyrekcja szpitala, zarząd i rada powiatu będzie 
musiała tę żabę zjeść, wymyślić coś, albo zastano-
wić się, skąd wziąć kasę, żeby szpitalowi dołożyć. 
Szpital nie ma dziś pomysłu na to, jak zwiększyć 
dochody, żeby odrobić straty i wyjść na prostą. Po-
mysły ze sprzedażą ekologicznego jedzenia, bufet 
kawowy czy szpitalna apteka były już przez nas 

omawiane i ocenione. Zdziwienie nasze jest tym 
większe, że rada powiatu w sile koalicji i opozy-
cji program rozwoju szpitala zatwierdziła i ustami 
niektórych radnych pochwaliła. Pytanie, czy dziś, 
jak radni dostaną dokumenty bilansu do ręki, to też 
będą gratulować. Ale jak słyszymy, wszystko jest 
pod kontrolą i dlatego zarząd powiatu na jednym 
z ostatnich posiedzeń przyznał dla pani dyrektor 
dodatkowe wynagrodzenie kwartalne za wrzesień, 
październik , listopad, grudzień 2016 roku w wy-
sokości łącznej 16 140 tysięcy złotych. I tu chciał-
bym zacytować kolejne pytanie, które także za-
daliśmy pani dyrektor: „Proszę o informację, czy  
w roku 2016 były podwyżki dla pracowników szpi-
tala, jeżeli tak, to jakich grup pracowniczych doty-
czyły, w jakiej wysokości zostały przyznane. Proszę 
o oddzielenie ich od podwyżek, które zostały przy-
dzielone przez Ministerstwo Zdrowia„. Na odpo-
wiedź oczywiście czekamy. Oczekujemy także na 
sesję Rady Powiatu, na której omawiany będzie bi-
lans 2016 Szpitala Powiatowego w Pyrzycach.

RT

Ryszard Berdzik 
przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego 
i Miłosz Łuszczyk członek zarządu powiatu
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Do radnego Wyrodka od RT
Panie radny Rady Miejskiej w Pyrzycach Mirosławie Wyrodku, nie będę 

odnosił się do całości Pana tekstu, pełnego głębokiego żalu, poczucia dozna-
nej krzywdy, kreowania się na romantycznego bohatera skupiającego w sobie 
cechy prometejskie, bajroniczne,  samotnie walczącego dla dobra ogółu, bo 
nic mi do Pana samooceny, każdy ma prawo pisać na własny temat i gloryfi-
kować własną postać. Odniosę się tylko do trzech kwestii, których wyjaśnie-
nie może ułatwić nam sposób porozumiewania się i docierania do czytelni-
ków, na których zależy nam obu.

  Zamieścił Pan swój tekst w dwóch mediach uzasadniając to następująco: 
„Korzystam z formy ogłoszenia w „Pyrzyce Info”, gdyż nie mam zaufania do 
pana Tańskiego, iż opublikuje moje stanowisko w całości, bez ingerencji”. 
Mogę domniemywać, że umieszczenie tego samego tekstu w innej lokalnej 
gazecie było podyktowane tymi samymi pobudkami.  Widzę, że obaj jeste-
śmy wyposażeni przez naturę w prorocze zdolności. Skąd bowiem Pan wie-
dział, że nie opublikuję Pana tekstu bez żadnych zmian? Nie próbował Pan, 
a szkoda, bo zapewniam, że gdyby Pan się do mnie zwrócił z prośbą o publi-
kację własnego stanowiska na tematy, które Pana dotyczą, opublikowałbym 
tekst i to za darmo.

Zarzuca mi Pan, że nie byłem na spotkaniu,  a o nim napisałem, Panie Wy-
rodek to jest normalna robota dziennikarska, nie zawsze jesteśmy tam gdzie 
byśmy chcieli i pozyskujemy informacje od świadków, stron konfliktu, służb 
policji, straży pożarnej. Tak robią także redaktorzy mediów, w których Pan 
zamieścił swoje ogłoszenie. Podam Panu przykład: na sesji w Kozielicach, 
kiedy podwyższano wynagrodzenie wójtowi, nie było nikogo z redakcji Ży-
cia Pyrzyc, a artykuł na stronie 15 jest, bo tak się Panie Wyrodek pracuje w 
mediach.

 Skoro ja jestem złym dziennikarzem, nierzetelnym, tendencyjnym i tak 
dalej, to jak należy rozumieć zachowanie mediów, w których Pan opubliko-
wał swój tekst, które opatrzyły go następującymi zastrzeżeniami.

Pyrzyceinfo – „Artykuł nie jest materiałem prasowym redakcji Pyrzyce.
Info. Odpowiedzialność za tekst ponosi autor”.

Życie Pyrzyc – „Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłosze-
nia. Przedstawione w nim stanowisko jest wyłącznie opinią jego autora, nie 
jest zaś stanowiskiem ani redakcji, ani wydawcy „Życia Pyrzyc”. Odpowie-
dzialność za treść ogłoszenia ponosi wyłącznie jego autor”.

 Proszę zwrócić uwagę na te zastrzeżenia. Obie redakcje odcięły się od 
tego, co Pan napisał, a przecież Pan jest radnym, który nie kłamie, mówi 
prawdę, nikogo nie szantażuje, nie opluwa, Pan -wzór do naśladowania, a tu 
media, w których zamieszcza tekst i za to płaci, traktują Pan nieufnie. A ja nie 
odciąłbym się od odpowiedzialności za Pana pisaninę, gdyby Pan się do mnie 
zgłosił. No i co, nie żal Panu? Na koniec dodam, że nie zmieniam zdania na 
Pana temat, będzie Pan w Okunicy nadal mieszał, bo taką pewnie ma Pan na-
turę, niech Pan to przemyśli i weźmie się do roboty, bo ludzie do tego Pana 
wybrali i zrób Pan coś dla nich, bo szkoda kadencji i diety,  którą Pan bierze, 
a wtedy ja zmienię zdanie.

Ryszard Tański

Kroi się epistolarna forma mojego porozumiewania się 
z radnym Wyrodkiem. Ośmielę się porównać ją do korespondencji 
między prezydentem Dudą a Macierewiczem. No cóż, jak trzeba to trzeba. 
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   Przypomnijmy historię, która sięga ponad dwa-
dzieścia lat. Od czasu, kiedy odwiercono tu pierw-
szy otwór w latach 90-tych, było wiadomo, że odna-
wialne i zasobne gorące solanki, nadają się do pro-
dukcji energii cieplnej. Początki geotermii w Polsce 
to pierwsze zakłady - Zakopane, Pyrzyce, Mszczo-
nów, które zaczynają wdrażać skomplikowaną, jak na 
ówczesne czasy technologię pozyskania wód geoter-
malnych. Pyrzyce mają dodatkową trudność - wody 
są gorące, ale i bardzo zasolone, co odbija się na kon-
dycji urządzeń i rurociągów. Cała sieć cieplna zbudo-
wana jest z nowoczesnych rur preizolowanych i przy-
łączy, finalne miejsce dostaw - to węzły w budyn-
kach, potem już tylko rozprowadzenie do mieszkań, 
biur, klas szkolnych i sklepów.

Solanka, po oddaniu ciepła w wymiennikach na 
hali ciepłowni, jest z powrotem tłoczona do ziemi, by 
w tej samej warstwie, na głębokości poniżej 1,5 km 
ponownie ogrzać się do temperatury przekraczającej 
64 C, jest więc w pełni odnawialnym źródłem energii.  
Urządzenia mają kontakt z wodą, bogatą w związki 
mineralne i sól, stąd konieczne materiały odporne na 
jej działanie.

Dlatego nowy odwiert GT-1 bis jest budowany  
z użyciem najnowszych technologii i doświadczeń, 
zebranych przez lata nie tylko w Geotermii, ale i przez 
uznane firmy wiertnicze i specjalistów z zakresu geo-
logii w Polsce i na świecie. Wkrótce Geotermia bę-
dzie dysponować pięcioma otworami. Cztery, obec-

Geotermia wierci GT – 1 bis
Z daleka widać wysoką na 30 metrów wiertnię i sztab ludzi pracujących od świtu 

do nocy na terenie pyrzyckiej Geotermii, to budowa kolejnego odwiertu GT-1 bis.

nie istniejące, przeznaczone zostaną do zatłoczenia 
wody, wydobytej nowym otworem GT-1 bis. To duża 
szansa, by poprawić nie tylko wydolność układu geo-
termalnego, zwiększyć produkcję, ale i ustabilizować 
ceny, gdyż do produkcji ciepła będzie przeznaczona 
mniejsza ilość gazu. Ciekawostką jest konstrukcja 
nowego otworu, na głębokości 300 metrów wierce-
nie prowadzone jest pod kątem, a odwiert przyjmie 
trajektorię w kształcie litery „S” i zachowa wystar-
czającą odległość od złóż i starego odwiertu GT-1, by 
wody się nie mieszały.  

Ale to nie koniec zmian w Geotermii, ze względu 
na długotrwałą chorobę i związaną z tym absencję 
obecnego prezesa Stanisława Kulika, zarządzającego 
spółką od początku jej powstania, Rada Nadzorcza na 
posiedzeniu 21 marca uchwaliła wybór na prezesa Za-
rządu -  pana Bogusława Zielińskiego, który również 
pracuje w Geotermii od pierwszych dni, a od lat peł-
nił obowiązki głównego mechanika i kierownika pro-
jektu unijnego, nagrodzonego przez Komisję Europej-
ską w dziedzinie nowatorskich rozwiązań procesów 
zapobiegających kolmatacji otworów geotermalnych.

Geotermia stoi więc przed kolejnymi wyzwa-
niami, a jednym z nich jest zakończenie budowy 
nowego odwiertu geotermalnego, który pod ko-
niec września znajdzie się na mapach wyznaczają-
cych ekologiczne i w pełni odnawialne źródła energii  
w Polsce.

 
       „Oczywiście, że nie szukam zemsty na dy-

rektorach szkoły w Żukowie i Jesionowie. Niektó-
rzy mi zarzucają takie ciągoty, myśląc, że będę się 
mścił za to, że dyrektorzy i szkoły walczyły o swoje 
przetrwanie. Chcę wyjaśnić Panu i mieszkańcom 
Przelewic, że w tych dwóch przypadkach okres, na 
jaki zostali powołani się skończył i naszym, moim 
obowiązkiem było ogłoszenie konkursu na stanowi-
ska dyrektorów w tych placówkach i dotychczasowi 
dyrektorzy mogli w nich wziąć udział. Okazało się, 
że w szkole w Jesionowie do konkursu przystąpiła 
jedna osoba i nie był to dotychczasowy dyrektor. 
A do konkursu na stanowisko dyrektora w szkole 
podstawowej w Żukowie nikt nie przystąpił, obecna 
dyrektor nie złożyła oferty. Mamy teraz problem, 

czy jeszcze raz ogłosić konkurs, czy jakiemuś na-
uczycielowi z Żukowa powierzyć na czas określony 
obowiązki, zastanawiamy się nad tym, co z tym zro-
bić. Powtórzę jeszcze raz, że na nikim się nie msz-
czę.” – odpowiedział na moje pierwsze pytanie 
wójt Przelewic Mieczysław Mularczyk.

PP – Nie boi się Pan, że Niepubliczna Szkoła 
Podstawowa w Przelewicach, która powstanie w 
budynku obecnego gimnazjum, a utworzona zo-
stanie przez stowarzyszenie „Przelewice dla Przy-
szłości” odbierze dzieci, a co za tym idzie subwen-
cję oświatową, przyznawaną na ucznia tym szko-
łom, które już istnieją?

Mieczysław Mularczyk – Liczymy się z tym, 
na razie nie wiemy, jaka ilość dzieci odejdzie ze 
starych szkół podstawowych do nowej szkoły nie-
publicznej. Zamysł stowarzyszenia jest taki, że w 
klasie będzie około 10 dzieci, razy siedem klas to 
mamy 70 dzieci. Obecnie, z tego co wiem, jest dużo 
zapytań rodziców o szczegóły nowej szkoły. Liczę 
się z tym, że w granicach 500 tysięcy złotych budżet 
szkół obecnie działających zostanie uszczuplony. 
Mamy na rozeznanie sprawy trochę czasu, jesz-
cze przez dwa lata będziemy wygaszać gimnazjum, 
będą dowozy do gimnazjum, więc także do szkoły 
nowej szkoły podstawowej, będziemy te koszty ja-
koś dzielić. 

Stowarzyszanie „Przelewice dla Przyszłości”,  
o którym już głośno na oświatowym rynku, zało-
żone zostało w marcu, obecnie czeka na finał re-
jestracji. Prezesem Stowarzyszenia została Renata 
Kozicka, która obecnie pełni funkcję dyrektora 
gimnazjum, a w skład zarządu weszli: Agnieszka 
Wilczak (wiceprezes), Małgorzata Klukowska 
(skarbnik), Edyta Kobus (sekretarz) i Łukasz Mu-

larczyk (członek Zarządu). „Chcemy wystartować 
już we wrześniu tego roku, czekamy tylko na reje-
strację, byliśmy już w kuratorium, gdzie mamy bar-
dzo dużą przychylność do naszej inicjatywy. W tym 
roku będziemy organizować nabór do klas I-VII,  
a roku przyszłym także do klasy VIII. Podczas wa-
kacji będziemy szkołę dostosowywać do wymogów 
klas I – III, ale to nie będą aż tak wielkie koszty, to-
alety dla tych dzieci już są, one były już jak była tu-
taj 17 lat temu podstawówka. Jedna z toalet jest wy-
korzystywana przez przedszkole, a drugą na pierw-
szym piętrze wykorzystamy na potrzeby szkoły. Je-
żeli chodzi o sprawy sanitarne, to nie ma żadnego 
problemu, jeżeli chodzi o klasy, to już mam spon-
sora na wymalowanie wszystkich potrzebnych nam 
klas. W maju rozpoczniemy akcję w celu pozyski-
wania sponsorów na zakup mebli. Jeżeli chodzi  
o korzystanie z obiektu przez stowarzyszenie na 
cele szkoły niepublicznej, to jesteśmy z gminą po 
wstępnych rozmowach, ale nie chcę na razie o nich 
mówić, dopóki nie ustalimy konkretów. Zdajemy 
sobie sprawę, że będziemy stanowili konkurencję 
dla istniejących szkół, ale robimy to, bo jest ta-
kie zapotrzebowanie. Co mają powiedzieć rodzice 
dzieci z Przelewic? Gdyby nie nasza inicjatywa, 
to musieliby wozić dzieci do szkół w innych miej-
scowościach mając we własnej miejscowości taki 
piękny obiekt oświatowy. Jeżeli chodzi o kadrę pe-
dagogiczną, to w większości ją mamy, jedynie na-
uczycieli do klas I-III będziemy musieli zatrudnić” 
– przekazała prezes Renata Kozicka. 

  Wstępną deklarację zapisania dziecka do 
szkoły niepublicznej można zgłaszać pod nr tel. 
91/5643160 lub bezpośrednio w sekretariacie gim-
nazjum.                  PP

Wójt Przelewic szuka zemsty? 

„Mamy sporo do roboty, musimy myśleć o zda-
niach na dziś, ale i wybiegać planami daleko do 
przodu, gdyż działalność geotermalna wymaga dłu-
gofalowego planowania i przewidywania. Najbliż-
sze nasze zadanie, to włączenie do eksploatacji no-
wego otworu, a także planowanie do podłączenia do 
naszego systemu elektrociepłowni, która w roku przy-
szłym stanie obok geotermii’ – powiedział nam Bogu-
sław Zieliński prezes Geotermii Pyrzyce.  

 

Prezes Geotermii Pyrzyce - Bogusław Zieliński
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31 marca 2017 r. w siedzibie Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach odbyły się eli-
minacje powiatowe XXXX edycji Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA 
POŻAROM”.                                             

  W konkursie uczestniczyło 21 uczniów w trzech gru-
pach wiekowych (szkoły podstawowe – 7 osób, gimna-
zja – 8 osób, szkoły ponadgimnazjalne – 6 osób). Uczest-
nicy Turnieju zostali wyłonieni w drodze eliminacji prze-
prowadzonych w gminach: Warnice, Bielice, Przelewice i 
Pyrzyce. Turniej składał się z testu pisemnego oraz finału 
praktycznego. 

Wyniki eliminacji powiatowych:
I grupa: 

1 miejsce: Daniel Świątek -Szkoła Podstawowa w Brzesku
2 miejsce: Sabina Matuszewska - Zespół Szkół Publicz-
nych w Bielicach
3 miejsce: Laura Kubacka - Zespół Szkół Publicznych  
w Bielicach

II grupa: 
1 miejsce: Natalia Sołtysiak - Społeczne Gimnazjum  
w Pyrzycach 
2 miejsce: Alicja Wójcicka - Społeczne Gimnazjum  
w Pyrzycach 
3 miejsce: Katarzyna Stańczak - Zespół Szkół Publicznych 
w Bielicach

III grupa: 
1 miejsce: Paulina Kaczmarek - Zespół Szkół Nr 1  
w Pyrzycach
2 miejsce: Kacper Siepka - Zespół Szkół Nr 1 w Pyrzycach
3 miejsce: Karolina Plaskota - Zespół Szkół Nr 1  
w Pyrzycach

Nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego ufun-
dowali: Nadleśnictwo Myślibórz, Komendant Powiatowy 
PSP w Pyrzycach, Gmina Warnice i Gmina Bielice.                                                                                                                                        

Do eliminacji wojewódzkich XXXX edycji Ogólnopol-
skiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPO-
BIEGA POŻAROM”, które odbędą się 23 kwietnia 2017 r. 
w Połczynie Zdroju zakwalifikowali się zwycięzcy w po-
szczególnych grupach wiekowych.

Opracowanie: mł. bryg. Artur Winarski, KP PSP 
Pyrzyce

Zdjęcia: st. sekc. Agnieszka Krutin, KP PSP Pyrzyce

Będzie bezpieczniej
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Wielkanoc to szczególne święto 
dla chrześcijan, stąd zapewne 

powszechny osąd o tzw. „wyższości Świąt 
Wielkiej Nocy nad Świętami Bożego Na-
rodzenia”. Inne nazwy tego święta to: Nie-
dziela Wielkanocna, lub jeszcze inaczej 
- Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie 
Pańskie, w prawosławiu: Paschato.  Wcze-
śnie podsumowując: Wielkanoc to najstar-
sze i najważniejsze święto chrześcijań-
skie upamiętniające misterium paschalne 
Jezusa Chrystusa, jego mękę, śmierć  
i zmartwychwstanie. Święto jest obcho-
dzone przez wszystkie odmiany Kościo-
łów chrześcijańskich zachowujących  tzw. 
Nicejskie wyznanie wiary (325 r.). Roz-
winęło się od święta obchodzonego w du-
chu i prawdzie w ramach żydowskich ob-
rzędów Pesach. Następnie, po oddzieleniu 
Kościoła od Synagogi, stało się prostym 

Wielkanoc

dorocznym świętem poprzedzonym jednym lub 
kilkoma dniami postu, sprawowanym jako cało-
nocne czuwanie (Wigilia Paschalna), w czasie 
którego opowiadano historię zbawienia zwień-
czoną w wydarzeniach paschalnych z udzia-
łem Jezusa Chrystusa i składano eucharystyczną 
ofiarę prawdziwego Baranka (por. Orędzie pas-
chalne) – Syna Bożego. A ostatecznie przybrało 
formę trzydniowego obchodu tzw. Triduum pas-
chalnego, poprzedzonego czterdziestodniowym 
okresem przygotowania (Wielki post) i kontynu-
owanego radosną celebracją pięćdziesięciu dni 
okresu wielkanocnego, aż do święta Zesłania 
Ducha Świętego.

Obrzędy Wigilii Paschalnej, Wielkiej 
Nocy par excellence, stanowiącej serce 

Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, jak 
ukazują np. przepisy obrządku rzymskiego, roz-
poczynają się w sobotę po zapadnięciu zmroku. 
„Nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie 

noc, a należy je zakończyć przed świtem”. 
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
jest wspominana w ciągu roku liturgicznego 
poprzez świętowanie niedzieli. Jak się wy-
raził Jan Paweł II w liście Dies Domini, nie-
dziela jest „paschą tygodnia, podczas któ-
rej świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad 
grzechem i śmiercią, dopełnienie w Nim 
dzieła pierwszego stworzenia i początek 
nowego stworzenia.
/wykorzystano zasoby internetowe/

Widoczny na rycinie kościół, to 
oczywiście świątynia parafii 

rzymskokatolickkiej pw. św. Ottona w Py-
rzycach, w czasach kiedy zawiadywał nią 
ks. Bonifacy Piecha (19 listopada 1910 – 
lipiec 1920). Widokówka została wysłana 
w 1911 roku z poczty w Pyrzycach do od-
biorcy w Hamburgu (Rostock Str. 39).  Wy-
dawca nieznany.
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Które obrzędy i zwyczaje 
wielkanocne pielęgnowane są 
w Pani/ Pana domu?

Przestrzegamy postu, w piątki 
zawsze o nim pamiętamy. Jajka 
maluje mama, a święconkę 
do poświęcenia nosi siostra. 

Święta rodzinnie jak zawsze, 
uroczyste śniadanie, lekki dyngus, 
malowanie jajek. Palmę kupujemy 
zawsze u ministrantów. 

Żona u nas maluję jajka, ja 
obieram cebulkę, a jak już koszy-
czek ze święconką przygotowany, 
to córka i żona noszą do poświęce-
nia. Oczywiście w pierwszy dzień 
świąt nie może zabraknąć uroczy-
stego śniadania w gronie rodziny. 
 

Jak święta to oczywiście śnia-
danie w gronie rodziny, gotową 
święconkę do poświęcenia noszą 
ze strony brata, a na Niedzielę Pal-
mową palmy kupujemy gotowe. 
 

Sam jestem, dzieci dorosłe, 
żony już nie mam, więc ze znajo-
mymi świętuję. Dyngusa nie ma,  
a palmę do poświęcenia kiedyś ku-
powałem teraz już nie.

Pod takim tytułem można było przeczytać Komu-
nikat Prezydium Zachodniopomorskiej Rady Woje-
wódzkiej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidar-
ność” w związku z protestem Pyrzyckiego Stowarzy-
szenia Gospodarstw Rodzinnych Poszkodowanych 
przez Agencję Nieruchomości Rolnych kierowanego 
przez Wacława Klukowskiego zorganizowanego w 
dniu 23 marca 2017 roku. Oto jego fragmenty -  „Pro-
testujący członkowie Stowarzyszenia żądają, między 
innymi, odwołania prezesa Agencji Nieruchomości 
Rolnych p. Waldemara Humięckiego oraz całego kie-
rownictwa Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie. 
Nie zgadzamy się z oceną sytuacji ani z prezentowaną 
przez protestujących argumentacją. Pozytywnie oce-
niamy działalność Agencji Nieruchomości Rolnych i 
zdajemy sobie sprawę, że jest to dopiero początek ko-
rzystnych zmian. Pozytywnie oceniamy postulat po-
wołania komisji sejmowej do spraw zbadania procesu 
przekształceń własnościowych w obszarze nierucho-
mości po byłych Państwowych Gospodarstwach Rol-
nych. Postulat taki zgłaszamy od wielu lat. Argumen-
tacja rolników ze Stowarzyszenia kierowanego przez 
W. Klukowskiego świadczy, w naszej ocenie, o nie-
zrozumieniu tego, co dzieje się od końca 2015 roku 
w obszarze gospodarowania gruntami rolnymi. Ocze-
kujemy od Was merytorycznego stanowiska. Dziś, 
w naszej ocenie, szkodzicie środowisku. Pragniemy 
przypomnieć protestującym w dniu 23.03.2017 r., że 
sprawa aresztowania i oskarżenia pyrzyckich rolni-
ków nie jest tylko waszą sprawą! NSZZ RI „Solidar-
ność” podjęła się organizacji protestu przed Proku-
raturą Okręgową w Szczecinie w geście solidarno-
ści z aresztowanymi oraz ich rodzinami. Nie wszyscy 
nas wtedy popierali. Jednym z organizatorów protestu 
był Jan Białkowski, którego dziś oskarżacie o zdradę 
środowiska i naszych ideałów! To jest haniebne! Dziś 
nie zgadzamy się z Wami, ale nie odmawiamy Wam 
prawa do protestu. Chcemy poznać tylko Wasze argu-
menty. Dziś operujecie hasłami. Są one, w naszej oce-
nie, niespójne i nie przystają do obecnej rzeczywisto-
ści. Argument protestującego rolnika, że chce praco-
wać w Polsce, a nie wyjeżdżać za chlebem za granicę 
jest w 2017 roku niewystarczający.  NSZZ RI „Soli-
darność”, wspólnie z organizacjami rolniczymi i rol-
nikami, wspierającymi nasz protest doprowadziła do 
zmian ustawowych, do których teraz tak chętnie przy-
znaje się prezes Pyrzyckiego Stowarzyszenia Gospo-
darstw Rodzinnych Poszkodowanych przez Agencję 
Nieruchomości Rolnych Wacław Klukowski. Spotyka 
się z wojewodą, zwalania prezesa ANR i apeluje do 
Premier Rządu RP. W czyim imieniu?” Takiej treści 
komunikat rozsyłał w imieniu prezydium Edward Ko-
smal, przewodniczący ZRW NSZZ RI „Solidarność”.

   O stanowisko w tej sprawie poprosiłem Wacława 
Klukowskiego, którego, jak widać powyżej, Solidar-
ność w działaniach nie popiera – „Jako prezes Py-
rzyckiego Stowarzyszenia Gospodarstw Rodzinnych 
Poszkodowanych przez Agencję Nieruchomości Rol-
nych ze zdziwieniem przyjmuję komunikat NSZZ So-
lidarność z dn.23.03.2017r. Pragnę podkreślić, iż po-
stulaty kierowane były na ręce pana Jana Białkow-
skiego – dyrektora ANR w Szczecinie z prośbą o prze-
kazanie na ręce pana Waldemara Humięckiego - pre-
zesa ANR w Warszawie. Pytania dotyczące funkcjo-
nowania Oddziału ANR w Szczecinie- do w/w dyrek-
tora, zaś petycja złożona została na ręce pana Krzysz-
tofa Kozłowskiego, Wojewody Zachodniopomorskiego 
z prośbą o przekazanie pani Beacie Szydło-Prezes 
Rady Ministrów. Pan wojewoda pismem znak: BZK-
2.6110.7.2017.JK niezwłocznie tj. 23.03.2017r. prze-
kazał petycję. Jak widać, w żadnym momencie stroną 

nie popiera najazdu Klukowskiego
Rolnicza Solidarność

nie był związek zawodowy, który próbuje kontestować postulaty 
Pyrzyckiego Stowarzyszenia Gospodarstw Rodzinnych Poszko-
dowanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Zdumiewa-
jące jest także tempo reakcji związku, który tego samego dnia 
zdążył zwołać Radę Wojewódzką i wydać komunikat. Przypo-
minam, iż statut związku mówi o obronie interesów rolników. 
Skoro jest jednak inaczej to uważam, że Związek publicznie po-
winien zadeklarować odpowiedzialność za poczynania dyrek-
tora. Jednak najbardziej zaskakuje informacja oddziału ANR w 
Szczecinie, która nawet protest wyprzedza. Oczywiście Pyrzyc-
kie Stowarzyszenie nie pytało o statystykę, lecz o konkrety, które 
się pod nią kryją a których nie otrzymaliśmy od prawie półto-
rej roku. I to jest jeden z wielu powodów, dla których powstało 
Pyrzyckie Stowarzyszenie i odbył się protest. Innymi są niepra-
widłowości w obrocie dzierżawionymi gruntami oraz zaniecha-
nia obecnego dyrektora oddziału dotyczące bardzo poważnych 
skutków dla Skarbu Państwa, oraz Gospodarstw Rodzinnych 
wynikających z braku właściwego nadzoru dzierżaw i sprze-
daży gruntów przez urzędników podległych i poprzednie dyrek-
cje. Nie bez znaczenia jest fakt, że to właśnie ANR jest stroną 
w sprawie oskarżenia ,,Pyrzyckich Rolników”, bez których 
protestu wszystkie ziemie w powiecie Pyrzyckim byłyby sprze-
dane, także z naruszeniem prawa. Pragnę także przedstawić 
inny punkt widzenia odnośnie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży 
gruntów rolnych.  Celem ustawy było wyeliminowanie zjawisk 
patologicznych w obrocie gruntami. Niestety, to nie ci co spe-
kulowali i ci co im pomagali są pokrzywdzeni, lecz rolnicy, któ-
rych dotyka zakaz, to pokazuje słabość Państwa w walce z pa-
tologią. Nie może być tak, że wymiar sprawiedliwości oskarża 
sprowokowanych rolników, mających marginalny wpływ na 
patologiczne działanie ANR, a jednocześnie w znacznej mie-
rze opiera się na zeznaniach kombinatorów pracujących na 
rzecz obcego kapitału i czynnie pomagających im urzędnikom. 
Z całą pewnością każda ze stron ma swój interes. Odsyłam do 
sprawozdania z kontroli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
znak. DKN.WK.58382015.IB i licznych wystąpień pokontrol-
nych NIK nierealizowanych do chwili obecnej przez ANR. Na-
sze obawy budzi fakt łączenia struktur ARN z ARR, w kwestii 
zabezpieczenia dokumentów ANR.  Tak czy inaczej, ani Rząd 
pani Premier Beaty Szydło, ani rolnicy nie powinni się obawiać 
komisji śledczej, o którą wnioskujemy. Mamy prawo nie tylko 
moralne, aby publicznie wskazać i napiętnować patologię,  
a oceną dla przestrogi potomnych niech zajmą się sądy. W inte-
resie nas wszystkich jest przejrzystość procedur, mam nadzieję, 
że nie wymagamy zbyt wiele. Jeśli jednak związek uważa ina-
czej, to cóż tu komentować? Prawo pozwala protestować,  
a Pyrzyckie Stowarzyszenie Gospodarstw rodzinnych po pro-
stu z niego skorzystało.  Protest miał w zamyśle nie szkodzić 
mieszkańcom Szczecina i nie powodować utrudnień. Dzięki 
profesjonalnej pracy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie 
nam się to udało i to już samo w sobie zaprzecza stwierdzeniu 
,,najazd.” Czy to jest ,,szkodzenie środowisku”? Proszę niech 
każdy oceni sam. Obecnie musimy zbierać środki finansowe na 
pomoc rolnikom w płaceniu kar finansowych i czynnie pomóc 
w sądzie. Trzeba mieć bardzo dużo złej woli albo ignorancji, 
żeby tych problemów się wymiksować”.

                                         Z poważaniem Wacław Klukowski
W miniony piątek w szczecińskim sądzie stawili się rol-

nicy z powiatu pyrzyckiego, to posiedzenia miało rozpocząć 
długo oczekiwany proces, ustalić zasady procedowania, ale się 
nie udało, do sądu nie stawiło się dwóch oskarżonych rolników 
i z tego powodu proces się nie rozpoczął. Sąd jednak z całej 
sprawy wyłączył   6 oskarżonych, uznając ich sprawy za mniej 
ważne i skierował ich do osądzenia w Pyrzycach. „Nie wolno 
osądzać i potępiać oskarżonych rolników, oni walczyli o pol-
ską, pyrzycką ziemię i lepiej, żeby ci, którzy już próbują wydać 
wyroki zamilkli. Oskarżonych rolników należy wspierać moral-
nie, ale i jeżeli ktoś może finansowo, czeka nas długa walka 
przed sądem o oczyszczenie z zarzutów i tego będziemy się trzy-
mać” – powiedział po rozprawie Wacław Klukowski.

RT 
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Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy 
przyniosą wszystkim same radosne i szczęśliwe dni 

oraz będą doskonałą okazją 
do spędzenia wspaniałych chwil w gronie rodziny.
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA
Od tej sesji wójt Gminy Ko-

zielice Piotr Rybkowski może po-
chwalić się wynagrodzeniem w wy-
sokości: 11.170,00 zł brutto w tym:
1. Wynagrodzenie zasadnicze
 - 5.800,00 zł,
2. Dodatek funkcyjny - 1.900,00 zł
3. Dodatek specjalny w wysokości 
30 % łącznie wynagrodzenia zasadni-
czego i dodatku funkcyjnego 
- 2.310,00 zł,
4. Dodatek za wysługę lat w wyso-
kości 20% wynagrodzenia zasadni-
czego tj. - 1.160,00 zł  

Wynagrodzenie miesięczne wójta 
Gminy Bielice Lecha Twardow-
skiego wynosi – 8.520 zł brutto

 1. Wynagrodzenie zasadnicze
- 4.800,00 zł
2. Dodatek funkcyjny - 1.500,00 zł
3. Dodatek specjalny w wysokości 
20% łącznie wynagrodzenia zasadni-
czego i dodatku funkcyjnego
- 1.260,00 zł
4. Dodatek za wieloletnią pracę w 
wysokości 20% wynagrodzenia za-
sadniczego -  960,00 zł

Wynagrodzenie wójta  Gminy
Przelewice Mieczysława Mularczyka 
wynosi – 8.097 zł brutto
1.Wynagrodzenie zasadnicze w kwo-
cie - 4.682,00 zł
2. Dodatek funkcyjny - 1.600,00 zł 
3. Dodatek specjalny w wysokości  
20 % wynagrodzenia zasadniczego  
i dodatku funkcyjnego -1.256,40 zł 
4. Dodatek za wysługę lat w wysoko-
ści 12 % od wynagrodzenia zasadni-
czego - 561,84 zł

Wynagrodzenie wójt Gminy 
Warnice Anny Hackiewicz Gębskiej 
wynosi – 10.257 zł

1. Wynagrodzenie zasadnicze 
- 5.850,00zł,

2. Wysługa lat 12% - 702,00zł
3. Dodatek funkcyjny - 1.500,00zł
4. Dodatek specjalny - 2.205,00zł. 

Wynagrodzenie Burmistrza Li-
pian Krzysztofa Boguszewskiego 
wynosi – 9.040 zł brutto
1.Wynagrodzenie zasadnicze - 5.000 
zł
2. Dodatek funkcyjny - 1.700 zł
3. Dodatek stażowy (20%) - 1.000 zł
4. Dodatek specjalny (20%) - 1.340 zł

Wynagrodzenie Burmistrz Py-
rzyc Marzeny Podzińskiej wynosi – 
9.876 zł brutto

1. Wynagrodzenie zasadnicze w 
kwocie - 5.340,00 zł
2. Dodatek stażowy w wysokości 
20 % wynagrodzenia zasadniczego 
-1.068,00 zł
3. Dodatek funkcyjny w kwocie 
 - 2.000,00 zł

4. Dodatek specjalny w wysokości 20 
% wynagrodzenia zasadniczego i do-
datku funkcyjnego -1.468,00 zł

A teraz apanaże powiatowe:

Wynagrodzenie Starosty Pyrzyc-
kiego Stanisława Stępnia wynosi – 
9.152 zł brutto
1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwo-
cie – 4.425,00 zł
2. Dodatek stażowy w wysokości 
- 885,00 zł
3. Dodatek funkcyjny w kwocie 
 - 1.480,00 zł
4. Dodatek specjalny – 2.362,00 zł  

Wynagrodzenie wicestarosty  
Bartłomieja Królikowskiego – 7.748 
zł brutto
1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwo-
cie – 4.226,00 zł
2. Dodatek stażowy w wysokości 
-247,00 zł
3. Dodatek funkcyjny w kwocie 
 - 1.430,00 zł
4. Dodatek specjalny – 1.944,00 zł  

Wynagrodzenie członka Za-
rządu Powiatu Pyrzyckiego Miłosza 
Łuszczyka – 6.105 zł brutto
1. Wynagrodzenie zasadnicze w kwo-
cie – 3.300,00 zł
2. Dodatek stażowy w wysokości 
-561,00 zł
3. Dodatek funkcyjny w kwocie 
 - 1.100,00 zł
4. Dodatek specjalny – 1.144,00 zł  

Tak wyglądają uposażenia sa-
morządowców w naszym powiecie, 
dwaj samorządowcy ze względu na 
sprawowane wcześniej obowiązki, 
mają trochę lżej i nie muszą mocno 
cisnąć radnych o podwyżki, są to 
wójt Gminy Bielice Lech Twardow-
ski, który wypracował sobie emery-
turę wojskową i w oświadczeniu ma-
jątkowym za rok 2015 podał roczną 
emeryturę w wysokości 89.934 zł, 
podobna sytuację ma członek Za-

rządu Powiatu Pyrzyckiego Mi-
łosz Łuszczyk, który pobiera mie-
sięcznie 2.460 zł emerytury poli-
cyjnej (tak wynika z oświadczenia 
majątkowego). 

Podsumowując wynagrodzenia 
samorządowców to najlepiej obec-
nie wynagradzany jest przez miesz-
kańców wójt Kozielic Piotr Rybkow-
ski, który zarabia 11.170,00 zł brutto, 
drugim w kolejności jest wójt Gminy 
Warnice Anna Hackiewicz Gębska  
z wynagrodzeniem 10.257 zł, na trze-
cim miejscu Burmistrz Pyrzyc Ma-
rzena Podzińska z pensją  9.876 zł 
brutto, na czwartym Starosta Py-
rzycki Stanisław Stępień  z wynagro-
dzeniem 9.152 zł brutto. Piąte miej-
sce z wynagrodzeniem 9.040 zł brutto 
zajmuje Burmistrz Lipian Krzysz-

tof Boguszewski, szóste miejsce na-
leży do wójta Gminy Bielice Lecha 
Twardowskiego z wynagrodzeniem 
8.520 zł brutto, na siódmym miej-
scu z wynagrodzeniem 8.097 zł 
brutto znalazł się naszym rankingu 
wójt Gminy Przelewice Mieczysław 
Mularczyk. I na końcu z najgorszym 
wynagrodzeniem znaleźli się wicesta-
rosta Powiatu Pyrzyckiego Bartłomiej 
Królikowski pensja wynosi 7.748 zł 
brutto i członek Zarządu Powiatu Py-
rzyckiego Miłosz Łuszczyka, któ-
rego wynagrodzenie wynosi zaledwie 
6.105 zł brutto.   

Jak napisałem na wstępie media 
powracają do tematu wynagrodzeń 
samorządowców wtedy, kiedy coś się 
zmienia no i Rada Gminy Kozielice 
sprowokowała temat.

Zaglądamy 
do kieszeni 
samorządowców

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 8/2017, nr 9/2017, 
nr 10/2017, nr 11/2017, nr 12/2017, nr 13/2017, nr 14/2017,   
nr 15/2017, nr 16/2017 przeznaczonych do sprzedaży oraz do 
oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę zgod-
nie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sposobu  
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nie-
ruchomości z dnia 14 września 2004 r.  

dokończenie ze str.1
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

8 marca Samorządowe Kolegium Odwoław-
cze w Szczecinie uchyliło zaskarżoną decyzję Bur-
mistrza Lipian Krzysztofa Boguszewskiego doty-
czącą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego dla inwestycji polegającej na budowie sta-
cji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska 
S.A. i przekazała sprawę organowi pierwszej in-
stancji, czyli burmistrzowi Lipian do ponownego 
rozpoznania. 

Należy powtórzyć, że dzieje się to już po raz 
drugi, ponieważ burmistrz Lipian po protestach 
mieszkańców Lipian już dwukrotnie odmawiał 
wydania decyzji na lokalizację wieży GSM i teraz 
po raz drugi Samorządowe Kolegium Odwoław-
cze w Szczecinie decyzję burmistrza Lipian uchy-
liło. Od powyższej decyzji burmistrza odwołania 
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Szczecinie złożyli: inwestor reprezentowany przez 
pełnomocnika adwokata Wojciecha Zielonackiego 
oraz Roman Bartoszewski, właściciel terenu inwe-
stycji przy ulicy Myśliborskiej, na którym plano-
wana jest budowa wieży GSM. Burmistrz Lipian, 
odmawiając wydania decyzji o inwestycji w tym 
miejscu stwierdził, że – „…forma wnioskowanej 
inwestycji zaburzy ład przestrzenny i architekto-
niczny, co jest sprzeczne z art. 2 pkt 1 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pla-
nowany maszt będzie stanowił istotną dominantę 
wysokościową w otoczeniu działek rolnych i zabu-
dowy mieszkaniowej i zmieni charakter przestrzeni 
poprzez wprowadzenie elementów niezwiązanych  
z charakterem istniejącej zabudowy” Pełnomocnik 
telefonii komórkowej Orange Polska S.A. wska-
zał, że – „…organ pierwszej instancji (Burmistrz 
Lipian) po raz drugi uznał, że decyzja lokaliza-
cyjna powinna być zgodna ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego. Takie stanowisko organu jest sprzeczne z za-
sadą demokratycznego państwa prawa oraz z art. 
87 ust. 2 Konstytucji RP wskazującym na źródła 
powszechnie obowiązującego prawa. Przywołany 
wyrok NSA jest wyjątkiem w ugruntowanym już 
orzecznictwie sądów administracyjnych oraz dok-
trynie (tu wskazane orzeczenia NSA prezentujące 
przeciwne stanowisko). Organ pierwszej instancji 
zignorował wskazania Kolegium zawarte w decyzji 
z dnia 07.06.2016 r., natomiast uznając inwestycję 
za zagrażającą zdrowiu i obniżającą komfort życia 
mieszkańców nie podał argumentów przemawiają-
cych za takim ustaleniem”

Drugi skarżący negatywną decyzję burmistrza 
Lipian, Roman Bartoszewski podniósł w odwoła-
niu, że „ …..inwestycja miałaby powstać poza te-
renem miasta, na gruncie rolnym klasy IV. Wskazał 
również na dwie inne wieże telefonii komórkowej, 
postawione w samym mieście Lipiany, pomiędzy 
budynkami mieszkalnymi oraz na pisemne popar-
cie dla inwestycji grupy 74 mieszkańców”.

W decyzji Samorządowego Kolegium Odwo-
ławczego w Szczecinie czytamy dalej, że – „Bur-
mistrz Lipian nie tylko nie podał, w oparciu o ja-
kie dowody dokonał ustaleń faktycznych, ale i z na-

Decyzja o wieży GSM powróciła do Lipian
ruszeniem art. 56 ustawy nie 
wskazał przepisów prawa po-
wszechnie obowiązujących, 
które w jego ocenie naru-
sza inwestycja. Burmistrz Li-
pian oparł swoje rozstrzy-
gnięcie na sprzeciwie lokal-
nych mieszkańców, postano-
wieniach Studium oraz dys-
pozycji art. 2 pkt 1 ustawy” 
….. „…Zatem, co wyłożono 
powyżej, decyzja Burmistrza 
Lipian odmawiająca ustale-
nia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego została wydana  
z naruszeniem prawa, gdyż  
w całości została oparta na 
argumentach pozaprawnych. 
Organ pierwszej instancji 
nie przeanalizował, czy pla-
nowana przez inwestora in-
westycja jest możliwa do re-
alizacji na wskazanej działce  
i na danym obszarze analizowanym oraz nie wska-
zał istotnych przesłanek uzasadniających orze-
czoną odmowę. Nie wyjaśnił także podstawy praw-
nej rozstrzygnięcia zgodnie z wymogami art. 107 
§ 3 k.p.a.”

W interesie mieszkańców, którzy się do mnie 
zwrócili dwukrotnie odmawiałem wydania decy-
zji dla budowy wieży GSM, teraz rozpoczynamy 
procedowanie od początku, strony muszą przedło-
żyć nowe dokumenty i na ich podstawie podejmę 
ostateczną decyzję. Ale jak widać nie będzie to 
proste, mieszkańcy w tej kwestii są bardzo po-
dzielni” – powiedział burmistrz Krzysztof Bogu-

O wyrzucaniu w miejsca ustronne nieczy-
stości usuniętych wcześniej z powiatowych ulic 
Pyrzyc przez pracowników firmy WALDIX pi-
saliśmy w poprzednim numerze. Czekaliśmy na 
informację o tym, jak do tego zachowania usto-
sunkują się właściciele firmy, wezwani do wy-
jaśnień przez Starostę Pyrzyckiego Stanisława 
Stępnia. 

Dziś jest ona w naszej redakcji i możemy sta-
nowisko firmy sprzątającej Pyrzyce przedsta-
wić czytelnikom -  „Przedsiębiorstwo Usługowo - 
Handlowe „WALDIX” Grażyna Haręża z siedzibą 
w Szczecinie, przy ul. Ku Słońcu 22c/l, w odpowie-
dzi na pismo 7161.12017. MŁ z dnia 06.03.2017r. 
bardzo przeprasza za zaistniałą sytuację. Prze-
prowadzone wewnątrz firmy działania wyjaśnia-
jące potwierdziły, że opisane zdarzenie było samo-
wolnym działaniem pracownika firmy, który został 
za czyn ukarany mandatem karnym wystawionym 
przez Straż Miejską w Pyrzycach oraz została mu 
nałożona kara wynikająca z regulaminu wewnętrz-

nego firmy. Jednocześnie informuję, że zgodnie z 
zapisami umowy ZDP.253.32.2015 z dnia 18 li-
stopada 2015 roku mamy zawartą umowę ze Skła-
dowiskiem Odpadów EKO - MYŚL w m. Dalsze, 
gdzie dostarczane są, w celu ich unieszkodliwie-
nia, odpady komunalne pochodzące z realizacji 
w/w umowy. Ponadto pragnę zapewnić, że ujaw-
niony incydent był zdarzeniem jednorazowym, bul-
wersującym także dyrekcję oraz pozostałych pra-
cowników firmy, gdyż do tej pory PUH WALDIX 
miało nieposzlakowaną opinię oraz doskonałe re-
ferencje nie tylko z miasta Pyrzyce, ale również ze 
Szczecina i Polic, gdzie świadczymy swoje usługi. 
Reasumując, jeszcze raz pragnę w imieniu swoim  
i wszystkich pracowników firmy przeprosić za za-
istniałą sytuację”.

Temat uznajemy za zamknięty i liczymy na to, 
że WALDIX w Pyrzycach będzie już tylko sprzą-
tał, a nie brudził.

PP

WALDIX bije się
w przybrudzone piersi 

szewski. „Będziemy protestować nie pozwolimy na 
postawienie kolejnej anteny w tym miejscu. Planu-
jemy zorganizowanie spotkania mieszkańców w tej 
sprawie, przygotowujemy się też od strony praw-
nej. Jeżeli doszłoby do postawienia wieży GSM, to 
będziemy domagać się odszkodowania z tytułu ob-
niżenia wartości naszych nieruchomości od Pana 
Bartoszewskiego. Protest będzie koordynować  
Stowarzyszenie Skuteczny Samorząd działający  
w Lipianach” - powiedział PP wiceprezes Skutecz-
nego Samorządu Ireneusz Dykiert.

PP 
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Wszystkim naszym Klientom życzymy zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, obfitości na świątecznym stole 

oraz wiosennego nastroju

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta 
liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Pożar traw 
oznacza zniszczenie miejsc lęgowych wielu gatunków gnieżdżą-
cych się na ziemi i w krzewach ptaków. Palą się gniazda już 
zasiedlone, a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubia-
nych przez wszystkich skowronków). Płomienie niszczą miejsca 
bytowania zwierzyny łownej, m.in. bażantów, kuropatw, zajęcy,  
a nawet saren, jeleni czy dzików. Niejednokrotnie od palącego 
się poszycia gleby, zajmują się torfowiska. Pożary torfu są wy-
jątkowo trudne do ugaszenia, mogą trwać nawet kilka miesięcy. 
Torfowiska na regenerację potrzebują kilku tysięcy lat. Często 
pożar traw przenosi się na sąsiadujące lasy, niszcząc bezpow-
rotnie cenne drzewostany. Spalony las regeneruje się kilkadzie-
siąt lat.

Ziemia na „wypaleniskach” wbrew temu, co sądzą zwo-
lennicy wypalania traw staje się jałowa. Ogień hamuje asymi-
lację azotu z powietrza oraz proces gnicia pozostałości roślin-
nych, które tworzą urodzajną warstwę gleby. Przy wypalaniu 
giną mrówki. Owady te zjadając resztki roślinne i zwierzęce uła-
twiają rozkład masy organicznej i wzbogacają warstwę próch-
nicy, „przewietrzają” glebę. Jedna kolonia mrówek może znisz-
czyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. W pożarach 
traw giną biedronki, zjadające mszyce. Ogień uśmierca dżdżow-
nice, które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej wła-
ściwości. Płomienie i dym zabijają pszczoły i trzmiele, co powo-
duje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, a w konsekwen-
cji obniżenie plonów roślin. Wypalona łąka potrzebuje kilku lat 
na regenerację.

Zakaz wypalania traw jest jednym z „Wymogów dobrej 
kultury rolnej”. Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu, grozi 

zmniejszenie należnej wysokości wszystkich rodzajów do-
płat bezpośrednich o 3%. Jeśli zostanie stwierdzone, że rol-
nik wypalał trawy na którymkolwiek z uprawianych przez 
niego gruntów, o tyle mogą być pomniejszone jednolita 
płatność obszarowa, płatność cukrowa, płatność do pomi-
dorów, przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich, 
płatności do krów i owiec, specjalna płatność obszarowa do 
powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych 
drobnonasiennych.

Ustawa o ochronie przyrody i ustawa o la-
sach zabrania wypalania traw na łąkach, pozostało-
ści roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych  
i rowach przydrożnych. Sprawcy podpalenia grozi grzywna 
do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowią-
cego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od roku do 
10 lat więzienia.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

w Pyrzycach

Kampania 
„STOP pożarom traw” 
2017
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Według Prokuratury Okręgowej w Kosza-
linie, Mirosław S. w 2010 roku przyjął blisko 
23 tysiące złotych i złotą biżuterię w zamian 
za ujawnienie tajnych informacji ze śledztwa 
toczącego się w prokuraturze, którą kierował. 
Miał także zażądać 20 tysięcy złotych za dopro-
wadzenie do uwolnienia z aresztu podejrzanego 
za rozbój. W miniony czwartek sąd w Szczecinie 
zakończył trwający dwa lata przewód sądowy. 

Foto: Tomasz Duklanowski

Wyrok w sprawie pyrzyckiego prokuratora 
za dwa tygodnie

„W moim przekonaniu, w sytu-
acji, kiedy mamy do czynienia z za-
rzutem dotyczącym przyjmowania 
korzyści majątkowej przez funkcjo-
nariusza publicznego, szczególnie 
prokuratora, kara trzech lat pozba-
wienia wolności o charakterze bez-
względnym jest adekwatna i wydaje 
mi się, że jest karą sprawiedliwą” 

- mówił podczas rozprawy przedstawiciel Prokuratury Okrę-
gowej w Koszalinie Wojciech Zawiślak. Prokurator Mirosław 
S. nie przyznaje się do winy, twierdzi, że zeznania jego byłej 
partnerki, które go obciążają, są niewiarygodne, a nagrana roz-
mowa, podczas której domaga się od partnerki korzyści ma-
jątkowej w zamian za wyciągnięcie jej syna z aresztu, została 
sfingowana. „Nie wziąłem jakiejkolwiek łapówki ani nie żąda-
łem wręczenia jakichkolwiek pieniędzy. Tak jak już wcześniej 
powiedziałem, nie dopuściłem się tego czynu. Zostałem uka-
rany, ponieważ straciłem pracę, dobre imię i zdrowie” - mówił 
na sali rozpraw Mirosław S. Prokurator zażądał kary trzech lat 
bezwzględnego więzienia dla byłego szefa Prokuratury Rejo-
nowej w Pyrzycach Mirosława S.

PP
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Treść ogłoszenia

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

KUPON  NA  DARMOWE  OGŁOSZENIE  
DROBNE Sprzedam mieszkanie 

3 pokojowe 73m2 w Pyrzycach 
kontakt 692 561 929

Sprzedam 
dwupokojowe mieszkanie wła-
snościowe o pow. 37 m2 w Lipia-
nach w blokach przy ul. Sienkiewi-
cza. Mieszkanie na drugim piętrze, 
zadbane, niski czynsz, piwnica. 
Cena 85 000. Telefon kontaktowy 
697982134. 

Piramida wiatrakowa Bielic i Kozielic
Rozpoczęty przez naszą redakcję temat elek-

trowni wiatrowych w Kozielicach i Bielicach roz-
kręca się. Na bazie naszego pierwszego artykułu 
realizowane są programy telewizyjne i radiowe, 
my natomiast staramy się dalej drążyć temat i do-
wiedzieć więcej o Piramidzie wiatrakowej. Cały 
system nazwaliśmy już wcześniej Piramidą wia-
trakową, trochę na wzór Piramid finansowych, o 
których słyszeliśmy z różnych przekazów medial-
nych kilkanaście lat temu. W piramidach finanso-
wych na początku wszystko było błyszczące i były 
plany na wielkie dochody i finansowe sukcesy, 
później był sprawy sądowe i wzajemne oskarżenia.

Dziś, jeżeli chodzi o elektrownie wiatrowe, to 
coraz trudniej nam zdobyć rzetelne informacje na 
ten temat. Od kilku tygodni próbujemy z obu gmin 
pyrzyckich wydobyć informacje na następujące 
pytania:

Czy firmy prowadzące działalność w dzie-
dzinie elektrowni wiatrowych na terenie gminy 
Bielice/Kozielice złożyły deklaracje podatkowe  
w 2016 i 2017 roku. Jeżeli tak, to czy złożyły je we 
właściwym terminie, jeżeli z opóźnieniem, to ile 
dni wynosiło to opóźnienie?

W jakiej łącznie wysokości w złotych były te 
deklaracje?

Czy Firmy opłaciły należny podatek w terminie?
Czy rolnicy lub inne osoby w tym fizyczne lub 

prawne - właściciele lub posiadacze nieruchomo-
ści, na których posadowione są elektrownie wia-
trowe opłacili podatek od tych budowli w terminie, 
w jakiej łącznej wysokości i w jakim procencie?

Gmina Kozielice, po kilku podejściach odpo-
wiedziała nam kolaboratem prawniczym (daliśmy 
go naszemu prawnikowi do analizy), że nam nic 
nie powie. Gmina Bielice odpowiedziała tak:

„W odpowiedzi na pismo z dnia 16.03.2017 r. 
w sprawie udostępnienia informacji czy firmy pro-
wadzące działalność w zakresie elektrowni wiatro-
wych na terenie gminy Bielice złożyły deklaracje 
na podatek od nieruchomości za lata 2016 i 2017, 
oraz czy złożyły je w terminie, informuję, że zgod-
nie z art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o do-
stępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1764) wnioski, pisma i korespondencja wła-
ścicieli lub inwestorów nie mają charakteru infor-
macji publicznej. Dokumenty pochodzące od osób 
prywatnych, choćby były związane z postępowa-
niem określonym w ustawie, nie posiadają cha-
rakteru pism urzędowych i nie mogą być udostęp-
nione. Zatem informacje dotyczące tego czy przed-
miotowe dokumenty wpłynęły i w jakim terminie 
również nie stanowią informacji publicznej.

Ponadto informuję, że pozostałe zagadnienia 
wymienione w Pana piśmie stanowią informację 
publiczną:

- łączna kwota podatku od 
nieruchomości za elektrownie 
wiatrowe podlegające opodat-
kowaniu, jako budowle zwią-
zane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej, znajdu-
jące się na terenie gminy Bie-
lice za lata 2016 - 2017 wynosi 1.041.947,00 zł,
- firmy będące właścicielami elektrowni wiatro-
wych w 2016 roku opłacały podatek od nierucho-
mości terminowo, natomiast w 2017 roku poszcze-
gólne raty podatku za miesiące styczeń, luty, ma-
rzec częściowo wpływały z opóźnieniem, jednak na 
dzień dzisiejszy nie ma żadnych zaległości z tego 
tytułu,
- osoby będące właścicielami gruntów, na których 
posadowione są elektrownie wiatrowe opłacają 
podatek za grunty zajęte na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w łącznej wysokości 16.253 
zł za cały rok 2017. Pierwsza rata tego podatku  
w kwocie 4063 zł w trzech przypadkach została 
opłacona z kilkudniowym opóźnieniem, jednak na 
dzień dzisiejszy nie ma z tego tytułu żadnych zale-
głości i rata jest opłacona w 100%”.

Jeżeli chodzi o gminę Kozielice, to trochę 
udało się nam dowiedzieć poprzez interpelacje 
radnego Roberta Sójki, który także ciekaw był 
spraw wiatrakowych i na ostatniej sesji w odpo-
wiedziach jakie otrzymał radny Sójka czytamy: 
„Opłaty od rolników i innych podmiotów z tytułu 
podatku gruntowego, na którym posadowione są 
siłownie wiatrowe, są opłacone w 100%.  Opóź-
nienie w 2017 r. dotyczyło firmy będącej właścicie-
lem siłowni wiatrowych. Firma będąca właścicie-
lem siłowni wiatrowych na rok 2016 złożyła dekla-
rację podatkową w dniu 04.02.2016 r. natomiast 
na rok 2017 w dniu 14.03.2017 r. Firma w 2016 r. 
deklaracje złożyła samodzielnie. W 2017 r. po in-
terwencji wójta Gminy Kozielice. Podatek w 2016 
r. został opłacony przez firmy w całości i terminie. 
Natomiast w 2017 r. podatek jest rozłożony na 12 
miesięcznych rat. Nie było zwolnień w podatku dla 
podmiotów i rolników, którzy posiadają na swoich 
gruntach siłownie wiatrowe. Właściciel farmy wia-
trowej wystąpił do gminy Kozielice o indywidualną 
interpretację podatkową, lecz w dniu 8.03.2017 r. 
wycofał wniosek. Tutaj dopowiemy, co to znaczy 
indywidualna interpretacja podatkowa. Otóż firma 
wiatrakowa chciała, by wójt gminy podjął decyzję, 
czy podatek od budowli,  jaką jest wiatrak, będzie 
naliczany od fundamentów i wieży, tak jak to było 
w latach minionych, czy też od fundamentu, wieży 
i gondoli wraz ze śmigłami według nowych prze-
pisów. Dlaczego firma wiatrakowa wycofała wnio-
sek, nie wiemy.

W ubiegłym tygodniu odbyło się nadzwy-
czajne posiedzenie rady gminy w Kozielicach po-

święcone tylko sprawie sieci szkół, nagle okazało 
się, że do gminy przyjechała delegacja 

Fieldem Inwvestments spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością Wiatromill spółki komandyto-
wej z siedzibą w Warszawie, właściciel elektrowni 
wiatrowych w gminie Kozielice i Bielice, była też z 
nimi prawnik Agnieszka Wiercińska – Krużewska, 
która kilkakrotnie udzielała nam informacji na te-
mat firmy. Podczas sesji wójt gminy Piotr Rybkow-
ski poinformował radnych, że po krótkiej sesji bę-
dzie można porozmawiać o wiatrakach. „Spotka-
nie nie było planowane, otrzymałem informacje od 
Fieldem Inwvestments, że będą w gminie i zapro-
ponowałem spotkanie z radnymi, by mogli bezpo-
średnio porozmawiać i zapytać. Po sesji odbyło się 
spotkanie z rolnikami wydzierżawiającymi grunty 
pod elektrownie, gdzie ustalono sposób załatwienia 
problemów dotyczących zaniedbań budowalnych 
pozostałych na gruntach po zakończeniu budowy 
elektrowni” - powiedział nam Piotr Rybkowski. 
Na tym ostatnim spotkaniu był rolnik Stanisław Po-
syniak  - „Ja nie byłem zawiadamiany o tym,  że są 
ci od wiatraków w urzędzie gminy, ot tak zadzwo-
niłem do pana wójta z zapytaniem, a on mówi mi 
żebym zaczekał u niego w gabinecie, poczekałem 
a on przyszedł z tymi ludźmi od wiatraków, na tym 
spotkaniu byłem tylko ja nie było innych rolników.  
Oni przyjechali, bo chcą się jakoś z nami dogady-
wać, udają, że nie wiedzą, o co chodzi, pokazywa-
łem im na polach co jest do zrobienia, a oni udają, 
że nie wiedzieli, oni dobrze wiedzieli tylko teraz 
udają, obiecali, że naprawią szkody. Jeżeli chodzi 
o pieniądze to powiedziałem im, że jakbym wie-
dział, że nie dostanę pieniędzy w 2017 roku, a w 
moim przypadku jest to 2 x po 50 tysięcy złotych, 
to wiatraków by na moim polu nie było. Oni obie-
cywali nam przy świadkach, że pierwsze pieniądze 
dostaniemy do 31 stycznia 2017 roku, kwota miała 
być pomniejszana tylko o 8 dni, bo 8 stycznia Wia-
tromill otrzymał wszystkie pozwolenia i od tej daty 
liczyły się też pieniądze. Jest to przekręt, który bę-
dziemy składali do prokuratury. Oszukano nas przy 
podpisywaniu aktu notarialnego, kiedy zapoznali-
śmy się wszyscy z treścią aktu wcześniej u notariu-
sza poproszono nas, by nie odczytywać całego aktu, 
a później okazało się, że zmieniono w nim tylko dwa 
słowa i w związku z tym pieniądze dostaniemy do-
piero w 2018 roku, ale wtedy to była inna firma nie 
ta co teraz przyjechała, sprawa na pewno będzie 
w sądzie” -  powiedział rolnik Stanisław Posyniak.

Nie rozumiemy, dlaczego Rybkowski nie wy-
konał kilku telefonów do rolników, Posyniak też 
znalazł się przypadkowo, o co chodzi? Przykład 
pana Posyniaka polega na tym, że właściciele elek-
trowni wiatrowych nieustająco się zmieniają i prze-
kształcają. Jedna spółka wykonuje analizy, badania 
i projekty, cały materiał i koncepcje odsprzedaje 
kolejnej spółce, która podpisuje umowy z rolni-
kami (jak powyżej) i wykonuje inwestycje, następ-
nie sprzedaje projekt kolejnej spółce, która też się 
przekształca i wprowadza do spółki partnerów, taki 
szkielet z nazwami będziemy starali się zbudować. 
Jeżeli teraz rolnicy czują się pokrzywdzeni, to kogo 
mają podać do sądu, którą spółkę?

Do sprawcy powrócimy w kolejnym numerze. 
Ryszard Tański



 16                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr  5                                         12.04.2017


