
 1                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 6                                             

Atak na tle rasowym w fast foodzie w Pyrzycach. Bandyta 
groził, że zabije właściciela z Jemenu, a bar spali. Właściciel po-
szedł na policję. Okazało się, że był wielokrotnie obrażany i stra-
szony przez tego samego człowieka. Pyrzyccy funkcjonariusze 
zadziałali bardzo skutecznie, w ciągu kilku godzin 
ustalili sprawcę i zatrzymali mężczyznę. Usłyszał on 
zarzut przestępstwa polegającego na kierowaniu na tle 
narodowościowym i wyznaniowym gróźb pozbawie-
nia życia, uszkodzenia ciała i spalenia lokalu gastro-
nomicznego wobec obywatela Jemenu. Sąd zdecydo-
wał o areszcie tymczasowym dla islamofoba rasisty. 
Zatrzymany jest znany policji, był już skazywany za 
inne przestępstwa, w ostatnim czasie sympatyzował  
z ruchem „Stop islamizacji Polski”-czytamy na stro-
nie Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistow-
skich i Ksenofobicznych. Jeszcze tam o Pyrzycach 
nie było!!

PP

RASISTA 
GROZIŁ ŚMIERCIĄ 
OBYWATELOWI 
JEMENU

Szybka i skuteczna reakcja pyrzyckiej policji

Pyrzyczanie 
w 
Marszu 
Wolności 
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W artykule pod tytułem „Mieszkańcy ulicy 2 
Marca w Pyrzycach będą wymieniać dokumenty?” 
opublikowanym miesiąc temu, pisaliśmy na temat 
zdarzenia, do którego doszło na jednej z sesji Rady 
Powiatu Pyrzyckiego, kiedy to radny Kazimierz Li-
piński w interpelacjach zapytał starostę Stanisława 
Stępnia o fakt nieobecności starosty lub przedsta-
wicieli zarządu powiatu na obchodach związanych 
z zakończeniem walko o Pyrzyce, które organizo-
wane były jak od lat 2 marca. W odpowiedzi usły-
szał od starosty, że jest to święto, które już nie po-
winno być obchodzone, bo wejście do Pyrzyc Ar-
mii Czerwonej nie można uznać za wyzwolenie 
miasta. W artykule opublikowaliśmy także odpo-
wiedź Instytutu Pamięci Narodowej na ten temat,  
 której mogliśmy się dowiedzieć, że 2 marca w Py-
rzycach nie powinien być obchodzony jako święto 
i władze Pyrzyc powinny pójść na przykład śla-
dem Stargardu i przerobić to święto na Dzień Pio-
niera albo coś w tym stylu. Do pełnej wiedzy bra-
kowało nam wtedy zapytania skierowanego przez 
członka zarządu Miłosza Łuszczyka właśnie na ten 
temat do IPN, po długich oczekiwaniach dostali-
śmy jego treść - „Odpowiadając na zapytanie do-
tyczące udostępnienia treści maila wysłanego do 
IPN, wysyłam poniżej treść wysłanej przeze mnie 
wiadomości. Informuję, że długi okres oczekiwania 
na odpowiedź wynikał z potrzeby wykonania ana-
lizy prawnej, czy treść korespondencji mailowej 
stanowi informację publiczną”.   

Treść zapytania Miłosza Łuszczyka do IPN – 
„W związku z obowiązującą od czerwca 2016 roku 
tzw. ustawą dekomunizacyjną, uprzejmie proszę  
o interpretację dotyczącej daty związanej z histo-
rią Pyrzyc. W dniu 2 marca 1945 roku oddziały Ar-
mii Czerwonej zdobyły miasto. Po tym wydarze-
niu przez okres PRL obchodzono lokalne święto 
„Dzień Wyzwolenia Pyrzyc”, a od kilkunastu lat 
tego dnia obchodzona jest rocznica „Zakończenia 
Walk o Pyrzyce”. Ponadto w mieście jest ulica o 
nazwie „2 Marca” na pamiątkę tego wydarzenia 
z 1945 roku. Uprzejmie proszę o odpowiedź, czy 
obchodzenie święta na pamiątkę zdobycia miasta 
przez sowietów jest zasadne w rozumieniu wspo-
mnianej ustawy, nawet pod nazwą „Zakończenia 
Walk” oraz czy zasadne jest w trosce o dbałość  
i rzetelną pamięć historyczną upamiętnianie tego 
wydarzenia w drodze nazwy ulicy” 

By sprawdzić, czy dekomunizacja Pyrzyc  
w pojęciu Łuszczyka ma jakiś sens, zwróciłem się 
do profesora Edwarda Rymara z prośbą o opinię 
na w/w temat. Jak się okazało, tematem tym za-
interesowała się już wcześniej burmistrz Pyrzyc  
i inne pyrzyckie media, poniżej odpowiedź E. Ry-
mara - „Poproszony 27 kwietnia przez p. Burmistrz 
Pyrzyc o zapoznanie się z listem pyrzyckiego dzien-
nikarza z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie uro-
czystego obchodzenia 2 marca rocznicy zakończe-
nia walk o Pyrzyce, sięgnąłem również do pozyska-

nej okrężną drogą do wcześniejszej korespondencji 
członka Zarządu Powiatu Miłosza Łuszczyka z IPN 
Szczecin.  Pan Łuszczyk zapytał IPN, jak należy 
obecnie traktować dzień zajęcia Pyrzyc przez Ar-
mię Czerwoną, obchodzić uroczyście rocznice czy 
nie, skasować nazwę ulicy 2 Marca, czy pozosta-
wić. Moje stanowisko ewoluowało, w miarę jak za-
poznałem się z korespondencją dziennikarzy z or-
ganami „pamięci narodowej”. Oto pierwsza garść 
przemyśleń:

1. Dzień 2 marca jest rzeczywiście dniem za-
kończenia walk niemiecko-radzieckich w oblężo-
nych dotąd (od przełomu stycznia/lutego 1945) Py-
rzycach. Tego ważnego faktu wszak nie można „wy-
gumkować” w naszej zbiorowej pamięci. Podobnie 
przecież w Sarbinowie k. Dębna Lubuskiego mniej 
lub bardziej uroczyście mieszkańcy wspominają  
i obchodzą 25 sierpnia kolejną rocznicę wielkiej 
bitwy w 1758 r. pod Zorndorf /Sarbinowem wojsk 
pruskich (ok. 10 tys.) z rosyjskimi (ok. 44 tys.), no-
towanej w każdym podręczniku historii w Europie.

2. Dziennikarz w swym pytaniu przywołuje jed-
nak interpretację szczecińskiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej zdaniem, którego „dzień ten 
nie powinien być świąteczny jako rocznica powrotu 
Pyrzyc w granice Polski”. W wersji tu przytoczonej 
budzi mój opór właściwie tylko fałszywe przekona-
nie o „powrocie”, bo w 1945 r. Pyrzyce nie powra-
cały do Polski, jako że wraz z całym Pomorzem  
w odległym czasie za pierwszych Piastów pozosta-
wały krótko w luźnym zaledwie związku z Polską, 
która ziemie te podbijała zachowując cały czas 
państwowość pomorską (księstwo). Ziemie po-
morskie nie zostały wtedy inkorporowane, a tylko 
uzależnione. Znane mi jest to przywołane stanowi-
sko IPN, chociaż nie zostało załączone do pisma 
z 25 kwietnia. Zapoznałem się z nim po kontakcie 
z lokalnymi dziennikarzami (p. Pajor-Kubicki, R. 
Tański). Wywołane zostało przez pismo z 3 marca 
członka Zarządu Powiatu p. Miłosza Łuszczyka  
w sprawie nazw ulic w Pyrzycach. W odpowie-
dzi z 10 marca (sygn. BUWSz -940-9(2)/17) pod-
pisanej przez Pawła Knapa, dowiedziałem się, że  
w Pyrzycach już tylko ulica 2 Marca kwalifikuje się 
do zmiany w związku z niedawną ustawą o zaka-
zie propagandy komunizmu…przez nazwy budowli, 
obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. 
U. R 2016, poz 744). W powyższym piśmie IPN nie 
ma jednak mowy o owym „powrocie”, dlatego sko-
mentowałem je już wyżej jako pomysł p. Pajor-Ku-
bickiego. Natomiast, by uzasadnić kasację ulicy 2 
Marca, Paweł Knap pisze, że ona „dotyczy tzw. wy-
zwalania miasta”, podczas gdy na Pomorzu były 
one „zdobywane a nie wyzwalane. Uwzględniając 
wydarzenia historyczne należy uniknąć gloryfikacji 
struktur militarnych, o których wiemy, że – oprócz 
walki z Niemcami - realizowały w ramach polityki 
stalinowskiej również inne cele, których nie da 
się pogodzić z polskim szacunkiem dla narodowej 
pamięci, wolności i niepodległości. „Wyzwalanie” 

miejscowości położonych na Pomorzu,…..w rze-
czywistości oznaczało dla nich zniewolenie, któ-
rego kres nastąpił dopiero 45 lat później” – tyle 
Paweł Knap. Jednak dzień 2 marca (dla pow. py-
rzyckiego 4 III) jest dniem przełomowym i przez 
to nadal ważnym. Oto ustały w piątek 2 III 1945  
o godz. 5-tej rano walki, zakończyła się tu II wojna 
światowa. Dla rzeszy wywiezionych i tu podczas 
wojny przebywających Polaków, moment ten ozna-
czał rzeczywiście wyzwolenie od okropności nę-
dzy czy poniżenia. Ale dzień ten jest przełomowym 
zwłaszcza dlatego, iż oznaczał początek polskiego 
gospodarowania, w ślad za decyzjami jałtańskimi 
wielkich mocarstw z lutego 1945 o przyroście ziem 
Polski na zachodzie kosztem Niemiec. A w przy-
padku Pyrzyc, ten fakt nie był li tylko postulatem 
przyszłościowym, potwierdzonym przez późniejsze 
decyzje poczdamskie ustalające polskie granice na 
zachodzie (Odra-Nysa), bo fakt tworzenia polskiej 
administracji w Pyrzycach już 2 marca 1945 jest 
źródłowo potwierdzony. Komendantura radziecka 
po przesłuchaniu powierzyła tymczasową admini-
strację nad Pyrzycami grupie Polaków przebywa-
jących na robotach przymusowych w III Rzeszy: 
burmistrzowi Alfredowi Staroście (żołnierz Wrze-
śnia). Leonowi Wawrzyniakowi, Janowi Patorze, 
Mieczysławowi Jackowskiemu. Na wieść z radia  
o zajęciu Pyrzyc ruszył tam z głębi kraju „wyzwo-
lony” już w lutym w Stróżewie Ignacy Tomczewski, 
by w tym pierwszym Zarządzie Miejskim zająć się 
osadnictwem napływających Polaków (więcej zob. 
E. Rymar, Pyrzyce i okolice poprzez wieki, Pyrzyce 
2009). Usunięciem nazw „gloryfikujących” ludzi 
i wydarzenia z lat 1945-1989 zajęła się w Pyrzy-
cach już w I kadencji (1990-1994) Rada Miejska. 
Skasowano ulice F. Dzierżyńskiego, K. Świerczew-
skiego „Waltera”, B. Bieruta, a nawet ulicę oficera 
armii carskiej i komunarda paryskiego Jarosława 
Dąbrowskiego zmieniono na poprawnego legioni-
stę Jana Henryka. Dostosowano do nowych cza-
sów Pomnik Wdzięczności dedykowany poległym 
żołnierzom Armii Radzieckiej na pomnik poległych 
w II wojnie (zwłaszcza Polaków?). Dorobkiem 
nast. kadencji jest zmiana nazwy ulicy mjr. Pana-
siuka poległego pod Pyrzycami w lutym;/marcu 
1945. Nie mogą dlatego być dla nas wzorcem wła-
dze miasta Stargardu wprowadzające uchwałą 
Rady Miasta dzień 12 maja jako „Dzień Pionie-
rów Stargardu” w miejsce dnia zdobycia miasta, 
co w końcowym zdaniu podpowiada nam Paweł 
Knap. Likwidacja nazwy ulicy 2 Marca, a więc 
ważnego wydarzenia w dziejach miasta, moim zda-
niem kompromitowałaby społeczność lokalną Py-
rzyc, a- wracając jeszcze do listu IPN z 10 marca 
– nawet ów Paweł Knap napisał przecież, że „o ile 
naturalne jest, że należy pamiętać i uczyć o rocz-
nicy zdobycia Pyrzyc, np. podczas zajęć z historii 
lokalnej, to obchodzenie 2 marca jako święta i or-
ganizowanie w ten dzień oficjalnych uroczystości 
nie jest zasadne”.

Kogo uszanuje 
władza 
powiatu pyrzyckiego?

prof. Edward Rymar

dokońćzenie na str.3
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 Urząd Miejski w Pyrzycach informuje o wywieszeniu  
w siedzibie Urzędu wykazu nieruchomości nr 12/2017 nr 
13/2017, nr 14/2017, nr 15/2017, nr 16/2017, nr 17/2017, nr 
18/2017, nr 19/2017 przeznaczonych do sprzedaży oraz do od-
dania 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. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
PRZEZNACZONYCH NA SPRZEDAŻ

 ODDANIE W UŻYTKOWANIE 
WIECZYSTE, NAJEM LUB DZIERŻAWĘ

3. No i tu mamy „zagwozdkę”, główny problem 
podniesiony w liście Miłosza Łuszczyka, w ślad za 
tym dziennikarzy wyżej wymienionych. W Pyrzy-
cach mamy pomnik będący kontynuacją wzniesio-
nego latem 1945 przez wojskowe władze radziec-
kie. Zwał się wiele lat „Pomnikiem Wdzięczności” 
upamiętniając poległych nie tylko w walce o Py-
rzyce. lecz w walkach w nie naszej wojnie, bo woj-
nie ZSRR z hitlerowską III Rzeszą w latach 1941-
1945. Tablicę stosowną pod obecnym pomnikiem  
z 1984 r. usunięto kiedyś nocą zaraz po 1990 r., 
sam pomnik po 1989 r. usiłowano dostosować do 
polskiej wrażliwości naszej wojny z lat 1939-1945  
i nowych czasów. Służy przy różnych patriotycznych 
i historycznych okazjach do zbiorowego wyrażania 
uczuć pyrzyczan, w tym młodzieży. W Pyrzycach od 
1990 nie obchodzono dnia wyzwolenia, chociaż tak 
nadal uważa starosta odpowiadając na interpela-
cję radnego Kazimierza Lipińskiego podczas se-
sji Rady Powiatu, ale rocznicę zakończenia walk 
o miasto, zatem nie dotyczy tego przywoływana 
ustawa z 2016 o zakazie propagandy komunizmu. 
a składanie tego dnia pod pomnikiem kwiatów wy-
raża jedynie okolicznościową lokalną pamięć o po-
ległych w II wojnie, w tym w toku walk o Pyrzyce, 
a tych przy wyjątkowo nasilonej złej woli można 
potraktować jako rzeczników sowieckiego zniewa-
lania przyszłych mieszkańców polskiego miasta.  
O tym zdecydowali alianci koalicji antyhitlerow-
skie,  a nie polegli pod Pyrzycami żołnierze.

 
                                       Pyrzyce 2 maja 2017 r.      
                                                           E. Rymar
 

 „Suplement
Interpretacje ustawy dekomunizacyjnej a la 

Knap są szeroko w tych dniach stosowane, cho-
ciaż są poniekąd niekonstytucyjne, bo nazwy ulic, 
placów, obiektów miejskich to ustawowa domena 
samorządów! Omawiana w mym liście interpre-
tacja pisowskich propagandystów z IPN objęła 
analogicznie nazwę ulicy i obchody 26 Kwietnia 
w Szczecinie, chociaż upamiętnia nie tylko za-
kończenie walk, ale też pierwszy wjazd do miasta 
ekipy polskiego prezydenta Piotra Zaremby. Już 
poprzedni szef szczec. IPN dr Marcin Stefaniak 
(zmieniony przez PIS) zaproponował w 2008 r. in-
terpretację: data to przełomowa w historii miasta, 
bo tego dnia skończyła się władza nazistowskich 
Niemiec w Szczecinie (o czym szerzej Jerzy Połow-
niak, „Niewyraźny 26 kwietnia”, Gazeta Wyborcza 
26 IV 2017/Szczecin, s. 10; swą odmowę zmienia-
nia nazw w Słupsku zapowiedział publicznie pre-
zydent Biedroń, Gazeta Wyb.  29 IV/ 1 V 2017, s.9)

 Dodam też własny pomysł: nazwę ul. 2 Marca 
nie wypada jakby skrywać przy murach między 
basztami Lodową i Prochową i nie tylko kasować, 
ale koniecznie nadać jej większą rangę i poszerzyć 
na ciąg pieszy wzdłuż murów między basztami So-
wią i Lodową, kasując tam operetkową ul. Sezam-
kową! Do 1945 r. była to ul. Przymurna”

Na koniec zadamy pytanie, kogo uszanuje 
obecna władza powiatu pyrzyckiego? Czy będzie 
respektować zalecenie pracownika IPN Pawła 
Knapa, który odradza świętować 2 marca w obec-
nym kształcie i wtedy nikt z obecnego zarządu po-
wiatu nie będzie uczestniczył w obchodach, czy 
też zarząd powiatu przychyli się do opinii profe-
sora Edwarda Rymara i ktoś z jego grona stanie  
z kwiatami za rok przed Pomnikiem Pamięci?

RT 

Już w roku ubiegłym, Polski Związek Wędkar-
ski nie podpisał umowy na korzystanie z Jeziora 
Kościelnego i jeziora Wądół przez wędkarzy na 
podstawie karty wędkarskiej, bez wykupywania 
pozwolenia u dzierżawcy. Powód, jaki podawał 
wtedy prezes zachodniopomorskiego okręgu PZW 
Grzegorz Rogalewicz był jeden, umowa dla PZW 
była według niego za droga i nieopłacalna. W ubie-
głym roku władze gminy Lipiany i wędkarze pró-
bowali doprowadzić do porozumienia stron, ale się 
nie udało. 

W tym roku nastąpiła pierwsza wymiana pism 
i jak na razie bez skutku na pismo dzierżawcy je-
zior o treści – „Powołując się na rozmowę zainicjo-
waną przez Pana Burmistrza Lipian Krzysztofa Bo-
guszewskiego w poprzednim sezonie wędkarskim, 
poświęconą kwestii współpracy pomiędzy Spółką 
Koordynator dzierżawcą jeziora Wądół i Jeziora 
Kościelnego, a PZW Szczecin oraz wyrażoną przez 
Pana Prezesa wolę podjęcia rozmów w nowym se-
zonie wędkarskim 2017 r. wnoszę o spotkanie. Ma-
jąc na uwadze poprzednie lata współpracy oraz 
aprobatę wędkarzy korzystających z bezpłatnego 
użytkowania wód jeziora Wądół Jeziora  Kościel-
nego, wyrażam chęć podjęcia rozmów w celu usta-
lenia warunków współpracy na najbliższy sezon 
wędkarski.  Uprzejmie proszę Pana Prezesa o po-
twierdzenie stanowiska bądź odmowę podjęcia roz-
mów w sprawie podpisania umowy współpracy”. 

 W odpowiedzi prezesa Grzegorza Rogale-
wicza czytamy – „W odpowiedzi na Pana pismo  
z dnia 15 marca br. (wpłynęło 20.03.2017r.) uprzej-
mie informuję, że Zarząd Okręgu PZW w Szczeci-
nie na posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2016 r. podjął 
uchwałę, w której postanawia nie przedłużać koń-
czących się w 2016 roku umów z innymi dzierżaw-
cami wód oraz nie zawierać nowych umów. Spo-
tkanie-na które Pan się powołuje- odbyło się  jesz-
cze przed decyzjami Zarządu w sprawię umów z in-
nymi dzierżawcami wód. 
Jeżeli chodzi o poprzed-
nie lata współpracy i za-
interesowanie wędka-
rzy PZW wodami jezior: 
Wądół i Kościelne - to z 
naszych szczegółowych 
analiz wynika, że to za-
interesowanie było mi-
nimalne- Nic więc nie 
uzasadniało przedłuża-
nia umów z Pana firmą 
na te wody, a zwłasz-
cza za tak wysoką 
cenę. Nie wykluczam  
w przyszłości powrotu 
do negocjacji w spra-
wie porozumienia, ale 
będziemy się wsłu-
chiwać w głosy na-
szych wędkarzy, czy 

będą takie liczniejsze oczekiwania i na tej pod-
stawie Okręg PZW w Szczecinie podejmie de-
cyzje. Na pewno nie będzie to w 2017 roku i nie 
za poprzednią, tak wysoką kwotę. Jednocze-
śnie dziękuję za dotychczasową współpracę”.  
I jeszcze jedno pismo, oferta skierowana przez 
dzierżawcę do prezesa PZW w Szczecinie – „Na-
wiązując do Pana pisma z dnia 3-04- 2017r. oraz 
wychodząc na przeciw zawartych w nim twierdze-
niom, składam propozycję obniżenia kwoty o 50 % 
ceny z poprzedniej umowy, zachowując pozostałe 
warunki, w tym dostawę narybku zarybieniowego 
z hodowli PZW, za możliwość bezpłatnego wędko-
wania wszystkim członkom zachodniopomorskiego 
PZW. Składając tak dalece korzystną propozycję 
umowy na sezon wędkarski 2017 r. chcę być po-
zbawiony zarzutów wychodzących od samych za-
interesowanych, iż problem podpisania umowy 
leży po stronie dzierżawcy. Podkreślenia wymaga 
również fakt, iż inicjatorem i osobą, która zabie-
gała o podpisanie pierwszej umowy o współpracy 
pomiędzy dzierżawcą jezior a PZW, był osobiście 
Pan Prezes, będąc jeszcze działaczem lokalnym 
na terenie naszego powiatu. Podkreślam również, 
iż obfitość w różnego rodzaju ryby jeziora Wądół 
i Jeziora Kościelnego jest jednym z największych 
w naszym okręgu. Licząc na ponowne i pozytywne 
rozpatrzenie mojej propozycji stawiam się do dys-
pozycji Pana Prezesa w celu podpisania umowy”.

 Tyle korespondencji stron, jak widać wszystko 
wskazuje na to, że problem z wędkowaniem w Li-
pianach pozostanie, po raz kolejny każdy turysta  
i wakacyjny gość będzie szukał miejsca, gdzie bę-
dzie mógł wykupić pozwolenie, no i problem bę-
dzie miał znowu burmistrz, który wędkarzem nie 
jest.

PP

W Lipianach 
na ryby, 
ale bez PZW

dokończenie ze str.2
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Czasy, kiedy większość mieszkańców Li-
pian pracowała od pierwszych dni do emerytury 
w jednym z czterech zakładów dawno minęły. 
Same zakłady po kilku próbach reanimacji przez 
nowych właścicieli także obumarły. Takie firmy 
jak Fabryka Armatur w Lipianach, Zakład Prze-
twórstwa Rolno - Spożywczego ( później Lip-
kon), Państwowy Ośrodek Maszynowy oraz tak 
zwana tapicernia, dziś nie istnieją, pozostały po 
nich elementy infrastruktury, które szpecą mia-
sto i zagrażają przypadkowym gościom. Nie ma 
także lokali gastronomicznych licznie kiedyś 
odwiedzanych przez mieszkańców Lipian i nie 
tylko, nie ma pijalni piwa i wódki - Trójki, nie 
ma Restauracji Herbowa z zupą „Zaczynaj”, nie 
ma Kawiarni Astra z deserami, lodami i nie ma 
Zajazdu Dębiec, którego zgliszcza witają dziś 
wjeżdżających do Lipian. Postanowiliśmy ze-
brać aktualne informacje na temat tego, kto od-
powiada za wizerunek i stan Fabryki Armatur, 
Lipkonu, Zajazdu Dębiec i spalonego budynku 
mieszkalnego przy ulicy Armii Krajowej i czy 
jest szansa, że coś się tam zmieni.

Zajazd Dębiec -  Obiekt ma właściciela, 
jest nim osoba fizyczna, niestety chyba zapo-
mniała o swojej własności, ostatnie pismo w tej 
sprawie burmistrz Lipian kieruje do  Powiato-
wego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Py-
rzycach – „W związku z interpelacją radnych, 
która miała miejsce na ostatniej sesji Rady Miej-
skiej w Lipianach 27.02.2017 roku, w sprawie 
złego stanu technicznego budynku Hotelu Dę-
biec, usytuowanego na dz. nr 32/8 obręb Dębiec 
gmina Lipiany, stwarzającego realne zagrożenie 
bezpieczeństwa życia lub zdrowia osób mogą-
cych znajdować się w jego otoczeniu lub wnę-
trzu, bardzo proszę o interwencję w celu doko-
nania oceny stanu technicznego budynku i stanu 
zagrożenia.

Budynek od wielu lat jest opuszczony, nie-
zabezpieczony przez właściciela, nie posiada 

stolarki okiennej i drzwiowej. Na ścianach bu-
dynku widoczne są liczne spękania, wykrusze-
nia cegieł i odchyłki od pionu. Pragnę dodać, iż 
zarówno Gmina Lipiany, jak i Urząd Miejski nie 
posiadają prawnych możliwości wyegzekwowa-
nia od właściciela nieruchomości doprowadze-
nia przedmiotowego obiektu do stanu gwaran-
tującego bezpieczeństwo jego użytkowania”. Na 
dzień dzisiejszy nie posiadamy wiedzy czy Po-
wiatowemu Inspektorowi udało się zmusić wła-
ściciela do zabezpieczenia budynku dawnego 
zajazdu.  

Lipkon Spółka z o. o. – tutaj koresponden-
cja jest bardzo obfita. W sprawie upadłego Lip-
konu burmistrz Lipian koresponduje z Komisaria-
tem Policji w Lipianach, syndykiem masy upadło-
ściowej, prokuraturą w Pyrzycach, Powiatowym 
Inspektorem Nadzoru Budowlanego,. Jak na ra-
zie nikt nie chce się przyznać do Lipkonu, dawni 
niemieccy właściciele (a w dokumentach syn-
dyka wymieniana jest obywatelka Niemiec) nie 
kwapią się do kontaktu z Gminą Lipiany w spra-
wie upadłej spółki. Ostatnie pismo, które skiero-
wał syndyk Lipkonu do Urzędu Miejskiego w Li-
pianach datowane jest na 13 marca 2017 . W pi-
śmie tym w którym syndyk informuje władze Li-
pian – „Działając jako Syndyk Masy Upadłości 
Lipkon sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z sie-
dzibą w Lipianach informuję, że postanowieniem 
z dnia 31 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy Szcze-
cin-Centrum w Szczecinie XII Wydział Gospodar-
czy postanowił umorzyć postępowanie w sprawie 
upadłościowej Lipkon sp. z o.o. w upadłości likwi-
dacyjnej z siedzibą w Lipianach. Postanowienie  
z dnia 31 stycznia 2014 r. o umorzeniu postępowa-
nia jest prawomocne z dniem 10 kwietnia 2014 r. 
(odpis postanowienia oraz z pismo z dnia 13 maja 
2014 r. w załączeniu). W związku z powyższym od 
dnia 10 kwietnia 2014 r. nie pełnię funkcji syndyka 
i nie działam w imieniu właściciela. Wskazuję 
ponadto, że zgodnie z przepisami art. 364 pkt. 1 

ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze z dniem 
uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu 
postępowania upadłościowego upadły odzyskuje 
prawo zarządzania swoim majątkiem i rozporzą-
dzania jego składnikami” Problem w tym, że nikt 
nie może tego upadłego zmusić do zagospodaro-
wania porzuconego majątku przy ulicy Pyrzyckiej, 
a postępowanie upadłościowe, ponieważ nie było 
na jego prowadzenie pieniędzy. Reasumując, Lip-
kon dziś należy do prywatnego właściciela, oby-
watela Niemiec.

Fabryka Armatur Spółka z o.o. – tutaj jest 
właściciel upadłej fabryki, jest nim firma trans-
portowa ze Szczecina a obecnie upadłą fabryka 
zajmuje się syndyk, który, jak można wyczytać 
z ostatniego pisma do burmistrza Lipian, także 
nie ma pieniędzy w kasie na spełnienie ocze-
kiwań mieszkańców Lipian i zagospodarowa-
nie terenu. Na jedno z pism burmistrza Lipian 
w marcu tego roku syndyk odpowiada – „Dzia-
łając jako wyznaczony syndyk masy upadłości 
- FAL - FABRYKI ARMATUR Spółki z o.o.  
z siedzibą w Warszawie w odpowiedzi na Pań-
stwa pismo z dnia 8 marca 2017 roku wzywające 
upadłego do przesunięcia ogrodzenia z działki 
nr 60 obręb 2 m. Lipiany na działkę nr 61/5 ob-
ręb 2 m. Lipiany informuję, iż z uwagi na brak 
środków finansowych w masie upadłości brak 
jest możliwości spełnienia Państwa wezwa-
nia. Jednocześnie wskazuje, że istniejący stan 
faktyczny ma miejsce już od kilkudziesięciu 
lat (od lat 60 poprzedniego wieku), bez wcze-
śniejszej reakcji z Państwa strony, stąd wska-
zuje, że ewentualnego przesunięcia ogrodzenia 
wraz z pracami geodezyjnymi - mogą Państwo 
dokonać własnymi siłami i na własny koszt, 
po uprzednim wyrażeniu zgody przez syndyka 
i zawarciu porozumienia w tej sprawie, w któ-
rym zostaną określone warunki przesunięcia 
ogrodzenia wraz ze zrzeczeniem się wszelkich  

KOSZMARNE WIZYTÓWKI LIPIAN

cd. str5
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Pytany o powody takiej decyzji wyjaśnił: „Pro-
szę nie doszukiwać się w mojej decyzji jakichkol-
wiek sensacji, przypomnę wszystkim, że jestem za-
wodowym muzykiem i to jest mój zawód, ale i po-
wołanie. Już od kilku lat komponuję muzykę, to 
mnie pochłania i chce się w tym kierunku rozwi-
jać jako kompozytor, jako aranżer, twórca muzyki 
to jest droga i kierunek, którym chciałbym się te-
raz zająć. Miałem już tę przyjemność pracować dla 
Pleciugi w Szczecinie przy spektaklu Disco Maka-
bry i ten mój muzyczny sukces dał mi wiele do my-

Pyrzycki Dom Kultury 
znowu bez dyrektora
Po dwóch latach stabilizacji kadrowej znowu niepewność, Tomasz Lewandowski złożył re-

zygnację ze stanowiska dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury i z dniem 31 sierpnia zakończy 
swoją pracę w PDK.

ślenia i dziś taka właśnie decyzja. Tak to w życiu 
bywa, podejmujemy często decyzje co chcemy ro-
bić, w którym kierunku się doskonalić, ja podjąłem 
decyzję bycia kompozytorem i chcę iść tą drogą i 
w tym się doskonalić. To były dwa lata wspania-
łej nauki, kierowania zespołem wspaniałych ludzi, 
współpracy z wieloma osobami i instytucjami, za 
co im dziś wszystkim dziękuję”. 

R.T. – Co z „Pyrzyckimi Spotkaniami z 
Folklorem”

T.L.- Jeżeli chodzi o przygotowania do Py-
rzyckich Spotkań z Folklo-
rem to stan zaawansowa-
nia przygotowań oceniam 
na ¾. Mamy już dopięte ze-
społy z zagranicy, a będą 
to między innymi zespoły z 
Turcji, Gruzji, Czarnogóry, 
Słowacji i oczywiście z Pol-
ski. Jesteśmy w trakcie do-
pinania ostatnich szczegó-
łów umowy z gwiazdą du-
żego kalibru, ale na razie, 
dopóki nie ma podpisów na 
umowie nie zdradzę, kto to 
będzie. Przypomnę daty te-
gorocznego folkloru, zaczy-
namy 30 czerwca, 1 lipca i 
2 lipca, będzie dużo nowo-
ści, między innymi korowód 
zespołów, który zawsze był 
w południe, tym razem bę-
dzie o godzinie 21, będzie 
to korowód z pochodniami.  
Nie będę dziś wymieniał 

wszystkich, którzy nas wspierają organizacyjnie 
i materialnie, bo pewnie bym kogoś pominął, ale 
gdyby nie ta pomoc, byłoby nam bardzo trudno, 
głównym partnerem w organizacji tegorocznych 
Pyrzyckich Spotkań z Folklorem jest Burmistrz 
Pyrzyc i na tej linii odbywa się od kilku miesięcy 
planowanie imprezy. Już niedługo zaprezentujemy 
szczegóły. Myślę, że będą to inne spotkania z folk-
lorem już dziś zapraszam na nie do Pyrzyc od 30 
czerwca do 2 lipca.

R.T. – Nie żal Panu zostawiać tego wszyst-
kiego, co Pan zrobił?

T.L. – Oczywiście że żal, to były dwa lata fan-
tastycznej roboty, nauki i pokory, która mi się na 
pewno przyda w dalszej pracy, bo sprawowanie 
funkcji dyrektora domu kultury to było trudne za-
danie, ale i jednocześnie zadanie dające olbrzy-
mie doświadczenie, które na pewno mi się przyda. 
Jeszcze raz powtórzę, że żal mi opuszczać Pyrzycki 
Dom Kultury, ale jestem w taki wieku, że chciałbym 
się dalej kształcić i doskonalić w tym, co kocham, 
czyli muzyce. Dwa lata temu dokładnie w kwietniu 
jak wygrałem konkurs i zostałem powołany na dy-
rektora Pyrzyckiego Domu Kultury obawiałem się 
tego samego, czego obawiają się wszyscy dyrekto-
rzy domów kultury, czyli tego, że dyrektor będzie 
sterowany przez swojego szefa, burmistrza, czyli że 
będzie takim dyrektorem iwentowym, od organiza-
cji imprez na zlecenie. Okazało się, ku mojemu za-
skoczeniu, całkiem inaczej. Dostałem od pani bur-
mistrz Marzeny Podzińskiej pełne zielone światło, 
by ze swoimi współpracownikami wymyślać, po-
szukiwać, proponować i robić kulturę po swojemu i 
za to zaufanie dziś dziękuję pani burmistrz.

R.T. – Skoro już decyzja, by zostać kompo-
zytorem podjęta, to gdzie w najbliższym czasie 
będzie można usłyszeć Pan muzykę?

T.L. - Najbliższe moje produkcje to nowa mu-
zyka do filmu Charliego Chaplina Gorączka 
Złota w filharmonii szczecińskiej, we wrześniu 
Teatr Krypta, będzie to muzyka do spektaklu, ko-
lejna produkcja to Olsztyn w październiku muzyka 
do spektaklu Włosy Mamy, tak powoli się już roz-
kręcam jako kompozytor i oczywiście zapraszam 
mieszkańców Pyrzyc do wizyty choćby w Szczeci-
nie i wysłuchania mich kompozycji.

RT

czeń z tego tytułu przez Gminę Lipiany” Można 
domniemywać, że syndyk odpowie Lipianom  
w ten sposób na każdą interwencję.

Spalony budynek przy ulicy Armii Krajo-
wej – właściciel obiektu gminie Lipiany znany, 
ale już jego aktualny adres nie, nadal jest to 
własność prywatna i nikt nie może na tę nieru-
chomość wejść, mimo że stwarza zagrożenie.  
Na razie trwa korespondencja po między Urzę-
dem Miejskim w Lipianach, a Powiatowym In-
spektorem Nadzoru Budowlanego. 

To tylko cztery wizytówki Lipian, a jest ich 
jeszcze kilka w centrum, szkoda bo lipiańczy-
ków wkurzają, a u przejezdnych psują obraz na-
szego miasta. 

„Myślę, że każdy, kto zechciałby się zapoznać 
głębiej z tymi przypadkami i jeszcze kilku innymi, 
zrozumiałby, jak czasami rzeczy, które mieszkań-
com wydają się naturalnie proste, w rzeczywistości 
okazują się niemożliwe. Podkreślić należy, że po-
mimo tego, iż gmina odpowiada za ogólnie rozu-
miany porządek, to jej władza nie wkracza w pry-
watną własność. Przepisy prawa nie umożliwiają 
gminie nakazywania lub żądania od właścicieli 
dbania o swoje nieruchomości.” – skomentował 
problem burmistrz Lipian Krzysztof Boguszewski   

PP 
  

 fot. Piotr Nykowski

6 maja ulicami Warszawy przemaszerował 
Marsz Wolności, wzięli w nim udział politycy 
opozycji, samorządowcy, nauczyciele, rodzice, 
sędziowie. 

Do Warszawy pojechała także reprezentacja 
Pyrzyc. „Czujemy się Europejczykami, a euro-
pejskość, to praworządność, przywiązanie do 
wartości europejskiej, to przywiązanie do takich 
wartości jak: państwo prawa, niezależne samo-
rządy, niezależność sądownictwa, wsparcie dla 
organizacji pozarządowych, odpolityczniona 
edukacja, silna i profesjonalna armia, to war-
tości, które nam przyświecają. A dlatego, że wi-
dzimy, co dzieje się w naszym kraju, co PIS zro-
bił z Trybunałem Konstytucyjnym, co zamierza 

Pyrzyczanie 
w Marszu Wolności 

zrobić z sądami, co robi  z edukacją, jak jeste-
śmy postrzegani za granicą, pojechaliśmy z ty-
siącami Polaków z całego kraju do Warszawy 
protestować. Atmosfera marszu była wspaniała, 
było wiele osób z całymi rodzinami, mnóstwo 
polityków, aktorów znanych nam z ekranów te-
lewizorów, ale też zwykłych Polaków nieprzy-
należących do żadnej partii, organizacji. Wszy-
scy uśmiechnięci, pozbawieni agresji, spokojni 
i szczęśliwi, że mogli być razem, że nie są od-
osobnieni w swoim proteście, w swojej wizji bez-
piecznej, pięknej Polski.   Cieszę się, że tam by-
liśmy i mogliśmy uczestniczyć w Marszu” – po-
wiedział Wiktor Tołoczko organizator pyrzyc-
kiej grupy uczestników w Marszu Wolności.

PP

 Tomasz 
Lewandowski
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Od ponad roku w powiecie pyrzyckim działają struktury Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej. Ich przewodniczącym jest doktor Jan Rusin, sekretarzem 
partii jest Bogdan Dzioba, a skarbnikiem Wiesław Smyka. Ostatnio można 
było ich spotkać 1 maja podczas skromnej manifestacji przed pyrzyckim Po-
mnikiem Pamięci. Niewielka reprezentacja SLD złożyła wiązankę kwiatów, 
było też krótkie wystąpienie jej przewodniczącego. Po spotkaniu dr Rusin po-
wiedział - „Mamy w powiecie około 20 członków i sympatyków, chcemy po-
szerzyć swoje szeregi, jak widać brakuje nam młodych, mamy już kilka osób, 
które nam pomagają, ale zapisywać się do partii na razie nie chcą. Chcemy 
pokazywać swoją działalność w środowisku tak jak dziś, obecnie zachęcamy 
młodzież do przystąpienia do SLD, rozmawiamy z sympatykami”.

PP

7 Warnicki Piknik Rodzinny prze-
szedł już do historii... Zanim jednak 
tak się stało, na boisku sportowym 
w Warnicach, przy niezbyt sprzyjają-
cej aurze odbyła się fantastyczna im-
preza, skierowana do wszystkich mi-
łośników dobrej zabawy, rodzinnych 
spotkań, rozrywki i aktywnego spę-
dzania wolnego czasu. 7. edycja im-
prezy rozpoczęła się, jak zawsze, po-
witaniem i przemówieniem pani wójt 
Anny Hackiewicz-Gębskiej oraz 
mszą świętą patriotyczną, po któ-

ZBLIŻA SIĘ ZJAZD ABSOLWENTÓW + 50 LECIE ZESPOŁU 
SZKÓŁ NR 2 CENTRUM KSZTAŁCENIA  USTAWICZNEGO  IMIENIA  
TADEUSZA KOŚCIUSZKI W PYRZYCACH. UROCZYSTOŚĆ ODBĘ-
DZIE  SIĘ 10 CZERWCA 2017 ROKU.

W 1967 ROKU POWSTAŁO PAŃSTWOWE TECHNIKUM MECHA-
NIZACJI  ROLNICTWA W PYRZYCACH.

JAK JA UCZĘSZCZAŁEM DO TEJ SZKOŁY,  TO BYŁA NAZWA 
SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 ROLNICZE CENTRUM  KSZTAŁCE-
NIA  USTAWICZNEGO IMIENIA  TADEUSZA  KOŚCIUSZKI W PY-
RZYCACH.   ABSOLWENTEM TEJ SZKOŁY BYŁ PAN WACŁAW 
KLUKOWSKI BYŁY POSEŁ SAMOOBRONY I RADNY SEJMIKU WO-
JEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO.

TAKŻE OBECNI  NAUCZYCIELE TEJ SZKOŁY TEŻ BYLI ABSOL-
WENTAMI NP. PAN MACIEJ KANDA,  PAN EUGENIUSZ KLIMCZAK,  
PAN WALDEMAR LEMIESZ,  PAN PAWEŁ PALCZYŃSKI,  PAN MA-
CIEJ SKRZYCZEWSKI,  PAN ARIEL OSTOLSKI  I PAN GRZEGORZ 
MŁYNARCZYK. WEDŁUG MNIE,  NAJLEPSZYM  SPORTOWCEM  
TEJ SZKOŁY BYŁ MARIUSZ RZESZEWSKI, TRZYKROTNY ZŁOTY 
MEDALISTA W ZAPASACH. 

PIOTR SZYMAŃSKI
ABSOLWENT ROCZNIKA 2005

Niech się święci 1 maja

VII WARNICKI 
PIKNIK           RODZINNY

rej nastąpił blok rozrywkowo-spor-
towy. Zaprezentowano w nim m. in.: 
występy zespołu Biesiada i dzieci ze 
szkół, konkursy i zabawy rodzinne, 
warsztaty rękodzielnicze, wspaniały 
pokaz kolorowych baniek mydla-
nych, Festiwal Piosenki Dziecięcej  
i Młodzieżowej, który wygrała Na-
talia Serafin, jogę uśmiechu, prze-
jażdżki na kucykach, mnóstwo zabaw 
i konkursów z nagrodami, prowadzo-
nych przez Stowarzyszenie Fabryka 
Dobrego Czasu. Nie zabrakło loterii 

fantowej z bardzo atrakcyjną nagrodą 
główną – kosiarką. Miłośników słod-
kości przyciągały liczne stoiska z ła-
kociami, a pasjonaci militariów obej-
rzeć mogli sprzęt wojskowy, gł. po-
jazdy. Ogólnodostępny był również 
nowoczesny wóz strażacki, którego 
zwiedzanie było nie lada gratką! 

Liczne nagrody, ufundowane 
przez sponsorów i wystawców, bar-
dzo uatrakcyjniły imprezę – można 
było wygrać m. in. bony do Pizzerii 
DaGrasso oraz radiowe gadżety, ufun-
dowane przez Twoje Radio Stargard; 
atrakcyjne muzyczne upominki laure-
atom Festiwalu Piosenki Dziecięcej i 
Młodzieżowej ufundowali państwo 
Katarzyna i Paweł Król – firma War-
met z Warnic; przejażdżki kucykami 

od Zielonej Doliny z Lipian, zabawki 
od pani Urszuli Chrząszcz, bony na 
lody, gofry i popcorn od państwa Na-
budów, świecące kapelusze, okulary  
i czułki od pana Kruka, fantazyjne li-
zaki od pana Macieja Iwasieczki, ko-
smetyki ze stoiska Avon od pani Do-
roty – to wszystko otrzymać można 
było, biorąc udział w organizowanych 
zabawach i konkursach. Chodzące 
wielkie maskotki Puchatka i Tygryska, 
z którymi można było zrobić sobie 
zdjęcie oraz pokaz baniek ufundowała 
Restauracja Park Pyrzyce; wśród spon-
sorów znaleźli się także: Stowarzy-
szenie Lokalna Grupa Działania Zie-
mia Pyrzycka, Pyrzycko-Stargardzki 
Bank Spółdzielczy w Pyrzycach 
oraz Gminna Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. Przez 
cały dzień skorzystać można było  
z darmowych atrakcji dla dzieci – w 
Gminie Warnice dla wszystkich ma-
luchów bezpłatne są zamki, wata cu-
krowa i malowanie twarzy. Wieczo-
rem muzyczną rozgrzewkę wspól-
nie z publicznością wykonała Kasia 
Ostrowska, a gwiazdą wieczoru był 
zespół BOYS z niezawodnym Marci-
nem Millerem na czele! Publiczność, 
głodna bisów, nie dała łatwo zejść ze 
sceny członkom zespołu – Boysi biso-
wali 2 razy! Po tym gorącym akcencie 
wieczoru całonocną paradę hitów di-
sco poprowadził DJ ADI. 

VII Warnicki Piknik Rodzinny 
bardzo się udał, a impreza przebiegła 
bez zakłóceń, z drobnym tylko desz-
czem - to była szczęśliwa 7... Dzię-
kujemy wszystkim, którzy pomagali 
przy organizacji 7. edycji Warnickiego 
Pikniku Rodzinnego.
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Sonda

„Gdzie się najlepiej mieszka?”

.

Zdecydowanie lepie mieszka się 
na wsi, bo tam przynajmniej zgiełku 
i hałasu nie ma tyle, co w mieście, 
tam człowiek odpoczywa, nie to co 
tutaj w Pyrzycach.

Pochodzę ze Szczecina, obecnie 
mieszkam na wsi, ale zdecydowanie 
chciałabym mieszkać w mieście, ze 
względu na wygodę, blisko do leka-
rzy, więcej sklepów i w ogóle.

Od urodzenia mieszkam w Py-
rzycach, bardzo mi się tu podoba  
i nie zamieniłbym się ani na wieś, 
ani na żadne inne miasto.

Zdecydowanie najlepiej miesz-
kać w Pyrzycach i niewielkie mia-
sto, czy wieś, przyzwyczaiłem się 
już do tego miasta, jestem na eme-
ryturze i dobrze mi tu.

Nigdy bym się nie przeprowadził 
do miasta. Od zawsze mieszkam 
na wsi, tam mam ciszę i spokój,  
a w mieście? Jakie atrakcje, hałas  
i zgiełk, jak tu odpoczywać?

     Widokówki są źródłem 
wielu rodzajów wartości. Można 
mówić o ich ocenie sentymental-
nej lub inaczej o wartości uczu-
ciowej, związanej z przywiąza-
niem do prezentowanych treści 
kartki (nie tylko zdjęć - ale np. z 
zapisów korespondencji). Można 
oceniać je również z punktu wi-
dzenia ich wartości artystycznej, 
np. techniki wykonania. Nie bez 
znaczenia jest ich wartość han-
dlowa. Dziś funkcjonuje już nie-
mal prawdziwy „przemysł” wy-
miany kart pocztowych w po-
staci: giełd kolekcjonerskich, te-
matycznych portali handlowych, 
czy sklepów internetowych. Bez-
sprzecznie, to jednak wartość do-
kumentalna pocztówki pozostaje 
chyba jedynym kryterium, które 
można oceniać w sposób obiek-
tywny, gdyż co do uczuć czy ocen 
artyzmu wykonania można mieć 
już zdania różne.

Fotografowie tworzący pocz-
tówki (nie zawsze tożsami z wy-
dawcami) mogą do dziś dawać 

nam rozmaite świadectwo, w do-
datku bardzo precyzyjne i niemoż-
liwe do zastąpienia, o ludziach, 
wydarzeniach, miejscach. Mając 
na uwadze to, że na początku XX 
wieku prasa codzienna publikowała 
rzadko lub prawie wcale, zdjęcia 
znane dziś ze starych widokówek, 
poświęcone wówczas bieżącym 
wydarzeniom, to z pewnych fak-
tów oraz zajść, stanowią często je-
dyne wizualne ślady historycznych 
wydarzeń. Historyk, archiwista, so-
cjolog lub po prostu każdy docie-
kliwy może znaleźć w pocztów-
kach prawdziwą kopalnię informa-
cji. Ten fakt przyczynił się do od-
rodzenia zainteresowania starymi 
kartami pocztowymi już na po-
czątku lat 70-tych ubiegłego wieku. 
Nie tylko kolekcjonerzy zaczęli od-
krywać je na nowo i poszukiwać 
ważnych dokumentów, ale równo-
cześnie, także fotografowie przed-
sięwzięli edycję klisz dokumentu-
jących wydarzenia lub archiwiza-
cję świadectw współczesnego, od-
chodzącego w zapomnienie świata.

Przykładem takiego po-
strzegania kart pocztowych 
jest widokówka prezentująca, 
ze znanej już i opisanej uro-
czystości, odwiedzin Pyrzyc 
przez „rycerzy” Pankengra-
fów (Grafen vor der Panke). To 
oczywiście nie był żaden najazd 
na Pyrzyce, a przynajmniej nie 
agresywny, tylko coroczna im-
preza związana z okolicznością 
odbijania co ciekawszych miast 
przez rycerzy Pankengrafów. 
W 1937 roku na taką nominację 
zasłużyły właśnie Pyrzyce.

Prezentowana widokówka 
przedstawia zdjęcie z tej uro-
czystości. Karta została nadana 
19.06.1937 roku na poczcie w 
Pyrzycach i została opatrzona 
okolicznościową pieczęcią. 
Wydawca W.Sikorski, Pyritz.  
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Swojsko i podwórkowo
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

W ostatnim Pulsie Powiatu pu-
blikowaliśmy dane na temat zarob-
ków wójtów, burmistrzów i staro-
stów powiatu pyrzyckiego, dziś 
zaglądamy do kieszeni radnym  
i sołtysom, którzy także systema-
tycznie otrzymują kasę z budże-
tów swoich gmin. Gdyby spojrzeć 
na tabele wprost, bez przeliczeń na 
jednego mieszkańca, czy innych 
analiz, to najlepiej wynagradza-
nym radnym jest przewodniczący 
Rady Powiatu Pyrzyckiego Ry-
szard Berdzik, który dostaje mie-
sięczną dietę z budżetu starostwa 
w wysokości 1785 zł na rękę, bo 
od diet podatku się nie potrąca. Na 
drugim miejscu w rankingu diet 
jest przewodniczący Rady Miej-
skiej w Pyrzycach Paweł Chyt, 
który także na rękę otrzymuje mie-
sięczne 1510 zł. Z dietą 1000 zł 
miesięcznie uplasował się na trze-
cim miejscu przewodniczący Rady 
Gminy w Warnicach Marek Bro-
dowski. Kolejnym jest przewodni-
czący Rady Gminy w Przelewicach 
Marian Świderski, któremu podat-
nicy płacą dietę w wysokości 930 
zł miesięcznie. Na miejscu piątym, 
z dietą w wysokości 800 zł upla-
sowali się przewodniczący rady  
w Lipianach Artur Lipski, w Ko-
zielicach Leszek Karpiński i na 
szarym końcu z najniższą dietą 
znajduje się przewodniczący Rady 
Gminy w Bielicach Piotr Wilczyń-
ski, dostaje on za swoją pracę mie-
sięcznie tylko 450 zł, z taką dietą 
zbliżył się on do diet sołtysów, któ-
rych wysokości także publikujemy. 

W tym rankingu najlepiej wy-
nagradzani to sołtysi z gminy Py-
rzyce i gminy Lipiany z tym, że ci 
z Pyrzyc, oprócz przyznanej diety 
w wysokości 200 zł na rękę, mogą 
korzystać jeszcze ze zwrotu kosz-
tów delegacji po za teren gminy jak 
urzędnicy. Najniższą dietę pobie-
rają sołtysi z Bielic i Warnic po 100 
zł, a jak chcą więcej, to muszą so-
bie dorobić na opłacie targowej i na 
obwoźnym handlu.

PP

1785 zł Berdzika i 450 zł Wilczyńskiego 
– czyli radny na diecie 
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PRAWO  I  GOSPODARKA§

Kilka dni temu wykonaliśmy 
telefoniczny zwiad wśród burmi-
strzów i wójtów pyrzyckich gmin na 
temat skutków ewentualnego refe-
rendum w sprawie reformy oświaty 
w Polsce. 

O tym, że Związek Nauczyciel-
stwa Polskiego złożył w sejmie pra-
wie milion podpisów w sprawie refe-
rendum, wszyscy czytelnicy i samo-
rządowcy zapewne wiedzą, czy pro-
ponowane na czerwiec referendum 
się odbędzie nie wie nikt. 

W naszej redakcji przyjęliśmy 
hipotetycznie, że referendum zostaje 
przeprowadzone, że suweren wypo-
wiada się o reformie negatywnie, że 
rząd pani Beaty Szydło wycofuje się 
z reformy oświaty i tu stawiamy sa-

morządowcom pytanie – „Czy pan/
pani burmistrz, pan/ pani wójt są 
w stanie w lipcu zawrócić w swojej 
gminie reformę oświaty do stanu po-
przedniego bez większych kosztów  
i problemów”. 

Burmistrz Pyrzyc Marzena Po-
dzińska – „Uchwałę o sieci szkół 
można zmienić nawet w lipcu, w przy-
padku naszej gminy istnieje tylko je-
den problem w przypadku powołania 
w konkursie nowego dyrektora Szkoły 
Podstawowej NR 2 po byłym gimna-
zjum i należałoby się zastanowić, czy 
ten konkurs byłby ważny, gdyby przy-
wrócono gimnazjum, ale o to proszę 
zapytać, jak spełnią się wasze redak-
cyjne hipotezy. Generalnie w lipcu 
możemy reformę bez większych kosz-
tów odkręcić”. 

Burmistrz Lipian Krzysztof 
Boguszewski – „Mamy dość kom-
fortową sytuację, ponieważ mamy je-
den Zespół Szkół, podstawówka, gim-
nazjum i liceum, więc jesteśmy dość 
elastyczni i odpowiadając na pytacie  
powiem, że w lipcu możemy wrócić 
do poprzedniego systemu oświaty bez 
problemu”. 

Wójt Warnic Anna Hackiewicz 
Gębska – „U nas niewiele się zmie-
niło, nie było jeszcze żadnych zwol-
nień i większych wydatków, więc po-
wrót do systemu oświaty z gimnazjum 
nie stanowi dla nas problemu także w 
lipcu”.

Wójt Przelewic Mieczysław 
Mularczyk – „Nie widzę problemu, 
nawet w sierpniu możemy wrócić do 

poprzedniego systemu oświaty, tylko 
taka operacja mogłaby postawić pod 
znakiem zapytanie nowo powstałe 
stowarzyszenie oświatowe, które 
chce powołać do życia niepubliczną 
szkołę podstawową”.

Wójt Kozielic Piotr Rybkowski 
– „Nie widzę problemu, mamy jedną 
szkołę i możemy w lipcu odkręcać”.

Wójt Bielic Lech Twardowski 
– „Jak mnie do tego zmuszą, to będę 
odkręcał, ale jak nie będzie przy-
musu to tego nie zrobię, ja jestem za 
likwidacją gimnazjów i popieram re-
formę oświaty, która jest w tej chwili 
wprowadzana i tak jak powiedziałem, 
jakby kazali, to będę przywracał po-
przedni system, w innym przypadku 
tego nie zrobię”.

    Jak widać, największym entu-
zjastą reformy oświaty w wykona-
niu Prawa i Sprawiedliwości jest w 
naszym powiecie wójt Bielic Lech 
Twardowski. Pozostali, gdyby nasze 
hipotezy się potwierdziły, odkręci-
liby reformę bez żalu, ale jak znamy 
politykę, chyba suweren nie wypo-
wie się w tej sprawie. 

PP 
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Wiatraki w Kozielicach i Bielicach
 to jak władza w Rosj i

 Od momentu, kiedy rozpo-
częły się pierwsze rozmowy na te-
mat budowy elektrowni wiatrowych 
w gminie Kozielice i Bielice minęło 
ponad 15 lat. W tym czasie wiatraki 
zmieniały właściciela jak przysło-
wiowe rękawiczki, z kim innym rol-
nicy negocjowali należny czynsz za 
grunt pod wiatrakami, kto inny wia-
traki budował, a kto inny teraz płaci 
albo nie płaci. Postanowiliśmy ze-
brać informacje (nie było łatwo) na 
temat jak i kto po kolei przejmował 
wiatrakowy biznes w gminie Kozie-
lice i Bielice.

 Od roku 2002 projekt BA-
NIE prowadzony był przez spółkę 
DOMREL sp. z o.o. z siedzibą w 
Szczecinie. DOMREL oraz EURO-
WIND Poland spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w 
Gdańsku zawarły umowę o współ-
pracy 10 lutego 2006 r., na mocy któ-
rej DOMREL zbył, a EUROWIND 
Poland spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Gdańsku 
nabyła całość autorskich praw ma-
jątkowych do „Przedsięwzięcia par-
ków wiatrowych zlokalizowanych 
w gminie Kozielice, w celu ich wy-
budowania i eksploatacji” i zlecił 
na rzecz DOMREL wykonanie prac 
w zakresie tego projektu. DOMREL 
oraz EUROWIND Poland spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą w Gdańsku zawarły umowę 
o współpracy 20 października 2006 
r., na mocy której DOMREL zbył, a 
EUROWIND Poland spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Gdańsku nabyła całość autorskich 

praw majątkowych do „Przedsię-
wzięcia parków wiatrowych zlokali-
zowanych w gminie Banie w celu ich 
wybudowania i eksploatacji” i zlecił 
na rzecz DOMREL wykonanie prac 
w zakresie tego projektu. Prawa do 
w/w projektów zostały nabyte od Eu-
rowind Poland sp. z o.o. przez spółki 
Wiatromill sp. z o.o. oraz Prowista 
sp. z o.o, i dwie spółki realizowały 
„podprojekty” o nazwach roboczych 
„FW Banie” i „FW Kozielice” [FW = 
Farma Wiatrowa].   31 sierpnia 2009 
r. Wiatromill sp. z o.o. i Prowista sp. 
z o.o. złożyły do Sądu Rejonowego 
Gdańsk – Północ w Gdańsku VII 
Wydział Gospodarczy KRS wnio-
sek planu połączenia spółek, przy czy 
Wiatromill sp. z o.o. był spółką przej-
mującą. Po połączeniu tj. od wrze-
śnia 2009 r. jedynym właścicielem 
projektów „FW Banie” i „FW Kozie-
lice” został Wiatromill sp. z o.o., przy 
czym podprojekty „Banie” i „Kozie-
lice” połączono dla uproszczenia no-
menklatury w jeden projekt o nazwie 
„FW Banie 192 MW”.  Właścicielem 
spółki Wiatromill sp. z o.o. [przed i 
po połączeniu z Prowista sp. z o.o.] 
był ten sam udziałowiec, a mianowi-
cie spółka cypryjska o nazwie Priare 
Resource Limited. Z kolei właścicie-
lami tej spółki były inne spółki „off-
-shore” Eurocape Ltd. i GPWS Ltd., 
których udziałowcami były osoby 
mieszkające w Monaco i południo-
wej Afryce.  W tym układzie właści-
cielskim polski Zarząd reprezento-
wany przez Krzysztofa Rutte i Bo-
gusława Walińskiego doprowadził 
do uzyskania wszystkich pozwoleń 

budowlanych umożliwiających re-
alizację projektu FW - BANIE 192 
MW o mocy znamionowej 192 MW, 
na którą składać się miało 96 turbin 
wiatrowych zlokalizowanych na tere-
nach gmin Banie, Kozielice, Bielice.  
W marcu 2015 r. Priare Resource 
Ltd. sprzedało udziały w spółce Wia-
tromill sp. z o.o. na rzecz nowego, 
izraelskiego właściciela Energix Re-
newable Energis Ltd. Grupa Ener-
gix należąca do giganta nieruchomo-
ści firmy Alony Hetz Properties and 
Investments Ltd. wybudowała i od-
dała do eksploatacji w grudniu 2015 
r. i w czerwcu 2016 r. w gminach Ko-
zielice i Bielice część FW BANIE o 
mocy 106 MW.  Z punktu widzenia 
interesu Polskiego negatywnie oce-
nić należy fakt, że jeszcze w 2015 r. 
właściciel Wiatromill sp. z o.o. do-
konał zmiany formy prawnej spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, 
która płaci CIT w Polsce, z którego 
6,71% pozostaje jako środki finan-
sowe gminy, w spółkę osobową Fiel-
don Investments sp. z o.o. Wiatromill 
sp. k z/s w Warszawie poprzez struk-
tury z Luxemburga można domnie-
mywać, że w celu osiągnięcia korzy-
ści finansowych i pominięcia w cało-
ści opodatkowania podatkiem CIT w 
Polsce. Firma Eurowind Services sp. 
z o.o. z Gdańska, o czym już pisali-
śmy, złożyła w roku ubiegłym wnio-
sek o upadłość Fieldon Investments 
sp. z o.o. Wiatromill sp. k z/s w War-
szawie, w dniu 12 kwietnia 2017 roku 
sąd oddalił ze względów formalnych 
wniosek o upadłość. Jednak, jak się 
dowiadujemy, Eurowind Services sp. 

z o.o. nie odpuszcza i nadal stoi na 
stanowisku, że kondycja finansowa 
Fieldon jest zła i zamierza zaskarżyć 
postanowienie sądu oddalające wnio-
sek o upadłość do wyższej instancji 
sądowej.

Sytuacja z właścicielami wiatra-
ków w Kozielicach, Bielicach i Ba-
niach przypomina trochę władzę naj-
wyższą w Rosji, na stanowiskach 
premiera i prezydenta zmienia się 
raz Putin raz Miedwiediew a wła-
dza nad Rosją pozostaje i tak w tych 
samych rękach. Problem własności 
wiatraków w określonym czasie ma 
dla wielu mieszkańców Kozielic bar-
dzo wymierne znaczenie, kiedy ne-
gocjowali z firmą wiatrakową kwoty 
należne za dzierżawę gruntów pod 
wiatraki ustalili, że będą dostawać 
pieniądze już od 2017 roku i na ta-
kie umowy liczyli, niestety u nota-
riusza rolnicy dokumentów nie prze-
czytali i podpisali umowy w których 
płatności na ich rzecz będą dopiero 
od 2018 roku. I teraz pytanie kogo 
mają rolnicy podawać do sądu, obec-
nego czy byłego właściciela?  Czy 
w najbliższym czasie wiatraki zmie-
nią po raz kolejny właściciela na tego 
co już był, jest, lub jeszcze innego co 
to nigdy nie był, zobaczymy, liczymy 
także na to że artykuł spowoduje, że 
dowiemy się jeszcze więcej na temat 
funkcjonowania tego biznesu z in-
nych źródeł do których jeszcze nie 
dotarliśmy.  

Ryszard Tański

5 maja w sali USC  Urzędu Miej-
skiego w Pyrzycach odbyła się ko-
lejna w tej kadencji konferencja pra-
sowa Burmistrz Pyrzyc Marzeny Po-
dzińskiej. Do konferencyjnego stołu 
i odpowiedzi na pytania dziennika-
rzy zasiedli także zastępca burmistrz 
Robert Betyna i skarbnik gminy Py-
rzyce Danuta Bartków. Do dyspo-
zycji i dyskusji dziennikarzy posta-
wione zostały trzy zasadnicze tematy 
- podsumowanie roku 2016, plano-
wane zadania, inwestycje, wnioski na 
2017 rok i sieć oświaty w Gminie Py-
rzyce - po reformie. Był też czas na 
pytania z dziedzin różnych. Na po-
czątek było o pieniądzach a udało się 
gminie Pyrzyce zaoszczędzić na roku 
2016 aż 2,6 miliona złotych, które na 
jednej z ostatnich sesji radni zgod-
nie z wnioskiem burmistrz podzielili  
w większości na zadania inwesty-
cyjne. Burmistrz Marzena Podzińska 
przekazała obecnym także informa-
cje na temat realizowanych aktualnie 
zadań inwestycyjnych. Według mate-
riałów przekazanych dziennikarzom 
jest ich aktualnie ponad 20, a są to 
przebudowy dróg, remonty świetlic, 

Konferencja 
adaptacja budynku dworca na miesz-
kania, remont murów obronnych itd. 
Piszemy, że jest ich aktualnie tyle, bo, 
jak mówiła na konferencji burmistrz, 
w ciągu roku dochodzą nowe inwe-
stycje w związku z realizacją kolej-
nych projektów na które składane są 
obecnie wnioski. Do takich należeć 
będzie remont chodnika w Okunicy 
– „Zarząd Dróg Wojewódzkich zwró-
cił się do mnie z prośbą współfinan-
sowania tego remontu, jak czytamy  
w piśmie bez dofinansowania z gminy 
remont nie będzie realizowany, jest to 
temat którym zajmuję się już od roku 
i dziś dopiero dochodzi do skutku” 
- powiedziała burmistrz. Na pytanie  
o ostatni konkurs na dyrektora nowej 
szkoły podstawowej, utworzonej na 
bazie wygaszanego gimnazjum i za-
mieszania wokół tego konkursu Ro-
bert Betyna odpowiedział – „Docie-
rały do mnie jakieś niezadowolenia 
z Internetu, ale oficjalnie nikt skargi 
na przebieg konkursu nie złożył i dla 
mnie to jest najważniejsze”.

Całość konferencji prasowej Bur-
mistrz Pyrzyc Marzeny Podzińskiej 
w telewizji kablowej AURA.

PP       
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KUPON  NA  DARMOWE  OGŁOSZENIE  DROBNE

Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe 73 m2 w Pyrzycach 
kontakt 692 561 929 Szanowni Państwo, drodzy Rodzice

Zachodniopomorski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza do uczest-
nictwa w projekcie rodziców i opiekunów dzieci do lat 18 pt. „Akademia 
Umiejętności Rodzicielskich i Opiekuńczych oraz Integracji Rodziny”. Za-
danie wspófinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach działania Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich 
(FIO 2014 -2020) . Nasze działania kierujemy do rodziców i opiekunów dzieci 
do 18 roku życia mieszkańców Pomorza Zachodniego – szczególnie zapra-
szamy rodziców i opiekunów dzieci z potwierdzoną niepełnosprawnością 
tak ,by nikt z Państwa nie poczuł się pominięty. W ramach przedmiotowego 
projektu przygotowaliśmy dla Państwa bezpłatny cykl szkoleń AKADEMII 
UMIEJĘTNOŚCI RODZICIELSKICH I OPIEKUŃCZYCH w tematach:
- Budowanie pewności siebie u dziecka 9-11.06.2017 r. od godziny 17.00  
w piątek, 
- Sztuka asertywnej komunikacji 19-21.05.2017 r. od godziny 17.00 w piątek,
- Warsztat - Radzenie sobie z emocjami 2-4.06.2017 r. od godziny 17.00  
w piątek,
- Wpływ przekonań rodziców na kształtowanie postaw dziecka  26-28.05.2017 
r. od godziny 17.00 w piątek.

Miejsce szkoleń Barlinek, ul. Szosowa 2, zgłoszenia proszę wysyłać na 
adres: kontakt.zason@gmail.com

Zyski i straty 
gminy Kozielice
na wiatrakach

Sprzedam 
dwupokojowe mieszkanie własnościowe o pow. 37 m2 w Lipianach w blokach 
przy ul. Sienkiewicza. Mieszkanie na drugim piętrze, zadbane, niski czynsz, 
piwnica. Cena 85 000. Telefon kontaktowy 697982134. 

Od kilku lat mówimy i piszemy 
o tym, ile można zarobić na obecno-
ści elektrowni wiatrowych na tere-
nie danej gminy, ale nikt nie wytłu-
maczył jak te zyski się liczy. Dziś na 
żywym przykładzie Gminy Kozielice 
spróbujemy takiego wyliczenia do-
konać i jednocześnie ocenić, jak na 
tym wychodzi budżet tej gminy. Jest 
to dość skomplikowane, ale spróbu-
jemy, opierając się na dostępnych 
nam danych i informacjach owe me-
andry wyjaśnić.

 - Podstawa opodatkowania po-
winna zostać wyliczona w następu-
jący sposób. Uwzględniając fakt, że 
na terenie gminy Kozielice zostały 
postawione 43 wiatraki o mocy 2 MW 
każdy (informacja o mocy wiatraku 
wynika z opracowania przygotowa-
nego przez inwestora – „Streszczenie 
w języku niespecjalistycznym. Projekt 
farmy wiatrowej Banie, Polska” sty-
czeń 2016), to znaczy, że moc elek-
trowni wiatrowych na terenie gminy 
wynosi 86 MW. Jak podają eksperci, 
przeciętny koszt budowy 1 MW ener-
gii wynosi 5-7 mln zł (http://energe-
tyka.wnp.pl/koszt-budowy-instala-

cji-wiatrowych-w-polsce-5-7-mln-
-zl-za-1-mw,126342_1_0_0.html). 
Oznacza to, że podstawa opodatko-
wania, zgodnie z ustawą o inwesty-
cjach w zakresie elektrowni wiatro-
wych powinna zostać wyliczona przez 
pomnożenie szacowanego kosztu bu-
dowy 1 MW z całkowitą mocą zain-
stalowaną terenie Gminy (5-7 mln zł 
* 86 MW). Z powyższego wynika, że 
podstawa opodatkowania na podsta-
wie aktualnych przepisów powinna 
wynieść 430-602 mln zł, co przy 2% 
stawce podatku daje kwotę podatku 
rocznie w zakresie 8,6-12,04 mln zł. 
Gmina powinna zatem uzyskać poda-
tek od nieruchomości w kwocie wie-
lokrotnie wyższej niż wykazywana 
w deklaracji podatkowej inwestora 
za 2017 rok. Przy uwzględnieniu, że 
farma wiatrowa w obecnym kształ-
cie będzie działać tylko przez około 
15 lat, [w praktyce będzie to 25-30 
lat] to łączna strata Gminy za ten 
okres, przy akceptowaniu zaniżonej 
podstawy opodatkowania (31,5 mln 
zapłaconego podatku w okresie 15 
lat), wyniesie 97,5-149,1 mln zł (129 
mln-31,5 mln=97,5 mln zł; 180,6 

mln-31,5 mln=149,1 mln zł). Or-
gany Gminy wyrażając zgodę na niż-
sze opodatkowanie i akceptując pro-
ceder znacznie zaniżonego podatku 
od nieruchomości naraziły Gminę 
na stratę w kwocie kilku - kilkuna-
stu milionów zł rocznie. Po pierw-
sze, Gmina zaakceptowała fakt, iż za 
większą ilość wiatraków naliczono 
podatek nieproporcjonalnie niższy 
niż według wyliczeń dokonywanych 
w 2016 roku. Wartość nowo dekla-
rowanych wiatraków w 2017 r. po-
winna być spójna z wartością sprzed 
roku. Po drugie, Gmina zignorowała 
nowe przepisy nakazujące wyliczanie 
podatku od nieruchomości za elek-
trownie wiatrowe od wszystkich ele-
mentów wiatraków, a nie, jak do tej 
pory, od masztu i fundamentów, to 
spowodowało największe uszczuple-
nie majątkowe Gminy. Wartość bu-
dowli stanowiąca podstawę opodat-
kowania zgodnie z nowymi przepi-
sami jest znacząco wyższa niż przed 
2017 r., gdyż na tę wartość składają 
się wszystkie elementy elektrowni, 
cała część techniczną z wirnikiem  
z łopatami elektrowni wiatrowej, 
którą obecnie obejmuje podatek od 
nieruchomości, wynosi on 2 proc. 

rocznie liczone od wartości całego 
wiatraka. Tak wynika z wyroku Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Bydgoszczy (WSA). sygnatura akt: 
I SA/Bd 866/16. Po trzecie, Gmina 
nie egzekwuje od inwestora termino-
wego składania i płacenia podatku 
od nieruchomości, co również spo-
wodowało stratę finansową Gminy. 
Całe dochody Gminy osiągnięte  
w 2016 r. wyniosły ponad 13 mln zł. 
Biorąc pod uwagę, że zgodny z prze-
pisami podatek od nieruchomości 
za grunt pod elektrowniami wiatro-
wymi powinien wynieść ponad 8 mln 
zł, budżet Gminy powinien posiadać 
dochody przekraczające 21 mln zł,  
a więc o ok. 50% wyższe niż w roku 
poprzednim, co z powodu zaniecha-
nia ze strony właściwych organów 
Gminy nie będzie miało miejsca.

Tyle naszej analizy na temat do-
chodów gminy Kozielice z wiatra-
ków, poprosiliśmy wójta Piotra Ryb-
kowskiego o opinię na temat naszych 
wyliczeń i wniosków, niestety do za-
kończenia składu jej nie otrzymali-
śmy a szkoda, bo kilka spaw by nam 
i czytelnikom rozjaśnił.

Ryszard Tański
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 „W odpowiedzi na pismo z dnia 
18.04.2017 prosimy o niezwłoczny 
zwrot zwierząt i nienarażanie nas 
i Gminy na dalsze koszty. Bo Pani 
wie, że wszczęte przez Panią postę-
powanie będzie trwało miesiącami, 

Uczniowski JAKOS chce odebrać 
konie i inne zwierzęta

a ostatecznie zakończy się w są-
dzie. Pani wie, że sądowe terminy 
są półroczne, roczne i do tego czasu 
koszty będą rosły dla obydwu stron, 
na co nie stać Gminy ani nas. Zwie-
rzęta mogą oczekiwać na wyrok sądu  

Rowerki pojechały 
po raz drugi

w darmowych stajniach przy ulicy 
Sikorskiego 26 i pastwiskach obręb 
Mechowo 16 h i 2 h lucernika, my się 
dostosujemy do wyroku sądu”- Ta-
kiej treści pismo na ostatniej sesji tra-
fiło do radnych Rady Miejskiej w Py-
rzycach, pierwotnie kierowane było 
do Burmistrz Pyrzyc, ale do wiado-
mości radnych. Pismo stanowi dal-
szy ciąg historii zwierząt odebranych 
w roku ubiegłym ze stajni Uczniow-
skiego Klubu Jeździeckiego JAKOS, 
a były to 3 ogiery, 9 klaczy, 3 sztuki 
bydła oraz pies. Burmistrz Pyrzyc, na 
podstawie opinii Powiatowego Leka-
rza Weterynarii w Pyrzycach, wyda-
nej 8 kwietnia 2016 roku, odebrała 
zwierzęta i przekazała pod specjali-
styczną opiekę. Dziś sytuacja jest na-
stępująca: z więzienia wyszedł zarzą-
dzający UKS JAKOS i żąda zwrotu 
zwierząt, które zostały zabrane, kiedy 
on przebywał w zakładzie karnym. 
Gmina do dnia dzisiejszego poniosła 
koszty utrzymania zwierząt w wyso-
kości około 120 tysięcy złoty i bę-
dzie domagać się od UKS JAKOS 
zwrotu tych pieniędzy, choćby z li-
cytacji zwierząt. Obecnie na zwierzę-

tach swoje roszczenia położył ko-
mornik, który ma jeszcze inne pora-
chunki z UKS JAKOS, też chce od 
nich pieniądze i jak piszemy powy-
żej, szef UKS JAKOS też chce ode-
brać swoje zwierzęta. Jak już pisali-
śmy w roku ubiegłym, na tym przy-
kładzie pyrzyckim uczą się postępo-
wać samorządowcy z całej Polski. 
Jakby gmina nie odebrała zwierząt  
i któreś padłoby z głodu, albo z cho-
roby, to winna byłaby burmistrz a 
sprawą zająłby się prokurator. Te-
raz, gdy zwierzęta zostały zabrane, 
poniesione zostały koszty i będzie 
duży problem, żeby pieniądze odzy-
skać, bo kolejka duża, też winna bę-
dzie burmistrz. Dziś zastanawia jesz-
cze jeden aspekt, dlaczego nadal for-
malnie działa jeszcze Uczniowski 
Klub Jeździecki JAKOS, dlaczego 
nie został wykreślony z rejestru sta-
rosty, skoro dochodzi tam do łamania 
prawa, znęcania się nad zwierzętami, 
co doprowadziło do decyzji leka-
rza weterynarii i odebrania zwierząt 
przez gminę?

PP

W niedzielę 30 kwietnia od godz. 10:00 przy placu Ra-
tuszowym wrzało od rozentuzjazmowanych małych kolarzy, 
rozpoczął się II Wyścig Rowerkowy o Puchar Burmistrza Py-
rzyc. Po uroczystym otwarciu i powitaniu zawodników, któ-
rego dokonała Burmistrz Marzena Podzińska oraz dyrektor 
OSiR pani Joanna Woźniak, na trasę ulicami Kilińskiego, 
Dąbrowskiego i Bankowej wyjechali kolarze: chłopcy  
i dziewczynki w wieku od 3 do 12 lat. Rangi zawodom do-
dała eskorta członków Stowarzyszenia Rowerowego Py-
rzyce, którzy prowadzili i zamykali peleton, a także czuwali 
nad bezpieczeństwem małych cyklistów. W zależności od 
wieku, młodzi zawodnicy, musieli pokonać dystans od 200 
do 1800 metrów. Była zacięta rywalizacja, nie zabrakło emo-
cji, ale było przede wszystkim dużo radości i uśmiechów na 
mecie. Na wszystkie dzieci, niezależnie od miejsca, które za-
jęły w swoim wyścigu, czekały złote medale, najlepsi sta-
nęli na podium z dyplomem, pucharem lub statuetką w dłoni,  
a liczni fotoreporterzy robili pamiątkowe zdjęcia. Oprócz za-

wodów na dzieciaki czekało ma-
lowanie twarzy wyczarowane 
przez panie z Pyrzyckiej Bi-
blioteki Publicznej, natomiast 
do wyścigów zapraszała mu-
zyka Pyrzyckiego Domu Kul-
tury. Była to doskonała okazja, 
by dziecko poznało smak zwy-
cięstwa i (chwilowej) sławy. 
Zdrowa rywalizacja, nauka za-
sad fair play, fajna atmosfera  
i niebanalny pomysł przeko-
nują, że jest to jedna z obowiąz-
kowych pozycji w kalendarzu 
pyrzyckich rodziców i ich po-
ciech. Dopisała pogoda, nie za-
brakło emocji i rywalizacji, ale 
przede wszystkim wspaniałej 
zabawy. Już dzisiaj zapraszamy 
na kolejny III Wyścig Rower-
kowy o Puchar Burmistrz Py-
rzyc, który odbędzie się w 2018 
roku.

Moment odbierania zwierząt w 2016 roku
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