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Sonda Lipiany

Palę, bo lubię. Już chyba ze 40 
lat. Nigdy nawet nie próbowałem 
rzucić. Jakiś nałóg trzeba mieć.

Moim zdaniem, zakaz palenia 
w miejscach publicznych to dobre 
rozwiązanie. Papierosy mogłyby 
być droższe. Być może niektórzy 
ograniczyliby wtedy palenie. 

Paliłam i palę, ale próbuję rzu-
cić, bo szkoda mi zdrowia. Cena tu 
nie gra roli, bo palacz zapłaci każdą 
cenę, gdy ma potrzebę zapalić.

Nie palę i nigdy nie paliłam. Je-
stem zdecydowaną przeciwniczką 
palenia papierosów. Przeszkadzają 
mi palacze szczególnie w miejscach 
publicznych. Powinno się więcej o 
tym mówić.

Palę papierosy już od dawna. 
Razem z żoną próbujemy rzucić. 
Szkoda zdrowia i pieniędzy.

„Światowy Dzień Rzucania 
Palenia” Indywidualne dowozy

na wybory

Doświadczony słynnymi cukier-
kami Olecha, uważnie przeczytałem 
nadesłane  przez czytelnika   zdjęcie 
ogłoszenia, z którego treści wynika, 
że w dniu wyborów samorządowych 
dla chcących głosować giżynian, bę-
dzie jeden dowóz  z Giżyna do Oku-
nicy o godzinie 14.00, ale już poni-
żej czytamy, że jakby ktoś miał chęć 
później się przejechać na głosowanie, 
to też można i to sam sołtys Giżyna 

Krzysztof Oszczyk ich do urny po-
wiezie. Już widzę miny  pozostałych 
kandydatów na burmistrza, którym 
się pewnie lampka czerwona zapala, 
no bo co może o kandydatach powie-
dzieć podczas jazdy sołtys Oszczyk?  
W sposób mniej lub bardziej zakamu-
flowany powie – „Olech dobry,  inni 
źli”. O całą procedurę z dowozami na 
wybory zapytałem wiceburmistrz Py-
rzyc Agnieszkę Odachowską - „Tak, 

będą dowozy na wybory, informacje 
będą wywieszone na świetlicach, bę-
dzie to jeden kurs o godzinie podanej 
na ogłoszeniu”. Jak się ma teraz za-
mieszczone powyżej ogłoszenie do 
tej informacji wiceburmistrz, skoro 
na ogłoszeniu czytamy wyraźnie, że 
sołtys może kursować do woli i to w 
imieniu burmistrza Olecha, a autokar 
gminny jest tylko raz. Czy takie dzia-
łanie nie stanowi złamania kodeksu 
wyborczego? Przecież sołtys Krzysz-
tof Oszczyk, o czym wszyscy wie-
dzą, w tej kadencji jest człowiekiem 
Olecha i nie wierzę, aby pary z gęby 
nie puścił podczas transportu wybor-
ców. Jeżeli tak miałoby być jak na 
ogłoszeniu, to uważam, że pozostali 
kandydaci ubiegający się o urząd 
burmistrza Pyrzyc powinni wspólnie 
powiadomić komisarza wyborczego 
o podejrzeniu łamania prawa przez 
urzędującego burmistrza Jerzego 
Marka Olecha.

RT

W trakcie I kadencji Rady Po-
wiatu Pyrzyckiego powstał pomysł, 
aby przy okazji obchodzonego co-
rocznie Święta Niepodległości, ho-
norować ludzi nieprzeciętnych, któ-
rzy swoją działalnością przyczynili 
się do społecznego, naukowego, go-
spodarczego, kulturalnego i społecz-
nego rozwoju i promocji powiatu. W 
2008 roku Uchwałą Rady Powiatu 
doprecyzowano zasady i tryb nada-
wania tego wyróżnienia. W bieżą-
cym roku na podstawie zebranych 
doświadczeń Rada Powiatu do re-
gulaminu przyznawania wyróżnień 
„Ludzie Ziemi Pyrzyckiej” wprowa-

dziła kolejne zmiany. Zgłoszeń kan-
dydatów wraz z uzasadnieniem do 
przyznania statuetki mogą dokony-
wać kluby radnych, rady gmin, or-
ganizacje społeczne, polityczne  
i stowarzyszenia oraz wójtowie i bur-
mistrzowie z powiatu pyrzyckiego. 
W każdym roku wyróżnienie Lu-
dzi Ziemi Pyrzyckiej może otrzy-
mać maksymalnie 12 osób. Wnioski 
rozpatruje kapituła, w której skład 
wchodzą – przewodniczący Rady Po-
wiatu, jako przewodniczący, dyrektor 
Biura Rady Powiatu, jako sekretarz 
kapituły, przewodniczący Rad Gmin 
Powiatu Pyrzyckiego i Starosta Py-

Ludzie Ziemi Pyrzyckiej od 2001 roku
rzycki, jako członek kapituły. W tym 
roku kapituła po zapoznaniu się z 25 
wnioskami i ich uzasadnieniami, w 
głosowaniu tajnym wybrała 12 kan-
dydatów, którym przyznano wyróż-
nienia Ludzi Ziemi Pyrzyckiej, są 
to: Lucyna Baran, Krzysztof Bo-
guszewski, Zdzisław Górewicz, 
Ryszard Grzesiak, Marta Hołow-
nia, ks. Piotr Ilnicki, Krystian Ja-
sieńko, Jerzy Kukiel, Danuta Ma-
tyjasik, Jacek Matyjasik, Wojciech 
Schmach, Zofia Wierzbicka.

Wszystkim wyróżnionym 
gratulujemy.

PP
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Sonda Przelewice

Obecnie nie palę papierosów. 
Kiedyś owszem, paliłem. Było to 
dawno temu, jak byłem w wojsku. 
Nie przeszkadza mi, gdy ktoś pali w 
moim towarzystwie.

Kiedyś paliłem tytoń. Jestem z 
siebie dumny, bo minęło już 16 lat, 
jak rzuciłem palenie. Nie stosowa-
łem żadnej metody. Na zewnątrz 
palacze mi nie przeszkadzają, ale w 
pomieszczeniach zamkniętych tak.

Niedawno zmarł mój mąż, który 
palił prawie 3 paczki dziennie. 
Uważam, że to było główną przy-
czyną jego śmierci, dlatego absolut-
nie  jestem za niepaleniem. 

U mnie w rodzinie nie ma pala-
czy, bo ja mieszkam sama. Jestem 
ugodowa dla palaczy. Nie przeszka-
dzają mi.

Palę papierosy. Spalam około 
20-30 dziennie. Próbowałem rzu-
cać, ale bez skutku. 

„Światowy Dzień Rzucania 
Palenia”

W  Batowie gmina Lipiany wy-
budowany został Zakład Opiekuńczo 
– Pielęgnacyjny. Inwestorem jest Ro-
bert Pieruta, którego rodzina prowa-
dzi już tego typu placówki w Świno-
ujściu i Pilichowie koło Szczecina.  

„Mamy pewne opóźnienia w za-
kończeniu inwestycji, były one zwią-
zane ze zmianą głównego wykonawcy, 
ale teraz wszystko idzie już ku koń-
cowi. Trwają ostatnie prace wykoń-
czeniowe, malowanie pomieszczeń, 
układanie wykładzin, montaż wind. 
Na początku grudnia rozpoczniemy 
tak zwane odbiory techniczne przez 
odpowiednie służby nadzoru tak, by 
do końca roku uzyskać wszelkie po-
zwolenia, no i na początku  2015 
roku rozpocząć działalność. Muszę w 
tym miejscu podkreślić bardzo dobrą 
współpracę między naszą firmą – in-
westorem a Urzędem Gminy Lipiany i 
panem burmistrzem Krzysztofem Bo-
guszewskim, z którym systematycznie 
konsultuje wszystkie sprawy zwią-

Nowe miejsca pracy
w 
Batowie

zane z inwestycją i jej przyszłością. 
Już kilkakrotnie w rozmowach z in-
nymi dziennikarzami zwracałem ich 
uwagę na bardzo dobry klimat do in-
westowania w gminie Lipiany. Ja po 
prostu czuję, na co dzień, że ja i moja 
inwestycja jest tu chciana” – powie-
dział inwestor Robert Pieruta.

„Cieszę się, że inwestor ma 
taką opinię o pracownikach na-
szego urzędu i o mnie, tak jak z pa-

nem Robertem Pierutą, rozmawiamy 
z każdym zainteresowanym inwesto-
waniem w naszej gminie, wiemy jak 
dziś trudno pozyskać nowe inwesty-
cje i nowe miejsca pracy, a w tym za-
kładzie będzie z tego, co usłyszałem 
około 20 nowych miejsc pracy. Dla-
tego tak właśnie szanujemy tych, któ-
rzy chcą inwestować na naszym te-
renie” – dodał burmistrz Krzysztof 
Boguszewski.

PP

Umundurowani uczniowie, pod 
czujnym okiem swoich dowódców, 
defiladowym krokiem wkroczyli 
do sali gimnastycznej. Po przywi-
taniu i odśpiewaniu Mazurka Dą-
browskiego, nastąpiła najważniej-
sza chwila, czyli złożenie ślubo-
wania przed Sztandarem Szkoły. 
Starsi uczniowie, decyzją dyrektora 
Zespołu Szkół zostali mianowani 
na stopień kadeta sztabowego oraz 
starszego kadeta. 

Przypomnieć należy, iż pierwsza 
uroczystość ślubowania klasy mun-
durowej miała miejsce w 2012 roku. 
To wtedy grupa uczniów została ob-
jęta programem nauczania, w któ-
rym obecne są zagadnienia zwią-
zane ze służbami mundurowymi,  
a konkretnie policji i straży pożarnej.

Podczas tegorocznej uroczysto-
ści starosta pyrzycki oraz komen-
danci pyrzyckiej policji i straży po-

ŚLUBOWANIE KLASY MUNDUROWEJ

żarnej w swoich przemówieniach 
podkreślali przede wszystkim od-
powiedzialność, jaka wiąże się  
z noszeniem munduru którejkol-

W czwartek 6 listopada w Zespole Szkół nr 1 w Pyrzycach, usłyszeć 
można było już po raz trzeci słowa przysięgi, jaką złożyli uczniowie 
pierwszej klasy mundurowej. Przysięgę złożyli m. in. w obecności 
starosty pyrzyckiego, komendanta powiatowego policji w Pyrzycach, 
komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach, 
dyrektora ZS nr 1 w Pyrzycach, pedagogów, nauczycieli, a przede 
wszystkim w obecności swoich dumnych rodziców. 

wiek z formacji. Pogratulowali 
uczniom wyboru kierunku naucza-
nia i wyrazili nadzieję, że wśród 
składających ślubowanie jest wielu 
przyszłych policjantów i strażaków. 

Uczniowie Zespołu Szkół nr 1 
uświetnili całość uroczystości wy-
stępami artystycznymi wykonując 
utwory muzyczne nawiązujące do 
służby w policji i straży pożarnej.

sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach
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Sonda Kozielice

U mnie w rodzinie nie ma pa-
laczy, toteż nie toleruję towarzy-
stwa osób palących. Po prostu mi to 
przeszkadza.

Minęło już 31 lat, jak nie palę. 
Wiem jaki to jest ból, kiedy ma się 
potrzebę zapalić. Rozumiem pala-
czy i jestem dla nich wyrozumiała. 

Jestem palaczką, ale ze względu 
na pracę staram się ograniczać pa-
lenie. Dym tytoniowy mi nie prze-
szkadza, być może dlatego, że sama 
palę. 

Jestem osobą palącą. Palę bar-
dzo długo. Próbowałem rzucać, ale 
niestety nie udaje mi się. Dziennie 
spalam około 20 papierosów.

Nie palę papierosów, ale kiedyś 
próbowałem. Moi rodzice palą i nie 
przeszkadza mi ich towarzystwo.

„Światowy Dzień Rzucania 
Palenia”

Skorzystanie z prawa do urlopu 
na żądanie opiera się na dość sze-
rokich uprawnieniach pracownika. 
Nie oznacza to jednak, że może on 
pozwolić sobie na komfort całkowi-
tej swobody i niezależności od woli 
pracodawcy.  Przepisy prawa pracy 
przewidują obowiązki, które pra-
cownik winien spełnić, aby zreali-
zować prawo do urlopu na żądanie.

Żądanie urlopu nie musi być 
skierowane do pracodawcy w ja-
kiejś szczególnej formie. Nie musi 
być to droga pisemna. Przepisy są 
w tym względzie liberalne. Ważne 
jest jednak, aby żądanie dotarło do 
pracodawcy w odpowiednim cza-
sie. Kodeks pracy stanowi, że zgło-
szenie chęci skorzystania z urlopu 
na żądanie winno być złożone pra-
codawcy najpóźniej w dniu, w któ-
rym urlop ten ma być zrealizowany. 
Co więcej, zgłoszenie winno być 
złożone przed momentem, w któ-
rym pracownik był obowiązany do 
podjęcia pracy, chyba że bardziej 
korzystny zapis znajduje się w re-
gulaminie pracy danego zakładu. 
Wracając jednak do formy złoże-
nia żądania urlopu, to - mimo braku 

Urlop na żądanie
obowiązków ustawowych – warto 
zadbać o formę, która pozwoli nam 
– w przypadku sporu – w prosty 
sposób udowodnić fakt złożenia 
stosownego zawiadomienia w wy-
maganym terminie. 

Najwięcej wątpliwości budzi 
kwestia uzyskania od pracownika 
zgody na udzielenie urlopu na żą-
danie. Nie brakuje opinii, według 
których sama idea urlopu na żą-
danie, a więc urlopu w sytuacjach 
nagłych, niemożliwych do prze-
widzenia, sprawia, że wola pra-
codawcy jest tutaj mocno ograni-
czona. Z drugiej zaś strony znaczna 
część orzecznictwa składania się ku 
poglądowi, że pracownik nie może 
samowolnie nie stawić się w pracy, 
że musi od pracodawcy uzyskać 
stosowną akceptację. Są nawet roz-
strzygnięcia polskich sądów, we-
dług których realizowanie urlopu 
na żądanie bez udzielenia go przez 
pracodawcę uznaje się za nieuspra-
wiedliwioną nieobecność w pracy, 
a tym samym za ciężkie naruszenie 
podstawowych obowiązków pra-
cowniczych w rozumieniu art. 52  
§ 1 pkt 1 k.p.

Oznacza to, że raczej nie warto 
ryzykować rozpoczęcia wykony-
wania urlopu bez akceptacji pra-
codawcy. Rzecz jasna pracodawca 
powinien go udzielić, gdyż może 
narazić się na odpowiedzialność 
prawną wobec pracownika. Pra-
codawca może odmówić udziele-
nia pracownikowi urlopu na żą-
danie jedynie w przypadku zaist-
nienia szczególnych okoliczności, 
które powodują, że zasługujący na 
ochronę wyjątkowy interes praco-
dawcy wymagałby obecności da-
nego pracownika w pracy w okre-
sie określonym w żądaniu udzie-
lenia urlopu. Niestety, co konkret-
nie rozumieć należy przez wspo-
mniane „szczególne okoliczności” 
to z przepisów prawa nie wynika, 
można ewentualnie posłużyć się w 
tym miejscu orzecznictwem pol-
skich sądów. 

Bartłomiej Królikowski
Doradca Prawny Lipiany
Tel. 509 445 415
www.kancelaria-krolikowski.pl
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Sonda Warnice

Zacząłem palić w wieku 21 lat 
w wojsku. Próbowałem rzucać, jed-
nak nie mogę się odzwyczaić. 

Kiedyś paliłem, ale rzuciłem 
bez większych problemów. Ot tak, 
po prostu przestałem palić. Już pra-
wie 20 lat nie palę.

Paliłem kiedyś papierosy, ale 
postanowiłem rzucić. Już 7 lat nie 
palę i nie ciągnie mnie do tego. Nie 
przeszkadzają mi osoby palące.

Jestem palaczem i palę bardzo 
dużo papierosów. Nauczyłem się 
palić w latach 70-tych,  jak miesz-
kałem w internacie.

Popalałem, gdy byłem młodym 
chłopcem. Pamiętam, jak kiedyś 
dyrektor szkoły złapał mnie z ko-
legą na paleniu, zabrał do kancela-
rii i kazał wypalić 2 paczki na raz. 
Od tamtej pory nie ruszyłem więcej 
papierosów. 

„Światowy Dzień Rzucania 
Palenia”

Kampania wyborcza dobiega 
końca, kandydaci na stanowisko bur-
mistrza wykonali już chyba więk-
szość zadania związanego z wła-
sną promocją, która pochłania sporo 
kasy, ale przede wszystkim jest pra-
cochłonna: wieszanie plakatów, ba-
nerów, roznoszenie ulotek, organiza-
cja spotkań z wyborcami itd. Wszyst-
kie te czynności powinny być zro-
bione i rozliczone zgodnie z kodek-
sem wyborczym. W przypadku kan-
dydata na stanowisko burmistrza Py-
rzyc Jerzego Marka Olecha zrodziły 
się w głowach i oczach mieszkańców 
Pyrzyc wątpliwości, czy burmistrz 
i kandydat w jednej osobie nie nad-
używa stanowiska wykorzystując 
podwładnych do kampanii wybor-
czej. Po kilkunastu sygnałach tele-
fonicznych postanowiliśmy skiero-
wać w tej sprawie zapytanie do bur-

A pyrzyczanie
to widzą?

mistrza Marka Olecha następującej 
treści. „Z informacji, jakie do nas 
napływają wynika, że pracownicy 
Urzędu Miejskiego, Ośrodka Sportu 
i Rekreacji, Pyrzyckiego Domu Kul-
tury wykorzystywani są w godzinach 
pełnienia obowiązków służbowych do 
prac takich, jak: roznoszenie ulotek, 
wieszanie i naprawa banerów, mon-
taż atrap kamer itp. na rzecz Komi-
tetu Wyborczego Jerzego Marka Ole-
cha? Proszę o odpowiedź na pytanie, 
dlaczego do takich sytuacji dochodzi 
i kto za to odpowiada?”  Pan bur-

mistrz Jerzy Marek Olech odpowiada 
następująco – „Odpowiadając na za-
pytanie z dnia 22 października br., in-
formuję pana, iż pracownicy Urzędu 
Miejskiego i podległych jednostek w 
godzinach pracy nie świadczyli żad-
nych prac na rzecz Bezpartyjnego 
Komitetu Wyborczego Wyborców Je-
rzego Marka Olecha” Skoro pan bur-
mistrz tak pisze, jak pisze, to my to 
publikujemy. Kto ma rację, czytel-
nicy, czy burmistrz, zapewne wyjaśni 
się po ewentualnej porażce Olecha.

PP

Policjanci z Lipian zatrzymali 
33-letniego mężczyznę. Pojazd, 
którym się poruszał, nie za-
trzymał się do kontroli drogo-
wej. Jak się okazało, kierowca 
auta był nietrzeźwy i nie posia-
dał uprawnień do kierowania. 
Podczas próby ucieczki uszko-
dził zaparkowany pojazd i do-
prowadził do kolizji radiowozu 
z innymi zaparkowanymi au-
tami, ponadto zniszczył altanę 
ogrodową.

Zdarzenie miało miejsce wieczo-
rem 1 listopada. Policjanci z Komi-

POŚCIG ZA NIETRZEŹWYM 
KIERUJĄCYM

sariatu Policji w Lipianach, w trakcie 
patrolowania ulic miasta zauważyli 
pojazd marki VW Golf, który poru-
szał się całą szerokością drogi. Takie 
zachowanie kierowcy wskazywało 
na fakt, iż może on znajdować się 
pod wpływem alkoholu. W związku 
z powyższym funkcjonariusze usiło-
wali zatrzymać w/w pojazd do kon-
troli drogowej, używając do tego sy-
gnałów świetlnych i dźwiękowych. 
Kierujący, który nie miał zamiaru się 
zatrzymać, gwałtownie przyspieszył  
i zaczął uciekać ulicami Lipian. Poli-
cjanci natychmiast podjęli pościg za 
uciekającym VW, którego kierowca, 

po przejechaniu kilkuset metrów 
stracił panowanie nad prowadzo-
nym przez siebie pojazdem, a następ-
nie uderzył w zaparkowany samo-
chód. Kierujący radiowozem funk-
cjonariusz, chcąc uniknąć zderzenia 
ze ściganym autem, zmuszony był do 
gwałtownego naciśnięcia pedała ha-
mulca. Spowodowało to, iż koła ra-
diowozu wpadły w poślizg, w wy-
niku czego policyjne auto uderzyło 
w stojące na parkingu samochody. 
Pomimo odniesionych obrażeń, poli-
cjanci zdołali o własnych siłach opu-
ścić uszkodzony radiowóz i dalej pie-
szo kontynuowali pościg za ucieki-
nierem, który po przejechaniu jesz-
cze niewielkiej odległości wypadł  
z drogi i taranując ogrodzenie, ude-
rzył w ogrodową altanę powodując 
jej zawalenie się. Policjanci obez-
władnili i zatrzymali kierowcę, któ-
rym okazał się 33-letni mieszkaniec 
Lipian. Badanie stanu trzeźwości wy-
kazało u mężczyzny blisko 1,5 pro-
mila alkoholu w organizmie. Za po-
pełnione przestępstwo i szereg wy-
kroczeń, jakich się dopuścił, kie-
rowca odpowie teraz przed sądem. 
Komendant powiatowy w Pyrzycach 
wystąpił do prokuratury z wnioskiem 
o zastosowanie wobec zatrzymanego 
środka zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania.

 Decyzją sądu najbliższe dwa mie-
siące mężczyzna spędzi za kratkami.

sierż. Marcelina Pałaszewska 
KPP w Pyrzycach
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Sonda Bielice

Jestem osobą palącą, ale palę nie-
dużo. Jedna paczka wystarcza mi na 
3 dni. Nie przypominam sobie, kiedy 
zapaliłam pierwszego papierosa. 

„Światowy Dzień Rzucania 
Palenia”

Miałem 20 lat gdy zacząłem palić 
papierosy i tak zostało. Dziennie spa-
lam ok. 15 papierosów. Próbowałem 
rzucić, niestety… 

A ja rzuciłem. Udało mi się i już 
bardzo długo nie palę. Jest jedna me-
toda – jak się chce, to się rzuci. Pale-
nie to nie jest choroba, a silna wola.

Paliłem 13 lat, ale rzuciłem. Uwa-
żam, że niepotrzebny jest zakaz pale-
nia w miejscach publicznych. Trzeba 
po prostu palić tak, by nikomu nie 
przeszkadzać. 

Byłam kiedyś palaczką, ale już 
nie palę. U mnie w domu też nie ma 
palaczy. 

Tym tytułem mógłbym podsu-
mować  telewizyjną drugą debatę 
kandydatów na stanowisko burmi-
strza Pyrzyc z ubiegłego tygodnia. 
Nie chcę podsumowywać samej de-
baty, bo jako prowadzący nie mam 
oglądu tego, co widzą telewidzowie 
lub internauci, ale chciałbym od-
nieść się do materiału zamieszczo-
nego na portalu Pyrzyce.info, który 
przygotowała Anetta Głuchowska 
– Masłyk. Na jej prośbę kandydaci 
na stanowisko burmistrza Pyrzyc 
uczestniczący w telewizyjnej de-
bacie odnieśli się do jej przebiegu i 
wyrazili swoje opinie. Pierwsza wy-
powiedź, która sprowokowała arty-
kuł to fragment wypowiedzi burmi-
strza Marka Olecha – „Na lokalnym 
rynku dają zaobserwować się działa-
nia niemające nic wspólnego z zasa-
dami zdrowo pojętej demokracji wy-
borczej. Nie było jeszcze tak brutalnej 
kampanii jak obecna. Sami mogliście 
to Państwo zaobserwować podczas 
debaty „7 na 1”. Miała to być debata 
kandydatów na burmistrza, a przero-
dziła się za przyzwoleniem prowadzą-
cego Ryszarda Tańskiego w rozlicze-
nie mojej kadencji”. Pan Olech chyba 
telewizora nie ma i nie widzi, co poza 
lokalnym rynkiem się dzieje, jak wy-
glądają debaty, a wystarczy włączyć 
TVN 24 i zobaczyć, jak wygląda dys-
kusja. A o zdrowo pojętej demokracji 
wszyscy będą  mówić, gdy pan Olech 
przegra wybory. To, że 7 kandydatów 
chce mu odebrać fotel burmistrza, bo 
ocenia jego cztery lata rządów jako 
złe, to też brak demokracji? No tak, bo 
według Olecha nikt nie powinien mu 
władzy odbierać i na niego źle mówić, 
a co za tym idzie, jako prowadzący, 
powinienem karcić w programie każ-
dego, kto mówi źle o rządach burmi-

Redaktor Olech
i redaktorka Kordaczuk

strza Olecha. Panie Olech, w progra-
mie miał pan tyle czasu co inni po to, 
by powiedzieć coś sensownego, ale 
nie wykorzystał pan tego. Jeżeli cho-
dzi o krytykę pańskiej kadencji w pro-
gramie przez konkurentów, to proszę 
sobie odświeżyć pamięć.  Ileż to razy 
krytykował pan swojego poprzednika 
w kampanii wyborczej 4 lata temu, 
ile razy w pierwszym i kolejnych la-
tach rządów jechał pan po nim, ile się 
dało i gdzie się dało, więc dziś proszę 
nie uczyć innych zasad demokratycz-
nej kampanii, dziś wraca do pana to, 
co kiedyś pan komuś zrobił. Druga 
osoba, która „poprosiła” mnie w wy-
powiedzi dla Anetty Głuchowskiej  
o odniesienie się do drugiej debaty 
to pani Teresa Kordaczuk – „Pierw-
sza część debaty oceniam jako nieme-
rytoryczną. Oczekiwałam, że w spra-
wie budżetu będziemy rozmawiać  
o przyszłości. Tymczasem debata pro-
wadzona była w kierunku szukania 
winnych w kończącej się kadencji, 
a jej aktorami byli trzej kandydaci- 
uczestnicy pyrzyckiej sceny politycz-
nej (burmistrz, wiceburmistrz i radny 
rady miejskiej), dlatego prowadzona 
dyskusja, niezależnie od jej poziomu, 
praktycznie nic nie wniosła dla 
mieszkańców. Ani kandydaci ani pro-
wadzący nie podjęli zasygnalizowa-
nego przeze mnie problemu -  co dalej 
z budżetem i długiem publicznym”.

 W tym przypadku jeszcze bar-
dziej mnie poruszyło, niż w wypowie-
dzi Olecha. Pani Tereso, czy pani była 
obecna na debacie? Jak można mó-
wić o przyszłości finansowej gminy 
Pyrzyce, nie mówiąc o jej zadłużeniu 
i polityce z tym związanej, jak można 
mówić o inwestycjach nie mówiąc 
o długach. Jak można nie komento-
wać wypowiedzi Olecha, w których 

mówi o spłacie długu nieprawdę. Pi-
sze pani, że aktorami pierwszej czę-
ści debaty byli trzej uczestnicy. Czyż-
bym nie udzielił pani głosu tyle razy 
ile pani chciała? Problem w tym, 
że trzeba mieć coś do powiedzenia,  
a pani trochę jak Olech, chyba nie była 
przygotowana do konkretów. I ostat-
nie odniesienie, pisze pani, że kan-
dydaci nie podjęli stawianych przez 
panią problemów, no bo i dlaczego 
konkurenci mieli robić lub mówić to, 
czego pani oczekuje, prowadzący na-
tomiast dał pani tyle czasu na ante-
nie, co innym kandydatom i mogła 
go pani wykorzystać jak chciała (mó-
wię oczywiście o danym czasie), ale 
jak widać czegoś pani zabrakło. By-
łem na pierwszej i jedynej konferen-
cji prasowej pani Teresy Kordaczuk 
i tam z konkretami było jak na deba-
cie, a na konferencji mogła pani prze-
kazać więcej. Krew zakrążyła trochę 
szybciej dopiero, gdy podczas konfe-
rencji zadałem pani Teresie pytanie, 
dlaczego dla wspólnot w nieistnieją-
cym już PPM zakładała konta w ban-
kach poza Pyrzycami. Nie uzyskałem 
jednak konkretnej odpowiedzi, dla-
czego? Pan Jerzy Marek Olech zor-
ganizował tylko jedną konferencję, 
którą zakończył kawowy skandal i na 
tym koniec spotkań z mediami. 

I już na zakończenie taka ogólna 
dygresja, burmistrz Marek Olech  
i pani Teresa Kordaczuk chcąc w mak-
symalny  sposób przekazać swoje wa-
lory mieszkańcom gminy Pyrzyce 
mogli dwa razy w tygodniu w okre-
sie kampanii wyborczej organizować 
konferencje prasowe, otwarte spo-
tkania mieszkańcami na stadionie, na 
hali sportowej w PDK itd. Nie byłoby 
wtedy pretensji, że konkurenci nie-
grzeczni, a prowadzący głuchy.

Ryszard Tański
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Sonda Pyrzyce

.
„Światowy Dzień Rzucania 

Palenia”

Obecnie jestem osobą niepa-
lącą. Rzuciłem 15 lat temu. Nie 
przeszkadzają mi palacze. 

Ja nie palę, ale mój syn pali. Nie 
przeszkadza mi to, bo ma on palar-
nię w swoim pokoju. 

Kiedyś sprzedawali tylko po 
5 paczek papierosów. Trzeba było 
stać w długiej kolejce. W końcu po-
wiedziałem dość. Było to ze 30 lat 
temu.

Jestem osobą palącą. Palę 
paczkę dziennie. Nigdy nie przy-
mierzałem się do rzucenia, ale w 
„Światowy Dzień Rzucania Pale-
nia” spróbuje nie palić. 

Jestem palaczem. Pierwszy raz 
zapaliłem, jak miałem 15 lat. Pró-
bowałem rzucić, brałem tabletki, 
ale nie poskutkowały. To wcale nie 
jest takie proste.

Widokówki: „najlepsze życze-
nia w dzisiejszym dniu, śle z …” , to 
starsze siostry popularnych na po-
czątku XX wieku - Grussaus (”po-
zdrowienia z …”). Życzenia zapi-
sane na prezentowanej kartce po-
chodzą oczywiście z Pyrzyc i zostały 
przesłane do odbiorcy w Berlinie. 
Analizując datę pieczęci poczto-
wej z pyrzyckiej poczty- 21.07.1896 
r., dochodzimy do wniosku, że jest 
to prawdziwie… 118 – letnia pra, 
pra -babcia współczesnych wido-
kówek. Pamiętając, że pierwszą 
kartkę wysłano w 1870 r., to rów-
nież tę można traktować jako bar-
dzo unikatową i to tym bardziej, 
że  nie jest typowym widokiem na 
konkretne miejsce, a stanowi bo-
gato wówczas zdobiony kolaż wielu 

Najlepsze życzenia w dzisiejszym dniu!

znanych pyrzyckich miejsc (m.in. ra-
tusz, poczta, czy budynek gimna-
zjum). Na przesyłkę berliński od-
biorca nie musiał czekać długo, gdyż 
już na drugi dzień (26.7.1896) do-
tarła ona pocztą kolejową do Ber-
lina. Kartkę wykonano prawdopo-
dobnie w technice  światłodruku – 
była to technika fotoreprodukcyjna, 
którą stosowano już w 1879 roku. 
Widokówki produkowano wówczas 
w kolorach czarnym, sepii, a także  
w zielonym.

Czy to, że jest tak stara oznacza, 
że jest również  cenna? 

Niekoniecznie, wartości pocztó-
wek zależą od wielu rzeczy. Pyrzyccy 
kolekcjonerzy sami pewnie odczuli 
nie raz to po kieszeni, bo ceny pocz-
tówek zaczynają się już od 40-50 zło-

tych. W środowisku przyjmuje się 
system oznaczeń (r, rr, rrr) wskazu-
jący na to, jak rzadka jest dana karta. 
Liczy się czas wydania, stan zacho-
wania, stempel oraz treść, bo może 
się zdarzyć, że podpisał się na niej 
ktoś znany. 

Nieprzewidywalni są sami kolek-
cjonerzy, gotowi licytować do „upa-
dłego”, jeśli akurat tej konkretnej 
karty brakuje w ich zbiorze.Taki ra-
rytas („biały kruk”) może więc kosz-
tować nawet kilka tysięcy złotych.

Jako ciekawostkę należy dodać, 
że najwyższa cena, jaką zapłacono do 
tej pory za pocztówkę wynosiła baga-
tela… 710 000 $!

Na prezentowanej widokówce 
brak jest danych jej producenta  
i wydawcy. 



 8                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 14                                               12.11.2014

Gmina Przelewice w bieżącym 
roku pozyskała środki finansowe z 
Unii Europejskiej (bez wkładu wła-
snego) na realizuję projektu syste-
mowego pn. „Przedszkola w gmi-
nie Przelewice szansą na rozwój 
naszych dzieci” w ramach POKL 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia 
i kompetencji w regionach Działa-
nie 9.1 „Wyrównywanie szans edu-
kacyjnych i zapewnienie wysokiej ja-
kości usług edukacyjnych świadczo-
nych w systemie oświaty” Poddziała-
nie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności 
w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej”. Dzięki temu przed-
sięwzięciu oddziały przedszkolne z 
trzech szkół podstawowych z terenu 
gminy do końca grudnia 2014 r. zo-
staną doposażone i dostosowane dla 
potrzeb dzieci w wieku 3-5 lat za 
kwotę 349.080 zł. Do czterech od-

Przedszkola w gminie Przelewice
szansą na rozwój naszych dzieci

działów przedszkolnych już zaku-
piono m.in. zestawy mebli do po-
mieszczeń, w których odbywają się 
zajęcia z dziećmi, do szatni, a także 
doposażono dwie kuchnie. Dla dzieci 
zakupiono zabawki, pomoce dydak-
tyczne, artykuły plastyczne oraz wy-
posażenie wypoczynkowe. W celu 
zapewnienia świadczenia wysokiej 
jakości usług, oddziały doposażono 
również w sprzęt ICT m.in. 3 tablice 
interaktywne, 4 laptopy, 4 urządzenia 
wielofunkcyjne, 4 aparaty fotogra-
ficzne, 3 telewizory, 3 odtwarzacze 
DVD i 4 radioodtwarzacze CD. Po-
nadto, przy dwóch oddziałach przed-
szkolnych SP Kłodzino, zlokalizowa-
nych w miejscowości Przelewice, w 
ramach projektu, został doposażony 
istniejący plac zabaw w nowe urzą-
dzania i bezpieczną nawierzchnię. 

Joanna Smolak Benka

Ciepło, patriotycznie, radośnie, 
rodzinnie. Tak było 7 listopada w 
MGOK w Lipianach i 8 listopada w 
świetlicy w Batowie na kolejnych 
„Biesiadach”. Tym razem zespół 
śpiewaczy zaprosił lipiańczyków i 
mieszkańców Batowa  do wspólnego 
spędzenia czasu przy piosence patrio-
tycznej. Jeśli ktoś sądzi, że było tylko 
patetycznie i wzniośle, bardzo się 
myli. Dosłownie w ciągu kilku mi-
nut nastrój zmieniał się jak w kalej-
doskopie. Oto raz słychać było śpiew 
liryczny, poważny, podniosły, do-
stojny, a dosłownie za chwilę widow-
nia pękała ze śmiechu. Niewątpliwa 
to zasługa prowadzącej zespół „Swo-
jaki” i właśnie biesiady instruktorki  
Elżbiety Cichackiej, która o owo 
urozmaicenie nastroju zadbać potrafi. 
Czyni to niestrudzenie od wielu lat 
angażując się we wszelkie możliwe 

imprezy artystyczne. Niegdyś gro-
madziła wokół siebie utalentowaną 
młodzież, a od 13 lat zgarnia do swo-
jego zespołu młodszych i nieco star-
szych seniorów. A ci, odwdzięczają 
się jej swoim oddaniem, przywiąza-
niem, no i przede wszystkim ogrom-
nym zaangażowaniem. Prowadzącej 
udaje się wydobyć ze „Swojaków” 
drzemiące w nich od lat talenty wo-
kalne i aktorskie. 

- Pan podziękuje pani Eli w swo-
jej gazecie za to, że daje nam zawsze 
tyle radości i innych dobrych przeżyć 
- poprosił mnie jeden z uczestników 
biesiady lipiańskiej.

Spełniam więc prośbę, dziękuję 
pani Elu w imieniu wszystkich bie-
siadników i swoim własnym, a „Swo-
jakom” życzę jeszcze wielu rocznic 
istnienia zespołu i dobrego zdrowia.

                                    R.T

LIPIANY

BATOWO
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Taką deklarację złożyli podczas konferencji 
prasowej kandydaci na radnych sejmiku zachod-
niopomorskiego z Sojuszu Lewicy Demokratycz-
nej, która odbyła się w miniony piątek w Restaura-
cji Park w Pyrzycach. Kandydaci SLD do sejmiku 
Bogdan Dzioba, Lidia Gręda, Artur Nycz zaprezen-
towali swoje pomysły na przyszłą kadencję samo-
rządu wojewódzkiego. „Biorąc pod uwagę przy-
szłą kadencję sejmiku i największe, chyba ostatnie 
tak duże rozdanie środków unijnych za swoje naj-
ważniejsze zadanie uważam zabezpieczenie środ-
ków na gospodarkę niskoemisyjną. Mówiąc najpro-
ściej, chodzi tu o środki unijne na modernizacje ma-
łych kotłowni, wymianę energochłonnych systemów 
energetycznych na oszczędne, termomodernizację, 
generalnie na takie działania, które będą zmierzać 
do mniejszego zużycia energii, a co za tym idzie 
emisji spalin do atmosfery. Będą to dotacje do po-
zyskania przez przysłowiowego Kowalskiego, małe 
wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe” 
– zapowiedział Artur Nycz. Bogdan Dzioba zadekla-
rował zajęcie się w sejmiku sprawami szeroko rozu-
mianego bezpieczeństwa, a Lidia Gręda, nauczycielka 
z zawodu, zadeklarowała zajęcie się na poziomie wo-
jewództwa sprawami edukacji. W spotkaniu uczestni-
czyli także poseł Cezary Olejniczak, Grzegorz Napie-
ralski i Robert Betyna, szef pyrzyckiego SLD, którzy 
tuż przed konferencją spotkali się z reprezentacją rol-
ników pyrzyckich i rozmawiali o problemach związa-
nych ze sprzedażą ziemi przez Agencje Nieruchomości 
Rolnych. „Musimy do końca tej kadencji sejmu prze-
konać większość w parlamencie do zmian w ustawie  
o zagospodarowaniu ziemi przez ANR, musimy dać 
szanse polskim rolnikom, szczególnie tym z terenu Po-
morza Zachodniego, gminy Pyrzyce, by mogli kupić 
ziemię na preferencyjnych warunkach, pracujemy nad 
tym tematem i przekonujemy posłów z innych partii, by 
wsparli naszą inicjatywę” – powiedział Cezary Olejni-
czak. „Mamy kandydatów do rad gmin, powiatu i sej-
miku, są to osoby kompetentne i przygotowane do cięż-
kiej pracy, mam nadzieję, że zyskają poparcie wybor-
ców w naszym powiecie i będą mogli w samorządowej 
pracy pokazać, że warto im zaufać” – powiedział na 
zakończenie Robert Betyna.

PP
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

LIPIANY

PYRZYCE

BIELICE

KOZIELICE

PRZELEWICE

WARNICE

Już 16 listopada mieszkańcy 
gmin naszego powiatu wybiorą, 
albo nowych, albo nowych sta-
rych wójtów i burmistrzów dla 
swoich samorządów. Cztery lata 
temu o najważniejsze stanowiska 
pyrzyckich gmin walczyło łącznie 
15 kandydatów, co dawało średnią 
2,5 kandydata na miejsce, w tym 
roku jest to już 4,5. Opinia naszej 
redakcji jest taka, że od przybytku 
głowa nie boli i im większa po-
daż,  tym większa szansa na do-
bry wybór. Przysłowiowa piłka te-
raz po stronie wyborców, kandy-
daci co mieli zrobić to już zrobili, 
chociaż jeszcze kilka dni przed 
nimi i a nuż nas ktoś zaskoczy ja-
kimś kampanijnym oryginalnym 
pomysłem?

      A teraz apel poważny. Pro-
simy wyborców, by poświęcili 
trochę czasu na poznanie kandy-
datów, poczytali, przeanalizowali 
ich obietnice, określili ich real-
ność, może do nich zadzwonili 
lub puścili maila. Kandydaci to 
z reguły Wasi znajomi, oceńcie 
ich dotychczasowe  zaangażowa-
nie w sprawy społeczne, ich do-
tychczasowe działania, osiągnię-

cia, zdolności, możliwości. Ha-
sła? Partie? One są może ważne 
na wyższych szczeblach władzy, 
ale tu w naszych małych środowi-
skach potrzebni są ludzie czynu,  
a nie tylko słowa. Ważne, żeby z 
tej sporej grupy chętnych do kie-
rowania gminą wybrać właściwie, 
to wybór decydujący o rozwoju 
lub stagnacji na kolejne cztery 
lata. Na koniec powiem tak: jak 
wybierzecie, tak przez cztery lata 
media będą pisać i mówić, pre-
tensje o zły wybór będziecie mo-
gli mieć tylko do samych siebie. 
Osobiście wolałbym mieć mniej 
politycznych i gospodarczych 
sensacji, a niech tam nawet mój 
dwutygodnik zbankrutuje ! Chce-
cie, to wierzcie, nie chcecie, nie 
wierzcie, ale bardziej zależy mi 
na dobrej passie mojej małej Oj-
czyzny, ja tam sobie znajdę inną 
robotę. Idźcie od urn i zagłosuj-
cie mądrze, tym razem wszystko 
w Waszych rękach, bo cokolwiek 
byśmy nie powiedzieli o sytuacji 
w naszym kraju, to na pewno mo-
żemy być dumni z wielkiego daru, 
jakim dziś jest wolność wyboru.

RT
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Od kilku tygodni napływały do 
naszej redakcji informacje o tym, że 
pełnoletni mieszkańcy gminy otrzy-
mują w dokładnie zaadresowanej 
kopercie ulotkę promującą kandy-
data Jerzego Marka Olecha. Nasi 
czytelnicy zaczęli się zastanawiać, 
skąd komitet wyborczy ma ich dane 
osobowe. Informowano nas o ta-
kich przypadkach, że do danego do-
mostwa przychodziło kilka listów z 
ulotkami, każdy dla innego dorosłego 
mieszkańca. Był także jeden list do 
wszystkich pełnoletnich mieszkań-
ców. By upewnić się, czy  posiada-
nie takich danych jak imię, nazwi-
sko i adres obywatela jest legalne, 
czy też nie, zapytaliśmy Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobo-
wych w Warszawie. A oto odpowiedź 
biura prasowego inspektora.     

Szanowny Panie Redaktorze,
W tej sytuacji, jedynie teoretycz-

nie wskazać należy, że w kampanii 
wyborczej nie można dowolnie wyko-
rzystywać danych osobowych wybor-
ców, a osoby, które ją prowadzą, mu-
szą przestrzegać nie tylko przepisów 
Kodeksu wyborczego, ale także in-
nych przepisów prawa, w tym ustawy 
o ochronie danych osobowych. Wska-
zać także należy, że marketing po-
lityczny (a jest nim m.in. przesyła-
nie imiennie zaadresowanych ulo-
tek) niczym nie różni się od klasycz-
nej promocji produktów i usług i na-
leży prowadzić go z uwzględnieniem 
zasad zawartych zarówno w przepi-
sach szczególnych, jak i w ustawie  
o ochronie danych osobowych.

Zatem partia polityczna, komi-
tet wyborczy czy kandydat na posła, 
aby móc legalnie przetwarzać dane 
osobowe wyborcy, musi legitymo-
wać się jedną z przesłanek upraw-
niających go do takiego działania.  
O ile więc wykorzystuje dane oso-
bowe tzw. zwykłe, jak np. imię i nazwi-
sko oraz adres zamieszkania, to musi 
spełnić przynajmniej jedną z prze-
słanek wskazanych w art. 23 ustawy  
o ochronie danych osobowych. Wy-
daje się, że w opisanym przez Pana 
przypadku, jedyną przesłanką, która 
kandydującego na burmistrza upraw-
niałaby do przetwarzania danych 
osobowych jest zgoda osób, do któ-
rych adresowane są ulotki. Trzeba 
bowiem pamiętać, że zgodnie z art. 
26 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie da-
nych osobowych, administrator prze-
twarzający dane powinien dołożyć 
należytej staranności w celu ochrony 
osób, których dane dotyczą, a w szcze-

gólności jest obowiązany zapew-
nić, aby były one zbierane dla ozna-
czonych, zgodnych z prawem celów  
i niepoddawane dalszemu przetwa-
rzaniu niezgodnemu z tymi celami. 
Dane osobowe mogą być wykorzysty-
wane jedynie w tym celu, dla których 
zostały zebrane, chyba, że osoby, któ-
rych dane dotyczą, wyrażą zgodę na 
ich wykorzystanie np. do celów pro-
wadzenia marketingu politycznego.  
Z praktyki GIODO wynika, że częstym 
naruszeniem jest wykorzystywanie na 
potrzeby prowadzenia kampanii wy-
borczej - przez kandydatów bądź ich 
bliskich czy sympatyków - danych 
osobowych pozyskanych z różnych 
źródeł, do których mają oni dostęp 
w ramach wykonywanej przez siebie 
pracy. Zdarzało się, że do przesyła-
nia informacji dotyczących konkret-
nego kandydata w wyborach samo-
rządowych wykorzystywano np. bazy 
danych uczniów szkoły, spółdzielców 
czy osób, które wyrabiały kartę miej-
ską. Te nieprawidłowości skłoniły dra 
Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, 
Generalnego Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych (GIODO) do 
przygotowania poradnika „Ochrona 
danych osobowych w trakcie prowa-
dzenia kampanii wyborczej”, zawie-
rającego wskazówki, jak zorganizo-
wać kampanię wyborczą z poszano-
waniem przepisów o ochronie danych 
osobowych i prawa do prywatności 
wyborców. Jest on dostępny na stro-
nie internetowej GIODO pod linkiem 
http://www.giodo.gov.pl/1520056/
id_art/4263/j/pl/. GIODO wskazał 
w nim wyraźnie, że „(…) poważnym 
naruszeniem przepisów o ochronie 
danych osobowych jest wykorzysta-
nie w celach wyborczych przez różne 
osoby (czasami członków rodziny 
kandydata lub jego sympatyków) da-
nych z różnych zbiorów, do których 
mają one dostęp w ramach wykony-
wanej przez siebie pracy, na przykład 
danych pełnoletnich uczniów szkoły 
czy danych użytkowników karty miej-
skiej. Wyraźnie należy zaznaczyć, 
że takie działanie oznacza udostęp-
nienie danych osobom nieupoważ-
nionym, a komitety wyborcze nie są 
uprawnione do wykorzystywania tak 
pozyskanych informacji”.

Serdecznie pozdrawiam,
Małgorzata Kałużyńska-Jasak 

Dyrektor Zespołu 
Rzecznika Prasowego

 
Czyli jeżeli ktoś wykorzystywał dane 
osobowe imię, nazwisko, adres za-
mieszkania bez zgody obywatela, to 
złamał prawo, jeżeli ktoś udostęp-
nił osobom nieuprawnionym kata-
log z takimi danymi, to również zła-
mał prawo. By ustalić, w jaki sposób 
taka ilość danych znalazła się w rę-
kach komitetu wyborczego Olecha 
piszemy zapytanie do burmistrza 
Pyrzyc, który taki katalog danych 
posiada.

„Zwracam się do Pana za zapyta-
niem, czy udostępniał Pan Bezpartyj-
nemu Komitetowi Wyborczemu Wy-
borców Jerzego Marka Olecha dane 
osobowe pełnoletnich mieszkańców 
gminy Pyrzyce (imię i nazwisko oraz 
adres zamieszkania)” Odpowiedź 
burmistrza Olecha brzmi następu-
jąco - 

„Nie udostępniłem Bezpartyj-
nemu Komitetowi Wyborczemu Je-
rzego Marka Olecha danych osobo-
wych tj. imienia, nazwiska i adresu 
zamieszkania pełnoletnich miesz-
kańców gminy Pyrzyce” – pisze bur-
mistrz Olech.

Skoro Olech nie kazał żadnemu 
pracownikowi wydrukować danych, 
nie zabrał ich i nie przekazał ich swo-
jemu komitetowi, to skąd i w jaki 
sposób komitet je pozyskał, z kolej-
nym pytaniem zwracamy się do Ma-
riusza Szymkowicza pełnomocnika 
wyborczego Bezpartyjnego KWW 
Jerzego Marka Olecha. 

– „Zwracam się do Pana z zapy-
taniem, w jaki sposób Bezpartyjny 
Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego 
Marka Olecha wszedł w posiada-
nie danych osobowych pełnoletnich 
mieszkańców gminy Pyrzyce (imię  
i nazwisko oraz adres zamieszka-
nia), które posłużyły do wysyłki ulo-
tek wyborczych 

Pełnomocnik odpisuje – „W od-
powiedzi na pańskie zapytanie, ni-
niejszym wskazuję, iż Komitet wszedł 
w posiadanie informacji, o których 
Pan pisze na podstawie art. 209  
§ 2 Kodeksu wyborczego. Przepis 
ten wskazuje, bowiem, iż wyborca 
udzielając poparcia liście kandy-
datów składa podpis obok czytelnie 
wpisanego swojego nazwiska i imie-
nia, adresu zamieszkania i numeru 
ewidencyjnego PESEL. Dodatkowo, 
poza powyższym informacje te prze-
kazane zostały przez osoby oraz pod-
mioty popierające komitet wyborczy 
Jerzego Marka Olecha. Co więcej, 
z całą stanowczością zaznaczyć na-
leży, że komitet wszedł w posiadanie 

przedmiotowych informacji za zgodą 
osób, których informacje te dotyczą”.

Zwrócić należy uwagę, że li-
sty poparcia, o których pisze pełno-
mocnik służą tylko i wyłącznie w ce-
lach rejestracji komitetu wyborczego,  
a inne ich wykorzystanie jest łama-
niem prawa.

Jak wyjaśnił rzecznik prasowy 
GIODO gromadzenie danych oso-
bowych wymaga zgody osoby, któ-
rej dane mają być wykorzystane  
i to nie tylko na ich wykorzystanie, 
ale również musi być zgoda na cel, 
w jakim dane mają być wykorzy-
stane. Podpisy na listach poparcie nie 
dają prawa na wykorzystanie danych 
osobowych w celach marketingu 
wyborczego.

Nasuwa się zatem kilka pytań:
Po pierwsze, do naszej redak-

cji zwrócili się przede wszystkim ci 
mieszkańcy gminy Pyrzyce, którzy 
nie tylko żadnego poparcia Olechowi 
nie dawali i nic nie podpisywali, ale 
również jego oponenci polityczni czy 
też osoby, które są z Olechem w róż-
nych sporach. Po drugie, dlaczego ko-
mitet wyborczy Olecha zbierał pod-
pisy na listach poparcia, skoro do za-
łożenia komitetu wyborczego wybor-
ców Kodeks wymaga minimum pię-
ciu osób jako członków komitetu wy-
borczego. Listy poparcia w ilości co 
najmniej 25 osób były wymaganym 
załącznikiem każdego kandydata na 
radnego do jego rejestracji, doty-
czy to także komitetu wyborczego 
Jerzego Marka Olecha, ponadto ze-
brane na załącznikach dane osobowe 
mogą być wykorzystane tylko do ce-
lów rejestracji radnego, każdy inny 
sposób wykorzystania danych musi 
mieć pisemną zgodę danej osoby. Po 
trzecie, jakie osoby i podmioty, o któ-
rych pisze pełnomocnik mają prawo 
do gromadzenia danych osobowych 
mieszkańców gminy Pyrzyce. Uwa-
żam, że artykuł zawiera wystarcza-
jącą ilość informacji i jednocześnie 
niejasności do tego, by niezgodnym 
z prawem dysponowaniem danymi 
osobowymi mieszkańców gminy Py-
rzyce zajęły się organy ścigania i Ge-
neralnego Inspektora Ochrony Da-
nych Osobowych tym bardziej, że 
przestępstwa z ustawy o ochronie da-
nych osobowych są ścigane z urzędu 
przez prokuraturę, a artykuł jest rów-
nież dla niej informacją. 

Ryszard Tański

Kolejny temat dla prokuratury i GIODO
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SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH

Kiosk
Policjanci z KP Lipiany wspólnie z 
funkcjonariuszami Służby Celnej w 
miejscowości Myśliborki w jednym 
z mieszkań u 56-letniego mężczy-
zny ujawnili i zabezpieczyli 2,5 litra 
spirytusu bez polskich znaków akcy-
zowych, około pół kilograma suszu 
tytoniowego oraz ponad 400 sztuk 
przygotowanych do sprzedaży papie-
rosów bez polskich znaków akcyzo-
wych.  Postępowanie prowadzi KP 
Lipiany.

 
Córka na telefon

Kobieta zam. Pyrzyce zawiadomiła, 
że nieznana sprawczyni, po uprzed-
nim nawiązaniu z nią połączenia tele-
fonicznego na stacjonarny numer te-
lefonu, usiłowała doprowadzić ją do 

niekorzystnego rozporządzenia mie-
niem w kwocie 36 tys. złotych w ten 
sposób, że przedstawiając się jako 
córka pokrzywdzonej i informując o 
zdarzeniu drogowym, którego córka 
miała być sprawcą poprosił o przeka-
zanie pieniędzy celem uniknięcia od-
powiedzialności karnej. Postępowa-
nie prowadzi KPP w Pyrzycach. 

Ale rower był trzeźwy
Mężczyzna lat. 49 (zam. pow. 

pyrzycki) kierował rowerem po dro-
dze publicznej w Lipianach będąc 
w stanie nietrzeźwości, tj. posiada-
jąc ponad 2 promile alkoholu w or-
ganizmie. Sprawca zatrzymany przez 
patrol ZRD. Postępowanie prowadzi 
KPP Pyrzyce. 

SPRZEDAM DZIAŁKĘ 
BUDOWLANĄ

Położoną w Pyrzycach 
przy ul Staromiejskiej, 

powierzchnia 1070 m2, uzbrojoną 
/woda, kanalizacja, energia elek-

tryczna, gaz/, ogrodzenie. 
Wraz z działką sprzedany 

 zostanie udział 1/3
 w drodze 

dojazdowej- wewnętrznej.
Na działkę zostały wydane  

warunki zabudowy 
na budynek mieszkalny parterowy 

 z użytkowym poddaszem. 
Telefon po godzinie 15.00 

   505 205 654

  

„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy, zostawia ślad po sobie” 

Z GŁĘBOKIM ŻALEM PRZYJĘLIŚMY WIADOMOŚĆ O ŚMIERCI NASZEGO KOLEGI

                   Rodzinie składamy wyrazy współczucia 

                                                              Dyrekcja i Pracownicy 
                                                              Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach 

   MARIANA PIHANA 
długoletniego dyrektora i pracownika Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach 

   

SPRZEDAM LUB WYDZIERŻAWIĘ
lokal na imprezy okolicznościowe, znajdujący się w Pyrzycach 
przy ulicy Dworcowej 23 (budynek Urzędu Pracy). 
Kontakt 603 375 709

SPRZEDAM LUB WYDZIERŻAWIĘ
cukiernio - kawiarnię w Lipianach ul. Sienkiewicza 3. 
Kontakt 603 375 709

25 października w ramach re-
alizacji projektu „Przedszkole inte-
gracyjne oknem na świat w Gminie 
Przelewice” odbyła się impreza inte-
gracyjna i podsumowująca projekt z 
udziałem zaproszonych gości i dzieci 
z obszaru całej gminy. Impreza roz-
poczęła się uroczystym pasowaniem 
nowo przyjętych do Punktu Przed-
szkolnego przedszkolaków. 

Pasowania maluchów w obecno-
ści zaproszonych rodziców, dziad-
ków i babć  dokonali wójt Gminy 
Marek Kibała i kierownik projektu 
Agnieszka Odachowska. Każdy z 
przedszkolaków dostał słodki upomi-

nek i dyplom uznania. Po pasowaniu 
wszyscy udali się na halę sportowo 
- widowiskową, gdzie na dzieci cze-
kały liczne niespodzianki. Dmuchany 
pałac - zjeżdżalnia, występy iluzjoni-
sty, klauni i człowiek drzewo. Teatr 
Kubika zapewnił liczne gry i zabawy 
dla wszystkich chętnych. Uczestnicy 
mogli skorzystać też ze słodkiego po-
częstunku, a niewątpliwą atrakcją dla 
dzieci była czekoladowa fontanna. 

Projekt „Przedszkole integra-
cyjne oknem na świat w Gminie Prze-
lewice” współfinansowany ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Impreza współfinansowana przez 
Gminę Lipiany, zgromadziła wielu 
uczestników, dzieci i młodzieży z te-
renu powiatu pyrzyckiego i myśli-
borskiego. Po artystycznych prezen-
tacjach jury w składzie: Janusz Spa-
czyński, Emilia Gruszczyńska, Tade-
usz Ignaczewski dokonało oceny:

Patriotyczny 
festiwal 2014

 Już po raz kolejny Stowarzyszenie Lipiański Klub Muzyczny, oraz Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipianach  zorganizowali Festiwal Pie-
śni Patriotycznej i Harcerskiej. 

I Miejsca
- Kinga Skrzypczak – Szkoła Podsta-
wowa Brzesko
- Wiktoria Świątek – Szkoła Podsta-
wowa Brzesko
- Aleksandra Mierzwiak – Gimna-
zjum Pyrzyce

- VI Drużyna Wszędobylska 
– Myślibórz
II Miejsca 
- Oliwia Mazurek – Szkoła 
Podstawowa Brzesko
- Kinga Sendrowska – Szkoła 
Podstawowa Brzesko
- Sandra Czernielewska – XX 
Drużyna harcerska „Lotna”
- Zespół Perełki – Szkoła Pod-
stawowa Bielice, instruktor Br. 
Wójcik
III Miejsce
- Wiwiana Pieczonka – Szkoła 
Podstawowa Brzesko  
- Marta Majkut – Szkoła Pod-
stawowa Brzesko
- Łukasz Bochan-Bochanowicz 
– Szkoła Podstawowa Brzesko
- Zespół Stokrotki – Szkoła 
Podstawowa Bielice, instruk-
tor Br. Wójcik
Wszystkim uczestnikom i in-
struktorom gratulujemy i za-
praszamy za rok. 

PP
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Liczy się wynik, nieko-
niecznie styl. Wielkie agen-
cje na całym świecie głowią 
się nad tym, jak, jakimi tech-
nikami wpływać na klien-
tów, by kupowali ten lub inny 
produkt, albo w jaki spo-
sób wpłynąć na ich preferen-
cje wyborcze. Już cztery lata 
temu w trakcie kampanii sa-
morządowej do Pyrzyc wje-
chały, banery, liczne plakaty, 
spoty w kablówce, debaty, 
konferencje prasowe, strony 
internetowe. Dziś, w prze-
ciwieństwie do poprzednich 
kampanii, do  marketingu po-
litycznego mamy już wszyst-
kie możliwe narzędzia i je-
żeli kandydat ma parę groszy 
i chęci, to może robić kam-
panię na światowym pozio-
mie. Jednak, jak okazuje się 
także w tym roku, najważ-
niejsze dla kandydatów są 
banery, plakaty i ulotki. Już 
na kilka miesięcy przed roz-
poczęciem kampanii wyborczej nie-
którzy z kandydatów rezerwowali 
sobie najbardziej atrakcyjne miej-
sca na swoje banery, a najbardziej 
atrakcyjne to takie, gdzie dużo ludzi 
może je obejrzeć. Ze względu na to, 
że w okres kampanii wpadło Święto 
Zmarłych, kiedy to w ciągu kilku 
dni przemieszcza się przez cmentarz  
i jego okolice tysiące wyborców, to 
i z tego powodu lokalizacja reklamy 
wyborczej w pobliżu cmentarza nie-
zwykle atrakcyjną jest. W okolicach 
tegoż  święta postanowiłem przyj-
rzeć się temu, jak blisko marketing 
polityczny zbliżył się do murów py-
rzyckiego cmentarza. Najbliżej, li-

Głosy od  żywych poprzez  umarłych

cząc w prostej linii, znalazł się baner 
Wiktora Tołoczko kandydującego do 
Rady Powiatu Pyrzyckiego, na dru-
gim miejscu kilka metrów dalej dwa 
banery Wacława Klukowskiego kan-
dydującego na stanowisko burmi-
strza Pyrzyc i trzeci baner wielko-
ścią przewyższający poprzedników, 
to baner Jerzego Marka Olecha, ale 
mimo że dwustronny, to wykorzy-
stany tylko dla widzów od strony 
cmentarza. Pozostali kandydaci na 
radnych różnych kategorii i burmi-
strza Pyrzyc od cmentarza ze swoimi 
plakatami i banerami trzymają się  
z daleka. Nie sposób nie wspomnieć 
w tym artykule o podwyższonej ak-

Zbliża się koniec kadencji samorządów, w 
każdej gminie podsumowanie przebiega inaczej. 
Radni, wójtowie i prezydenci podsumowują, co 
się udało zrobić, a na co zabrakło czasu, pienię-
dzy albo pomysłu. Z reguły podsumowania do 
tyczą ważnych dokonań na rzecz mieszkańców 
danej gminy. 

W Pyrzycach podsumowanie ma karno-
-prawny kontekst, przez cztery lata albo wła-
dza albo władzy wytaczano tyle spraw  
i postępowań, że nawet najstarsi mieszkańcy 
gminy Pyrzyce tak czarnego okresu w historii swo-
jej małej ojczyzny nie pamiętają.

Piotr Ćwiklińskie z TVK AURA 28 wrze-
śnia 2014 roku postanowił podsumować kilka 
zagadnień z życia gminy Pyrzyce za okres czte-
rech lat i zadał kilkanaście pytań obecnemu wło-
darzowi miasta burmistrzowi Jerzemu Mar-
kowi Olechowi. Poniżej cytujemy te, na które ja-
kąś odpowiedź, po ponagleniach i uświadomie-
niu o odpowiedzialności karnej, udało się uzyskać  
i podajemy je bez korekty. 

Pytania na koniec kadencji
Pytanie 1 - Jakie były koszty dotyczące spraw 
sądowych i ile było tych spraw od początku ka-
dencji do dnia dzisiejszego, w których stroną 
był Urząd Miejski lub pan burmistrz. 
- koszt kancelarii adwokackich, koszt mecenasa, 
koszty pozwów (wszystkie koszty)
- koszty wypłaconych odszkodowań 
- kto poniósł koszty tych procesów 
Odpowiedź - Wyliczenie kosztów, o które 
pan prosi zostanie przygotowane w termi-
nie późniejszym, ponieważ jest pracochłonne  
i czasochłonne. W chwili obecnej mogę podać 
tylko koszty za obsługę prawną za okres od grud-
nia 2010 do 30 września 2014, co daje 400.216 ty-
sięcy złotych.
Pytanie 2 - Jakie sprawy toczą się obecnie w są-
dzie, w których stroną jest Urząd Miejski lub 
burmistrz Pyrzyc?
Odpowiedź – Opierając się na informacji z kance-
larii prawnej, która obsługuje Urząd i z obecnie to-
czącymi się sprawami, w których strona jest Urząd 
Miejski w Pyrzycach są:

1. Anna Łuszczyk c/a Urząd Miejski w Pyrzycach, 
Pyrzycki Dom Kultury
2. Halina Marciniak c/a Urząd Miejski w Pyrzycach 
Pytanie 3 - Ile osób zostało zatrudnionych  
w Urzędzie Miejskim w roku 2014 i na jakich 
stanowiskach?
Odpowiedź - W 2014 r. zostało zatrudnionych: 
- 8 osób na stanowisku Pomoc administracyjna, 3 
osobom już wygasły umowy,
- 1 osoba na stanowisku referenta (w ramach kon-
kursu), wakat, po rozwiązaniu umowy na wniosek 
pracownika, umowa wygasła,
- 1 osoba na stanowisku młodszego referenta ( w ra-
mach konkursu) – wakat, po rozwiązaniu umowy na 
wniosek pracownika,
- 1 osoba na stanowisku głównego specjalisty ds. 
kontroli (w ramach konkursu) – wakat, po rozwią-
zaniu umowy na wniosek pracownika,
- 2 osoby na stanowisku robotnik gospodarczy.
Pytanie 4 - Ile osób zatrudnionych w Urzędzie 
Miejskim przebywa na zwolnieniu lekarskim 
(zwolnienie powyżej 14 dni)                  c.d str.15

tywności cmentarnej Jerzego Marka 
Olecha, który przypadkowo prze-
chadzając się po cmentarzu wita się 
z mieszkańcami nawet innych gmin, 
którzy o takim przypływie gościn-
ności burmistrza nie omieszkali te-
lefonicznie powiadomić naszą re-
dakcję (tacy wyczuleni). Innym, tro-
chę dziwnym zbiegiem okoliczności 
jest poświęcenie po remoncie 2 listo-
pada kaplicy cmentarnej, przy świę-
ceniu której asystował oczywiście 
burmistrz Jerzy Marek Olech, zresztą 
do aktywności kościelnej Olecha już 
się trochę w ostatnim okresie miesz-
kańcy i media przyzwyczaiły. W ran-
kingu bliskości reklam wyborczych 

do cmentarza nie wziąłem pod uwagę 
jeżdżącej reklamy kandydata na bur-
mistrza Daniela Zahorenko, którą 
ciąga po mieście samochód z gło-
śnikiem i jeżeli kiedyś przejeżdżał 
ulicą w pobliżu cmentarza, to wła-
śnie kandydat Zahorenko stanąłby na 
podium w zdobywaniu głosów przez 
umarłych. Ale skoro nie wiemy, czy 
reklama tam była ciągnięta, czy nie, 
to nadal pierwszy jest Tołoczko. Re-
asumując, o głosy wyborców trzeba i 
należy walczyć, trzeba ich przekony-
wać, rozmawiać, ale czy koniecznie 
przy pomocy umarłych?

RT 
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SPORT
Już po raz dziewiąty LKS „Spar-

takus” Pyrzyce był głównym orga-
nizatorem zawodów będących na-
miastką sumo - „Król Maty”. Współ-
organizatorami byli PMOS Pyrzyce, 
LUKS „Płonia” Okunica oraz OSiR 
Pyrzyce. Na dwóch matach, popraw-
nie zwanych dohyō, 209 dziewcząt 
i chłopców z 8 szkół podstawowych 
naszego powiatu toczyło zaciekłe 
walki. Celem zawodników jest prze-
wrócenie przeciwnika, bądź wynie-
sienie go poza dohyō. Niektóre walki 
trwały kilka sekund, ale były i takie, 
których czas trwania przekraczał 2 
minuty. Mistrzostwa rozgrywano 
w 8 kategoriach wagowych. Ci naj-
lżejsi ważyli poniżej 20 kg, zaś naj-
ciężsi „dobijali” nawet do 100 kg. 
Sędzią głównym zawodów była dr 
Małgorzata Kitowska – nauczyciel 
akademicki AWF w Gorzowie Wlkp. 
i członek Polskiego Związku Sumo. 
Pomagali jej trenerzy „Spartakusa”: 
Eugeniusz Klimczak, Henryk Pełka, 
Grzegorz Jasek, Sebastian Grabow-
ski, Izabela Burda oraz zawodnicy 
tego klubu. Nad zdrowiem zawod-
ników czuwał dr Edwin Szamro-
wicz. Dzięki wsparciu Zachodnio-
pomorskiego Zrzeszenia LZS wszy-
scy uczniowie otrzymali posiłek, na-
tomiast medale i puchary zostały za-
kupione ze środków Gminy Pyrzyce. 
Sumo to dyscyplina sportu, która na 
ziemi pyrzyckiej notuje największy 
rozwój. W ubiegłym roku Pyrzyce 
otrzymały prawo organizacji Mi-
strzostw Polski Kadetek i Kadetów, 
co jednoznacznie świadczy, że cen-
tralne władze dostrzegają zaangażo-

KRÓL MATY

ZWYCIĘZCY W KLASYFIKACJI INDYWIDUALNEJ:
dziewczęta:
24 kg  Szkraba Wioletta  ZSP Bielice
28 kg  Chrzanowska Natalia SP Mielęcin
32 kg  Szałek Kinga  ZSP Bielice
36 kg  Bystrzak Patrycja  SP Żabów
41 kg  Sarnat Amelia  SP Okunica
47 kg  Kuzdak Oliwia  ZSP Bielice
54 kg  Pawłowska Aleksandra SP z OI Pyrzyce
+ 54 kg Świercz Nikola  SP z OI Pyrzyce
chłopcy:
24 kg  Ociepa Patryk  ZSP Bielice
28 kg  Wlaźlik Jacek  ZSP Bielice
32 kg  Kowalczyk Piotr  SP Okunica
36 kg  Pełka Jakub  SP z OI Pyrzyce
41 kg  Hatłas Radosław  SP z OI Pyrzyce
47 kg  Kołodziej Adam  ZSP Bielice
54 kg  Zapołowski Dominik OSW Pyrzyce
+ 54 kg Kuźnicki Wojciech SP z OI Pyrzyce

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA:
I m ZSP Bielice 138,5 pkt op. Leszek Domszy
II m SP z OI Pyrzyce 114,5 pkt op. Eryka Kędziora, Piotr Olech
III m SP Okunica 81,5 pkt op. Izabela Burda, Grzegorz Jasek
IV m SP Żabów 80,5 pkt op. Cezary Siepka
V m SP Mielęcin 61,5 pkt op. Edyta Antosik
VI m PSP Jesionowo 56,5 pkt op. Michał Diaków
VII m OSW Pyrzyce 35,5 pkt op. Jerzy Albrewczyński
VIII m SP Brzesko 14 pkt op. Wojciech Zalewski

Organizatorzy

wanie naszych trenerów oraz działa-
czy. W 2014 roku powierzono Pyrzy-
com organizację Mistrzostw Polski 
Juniorek i Juniorów. Pojawił się po-
mysł, aby i w tym roku zagościła do 
naszego miasta kolejna impreza rangi 
mistrzowskiej. Przy wsparciu władz 
samorządowych jest możliwość po-
nownego rozegrania Mistrzostw Pol-
ski Kadetek i Kadetów. Zmaganiom 
sumitów przyglądała się całkiem 
spora liczba kibiców. Na trybunach 
zasiedli rodzice i dziadkowie startu-
jących oraz uczniowie SP z OI w Py-
rzycach, którzy głośnym dopingiem 
wspierali swoich faworytów. Pro-
wadzono klasyfikację indywidualną, 
której po 4 najlepsze osoby w każ-
dej kategorii wagowej otrzymywały 
medale oraz klasyfikację drużynową 
nagradzaną okolicznościowymi pu-
charami. Organizatorzy przygoto-
wali również statuetki dla najlepszej 
zawodniczki i zawodnika imprezy. 
Zostali nimi Oliwia Kuzdak i Woj-
ciech Kuźnicki. Zgodnie z przewi-
dywaniami klasyfikację drużynową 
szkół wygrał ZSP w Bielicach. Pod-
opieczni Leszka Domszy stanowią 
ścisłą czołówkę krajową, posiadając 
w swoich szeregach aktualne meda-
listki Mistrzostw Europy Kadetek. 
O pozostałe miejsca na podium wal-
czyły 3 szkoły: SP Okunica, SP Ża-
bów i SP z OI Pyrzyce. Uczniowie tej 
ostatniej szkoły ostatecznie zajęli 2 
miejsce, a o tym, która będzie trzecia 
zdecydował 1 mały punkt na korzyść 
Okunicy. Wyniki zawodów:

Odpowiedź - Na dzień 28 września 
br. na zwolnieniu lekarskim powyżej 
14 dni przebywa 7 osób.
Pytanie 4 - W związku z publiczną de-
klaracją pana burmistrza na konfe-
rencji prasowej w sprawie pokrycia 
przez kancelarię adwokacką ewentu-
alnych kosztów przegranego procesu  
z byłą dyrektor PDK proszę o do-
starczanie dowodów na złożoną 
przez burmistrza Pyrzyc obietnice. 
Np. umowa pomiędzy kancelarią  
a burmistrzem – Urzędem Miej-
skim, lub notatka służbowa z  usta-
leń  z  podpisem kancelarii.
Odpowiedź - Sprawa z byłą dyrektor 
PDK jeszcze trwa, ustosunkujemy 
się do pana zapytania, gdy zostanie 
wydany wyrok sądu.
    Czy zwrócili Państwo uwagę na 
niezbyt fortunną odpowiedź na py-
tanie pierwsze? Nasza wyobraźnia 
podsuwa nam niebotyczne sumy,  
gdy czytamy, że wyliczenia są pra-

cochłonne i czasochłonne. No, no, 
no, mnie już przeraża podana kwota 
400.216 tysięcy złotych!!!
   W odpowiedzi na pytanie nr 3 chyba 
kancelaria obsługująca urząd zapo-
mniała o toczącej się sprawie prze-
ciwko Tygodnikowi Pyrzyckiemu 
dotycząca sprostowania jednego  
z artykułów, ale to już mało istotne.  
Do odpowiedzi na pytanie nr 4 należy 
dodać, że wśród zwolnień, o których 
mowa, także w tym roku jest kilka 
zwolnień od lekarza psychiatry, może 
to jedynie świadczyć o tym, jak wy-
czerpująca była praca w tej kaden-
cji samorządu gminy Pyrzyce, już za 
kilka dni mieszkańcy gminy Pyrzyce 
zdecydują, czy im taki model rządze-
nia odpowiada, czy są zdecydowani 
na zmiany.

PP
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W ramach realizacji projektu 
edukacyjnego Comenius, uczniowie 
z Liceum Ogólnokształcącego w Li-
pianach wyjechali na kolejną wizytę 
partnerską do Rumunii. Młodzież 
pod opieka p. Aleksandry Kowal-
skiej, p. Beaty Kaniewskiej, p. Marty 
Szpakowskiej i p. Marty Malanowskiej  
przebywała w miejscowości Oradea od 
28 października do 03 listopada 2014r.  
 Uczestnikami wizyty, oprócz grupy  
z Polski, była także grupa  
z Reunionu i Rumunii. Podczas 
wyjazdu licealiści doskonalili 
znajomość porozumiewania się  
w języku angielskim. Brali udział 
w warsztatach i dzielili się wiedzą  

z zakresu komunikacji 
niewerbalnej w kontaktach 
z klientem oraz podczas 
rozmowy biznesowej  
i kwalifikacyjnej. 

Oprócz zajęć i pracy wszyscy 
uczestnicy projektu brali udział w wy-
cieczkach krajoznawczych poznając 
zabytki i kulturę narodu goszczącego. 

Aleksandra Kowalska


