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Pełna władza
w dwóch gminach
Olech przegrał 
sprawę o cukierki
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Ja wierzę we wszystkie wróżby. 
Kiedyś sobie wróżyłam i nawet nie-
które wróżby się spełniły. Dlatego 
musi coś w tym być.

Jeżeli chodzi o wróżby andrzej-
kowe, to kiedyś próbowałam wró-
żyć. Nigdy natomiast nie brałam 
tego na poważnie.

Ja jestem głęboko wierzącym 
człowiekiem. Wierzę tylko w Boga. 
Nie interesują mnie takie zabobony.

Najpopularniejsze wróżby, to 
chyba właśnie te andrzejkowe. My-
ślę, że nie należy jednak traktować 
ich poważnie.

Z wróżbami andrzejkowymi 
miałam styczność w szkole podsta-
wowej. Jednak teraz nie praktykuję 
takich zwyczajów, gdyż są to zwy-
czaje pogańskie, których nie uznaję.  

„Czy wierzymy we wróżby?”

12 listopada 2014 r. w Przelewi-
cach odbyło się spotkanie sołtysów z 
wójtem Markiem Kibałą. W spotka-
niu uczestniczył również sekretarz 
Janusz Wójtowicz. Było to spotkanie 
podsumowujące współpracę w ka-
dencji 2010-2014, przebiegało w bar-
dzo miłej atmosferze. Pan wójt  zwró-
cił uwagę na ważną rolę, jaką w swo-
ich miejscowościach pełnią sołtysi. 
Wspomniał również o ogromnym 
znaczeniu w budowaniu społeczności 
obywatelskiej, jaką odgrywa fundusz 
sołecki. Dodał, iż dzięki funduszowi 
sołectwa mogą dysponować środ-
kami na sfinansowanie podstawo-
wych działań na rzecz danej spo-
łeczności. Otrzymywane środki po-
zwalają na realizację ciekawych ini-
cjatyw i pomysłów. Stanowią też 
udział własny w większych przedsię-
wzięciach realizowanych wspólnie z 
Gminą. 

Ponadto w trakcie spotkania - w 
imieniu Starosty Pyrzyckiego - wrę-
czył statuetkę „Super - Sołtysa” 2014 
p. Edycie Gajewskiej. Pani Edyta po 

Spotkanie sołtysów z wójtem
 gminy Przelewice
podsumowujące kadencję  w latach 2010-2014

raz kolejny jest zwyciężczynią  ple-
biscytu „Super Sołtys” 2014 zorga-
nizowanego przez „Tygodnik Py-
rzycki” pod patronatem Starosty 
Pyrzyckiego. 

Na zakończenie wójt gminy wrę-
czył sołtysom pamiątkowe statuetki 

będące wyrazem  podziękowania za 
współpracę i zaangażowanie na rzecz 
społeczności lokalnej, życząc dal-
szych sukcesów podczas pełnienia tej 
funkcji.

Myślałem, że tematem tego-
rocznych życzeń z okazji Dnia Ko-
biet, złożonych przez burmistrza 
Olecha pyrzyckim kobietom, będę 
się zajmował już tylko w sądzie, 
dokąd zostałem pozwany przez 
Olecha za nazwanie go nazwą pew-
nego warzywa. Myślałem też, że 
o całej zadymie ze sprośnymi ży-
czeniami wiem wszystko, a tu za-
glądając na jeden z portali niespo-
dzianka. Przeczytałem coś w stylu 
filmu Seksmisja, cytuję „a Ko-
pernik też była kobietą!!!” Naśla-
dowcą tego sposobu myślenia oka-
zał Paweł Burda, jeden z „żołnie-
rzy” Jerzego Marka Olecha, któ-
rego wiekopomne odkrycie cytuję 
poniżej -  

„….nie wiem czy wiesz, ale to 
m.in. pani Podzińska była odpowie-
dzialne za słynne życzenia na Dzień 
Kobiet, po których Pyrzyce stały się 
słynne na cały kraj. Czy świadomie 
chciała podkopać pozycję Olecha 
- nie wiem, ale układa się to teraz 
w logiczną całość. A burmistrz ma 
na tyle klasy, że wziął to „na klatę” 
i już. Między innymi ma za to mój 
głos”.

„Żołnierze”    Olecha
Josef Goebbels, minister propa-

gandy, oświecenia publicznego i in-
formacji III Rzeszy, mówił: „kłam-
stwo powtarzane tysiące razy staje 
się prawdą”. Niestety, stara mak-
syma niemieckiego propagandzisty 
i dziś ma zastosowanie w kampa-
nii wyborczej. Pan Burda po 8 mie-
siącach badań naukowych, dokonał 
archeologicznego odkrycia i posta-
nowił podzielić się nim z innymi. 
Z jednym fragmentem wpisu pana 
Burdy mogę się zgodzić, że Olech  
wziął „na klatę”. Pan Burda nie do-
dał tylko, że nie na swoją. „Takich 
wpisów jest coraz więcej, osoby 
zajmujące się negatywną kampa-
nią, próbują w rozpaczliwy spo-
sób zdyskredytować moją kandyda-
turę. Różnych wątków szkalowania 
mnie, szczególnie na portalach jest 
tyle, że trudno jest na nie, na bie-
żąco odpowiadać. Tych, co mają 
wątpliwości, pytają o moje zamiary 
z oświatą, przedsiębiorcami, rol-
nikami odsyłam do mojego pro-
gramu wyborczego, tam wszystko 
jest. Gdyby przyjąć za prawdziwe 
wszystkie negatywne na mój temat 
wpisy i powielane informacje to 

wynikałoby, że po pierwszej turze 
wyborów mam zamiar zlikwidować 
prawie wszystkie znaczące instytu-
cje w gminie Pyrzyce, to oczywisty 
absurd. Jeżeli ktoś chce o coś jesz-
cze dopytać, to jestem do dyspozy-
cji” – powiedziała w rozmowie te-
lefonicznej Marzena Podzińska, 
kandydatka na stanowisko burmi-
strza Pyrzyc.

„Żołnierze” Olecha powinni na 
zajmujących się wyborami porta-
lach wypisać, raz a dobrze, wszyst-
kie złe opinie na temat Podzińskiej, 
wymienić instytucje, które chce zli-
kwidować i wymienić z nazwiska 
wszystkie osoby, które chce zwol-
nić, hurtem będzie szybciej, po-
nadto całą tę informacje wydruko-
wać w formie książkowej i rozesłać 
pod strzechy. Ja mam nadzieję, że 
lud nie ciemny i takich tekstów nie 
kupi.

RT
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Wróżby się sprawdzają. Ja  
w nie wierzę. Sama sobie kiedyś 
wróżyłam z kart i układałam pa-
sjansa koleżankom.

Ja również wierzę we wróżby. 
To, co się wywróży często okazuje 
się prawdą.

Nikt mi nigdy nie wróżył i wró-
żyć nie będzie. Uważam, że wróżby 
to jest czyjś wymysł.

Co ma być, to będzie. Nigdy nie 
wierzyłam w takie coś. To jest po 
prostu oszustwo.

Wróżby to coś złego. Ja w to nie 
wierzę. Nigdy nie próbowałam so-
bie wróżyć, nawet na andrzejki.

„Czy wierzymy we wróżby?”Olech przegrał 
sprawę o cukierki

 Sąd Apelacyjny w Szczecinie Wy-
dział I Cywilny po rozpoznaniu na po-
siedzeniu niejawnym w dniu 30 paź-
dziernika 2014 r. w Szczecinie sprawy 
z wniosku Jerzego Marka Olecha

z udziałem Ryszarda Tańskiego o 
wydanie orzeczenia w trybie art.111 
ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Ko-
deks wyborczy na skutek zażalenia 
wnioskodawcy 

na postanowienie Sądu Okrę-
gowego w Szczecinie z dnia 28 paź-
dziernika 2014 r., 

postanawia:  
           oddalić zażalenie
Już chyba każdy czytelnik PP 

wie, że, jako redaktor pisma jestem 
wciąż pozywany do sądu przez Je-
rzego Marka Olecha.  W sprawie do-
tyczącej cukierków, Olech poskarżył 
się na mnie najpierw do Sądu Okrę-
gowego w Szczecinie. Gdy  jego 
wniosek o ukaranie mnie sąd uznał za 
bezzasadny, pożalił się do Sadu Ape-
lacyjnego, a ten, jak cytujemy po-
wyżej, postanowił zażalenie oddalić.  
A teraz przypomnienie, o co Olech 
pozwał mnie w trybie wyborczym za 
artykuł „Burmistrz na cukierku”. 

Wniosek Jerzego Marka Olecha 
złożony w trybie art. 111 ustawy Ko-
deks wyborczy o:
 -zakazanie uczestnikowi, Ryszardowi 
Tańskiemu publikowania i dalszego 
rozpowszechniania w formie papiero-
wej i elektronicznej „Dwutygodnika 
Powiatu Pyrzyckiego Puls Powiatu” 
nr 13/2014r., 
- orzeczenie przepadku dotychcza-
sowego nakładu Dwutygodnika nr 
13/2014;
- nakazanie uczestnikowi sprosto-
wania nieprawdziwych informacji 
o wnioskodawcy, jakoby jako Bur-
mistrz Pyrzyc przeznaczył środki  
z budżetu gminy na zakup cukier-
ków rozdawanych we własnym imie-
niu mieszkańcom gminy Pyrzyce oraz 
jakoby na opakowaniu nie została 
umieszczona nazwa komitetu wybor-
czego wnioskodawcy, które to infor-
macje zawarte zostały przez uczest-
nika w artykule pod tytułem „Bur-
mistrz na cukierku”, opublikowanym 
na stronach 1 i 10 Dwutygodnika nr 
13/2014, w formie ogłoszenia o tre-
ści: „Ryszard Tański, Redaktor Na-
czelny „Dwutygodnika Powiatu Py-
rzyckiego Puls Powiatu” oświadcza, 

że rozpowszechnione przez niego in-
formacje jakoby Burmistrz Pyrzyc Je-
rzy Marek Olech wydatkował środki 
budżetu gminy na prywatny zakup 
cukierków rozdawanych następnie 
mieszkańcom gminy Pyrzyce, są nie-
prawdziwe. Nieprawdziwe jest także 
stwierdzenie, iż na opakowaniu cu-
kierków nie została umieszczona 
nazwa Komitetu Wyborczego Pana 
Olecha”, opublikowanego w prasie 
lokalnej; 
- nakazanie uczestnikowi przeprosze-
nia wnioskodawcy w formie ogłosze-
nia o treści: „Przepraszam Pana Je-
rzego Marka Olecha, Burmistrza Py-
rzyc za to, że w toku kampanii wy-
borczej rozpowszechniałem niepraw-
dziwe informacje, jakoby Pan Olech 
wydatkował środki budżetu gminy na 
prywatny zakup cukierków rozdawa-
nych następnie mieszkańcom Gminy 
Pyrzyce oraz prowadził kampanię z 
naruszeniem przepisów Kodeksu wy-
borczego”, opublikowanego w prasie 
lokalnej
- nakazanie uczestnikowi wpłace-
nia kwoty 2.000 zł na rzecz Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób z Upośledzeniem Umysło-
wym Koło w Pyrzycach.

To była kolejna próba zastra-
szenia mnie i ograniczenia krytyki 
tego, co robi jako burmistrz Jerzy 
Marek Olech. Jak widać, Sąd Okrę-
gowy i Sąd Apelacyjny miał inne 
zdanie, argumentując to między in-
nymi: - „…Sąd w niniejszej sprawie 
miał na uwadze, iż analiza wskaza-
nego przez wnioskodawcę tekstu pro-
wadzi do wniosku, iż zawarta w ar-
tykule wypowiedź nie zawiera infor-
macji o faktach, ale komentarz, wnio-
ski i opinie autora. Artykuł w istocie 
stanowi ocenę działalności wnio-
skodawcy jako Burmistrza Pyrzyc  
w okresie mijającej kadencji oraz 
opinię o trwającej kampanii wybor-
czej kandydata. O powyższym świad-
czą użyte na wstępie sformułowa-
nia dotyczące czterech lat kadencji 
„gorzkie”, „kwaśne’’ oraz kampanii: 
„Doszedł do wniosku, że wyborcy, to 
takie duże dzieci i cukierkami o ich 
głosy da się zawalczyć’’ „i tym o to 
sposobem Olech, obecny burmistrz 
promuje Olecha kandydata na bur-
mistrza’’. Zakwestionowana przez 
wnioskodawcę wypowiedź‚ „Podsu-

mowując, skoro nam papierku jest 
napisane BURMISTRZ, to znaczy, że 
kasę za cukierki dała gmina, czyli po-
datnicy, a jeżeli kasę na to dał kan-
dydujący burmistrz, to czemu na pa-
pierku nie ma nazwy komitetu wybor-
czego Olecha, tak by koszt cukierków 
zaliczyć w koszty kampanii wybor-
czej’’, przy uwzględnieniu kontekstu, 
sposobu przekazania winna być trak-
towana jako wnioski autora artykułu, 
co do sposobu finansowania kampa-
nii, a nie przekaz o faktach. Świad-
czą o powyższym zwroty: „skoro...,to 
znaczy’’, „a jeżeli...to...’’. Marginal-
nie Sąd zauważa, że wprawdzie na 
opakowaniu cukierków znajduje się 
napis „Materiały sfinansowane przez 
Bezpartyjny KWW Jerzego Marka 
Olecha’’ jednakże jest on umiesz-
czony bardzo drobnym drukiem,  
w miejscu, które z uwagi na sposób 
opakowania cukierka, może być nie-
widoczny dla przeciętnego odbiorcy, 
podczas gdy napis „Burmistrz’’ jest 
wyraźnie zaakcentowany. 

Sąd w pełni podziela stanowi-
sko wyrażone m.in. w uzasadnieniu 
postanowienia Sądu Apelacyjnego  
w Szczecinie z dnia 9 listopada 2006r 
(IACz 1069/06), iż ,,trwanie kampa-
nii wyborczej nie daje żadnych pod-
staw prawnych do wyłączenia, czy 
zakazu umieszczania tekstów odno-
szących się do oceny poszczególnych 
kandydatów.’’ Nadto zgodnie z wy-
rokiem Sądu Najwyższego z 11 maja 
2007r., I CSK 47/07, LEX nr 449462, 
osoba podejmująca działalność pu-
bliczną powinna być świadoma, że 
jej życie, czyny oraz poglądy będą 
poddawane ocenie i weryfikacji, po-
nieważ społeczeństwo ma prawo do 
pełnej informacji o wszystkich prze-
jawach życia publicznego.

Tak oto zakończyła się próba za-
mknięcia dziennikarskiej gęby cu-
kierkami Olecha. Czy do końca wy-
borów Olech podejmie kolejną próbę 
straszenia dziennikarzy? Chyba po 
tym wyroku mocno się zastanowi, 
panu burmistrzowi polecam ostat-
nie wytłuszczone linijki sądowego 
uzasadnienia.

RT 
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Wróżenie to nic dobrego. 
Może źle się skończyć. To jest ja-
kiś zabobon różnie odbierany przez 
wszystkie pokolenia. 

Nie wierzę we wróżby. Kiedyś, 
jak byłem młody, to w czasie za-
baw andrzejkowych przelewaliśmy 
wosk, lecz nigdy nie traktowaliśmy 
tego poważnie.

Nie, nie wierzę we wróżby. Czę-
sto uczestniczę w andrzejkach, ale 
już nie bawię się w przelewanie wo-
sku, tak jak kiedyś. 

Jedni wierzą we wróżby, drudzy 
nie. Niech każdy robi jak uważa. 
Ja nie jestem za tym. Dla mnie to 
głupota. 

U wróżki nigdy nie byłam  
i nie wróżyłam sobie. Kiedyś, jak 
cyganki chciały mi powróżyć, to 
wygoniłam.

„Czy wierzymy we wróżby?”

Pracodawca musi dołożyć 
wszelkich starań, aby proces roz-
wiązania stosunku pracy przepro-
wadzić dokładnie według przepi-
sów prawa pracy – konsekwencje, 
jakie przewiduje kodeks pracy wo-
bec pracodawcy z tytułu nieuzasad-
nionego lub niezgodnego z prawem 
wypowiedzenia umowy o pracę 
przez pracodawcę są poważne.  

Bezprawność wypowiedzenia 
stosunku pracy może więc wynikać 
choćby z braku pouczenia w treści 
dokumentu o prawie pracownika 
do odwołania się do sądu pracy. 
Niezgodne z prawem jest też wy-
powiedzenie stosunku pracy, które 
błędne wskazuje okres wypowie-
dzenia. Bezprawne jest też rozwią-
zanie stosunku pracy za wypowie-
dzeniem w przypadku szczegól-
nej ochrony stosunku prawy np.  
w okresie przedemerytalnym. 

Pracodawca może zostać rów-
nież pociągnięty do odpowiedzial-
ności w przypadku, kiedy przy-
czyna rozwiązania stosunku pracy 
za wypowiedzeniem nie będzie 
zgodnie z prawem uzasadniona. 
Nieuzasadnione wypowiedzenie to 
choćby takie, które jako przyczynę 
wskazuje sytuację rodzinną pra-
cownika albo jego sytuację mate-

rialną, a z kolei w żaden sposób nie 
odnosi się do usprawiedliwionego 
interesu pracodawcy. Naruszenie 
obowiązków pracowniczych nie 
może być błahe, znikome. W prze-
ciwnym razie będzie ono uznane 
za nieuzasadnione, choć przyj-
muje się, że wobec osób zajmują-
cych stanowiska kierownicze ocena 
wagi przewinienia lub zaniechania 
jest bardziej restrykcyjna na nieko-
rzyść pracownika. W wyjątkowych 
wypadkach przyczynę wypowie-
dzenia stosunku pracy mogą stano-
wić okoliczności, które z osobą pra-
cownika nie są bezpośrednio zwią-
zane, wówczas jednak przyczyna 
wypowiedzenia musi być związana 
z uzasadnionym interesem zakładu 
pracy – może być to m.in. zmniej-
szenie liczby osób zatrudnionych w 
danym zakładzie pracy. W orzecz-
nictwie wykształcił się również po-
gląd, że przyczyny wypowiedzenia 
muszą być prawdziwe i konkretne. 
Oznacza to, że nie można ominąć 
przepisów poprzez niewiele mó-
wiące, oględne sformułowania lub 
przez podanie okoliczności fikcyj-
nych. Sąd Najwyższy orzekł także, 
że przyczyną wypowiedzenia może 
być utrata zaufania do pracownika 
„jeżeli pracownikowi można posta-
wić zarzut nadużycia zaufania pra-
codawcy, choćby w sposób niesta-
nowiący naruszenia obowiązków 

pracowniczych. Jednakże naduży-
cie zaufania musi wiązać się z ta-
kim zachowaniem pracownika, 
które może być obiektywnie oce-
nione jako naganne, także wtedy, 
gdy jest niezawinione”. 

W przypadku nieuzasadnionego 
lub niezgodnego z prawem wypo-
wiedzenia stosunku pracy przez 
pracodawcę, pracownikowi przy-
sługuje prawo do zwrócenia się 
do sądu o uznanie wypowiedze-
nia za bezskuteczne, przywrócenie 
do pracy lub o zapłatę stosownego 
odszkodowania. Pracownik przy-
wrócony do pracy może dochodzić 
wynagrodzenia za czas, w którym 
pozostawał bez pracy – nie wię-
cej niż za dwa miesiące. Zasądze-
nie wypłaty odszkodowania nastę-
puje przede wszystkim w sytuacji, 
gdy sąd uzna, że uznanie wypowie-
dzenia za bezskuteczne albo przy-
wrócenie pracownika do pracow-
nika do pracy jest niemożliwe i nie-
celowe. Wysokość odszkodowania 
odpowiada wartości wynagrodze-
nia pracownika za okres od dwóch 
tygodni do trzech miesięcy.

Bartłomiej Królikowski
Doradca Prawny Lipiany

Tel. 509 445 415
www.kancelaria-krolikowski.pl

Nieprawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę
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Wierzę we wróżenie. Kiedyś 
nawet sama sobie wróżyłam. Jak 
człowiek głęboko w coś uwierzy, to 
się wszystko spełni.

Ja tam nie wierzę we wróżby. 
Sadzę, że ludzie bezsensownie w to 
wierzą. To zabobony.

Wróżenie w andrzejki? Ow-
szem spotkałem się z tym kiedyś, 
ale to raczej była tylko zabawa. 

Nie wierzę w żadne wróżenia. 
Jest to jakaś wymyślona brednia i 
ktoś na tym korzysta.

Nie! Nie spotkałem się też ni-
gdy z wróżbami na andrzejki.

„Czy wierzymy we wróżby?”

Drodzy Pyrzyczanie, Mieszkańcy miasta i wsi,
w dniu 16 listopada 2014 r. w wyborach do Rady Powiatu Pyrzyckiego 

otrzymałem 640 głosów, tj uzyskałem najwyższy wynik w naszym po-
wiecie. Dziękuję Państwu, że po pracowitej czteroletniej przerwie, otrzy-
małem od Was cenny dar służenia i pomagania ludziom oraz możliwość 
współdecydowania o społeczno-gospodarczym rozwoju Ziemi Pyrzyckiej. 
Cieszę się, że wartości i kierunki rozwojowe, które reprezentują zostały 
przywrócone.

    
Pozostaję z wyrazami należnego szacunku

Kazimierz Lipiński
Radny Rady Powiatu Pyrzyckiego

Na terenie gminy Przelewice 
13 listopada 2014 r. wykonane zo-
stały bezpłatne badania mammogra-
ficzne u kobiet w wieku od 50 do 69 
roku życia.  Badania przeprowadzono  
w mammobusie, ustawionym na placu 
targowym w pobliżu Urzędu Gminy 
w Przelewicach, przez Grupę LUX 
MED Diagnostyka  w Gdyni.

W ramach akcji przebadano 58 
kobiet. Mimo iż mammografia jest  
najskuteczniejszą metodą profilak-
tyki raka piersi, nadal zbyt mała grupa 
kobiet korzysta z bezpłatnego bada-
niu w ramach Populacyjnego Pro-
gramu Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi – jednego z Narodowych Pro-
gramów Zwalczania Chorób Nowo-
tworowych. Regularne prowadze-
nie badań u kobiet pozwala zadbać  
o ich zdrowie i zapobiec, jak również 
wykryć we wczesnym etapie groźną 
chorobę, jaką jest nowotwór piersi.

                                  Anna 
Garzyńska

Odbyły się bezpłatne
badania mammograficzne 

W wyniku realizowanego przez 
Zespół Szkół Nr 2 CKU partner-
skiego projektu „Najlepszy w zawo-
dzie” w ramach POKL, Działanie 9.2. 
Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego finansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego wzbogacona została baza 
dydaktyczna warsztatów szkolnych 
i pracowni AGD.

Nowy sprzęt posłuży przyszłym 
technikom: żywienia i usług gastro-
nomicznych, pojazdów samochodo-
wych, mechanizacji rolnictwa oraz 
mechanikom pojazdów samochodo-
wych do jeszcze efektywniejszego 
opanowania umiejętności praktycz-
nych, związanych z wybranym przez 
nich zawodem. Z otrzymanych środ-
ków unijnych zakupiono na warsztaty 
szkolne m.in.: stanowisko układu kie-
rowniczego ze wspomaganiem elek-
trohydraulicznym i drugie ze wspo-
maganiem elektrycznym, stanowisko 
do badania alternatorów STA-2 z fa-
lownikiem, stanowisko do badania 
układu hamulcowego z pompą MKII, 
Oscyloskop TEXA TWINPROBE do 
komputera diagnostycznego (TEXA 
navigator TXT IDC3). Pracownia 
AGD wyposażona została w nową 
lodówko-zamrażalkę, kuchenkę elek-
tryczną, naświetlacz do jaj, ekspres 
do kawy i urządzenie wielofunk-
cyjne. Warto dodać, iż nowy sprzęt 
dla bloku mechanicznego umiesz-
czony został w nowo wyremontowa-
nej (metodą gospodarczą) pracowni.

 
Paweł Leśniewski

NOWY SPRZĘT

W ZESPOLE SZKÓŁ

NR 2 CKU W PYRZYCACH

Darmowa sterylizacja i kastracja zwierząt 
W tym roku Gmina Przelewic, w ramach realizacji „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Przelewice” oraz projektu MOPSiK (Międzyorganizacyjny Ogólno-
polski Program Sterylizacji i Kastracji) zorganizowała darmową sterylizację  
i kastrację zwierząt w Mobilnej Sali Operacyjnej: psów i kotów.

  9 listopada br. w Przelewicach o godz. 9:00 rozpoczęła się akcja darmo-
wej sterylizacji i kastracji zwierząt w specjalnie do tego przygotowanym ste-
rylobusie. Zabiegi były przeprowadzone przez Specjalistyczną Przychodnię 
Weterynaryjną Daniela Figla z Barlinka. 

W ramach akcji lekarze weterynarii przeprowadzili 39 zabiegów, w tym:
• sterylizacja13 suk,
• sterylizacja 20 kotek, 
• kastracja 3 psów, 
• kastracja 3 kocurów.

Beata Osińska
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Sonda Bielice

Nigdy mi się żadna przepowied-
nia nie sprawdziła, więc przestałam w 
to wierzyć. 

„Czy wierzymy we wróżby?”

To są jakieś wymysły, w które nie 
powinniśmy wierzyć, dlatego też ni-
gdy nie chciałam, aby ktoś mi wróżył.

Nigdy nie spotkałam się z żadną 
wróżką. Wróżby andrzejkowe, typu 
lanie wosku,  to dla mnie tylko za-
bawa. Nie szukam w nich drugiego 
dna. 

Moim zdaniem wróżby to głu-
pota. Nigdy w to nie wierzyłem i nie 
będę wierzył.

Kiedyś za młodych lat wróżyło 
się na andrzejki, ale to była raczej za-
bawa. Teraz to dla mnie absurd. 

W dniu 21 października 2014 
w Koszalinie Zachodniopomor-
skie Kuratorium Oświaty zorgani-
zowało konferencję inaugurującą 
„Rok Szkoły Zawodowców” w wo-
jewództwie zachodniopomorskim. 
W trakcie konferencji omówiono 
wyniki egzaminów zawodowych. 
Rok szkolny 2013/14 okazał się 
bardzo udany dla Zespołu Szkół nr 
2 Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego. Tzw. „stary” egzamin w kla-
sach zasadniczych został zdany na 
poziomie 92,3%, gdzie w okręgu 
(zachodniopomorskie, lubuskie  
i wielkopolskie) zdawalność wynio-
sła nieco ponad 70%. W technikach 
w naszej szkole wynik był podobny 
do wyników województwa zachod-
niopomorskiego i okręgu i oscylo-
wał w granicach 63%. Najwięcej 
satysfakcji zarówno dla nauczycieli 
jak i  uczniów przysporzyły wyniki 
tzw.  „nowego” egzaminu potwier-
dzającego kwalifikacje w zawodzie. 
Zdawalność w ZS nr 2 CKU wynio-
sła 91,2% , wynik w okręgu i wo-
jewództwie było 30 % niższy! Tym 
samym w rankingu powiatów po-
wiat pyrzycki zajął I miejsce, drugi 
w kolejności powiat kołobrzeski 
osiągnął wynik 71%. W tym miej-
scu należy podziękować wszyst-
kim nauczycielom i pogratulować 
uczniom, którzy poprzez swoje za-
angażowanie i sumienność odnieśli 
sukces oraz przyczynili się do suk-
cesu szkoły i powiatu.

                                                                                                                                                      
                       Paweł Palczyński  

 

TECHNICY NA „6’’

W maju tego roku burmistrz Py-
rzyc Jerzy Marek Olech, kiedy za-
brakło mu kasy na funkcjonowanie 
Urzędu, podpisał zarządzenie, któ-
rym rąbnął radnym miejskim 30 ty-
sięcy z paragrafu na diety i przesu-
nął je na koszty działalności urzędu. 
Ostatnie wpłaty na konta radnych 
wpłynęły we wrześniu, na paździer-
nik i listopad kasy już nie ma. Jest 
to dość nietypowa sytuacja, kiedy to 
radni zakończyli kadencję, odbyła się 
ostatnia sesja, a diety za pracę w ra-

dzie niewypłacone. Olechowi mu-
siało w tym roku zabraknąć kasy w 
urzędzie, bo przecież poczta nie wy-
śle tysięcy zaproszeń na spotkania z 
wodzem za darmo, liczne zatrudnie-
nia i zwolnienia, obsługa prawni-
ków po sądach, zastępstwa za pra-
cowników uciekających na zwol-
nienia, drukarki drukujące nie to, co 
powinny itd. Radni, widząc marno-
trawstwo tegorocznego, publicznego 
gorsza podjęli decyzję o tym, by nie 
zwiększać Olechowi kasy na utrzy-

manie urzędu, prosząc go jednocze-
śnie, by ten zaczął faktycznie oszczę-
dzać, a nie tylko gadać o tym, licząc 
się z tym, że burmistrz zapewne ze-
mści się na nich, zabierze im diety  
i tak się stało. Dziś pyrzyccy radni 
zakończyli kadencję, nie dostali na-
leżnych im diet, ale mają chociaż 
satysfakcję, że starali się, by Olech 
zmarnował jak najmniej publicznego 
tegorocznego grosza. Na koniec za-
dam Olechowi pytanie, dlaczego 
nie zabrał kasy na funkcjonowanie 
urzędu z własnego wynagrodzenia, 
dlaczego nie podzielił problemu na 
pół, między radnych a siebie? Pyta-
nie pozostawiam bez odpowiedzi, bo 
wiem, że Olech wypłatę za paździer-
nik wziął i na listopad też mu starczy 
łącznie z odprawą i ekwiwalentem za 
niewykorzystane urlopy. Na koniec 
informacja dla nowych pyrzyckich 
radnych: dla Was też nie ma kasy na 
diety! 

RT
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Sonda Pyrzyce

.
„Czy wierzymy we wróżby?”

Jest to ludzki wymysł. Kolejny 
sposób na nieuczciwe zarabianie 
pieniędzy. Nie wierzę. 

Nigdy nie przelewałem wosku 
na poważnie, ani nie wróżyłem z 
kart. Jeśli już miało to miejsce to 
tylko dla zabawy. 

Unikam osób, które wróżą. Je-
stem głęboko wierzącą osobą i nie 
zajmuję się takimi rzeczami. 

Przez wróżby przeszłam coś 
niedobrego w życiu. Od tamtej pory 
one dla mnie nie istnieją. Żyję i cie-
szę się dniem dzisiejszym. 

Moja wiara rzymsko-kato-
licka nie pozwala mi na wiarę we 
wróżby. Trzeba wierzyć w to, co 
mówi Pismo Św.

Pociągiem do/z  Pyrzyc? 
Obecnie nie ma takiej moż-
liwości - to takie naturalne i 
pierwsze skojarzenia chyba 
dla większości mieszkań-
ców Pyrzyc i okolic. A jed-
nak!  Mam nadzieję, że wi-
dokiem niedawnej wizyty 
pociągu pasażerskiego w 
Pyrzycach mogło się zdziwić 
wielu mieszkańców naszego  
miasta i powiatu (mogło, bo-
wiem ten mini-artykuł został 
spisany na kilka dni przed 
oficjalną wizytą pociągu i 
jego zapowiadanym krót-
kim postojem na dworcu w 
Pyrzycach).  Mam jednak 
nadzieję, że przybył punk-

tualnie i dokładnie z zapowiedzią 
organizatorów 22.11.2014 roku 
(sobota)… o bardzo wczesnej go-
dzinie - 7:35 rano! 

Z uzyskanych informacji bę-
dzie (był to) pociąg miłośników 
kolei relacji Szczecin Główny – 
Szczecin Główny: przez Pyrzyce, 
Kliniska, Szczecin Wzgórze Het-
mańskie, Police, Chemię, Trze-
bież Sz., Szczecin Główny, Szcze-
cin Port Centralny. W składzie 
lokomotywa spalinowa w tra-
dycyjnym malowaniu i dwa wa-
gony piętrowe.  Wybrana trasa to 
chyba spore wyróżnienie dla na-
szego miasta, w którym ten śro-
dek transportu był kiedyś bardzo 
popularny.

Czy to naprawdę ostatni już pociąg 
osobowy widziany na stacji Pyrzyce? 
Niespodziewana wizyta.

Prezentowany na starej 
widokówce pyrzycki dwo-
rzec powstał już w 1882 
roku, a został gruntownie 
przebudowany w latach 20-
tych XX wieku. 

Sama widokówka (bar-
dzo stara) przedstawia za-
budowania dworca z po-
czątku XX wieku z okresu 
zimowego. Była natomiast 
przedmiotem koresponden-
cji z 1903 roku (i nadana w 
Brzesku). Wydawca kartki 
pozostaje nieznany.
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W pierwszej turze wyborów na Burmistrza Pyrzyc, zdecydowaliście 
Państwo, którzy z kandydatów Waszym zdaniem powinni zmierzyć się  
w drugiej turze.

Jeszcze raz dziękuję Wam za poparcie mojej osoby. Wracam do Pyrzyc 
tak jak obiecałem. Bez względu na wynik wyborów. Tym razem Nam się 
nie udało. Te wybory wiele mnie nauczyły. Zdobyłem nowe doświadczenia, 
które będę starał się wykorzystać dla wspólnego dobra Pyrzyc.

Pozostaje dla Was rozstrzygnięcie, kto zostanie Burmistrzem Naszego 
miasta. Ja swojego poparcia udzielam MARZENIE PODZIŃSKIEJ. Gorąco 
namawiam wszystkich, którzy oddali na mnie głos a także wszystkich Pyrzy-
czan, którym leży na sercu dobro Gminy Pyrzyce do poparcia MARZENY 
PODZIŃSKIEJ.

Za bezwzględny warunek, będący fundamentem rozwoju Miasta i Gminy 
Pyrzyce w swoim przesłaniu wyborczym uważałem współpracę z Pyrzyc-
kim Powiatem. Dziś tylko MARZENA PODZIŃSKA jest w stanie doprowa-
dzić do sytuacji, w której to marzenie wielu Pyrzyczan się ziści. Tylko ścisła 
współpraca oparta na wzajemnym zaufaniu i dążeniu do wspólnych celów 
jest gwarantem pomyślności podejmowanych działań.

Obecny Burmistrz Jerzy Olech już pokazał, na co go stać. Właściwie po-
kazał, że stać go na niewiele. Musimy przerwać tę złą sytuację. Nie dajcie 
się nabrać na cukierki, jabłka i fałszywy uśmiech. To tylko wyborcza maska, 
która spadnie, jeżeli popełnicie błąd i ponownie obdarzycie go zaufaniem.

Dajmy szansę Pyrzycom! Pracujmy Razem, w zgodzie.
30 listopada zagłosujcie na kobietę. Niech wygra MARZENA 

PODZIŃSKA

Szanowni Państwo!
Drodzy pyrzyczanie!

Pod tytułowym hasłem w Oddziale Przedszkolnym przy SP Kłodzino 7 li-
stopada dzieci miały możliwość poznania historii odzyskania niepodległości 
przez Polskę. O tym ważnym wydarzeniu przedszkolaki mogły dowiedzieć się 
oglądając prezentację multimedialną. 

Podczas tego rodzaju zajęć małe dzieci uczą się patriotyzmu, kształtują 
pozytywne postawy i uczucia patriotyczne. Poznają nie tylko historię powsta-
nia państwa, odzyskania niepodległości, ale także symbole narodowe tj. godło 
i flagę Polski. 

W trakcie zajęć była okazja, aby symbole te samodzielnie namalować. Do-
niosłym momentem było wspólne odśpiewanie hymnu narodowego.

Justyna Osipowicz

Kto ty jesteś …
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Szanowni Państwo!
 
W wyborach na Burmistrza Pyrzyc jako kandy-

dat Polskiego Stronnictwa Ludowego zyskałem po-
parcie licznej grupy mieszkańców gminy Pyrzyce. 
Za oddane głosy serdecznie dziękuję!

Wiem, że wspólnie dążymy do zmiany naszej 
małej Ojczyzny na lepszą.

Jestem przekonany, że wszystkim nam przy-
świeca idea porozumienia, dialogu i współpracy, 

które to wartości pomogą nam osiągnąć sukces.
Przed nami druga tura wyborów Burmistrza Pyrzyc.
Jest niezwykle istotne, aby spełnić swój obywatelski obo-

wiązek i uczestniczyć w głosowaniu. Proszę osoby, które ze-
chciały oddać na mnie swój głos, aby tego dnia zagłosowały na 
Marzenę Podzińską.

W obecnej sytuacji tylko Ona może przyczy-
nić się do rozwoju naszej gminy oraz zapewnić pełną 
współpracę wszystkich organów samorządowych  
w Pyrzycach.

 
Miłosz Łuszczyk
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§ PRAWO  I  GOSPODARKA

Wyborcy Bielic i Warnic 
trochę z oszczędności, trochę 
z powodu słabej konkurencji, 
wybrali starych na nowych wój-
tów. I tak w Bielicach, mimo 
ludowych konfliktów, wygrał 
Twardowski dwojga imion, a w 
Warnicach obecna wójt Anna z 
podwójnym nazwiskiem; oboje 
uzyskali więcej niż podwójną 
przewagę nad kolejnym w ta-
beli konkurentem. W pozosta-
łych gminach dogrywki;  naj-
większy bój toczy się oczywi-
ście o pyrzycki ratusz, tu na 
placu boju pozostał urzędujący 
cztery lata Jerzy Marek Olech 
i Marzena Podzińska, której 
wsparcia drugiej turze udzielili 
jej byli rywale Kordaczuk Te-
resa, Daniel Zahorenko, Miłosz 
Łuszczyk, Kazimierz Lipiń-
ski, wolną rękę swoim wybor-
com dali Wacław Klukowski  
i Prawo i Sprawiedliwość, które 
stawiskami w przyszłej kaden-
cji nęcił Olech, ale się nie udało 
przede wszystkim dzięki inter-
wencji posła Leszka Dobrzyń-
skiego, szefa zachodniopomor-
skiego PIS, który o życiorysie 
obecnego burmistrza wiele wie 
i nie wyraził zgody na ewentu-
alny polityczny handel lokal-
nych działaczy. Wracając do 
drugiej pyrzyckiej tury, to, jak 
widać i słychać, robi się gorąco; 
podpalony baner w Żabowie, 
pocięty w Mielęcinie, zrywane 
plakaty, telefony z pogróż-
kami, pojenie wódą nie tylko 
na Dworcowej, oferowanie sta-
nowisk w nowej kadencji, aby 
pozyskać poparcie tych, co od-
padli, czy podejrzenie o domel-
dowywaniu osób  spoza gminy. 

Dla Jerzego Marka Olecha 
czas płynie jakoś szybciej, na 
ostatniej sesji zwracając się do 
tych radnych, którym wyborcy 
przedłużyli mandat słowami – 
„W przyszłej kadencji spotkamy 
się z niektórymi radnymi”. 

Jaki pewny, że wygra z Po-
dzińską; czy wyborcy z gminy 
Pyrzyce zaskoczą urzędują-
cego burmistrza i zdejmą mu 
uśmiech z twarzy, zobaczymy 
już w niedzielę 30 listopada.

PP

Pełna władza          w dwóch gminach
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PRAWO  I  GOSPODARKA
Pełna władza          w dwóch gminach

§

Artykuł piszę w niedzielę 23 listopada, na ten 
dzień możliwe są dwa rozwiązania koalicyjne w 
Radzie Powiatu Pyrzyckiego; pierwsze, chyba 
najbardziej prawdopodobne, to koalicja trzech 
partii Polskiego Stronnictwa Ludowego -6 man-
datów, Platformy Obywatelskiej -3 mandaty i So-

Starosta Kazimierz Lipiński
jusz Lewicy Demokratycznej -1 mandat. W tym 
układzie fotel starosty przypadłby zapewne komuś 
z PSL, najczęściej wymieniany jest Kazimierz Li-
piński, jego zastępcą zostałby Wiktor Tołoczko, 
członkiem zarządu powiatu mógłby zostać Robert 
Betyna. Jeżeli chodzi o samą radę powiatu, to do-

brym przewodniczącym mógłby być Ryszard Ber-
dzik, szef powiatowego PSL (był już przewodni-
czącym rady), po jednym zastępcy przewodniczą-
cego dla PSL i PO i można pracować. Taka koali-
cja dałaby mocną większość 10 głosów w Radzie 
Powiatu Pyrzyckiego. Drugi wariant to koalicja 

PO -3 mandaty plus PIS -3 man-
daty plus K.W.W Skuteczny Samo-
rząd Walentego Darczuka -2 man-
daty i może SLD -1 mandat, co 
daje większość 9 radnych. W takim 
przypadku starostą zostałby  Stani-
sław Stępień, zastępcą Wiktor To-
łoczko a reszta, co chce i jak się 
da. Teoretycznie możliwa byłaby 
jeszcze jedna koalicja PSL i PIS, 
ale w takim przypadku chętnych 
na stołek starosty byłoby chyba za 
dużo i możliwość dogadania chyba 
żadna. Osobiście uważam, ze naj-
bardziej realna i optymalna jest 
koalicja PSL, PO i SLD, jest na-
turalna ze względu na koalicje na 
poziomie województwa i kraju, co 
daje większe szanse na korzyści dla 
powiatu. Także pod względem per-
sonalnym jest dobrze, bo doświad-
czenie samorządowe Lipińskiego, 
jego power starostwu się przyda-
dzą, pozostali gracze tej powiato-
wej układanki też nie powinni czuć 
się pokrzywdzeni. Moje przeczucia 
potwierdzają także informacje pły-
nące ze Szczecina, liderzy zachod-
niopomorscy PSL i PO także ży-
czą sobie takiej koalicji w powiecie 
pyrzyckim. Czy moje kalkulacje 
się sprawdzą, zapewne już w dniu 
wydania Pulsu, czyli w najbliż-
szą środę 26 listopada będziemy 
wiedzieć. 

RT
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Może, bo jeżeli jakiegoś radnego z 
jej klubu radnych by zabrakło, to i tak 
może każde głosowanie w radzie wy-
grać i przegłosować, co chce. Komitet 
Wyborczy Wyborców Anny Hackie-
wicz Gębskiej ma w 15-osobowej ra-
dzie gminy aż 13 radnych, pozostali 
mogą się albo przyłączyć, albo prze-
wegetować najbliższe 4 lata, bo nic bez 
większości i tak nie przegłosują.

Anna Hackiewicz Gębska to nawet zimą może wszystko
W pozostałych radach miast i gmin różnie. 

Tam, gdzie czekają drugie tury wyborów radni róż-
nych maści nie opowiadają się  jeszcze za przyna-
leżnością, bo nie wiedzą, kto będzie rozdawał wój-
towe lub burmistrzowskie karty. Jak widać na załą-
czonych tabelach, radnym można było zostać na-
wet 21 głosami, czyli większa rodzina i mamy rad-
nego; tak było w gminie Kozielice z radną Danuta 
Grochocką i Marcinem Kucharskim. Najwięcej 
głosów, ale to chyba zrozumiałe, zdobywali radni w 

gminie Pyrzyce, na pierwszym miejscu w tej ka-
tegorii uplasował się stary – nowy radny Mariusz 
Majak - 314 głosów, z najmniejszą ilością głosów 
w walce o krzesło radnego uzyskał Edward Gola - 
82. Dziś jeszcze spoglądamy na ilości głosów, za 
kilka dni liczby oddanych na danego radnego już 
nie będą ważne, istotne będzie tylko to, co dany 
radny zamierza dla swojej gminy zrobić.

PP



 13                                                                   Dwutygodnik   PULS  POWIATU  nr 15                                               

REDAKCJA: Dwutygodnik PULS POWIATU 74-240 Lipiany ul. Kościuszki 2A e-mail: redakcja@pulspowiatu.pl; www.pulspowiatu.pl;  tel/fax 091 5641 561 
Redaktor naczelny: Ryszard Tański tel: 510 185 777. Korekta: Elżbieta Cichacka. Stali współpracownicy: Anna Garzyńska, Wojciech Kuźmiński, sierż. Marcelina 
Pałaszewska, Bartłomiej Królikowski, Magdalena Gałkowska. Dział  reklamy tel. 507199093 e-mail: reklama@pulspowiatu.pl, Wydawca: FHU SKANER. Druk: 
AKSEL, www.akseldruk.pl. Za treść ogłoszeń, reklam i listów redakcja nie odpowiada. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.

ŚWIĘTO STRAŻAKA

Fo t o ko m e n t a r z

SESJA RADY MIEJSKIEJ W PYRZYCACH
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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

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

To byli Mikołaje
15.11.2014 Jesionowo

  Dwóch mężczyzn w wieku 
18-22 zam.  pow. pyrzycki bez po-
wodu, wbrew woli i bez zgody we-
szli do lokalu mieszkalnego, wywo-
łali awanturę z mieszkańcami, a na-
stępnie, wbrew żądaniu właścicielki, 
odmówili opuszczenia mieszkania. 
Przyjęto zawiadomienie o przestęp-
stwie. Postępowanie prowadzi KP  
w Lipianach. 

Było nie tykać
16.11.2014 Pyrzyce

Mężczyzna lat 34 zam. w P. (pow. 
pyrzycki) w trakcie interwencji do-
mowej w Pyrzycach naruszył nie-
tykalność cielesną umundurowa-
nych funkcjonariuszy policji podczas  
i związku z wykonywaniem przez 
nich obowiązków służbowych. 
Sprawca zatrzymany przez patrol 
ZPI, umieszczony w PDOZ. Postę-
powanie prowadzi KPP w Pyrzycach.

A nie lepiej było za pobraniem?
16.11.2014 Pyrzyce 

Mężczyzna, mieszkaniec Py-
rzyc powiadomił, że za pomocą 

portalu allegro.pl został doprowa-
dzony do niekorzystnego rozporzą-
dzania własnym mieniem w kwocie 
1700 zł przez mieszkańca Zielonej 
Góry, gdyż zamówił telefon komór-
kowy m-ki SAMSUNG, za który do-
konał przelewu kwoty na wskazane 
konto, jednak zamówionego tele-
fonu ani zwrotu wpłaconej kwoty nie 
otrzymał, czym został wprowadzony  
w błąd i doprowadzony do nieko-
rzystnego rozporządzenia własnym 
mieniem. Postępowanie prowadzi 
KPP w Pyrzycach 

Nieciekawa zabawa
20.11.2014 Pyrzyce 
Nieletni - lat 16 w Pyrzycach na 

terenie jednej ze szkół naruszył nie-
tykalność cielesną innego nielet-
niego lat 13 (zam. pow. pyrzycki) 
uderzył twarzą 13-latka w blat stołu, 
powodując u niego ranę wargi dol-
nej. Postępowanie prowadzi KPP  
w Pyrzycach. 

Według relacji rodziny, Stanisław 
Burakowski wyszedł z domu w miej-
scowości Obojno gm. Pyrzyce w dniu 
16 listopada 2014r około godziny 
11:00, wsiadł na rower i odjechał w 
nieustalonym kierunku, nie podając 
przyczyny ani miejsca do którego 
się udaje. Od chwili wyjścia z domu 
do dnia dzisiejszego jego los nie jest 
znany. 

Rysopis zaginionego: wzrost 170 
cm, średniej budowy ciała, włosy 
krótkie czarne, ubrany był w   kurtkę 
¾ koloru siwego zapinaną na zamek 
błyskawiczny, na głowie czarna weł-
niana czapka, dżinsowe spodnie ko-
loru ciemnego, jasną bluzę z napi-
sami z przodu i tyłu oraz buty ko-
zaki ocieplane za kostkę. Zaginiony 
poruszał się rowerem typu „damka” 
koloru zielonego, bez oświetlenia, na 
bagażniku zamontowany plastikowy 
koszyk. Rower posiadał nowe przed-
nie koło odróżniające się od reszty.

Komenda Powiatowa Poli-
cji w Pyrzycach prowadzi po-
szukiwania zaginionego w  dniu 
16.11.2014 r. 54-letniego miesz-
kańca Pyrzyc, STANISŁAWA 
BURAKOWSKIEGO. 

Każdy, kto może znać miej-
sce jego aktualnego pobytu lub 
w ostatnim czasie miał z zaginio-
nym jakikolwiek kontakt, pro-
szony jest o kontakt z policją. 

Dlatego każdy, kto może mieć ja-
kiekolwiek informacje na temat miej-
sca przebywania zaginionego, miał z 
nim od chwili wyjścia z domu jaki-
kolwiek kontakt, proszony jest o kon-
takt z Komendą Powiatową Policji w 
Pyrzycach pod numer telefonu (091) 
577 95 11, lub z najbliższą jednostka 
policji pod numer telefonu alarmo-
wego 997 lub 112. Informacje można 
też przekazywać pocztą elektro-
niczną na adres: komenda@pyrzyce.
policja.gov.pl

Powyżej przedstawiamy fotogra-
fię zaginionego oraz jego pełne dane 
personalne.
    STANISŁAW BURAKOWSKI
ur. 07.03. 1960r. zam. Pyrzyce, 
Obojno 17/3

W miniony poniedziałek poli-
cjanci podczas interwencji domowej 
zatrzymali nietrzeźwego mężczyznę, 
który wszczął awanturę i agresyw-
nie zachowywał się wobec domow-
ników. Mężczyzna z blisko 3 pro-
milami alkoholu w organizmie trafił 
do policyjnego aresztu. Po wytrzeź-
wieniu usłyszał zarzuty fizycznego 
i psychicznego znęcania się nad ro-
dziną, ponieważ jego konkubina zde-
cydowała się złożyć w jednostce po-
licji zawiadomienie o przestępstwie. 
24-latka opowiedziała policjantom o 
sytuacjach, jakie od kilku miesięcy 
rozgrywały się w jej domu. Konku-
bent wszczynał awantury, podczas 
których groził pozbawieniem życia, 

DWA MIESIĄCE ARESZTU
ZA PRZEMOC DOMOWĄ

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach zatrzy-
mali mężczyznę podejrzewanego o znęcanie się psychiczne i fi-
zyczne nad rodziną. 26-latek znęcał się nad konkubiną i jej  nie-
spełna 5-letnim dzieckiem. Usłyszał już zarzuty i decyzją sądu zo-
stał tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Mężczyźnie, za znę-
canie się nad rodziną, grozi do 5 lat pozbawienia wolności.  
 

szarpał, bił i dusił, do tego wyzywał 
kobietę, jakby tego było mało znęcał 
się również nad jej małoletnią córką. 

W toku prowadzonego postępo-
wania Komendant Powiatowy Poli-
cji w Pyrzycach wnioskował o tym-
czasowe aresztowanie 26-latka, a sąd 
przychylił się do tego wniosku. Męż-
czyzna najbliższe 2 miesiące spędzi 
w areszcie, czekając na rozprawę. 

Za to przestępstwo kodeks karny 
przewiduje do 5 lat pozbawienia 
wolności.

sierż. Marcelina Pałaszewska
KPP w Pyrzycach

poszukiwania zaginionego
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SPORT

W Szczecinie w dniach 25 – 26 października odbył się w Akademii 
Tańca długoletniego tancerza pana Antoniego Grycmachera Turniej Tańca 
Sportowego „Złoty Jesienny Liść” Osiągnięciem była już nominacja pary 
tanecznej: Michał Guz i Alicja Drozdowska - przejście do następnej klasy 
F tanecznej; kolejny sukcesem mogą się poszczycić Nikodem Kuczyński i 
Barbara Możdżeń, którzy zdobyli podczas turnieju złoty medal.

 

Turniej Tańca Sportowego 
„Złoty Jesienny Liść” w Szczecinie 
25 - 26.10.2014 r.

Wyniki par tanecznych Szkoły Tańca Flesch z Domu Kultury
 w Lipianach prezentują się następująco:

Klasa H   8-9 lat
Bartosz Janik i Oliwia Kibic  - SREBRNY MEDAL 

Klasa  G  8-9 lat
Michał Gradek i Paula Bodnar - SREBRNY MEDAL

Wojciech Gładysz i Kornelia Szpakowska - BRĄZOWY MEDAL

Klasa F  10-11 lat
Nikodem Kuczyński i Barbara Możdżeń  - ZŁOTY MEDAL

Michał Guz i Alicja Drozdowska - SREBRNY MEDAL

Klasa E 10-11 lat
Szymon Marciniak i Zuzanna Koza  - SREBRNY MEDAL

Klasa D 12-13 lat
Jakub Ciepliński i Martyna Wilanowska

Gratulujemy wszystkim tancerzom!

SEZON HALOWY 
2014/2015 ROZPOCZĘTY

Mocnym akcentem rozpoczęli 
sezon rozgrywek halowych zawod-
nicy z Akademii Piłkarskiej SOKÓŁ 
Pyrzyce. W pierwszym swoim tur-
nieju rozegranym 8 listopada w Czło-
pie chłopcy z rocznika 2004/2005, 
po emocjonującej walce, zdobyli I 
miejsce pokonując w rozgrywkach 
grupowych takie drużyny jak Gwar-
dia Koszalin, Celuloza Kostrzyn, 
Orzeł Wałcz I, Olimpia Szczecin 
(dziewczyny z rocznika 2002/2003) 
i AP Złotów. W półfinale spotkali 
się z drużyną Orła Wałcz II, z któ-
rymi wygrali, a w finale spotkali się 
z kolejną dziewczęcą drużyną, bio-
rącą udział w tym turnieju, a mia-
nowicie Women Orzeł Wałcz 2010 

(rocznik 2002/2003). Kolejnym tur-
niejem rozegranym 9 listopada już 
w Pyrzycach był turniej chłopców 
z rocznika 2006/2007 pod hasłem 
„Chrońmy Przyrodę”, którego pa-
tronem i sponsorem nagród był Sta-
rosta Powiatu Pyrzyckiego pan Wik-
tor Tołoczko. Dwie drużyny Sokoła 
z tego rocznika zajęły kolejno 5 i 8 
miejsce. We wtorek 11 listopada ro-
zegrany został kolejny turniej piłkar-
ski i, jak wskazuje data, był to tur-
niej z okazji odzyskania niepodległo-
ści. W turnieju, oprócz dwóch dru-
żyn Sokoła z rocz.2005/2006, wzięło 
udział jeszcze 10 drużyn z terenu na-
szego jak i lubuskiego województwa. 
Po wyczerpujących i bardzo emocjo-

nujących meczach nasi 
chłopcy zajęli kolejno 
I i VI miejsce. Gratulu-
jemy naszym młodym 
piłkarzom tak wspa-
niałego i spektakular-
nego rozpoczęcia halo-
wego sezonu i czekamy 
na kolejne turnieje, któ-
rych na pewno będzie 
jeszcze wiele. Pozdra-
wiam wszystkich sym-
patyków Akademii Pił-
karskiej SOKÓŁ Py-
rzyce dziękując bardzo 
serdecznie za wszyst-
kie przejawy sympa-
tii, a rodzicom naszych 
wspaniałych młodych 
piłkarzy gratuluję ta-
kich dzieci i bardzo 
mocno dziękuję za 
wielką nieocenioną po-
moc w organizacji opi-
sanych turniejów.

Z wyrazami 
szacunku prezes 

AP SOKÓŁ Pyrzyce 
Mirosław Stasiak

A w Lipianach wciąż coś się 
dzieje. Mam na myśli wydarzenia 
kulturalne.  Zaledwie kilka dni temu 
radośnie i patriotycznie obchodzili-
śmy Święto Niepodległości, a już 20 
listopada  z cyklu „Kawiarenka Kul-
turalna” mieliśmy w Miejsko- Gmin-
nym Ośrodku Kultury  koncert  „Czas 
jak rzeka”, jak nietrudno się domy-
ślić, poświęcony twórczości Cze-
sława Niemena. 

Zespół IMO PECTORE prowa-
dzony przez Bartka Michalczyka 
przy aktywnym udziale jego żony 
Małgosi  stworzył cudowny klimat 
i dał wiele sympatycznych przeżyć. 

 CZAS JAK RZEKA
Dobry nastrój, pomysłowa, prosta 
scenografia, a przede wszystkim mu-
zyka Niemena  to atuty spotkania.

Sala pękała w szwach. Dzieje się 
tak zawsze, gdy na scenie występują 
dzieciaki, bo to wtedy i mama, i tato, 
i babcia, i dziadek , no i jeszcze inni 
mieszkańcy Lipian, którzy coraz licz-
niej przybywają, by skorzystać z pro-
pozycji kulturalnych oferowanych 
przez dom kultury.  

Wkrótce Wigilia i będzie kolę-
dowo. Tym razem zaprasza Klub Se-
niora  i „Swojaki”.

                                                        
                                                                  

E.C 

 CZAS JAK RZEKA
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8 listopada przy Domu 
Strażaka w Warnicach od-
było się uroczyste przeka-
zanie przez panią wójt Annę 
Hackiewicz-Gębską samo-
chodu pożarniczego i mo-
topompy dla Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Warnic.  
O godzinie 14.00 na plac 
przy strażnicy wjechał 
piękny nowy samochód, 
to dało znak do rozpoczę-
cia uroczystego apelu prze-
kazania samochodu. Do-
wódcą uroczystości był druh 
Michał Łuszczyński, który 
czuwał nad prawidłowym 
przebiegiem apelu. Z oka-
zji uroczystości przekaza-
nia pojazdu pożarniczego 
odegrano hymn państwowy 

PRZEKAZANIE  SAMOCHODU 
POŻARNICZEGO DLA OSP WARNICE

i podniesiono flagę 
państwową na 
maszt. 

Następnie od-
czytano akt przeka-
zania pojazdu po-
żarniczego i popro-
szono ks. probosz-
cza Piotra Ilnic-
kiego o dokonanie 
poświecenia.

Po ceremoniale 
poświecenia przy-
szedł moment na 
przekazanie klu-
czyków i dowodu 
rejestracyjnego 
przez panią wójt 

Annę Hackiewicz-Gębską na ręce 
prezesa OSP z Warnicy Macieja 
Banickiego. Podczas apelu głos za-
brali zaproszeni goście: prezes Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska pan Jacek Chrzanow-
ski, Starosta Pyrzycki pan Wiktor 
Tołoczko, komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej Miro-
sław Rabiega.

Po przemówieniach nastąpiła 
długo oczekiwana prezentacja no-
wego pojazdu pożarniczego.

PP


