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WYDARZENIA 

Edukacja, to nie tylko nauka, to 
postrzeganie potrzeb innych i wy-

chodzenie im naprzeciw, to kształto-
wanie postaw szlachetnych, kształcenie 
w kierunku rozwoju najlepszych ludz-
kich wartości. Dzień Edukacji Narodo-
wej jest świętem wszyst-
kich pracowników oświaty, 
którzy przyczyniają się do 
zdobywania przez młode 
pokolenia doskonałej wie-
dzy i umiejętności. 
15 października w Staro-
stwie Powiatowym w Py-
rzycach odbyło się spotka-
nie z okazji Obchodów 
Dnia Edukacji Narodowej. 
Zebranych przywitał Dy-
rektor Wydziału Oświaty, 
Kultury, Sportu, Turystyki 
i Promocji Starostwa Po-
wiatowego w Pyrzycach 
Andrzej Jakieła. Życzenia 
wszystkim pracownikom 
oświaty z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej składali 
Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Wicestarosta Pyrzycki Jaro-
sław Stankiewicz oraz Przewodniczący 
Rady Powiatu Jerzy Marek Olech. 
Jak co roku z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej przyznawane są nagrody Staro-
sty Pyrzyckiego za wybitne osiągnięcia 
zawodowe. Nagrody otrzymali wszyscy 
dyrektorzy powiatowych placówek 
oświatowych oraz nauczyciele, którzy  
w minionym roku odznaczyli się szcze-
gólną aktywnością zawodową: 
Joanna Sytnik –  ZS Nr 1, 
Teresa Kaźmierczak – ZS NR 1, 
Dariusz Dziengowski – ZS NR 1, 

Izabela Kała–  ZS NR 2, 
Ilona Puzerewska – ZS NR 2, 
Andrzej Kaźmierczak – ZS NR 2, 
Dorota Pawlak – SOSW, 
Jerzy Albrewczyński – SOSW, 
Tomasz Morka – SOSW. 

Podczas spotkania Starosta Pyrzycki 
oraz Przewodniczący Rady Powiatu 
wręczyli pamiątkową paterę Pani Mał-
gorzacie Alwin - nauczycielce Zespołu 
Szkół w Lipianach prowadzącej szkolny 
chór „Konsonans”  za kreatywny wkład 
i zaangażowanie w tradycje kultywowa-
nia piękna muzyki chóralnej. 
W podziękowaniu za trud wykonywania 
zawodu nauczyciela uczniowie z Zespo-
łu Szkół Nr 1 w Pyrzycach złożyli 
wszystkim nauczycielom najserdecz-
niejsze życzenia oraz zaprezentowali 
przygotowany pod kierunkiem Pani 
Joanny Sytnik montaż słowno-

muzyczny.  
LIPIANY: 
Dzień Edukacji Narodowej Lipiany 
uczciły w dwóch placówkach. W Przed-
szkolu Miejskim w imieniu Burmistrza 
Pani Halina Korzeniewicz - Sekretarz 

gminy  odczytała życze-
nia dla wszystkich pra-
cowników jednostki oraz 
wręczyła nagrodę Burmi-
strza dla Pani Dyrektor 
Oleny Najmrodzkiej. 
Tematem zaprezentowa-
nego przez dzieci wystę-
pu była Polska Złota Je-
sień. 
Natomiast w Zespole 
Szkół w części artystycz-
nej uczniowie wręczyli 
nauczycielom  w wybra-
nych przez siebie katego-
riach tzw. „Belferki”. 
Pod batutą Pani Małgo-
rzaty Alwin wystąpił 
r ó w n i e ż  c h ó r 
„Konsonans”. Za sukcesy 
chóru i reprezentowanie 

naszej miejscowości w konkursach mię-
dzynarodowych oraz zajmowanie czoło-
wych miejsc Burmistrz Lipian wręczył 
Pani Małgorzacie Alwin nagrodę pie-
niężną.  
Zaproszony na tę uroczystość Przewod-
niczący Rady Miejskiej Pan Mariusz 
Marek Przybylski złożył wyrazy uzna-
nia całemu gronu pedagogicznemu za 
trud jaki wkładają w kształtowanie na-
szej społeczności uczniowskiej.     

W.B.D. i UMiG Lipiany 

25 września w Lipianach zakończyła się przebudowa ulicy 
Okrzei. Zmodernizowano ponad 180 metrowy odcinek ulicy, 
wykładając go kostką betonową typu polbruk. Inwestorem był 
Powiat Pyrzycki – Zarząd Dróg Powiatowych w Pyrzycach. 
Roboty wykonało przedsiębiorstwo budowlane ISOBAU 
POLSKA Jarosław Stacherzak. Wartość inwestycji wyniosła 
ponad 90 tys. zł. a została ona sfinansowana po połowie           
z budżetu Powiatu Pyrzyckiego oraz Gminy Lipiany. 

P.L. 

OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ 

PRZEBUDOWA ULICY OKRZEI W LIPIANACH 
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27 września Szkoła 
Podstawowa w Żabowie 
obchodziła  Jubileusz 
50-lecia. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą św. 
w kościele w Żabowie 
odprawioną przez ks. 
Piotra Twaróga. Po 
mszy zaproszeni goście 
przeszli na plac przy 
szkole, by tam móc 
wspólnie świętować tak 
p iękn y Jubi leusz. 
Wśród zaproszonych 
gości był Wicestarosta 
Pyrzycki Jarosław Stan-
kiewicz, który na ręce 
dyrektora Tomasza 
Tyczkowskiego przeka-
zał list gratulacyjny 

wraz z prezentem dla 
szkoły. Po oficjalnych 
przemówieniach nie 
mogło zabraknąć wy-
stępów artystycznych, 
które przygotowali 
uczniowie.  
Jubileusz 50-lecia 
Szkoły był wspaniałą 
okazją, by móc spotkać 
się wśród przyjaciół ze 
szkolnej ławy i po-
wspominać młodzień-
cze lata. 

P.L. 

W czwartek 16 października w Restau-
racji „Faraon” w Pyrzycach członko-
wie Polskiego Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejo-
nowy w Pyrzycach uroczyście obcho-
dzili swoje święto - „Dzień Seniora”. 
W uroczystości udział wzięła prze-
wodnicząca Zarządu Okręgowego 
PZERiI w Szczecinie Pani Danuta 
Frontczak, przedstawiciele władz po-
wiatu oraz gmin, a także licznie przy-
byli na tę uroczystość członkowie 
związku z przewodniczącą Zdzisławą 
Dzioba.  
Podczas uroczystości Honorową Złotą 
Odznakę za zasługi na rzecz związku 
otrzymała Pani Stanisława Lipiec, 
którą przyznał Zarząd Główny       
PZERiI w Warszawie.  

Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko 
otrzymał z rąk przewodniczącej po-
dziękowanie za wsparcie działalności 
związku w Powiecie.  
Z okazji Dnia Seniora wszyscy zapro-
szeni goście kierowali pod adresem 
wszystkich członków Polskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i In-
walidów w Pyrzycach mnóstwo cie-
płych słów, dominowały życzenia 
zdrowia oraz pogody ducha na co 
dzień.  
Uroczystość uświetnił występ arty-
s t yczn y Zesp ołu  Woka ln ego 
„Seniorita”, prężnie działającego na 
terenie Powiatu Pyrzyckiego. 

P.L. 

15 października w Restauracji 
Faraon odbyły się Obchody         
z okazji Dnia Białej Laski, któ-
rych organizatorem był Polski 
Związek Niewidomych Koło      
w Pyrzycach. 
Podczas uroczystości Przewod-
niczący Zarządu Janusz Wrzask 
podziękował Staroście Pyrzyc-
kiemu Wiktorowi Tołoczko             
i Wicestaroście Pyrzyckiemu 
Jarosławowi Stankiewiczowi 
oraz Sekretarzowi Powiatu Mirosławo-
wi Gryczce za pomoc i wsparcie Pol-
skiego Związku Niewidomych, Koło     
w Pyrzycach w jego działalności na 
rzecz osób niewidomych i słabo widzą-
cych. Podziękowania za okazywaną 
pomoc otrzymali również przedstawi-
ciele władz samorządowych gmin z 

terenu Powiatu Pyrzyckiego, instytucji 
oraz firm i przedsiębiorstw. 
W kolejnej części uroczystości Starosta 
Pyrzycki z okazji święta Białej Laski 
wręczył upominki okolicznościowe 
dzieciom zrzeszonym w Kole (Justyna 
Młodojewska, Marek Dąbrowski, Ad-
rian Pacyna, Dariusz Pigulski, Nikola 

Cech oraz Kamil Nowa-
czek). Upominki otrzymali 
również:  przewodniczący Za-
rządu Janusz Wrzask, Adam Cię-
kosz, Krzysztof Piekarski, Marek 
Nowakowski oraz Sylwester Ko-
walczyk. 
Starosta Pyrzycki z okazji Między-
narodowego Dnia Białej Laski 
przekazał wszystkim członkom 
PZN Koło w Pyrzycach najserdecz-
niejsze życzenia, by zawsze na 

swojej drodze spotykali się z ludzką 
życzliwością i zrozumieniem. Spotkanie 
swymi występami uświetnili: Zespół 
Wokalny „Seniorita” z Pyrzyc oraz mło-
dzież z Ośrodka Edukacyjno – Rehabili-
tacyjno – Wychowawczego z Nowieli-
na.  

W.B.D. 

SPOTKANIE Z OKAZJI MI ĘDZYNARODOWEGO DNIA NIEWIDOMYCH 

DZIEŃ SENIORA 

50 – LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻABOWIE 
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9 października br. w Przelewicach 
uroczyście obchodzono Dzień 

Seniora. Emeryci, renciści i zapro-
szeni goście spotkali się w Gminnej 
Bibliotece Publicznej, by wspólnie spę-
dzić ze sobą mile czas. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 60 osób. Wszyst-
kich zebranych powitała Maria 
Mroczkowska - Przewodnicząca 
Związku Emerytów, Rencistów       
i Inwalidów w Przelewicach. Spo-
tkanie realizowane było ze środków 
Poakcesyjnego Programu Wsparcia 
Obszarów Wiejskich, a główną 
organizatorką była Pani Maria 
Mroczkowska.  
Zaproszeni goście: Pani Zdzisława 
Dzioba - Przewodnicząca Zarządu 
Związku Emerytów, Rencistów        
i Inwalidów Oddziału Terenowego 
w Pyrzycach i Pan Marek Kibała - 
Wójt Gminy Przelewice złożyli 

Seniorom najserdeczniejsze życzenia 
pomyślności i szczęścia w gronie naj-
bliższych oraz długich lat w zdrowiu. 
Do życzeń dołączyli się również przed-
stawiciele Regionalnego Zarządu 
Związku Emerytów (…) Oddziału Tere-
nowego Pyrzycach.  

Organizatorzy uroczystości przygoto-
wali dla Seniorów występy okoliczno-
ściowe. Z ciekawym programem arty-
stycznym wystąpiła grupa młodzieży      
z Publicznego Gimnazjum w Przelewi-
cach pod kierunkiem Waldemara Kle-
menskiego. Występy młodzieży przyję-

te były entuzjastycznie przez 
uczestników spotkania i nagro-
dzone gromkimi brawami. 
Na przyjęciu można było również 
skosztować różnych potraw. 
Wszystko było pięknie udekoro-
wane i bardzo smaczne. Nastrój 
podczas uroczystości był serdecz-
ny, wszyscy deklarowali chęć 
dalszej współpracy i uczestnictwo 
w kolejnych wspólnych przedsię-
wzięciach.  

A.G. 

W dniu 20 października w Urzę-
dzie Miejskim w Pyrzycach od-
była się Inauguracja Roku Aka-
demickiego 2008/2009 Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku w Pyrzy-

cach. 
W inauguracji udział wzięli słu-
chacze UTW oraz licznie zapro-
szeni goście, w tym przedstawi-
ciele władz samorządowych. 
Inaugurację poprzedziły wybory  
Zarządu UTW. Skład zarządu po 
wyborach przedstawia się nastę-
pująco: prezes Maria Halina 
Kozłowska, członkowie: Edwin 
Nickel, Stanisław Chyliński, 
Jadwiga Błażejewska, Krystyna 
Góral, Lilia Boczkowska, Danu-
ta Lisowska oraz Helena Frąt-
czak.  
Podczas spotkania Wicestarosta 

Pyrzycki Jarosław Stankiewicz 
podziękował za pełną zaangażo-
wania pracę zarządowi ubiegłej 
kadencji. Podziękowania otrzy-
mali: prezes Józef Kędziora oraz 

Elżbieta Dzioba, Danuta Lisow-
ska, Edwin Nickel, Krystyna 
Kasprzak, Teresa Merska, Astrid 
Czarnecka. Przewodniczący Ra-
dy Powiatu Jerzy Marek Olech 
w imieniu Starosty Pyrzyckiego 
Wiktora Tołoczko oraz Wicesta-
rosty Pyrzyckiego Jarosława 
Stankiewicza pogratulował nowo 
wybranej prezes Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Pani Marii 
Halinie Kozłowskiej. 

W.B.D. 

BARWY JESIENI W OGRODZIE  
DENDROLOGICZNYM  

W PRZELEWICACH 
 
Jesień to czas zadumy, ogród szykuje się do snu zimo-
wego - kolorowe liście spadają z drzew, szeleszczą 
pod nogami,  czerwone i pomarańczowe owoce lśnią 
na  gałęziach, ptaki śpiewają w konarach drzew, pawie 
spacerują alejami – to wszystko można zobaczyć        
w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach, który 

zaprasza na jesienny spacer. Jego  malownicze, tajem-
nicze zakątki kuszą paletą barw i zapachów.   
Ogród Japoński przyciąga uwagę swoimi czerwonymi, 
pomarańczowymi i złotymi liśćmi klonów i miłorzę-
bów. Grójecznik zwany potocznie drzewem pierniko-
wym przyjemnym i słodkim aromatem „waty cukrow-
ej’’. Aleja lilaków pokryta dywanem złotych i żółtych 
li ści brzozy żółtej, mauzoleum osnute jesienną zadu-
mą.  Jest wiele ciekawych miejsc, które warto zoba-
czyć o tej pięknej, porze roku. Na zakończenie spaceru 
można zatrzymać się w kawiarni pałacowej na kawę, 
ciasto, lody czy herbatę podawaną w pięknych wnę-
trzach piwnic zabytkowego pałacu.   

Zapraszamy codziennie w godz. 9.00-17.30. 
K.J. 

DZIEŃ SENIORA W GMINIE PRZELEWICE 

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO  
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 
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NOWE STOWARZYSZENIE  
ROZWOJU  

LIPIA ŃSKICH WSI 
W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego    
w Lipianach, 6  października, w obecności 
Burmistrza Miasta i Gminy Lipiany Krzysztofa 
Ireneusza Boguszewskiego, odbyło się zebra-
nie założycielskie Stowarzyszenia Rozwoju 
Lipiańskich Wsi. W zebraniu uczestniczyło 21 
osób zainteresowanych działalnością Stowa-
rzyszenia. Podczas obrad przyjęto jednomyśl-
nie jego nazwę oraz po dyskusji z małymi po-
prawkami obowiązujący statut. Wybrano Ko-
mitet Założycielski  Stowarzyszenia w składzie 
Mariusz Marek Przybylski, Zygmunt Kosio-
rek, Michał Wieczór oraz Bogdan Sawa , który 
to skład  został upoważniony do rejestracji 
Stowarzyszenia w sądzie. Zebrani dokonali 
również wyboru  Zarządu  Stowarzyszenia      
w składzie 7 osobowym. Prezesem został Bog-
dan Sawa sołtys sołectwa Mironów, a jego 
zastępcą Michał Wieczór sołtys sołectwa Kra-
sne. Sekretarzem będzie pani Beata Łysa, 
skarbnikiem Dariusz Janik  natomiast członka-
mi  Zygmunt Kosiorek, Mariusz Marek Przy-
bylski oraz Dariusz Zawadzki. W ambitnym 
statucie Stowarzyszenia zawartych jest wiele 
punktów mówiących o trosce członków Stowa-
rzyszenia o byt mieszkańców wiosek należą-
cych do gminy Lipiany.  

UMiG Lipiany 

W dniu 23 września br. w Lipianach,    
w kawiarni „Corona” odbyło się uroczy-
ste nadanie medali za długoletnie poży-
cie małżeńskie nadane przez Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego. Wręczenia 
medali dokonał Wicewojewoda Zachod-
niopomorski Pan Andrzej 
Chmielewski, który zaszczy-
cił swoją obecnością tą wy-
jątkową uroczystość, a Bur-
mistrz Lipian Krzysztof Ire-
neusz Boguszewski wraz        
z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Lipianach Ma-
riuszem Markiem Przybyl-
skim złożyli na ręce dostoj-
nych Jubilatów listy gratula-
cyjne wraz z życzeniami. 
Były kwiaty i gratulacje od 
najbliższych, tort oraz sym-
boliczna lampka szampana. 

Uroczystość uświetnił swoim występem 
zespół „Swojaki” pod kierownictwem 
Pani Elżbiety Cichackiej. 
W trakcie uroczystości Pan Oldon Ty-
maszuk odebrał z rąk Wicewojewody 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia 

Polski. 
W tym roku w gronie Jubilatów znaleźli 
się małżonkowie: Barbara i Wacław 
Struszczak, Józefa i Antoni Roszak, 
Stanisława i Oldon Tymaszuk, Leokadia 
i Jan Bąblewscy, Genowefa i Kazimierz 

Jakubowscy, Stefania i Paweł 
Radom, Maria i Wacław Sie-
niuć, Irena i Adam Sześciel, 
Genowefa i Władysław 
Wdowiak. 
Państwo Wdowiak nie mogli 
wziąć udział w uroczystym 
spotkaniu i z tego względu 
Burmistrz Lipian wraz           
z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej odwiedzili Jubila-
tów w domu. 

UMiG Lipiany 

W dniu 7 października br. w Urzę-
dzie Miejskim w Lipianach odbyło 
się spotkanie Organizacji Pozarządo-
wych zorganizowane przez Burmi-
strza Lipian Krzysztofa Ireneusza 
Boguszewskiego oraz Miejsko-
Gminny Dom Kultury w Lipianach. 
W spotkaniu uczestniczyło ok. 20 
osób.  m. in . przedstawiciele 
PTTK  Koła w Lipianach, Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci, Klubu Moto-
rowego „Partyzanci”, Klubu Łącz-
ności w Lipianach, Lipiańskiego 
Klubu Sportów Wodnych, Lipiań-
skiego Klubu Muzycznego, Lipiań-
skiego Stowarzyszenia Sportowego 
PZERiI w Lipianach, Koła Sybira-
ków, Kombatantów RP i B.W.P. 
Głównym tematem zebrania było 
przygotowanie kalendarza  imprez 
na 2009 rok. Pan Ryszard Tański 
poprosił zebranych o sporządzenie    

i przedstawienie harmonogramu 
imprez, które stowarzyszenia zamie-
rzają zrealizować w przyszłym roku, 
podanie wstępnych kosztów 
oraz zapotrzebowania technicznego. 
Na spotkaniu obecny był także Ko-
misarz Miłosz Łuszczyk z Komendy 
Powiatowej Policji w Pyrzycach, 
który z ramienia Policji odpowie-
dzialny jest za koordynacje działań 
związanych z imprezami organizo-
wanymi na terenie Powiatu Pyrzyc-
kiego. Pan Komisarz przedstawił 
główne aspekty polegające na orga-
nizowaniu imprez masowych i ich 
ochrony. W dalszej części spotkania 
zostały omówione możliwości pozy-
skiwania środków zewnętrznych na 
działalność stowarzyszeń. 

UMiG Lipiany 

MEDAL ZA DŁUGOLETNIE PO ŻYCIE MAŁ ŻEŃSKIE 

SPOTKANIE Z ORGANIZACJAMI POZARZ ĄDOWYMI 
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LIDER POJEZIERZA 
W dniu 9 października br. w Miejsko-
Gminnym Ośrodku  Kultury w Lipia-
nach odbyło się walne zebranie człon-
ków stowarzyszenia „Lider Pojezierza”. 
W  trakcie zebrania wyłoniono prezy-
dium i przyjęto porządek obrad. W dal-
szej części podjęto uchwałę w sprawie 
przyjęcia projektu budżetu, przyjęcia  
projektu regulaminu Zarządu Stowarzy-
szenia „Lider Pojezierza” jak również  
w sprawie przyjęcia projektu Regulami-
nu Komisji Rewizyjnej. W trakcie spo-
tkania dokonano także wyboru rady 
Stowarzyszenia. 

UMiG Lipiany 

Wielkie grzybobranie – w sobotę         
11 października br. mieszkańcy Żukowa 
i Karska wyjechali na grzyby. To już 
drugi taki wyjazd w tym 
sezonie, który  zorganizo-
wała Regina Wieczorkie-
wicz – Sołtys Sołectwa 
Żuków. Wyjazdy zostały 
zrefundowane z Funduszu 
Rady Sołeckiej. Warty 
podkreślenia jest fakt, iż  
po raz pierwszy rady so-
łeckie z terenu Gminy 
Przelewice otrzymały 
środki finansowe na swoją 
działalność z budżetu 
Gminy Przelewice.  
Uczestnicy  grzybobrania 
byli bardzo zadowoleni     
z wyjazdu, bo grzybów w tym roku 
urodzaj, a szczególnie w lasach gorzow-
skich. Pogoda również dopisała. 
„Polska Złota Jesień” w całej swej oka-
załości umilała spacer po lesie, a póź-

niej przy wspólnym  grillowaniu. W tak 
ciepłej i miłej atmosferze  zakończono 
grzybobranie. Wszystkim, którzy wzięli 

udział w wyjazdach na grzyby serdecz-
nie dziękuję w imieniu Rady Sołeckiej. 
W najbliższym czasie mieszkańców 
naszego Sołectwa czekają kolejne atrak-
cje. „Dla każdego coś miłego” -  to mot-

to, które będzie nam przyświecać.  
Dzieci w wieku szkolnym  wyjadą do 
Parku Dinozaurów, a dla rodzin plano-

wane są wyjazdu na basen 
do Centrum Wodnego 
„Laguna” w Gryfinie. 
Ponadto w najbliższym 
czasie planowane są rów-
nież dwa wyjazdy do kina 
na premierę fi lmu 
„Świadectwo”. O naszej 
młodzieży też pamiętamy 
i znajdziemy dla nich coś, 
co  sprawi im przyjem-
ność.  
To miłe, że dzięki Fundu-
szom Rady Sołeckiej mo-
żemy zorganizować coś 
ciekawego i pożytecznego 

oraz sprawić przyjemność mieszkańcom  
naszego Sołectwa. 

R.W. 

Dnia 16 września w pałacu Ogro-
du Dendrologicznego odbyła się 

konferencja pt. „Śladami historii – 
dziedzictwo kulturowe”, w której udział 
wzięli: Poseł na Sejm Sławomir Preiss  
z małżonką, Wójt Gminy Przelewice 
Marek Kibała, Redaktor Polskiego Ra-
dia Szczecin Zdzisław Tararako oraz  
Mirosław Opęchowski z Wojewódz-
kiego Urzędu Ochrony Zabytków   
w Szczecinie, a także osoby zainte-
resowane historią naszego regionu 
m.in. uczniowie ze szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Przelewice      
i Publicznego Gimnazjum w Przele-
wicach.  
Podczas spotkania zaprezentowana 
została historia Przelewic na podsta-
wie książki Eberharda Lebendera. 
Ponadto Pani Romana Kaszczyc 

zapr ezentowa ła  swoją  ks iążkę              
pt. „Przelewickie opowieści o duchach, 
diabłach, demonach….” Uczestnicy 
mięli okazję zapoznać się z  „Historią 
majątku przelewickiego” i historią Gmi-
ny Przelewice prezentowaną  na starych 
pocztówkach. Wystawa znajduje się      

w holu pałacu. Na zakończenie odbył 
się objazd studyjny z przewodnikiem 
(Mirosław Opęchowski), po obiektach 
historycznych usytuowanych w miej-
scowościach: Kluki, Lubiatowo, Żu-
ków, Karsko i Laskowo. 
Do obejrzenia w/w wystawy zachęcamy 

Państwa w godzinach otwarcia 
Ogrodu Dendrologicznego. Nato-
miast osoby zainteresowane malar-
stwem mogą podziwiać obrazy 
wykonane przez  artystę plastyka 
Jana Wanata. Wystawa jego prac 
znajduje się w „Kawiarni Pałaco-
wej”. 

Zapraszamy 
 

K.J. 

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA W PRZELEWICACH 

CO CIEKAWEGO SŁYCHA Ć W SOŁECTWIE ŻUKÓW? 

24 października w Szkole Podstawowej 
w Starym Przylepie został uroczyście 
otworzony Punkt Przedszkolny „Nasze 
Małe Przedszkole” do którego będzie 
uczęszczało 25 dzieci. Punkt  powstał   
w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki pod nazwą „Nasze Małe 
Przedszkole” i uzyskał dofinansowanie 
w wysokości 433 218 zł. W uroczysto-
ści uczestniczył Jarosław Ileczko czło-
nek Zarządu Powiatu Pyrzyckiego, któ-
ry w imieniu Starosty Pyrzyckiego prze-
kazał przedszkolu gratulacje i drobny 

upominek. 
 Podczas otwarcia wychowankowie 
przedszkola zaprezentowali występ ar-
tystyczny, przedstawiając swoje umie-
jętności wokalne oraz recytatorskie.    
W świeżo wyremontowanych salach 
dzieci będą mogły liczyć na doskonałą 
opiekę i świetną zabawę, tak ważną      
w rozwoju każdego dziecka. 

P.L. 

PRZEDSZKOLE W STARYM PRZYLEPIE 
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17 października w Starostwie Powiato-
wym w Pyrzycach odbyło się spotkanie 
z Panią Anna Gliszczyńską psycholo-
giem i podróżniczką, zdobywczynią 
kolejnego szczytu. 
Wyprawa dotyczyła wyjazdu    
w niebezpieczne rejony Kurdy-
stanu, którego terytorium  po-
dzielone jest obecnie na cztery 
państwa: Turcję, Iran, Irak         
i Syrię. Przed wyjazdem do 
Turcji ze zgrozą odbierałam 
informacje o walkach partyzan-
tów kurdyjskich i krwawych 
zamachach, o porwaniach tury-
stów na Araracie, o wybuchach 
bomb w Istanbule – powiedzia-
ła podróżniczka. Pomimo do-
cierających niepokojących in-
formacji, wyprawa w której 
brała udział 8 - osobowa grupa 
podróżników przygotowana 
była w profesjonalny sposób. Budzące 
strach w oczach gotowe do akcji czołgi, 
opancerzone samochody oraz liczne 
kontrole wojsk nie przysłoniły najważ-

niejszego – wejścia na biblijny Ararat. 
Podczas spotkania wszystkim zebranym 
udzieliła się niezwykła atmosfera, którą 
wytworzyła Pani Ania Gliszczyńska 

swoimi opowieściami. Z ogromną pasją 
opowiadała, jak trudne były momenty 
by dotrzeć do upragnionego celu, zdo-
bycia najwyższego szczytu Turcji – 

Araratu (5165 m). Trzeba przy-
znać, że Ararat robi wrażenie. 
Czapa wiecznego lodu z unoszącym 
się nad nią białym obłoczkiem na tle 

błękitnego nieba sprawia 
wrażenie zamkniętej na głu-
cho paszczy krateru – opo-
wiadała z entuzjazmem An-
na Gliszczyńska. Opowie-
ściom towarzyszyła przygo-
towana przez podróżniczkę 
prezentacja multimedialna    
z udanej wyprawy. 
W spotkaniu uczestniczyli 
Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, Przewodniczący 
Rady Powiatu Jerzy Marek 
Olech oraz licznie przybyli 
przyjaciele oraz osoby zain-
teresowane  poznaniem da-
lekich zakątków świata. 

W.B.D. 

KOLEJNY SZCZYT ZDOBYTY 

29 października w poznańskim World 
Trade Center „Geotermia Pyrzyce” 
Sp. z o.o. otrzymała Nagrodę im. Eu-
g e n i u s z a  K w i a t k o w s k i e g o 
„Przedsiębiorczość” w branży 
„Ochrona Środowiska Naturalnego”. 

Nagroda ta promuje rodzimą przed-
siębiorczość oraz upowszechnia go-
spodarcze postawy godne naśladowa-
nia, a także troskę o czystość środowi-
ska naturalnego.  Nagroda pozwala 
wyłonić spośród wielu firm działają-
cych na terenie całego kraju te naj-
uczciwsze, które są rzetelnymi kontra-
hentami. 

Prawo do nominowania kandydatów do 
Nagrody mają samorządy powiatowe, 
które zgłaszają  kandydatury przedsię-
biorców do Urzędów Marszałkowskich. 

W tegorocznej edycji nagrodzonych 
zostało 11 firm z całej Polski. Z woje-
wództwa zachodniopomorskiego jako 
jedyna otrzymała tę nagrodę „Getormia 
Pyrzyce”. Jest to przedsiębiorstwo cie-
płownicze powstałe 5 grudnia 1995 
roku wykorzystujące energię wód ter-
malnych wydobywanych z głębokości 
1600 m. Geotermia oferuje dostawę 
energii cieplnej na potrzeby centralnego 

ogrzewania dla 
odbiorców in-
dywidualnych    
i instytucjonal-
nych.  Proponu-
je również także 
wykorzystanie 
l e c z n i c z y c h 
walorów solan-
ki w zastosowa-
niach rehabilita-
cyjnych, lecze-
n iu ch or ób 
skórnych, reu-
m a t y c z n y c h 
oraz do inhala-
cji. 

Firmę z Powiatu Pyrzyckiego do Nagro-
dy nominował Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, który wraz z Prezesem 
„Geotermii Pyrzyce” Stanisławem Kuli-
kiem uczestniczył w uroczystości wrę-
czenia tak znaczącego wyróżnienia. 
Wszystkie nagrodzone firmy zostaną 
umieszczone w specjalnie wydanym      
z tej okazji Katalogu „Z nimi warto 
robić interesy”. 

P.L. 

„PRZEDSIĘBIORCZO ŚĆ” NAGRODA IM. EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO 
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18 października (sobota) odbył się Rajd 
Turystyczny „Jesienna Przygoda z SP 2 
Pyrzyce”.  
Rajd miał na celu integrację dzieci, 
młodzieży i dorosłych z osobami nie-
pełnosprawnymi, a także propagował 
zdrowy wypoczynek poprzez aktywne 
spędzanie wolnego czasu.   
W zlocie uczestniczyły 
dzieci ze szkół z terenu 
Powiatu Pyrzyckie-
go:  Zespół Szkół w Li-
pianach, Publiczne Gim-
nazjum w Pyrzycach, 
Ośrodek Rehabilitacyjno-
E d u k a c y j n o -
Wychowawczy w Nowie-
linie, Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Pyrzy-
cach, Szkoły Podstawowe 
z: Mielęcina, Żabo-
wa,  Brzeska, Okunicy 
oraz organizatorzy rajdu 
Szkoła Podstawowa Nr 2 
w Pyrzycach. W  rajdzie 
udział wzięło około 200 
uczestników.          
Uczestnicy spotkali się na 

placu apelowym Szkoły Podstawowej. 
Każda drużyna otrzymała kartę z zada-
niami i trasą rajdu. Na uczestników na 
wyznaczonej trasie czekało do wykona-
nia zadanie, które uprzednio należało 
rozszyfrować. Po rozszyfrowaniu treści 
zadania, uczestnicy odpowiadali na 
pytania związane z historią miasta Py-

rzyce oraz dotyczące historii Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach. Nad 
sprawnym przebiegiem rajdu w wyzna-
czonych punktach na trasie czuwali 
uczniowie w oznakowanych koszulkach 
z logo SP Nr 2 w Pyrzycach.  
W organizację rajdu włączyła się Rada 
Rodziców, Starostwo Powiatowe          

w Pyrzycach, Urząd 
Miejski w Pyrzycach, 
Andrzej Żurowski  oraz 
PTTK Szczecin. 
Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe 
dyplomy i nagrody, które 
wręczali Starosta Pyrzyc-
ki Wiktor Tołoczko oraz 
Wicedyrektor szkoły Be-
ata Matysiak. 
Rajd zwieńczyło wspólne 
biesiadowanie wszyst-
kich drużyn przy ogni-
sku.  

W.B.D. 

Już  po raz drugi mistrzostwa po-
wiatu w Sztafetowych Biegach 

Przełajowych w ramach Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, Gimnazjady i Li-
cealiady odbyły się w Lipianach. Dzięki 
dużemu zaangażowaniu Artura Lipskie-
go, Rajmunda Sulżyca i Krzysztofa 
Trojanowskiego impreza, która przycią-
gnęła aż 330 sportowców po raz kolejny 
zebrała pochwały i spotkała się z pełną 
aprobatą uczniów i nauczycieli. 
Urozmaicone trasy w bezpo-
średniej bliskości jeziora Wą-
dół, sprzyjają biegom przełajo-
wym. Można było sprawdzić 
swoje siły w biegu pod spore 
wzniesienie, po leśnych krętych 
alejkach a także po długich 
zbiegach. Najlepiej na tych tra-
sach wśród szkół podstawo-
wych poradzili sobie uczniowie 
z Zespołu Szkół w Kozielicach, 
którzy wygrali w kategoriach 
dziewcząt i chłopców, w gimna-
zjach nie mieli sobie równych sportow-
cy z Publicznego Gimnazjum w Pyrzy-
cach, a niepokonanymi wśród szkół 
ponadgimnazjalnych okazali się biega-
cze z Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzycach.  
Po biegu każdy z uczestników mógł 
napić się ciepłego soku i zjeść pysznej 
grochówki przygotowanej przez panie 
kucharki z Zespołu Szkół w Lipianach. 

Sztafetowe Biegi Przełajowe zgroma-
dziły również gości: Dyrektora ZS        
w Lipianach Pana Ryszarda Podgór-
skiego, Sekretarza Gminy Lipiany Pa-
nią Halinę Korzeniewicz. Z przyjemno-
ścią powitaliśmy nestora sportu, wycho-
wawcę wielu pokoleń Lipiańskich spor-
towców Pana Jana Rolę, który nagrodził 
najlepsze szkoły. Nie zabrakło przedsta-
wicieli lokalnych mediów. Zawody 

obserwowali, robili zdjęcia oraz notatki: 
Józef Czaboćko – Gazeta Ziemi Pyrzyc-
kiej oraz August Kimbar. Lipiany po 
raz kolejny podołały wcale niełatwemu 
zadaniu organizacji dużej, masowej 
imprezy sportowej, gromadzącej ponad 
300 uczestników. Mając już duże do-
świadczenie jesteśmy przekonani, że 
nauczyciele wychowania fizycznego       

z ZS w Lipianach poradzą sobie z prze-
prowadzeniem kolejnych zawodów 
zaproponowanych przez pyrzycki 
PMOS.  
Oto końcowe wyniki: 
Szkoły Podstawowe  
Dziewczęta: Zespół Szkół w Kozieli-
cach op. Anna Klapenda 
Chłopcy: Zespół Szkół w Kozielicach 
op. Piotr Klapenda 

Szkoły Gimnazjalne 
Dziewczęta: Publiczne Gimnazjum 
w Pyrzycach op. Danuta Kuźnicka 
Chłopcy: Publiczne Gimnazjum    
w Pyrzycach op. Andrzej Kępka  
Szkoły Ponadgimnazjalne 
Dziewczęta: Zespół Szkół nr 1     
w Pyrzycach op. Dariusz Gąsław-
ski 
Chłopcy: Zespół Szkół nr 1 w Py-
rzycach op. Dariusz Jagiełło 
 
Zwycięzcy poszczególnych kate-

gorii będą reprezentować Powiat Py-
rzycki w finale wojewódzkim, który 
będzie rozegrany w Tychowie (powiat 
białogardzki) 22.10.2008 r. Czekamy na 
dobre wieści z tras biegowych, życząc 
powodzenia.  

P.O.  

JESIENNA PRZYGODA Z SP 2 PYRZYCE 

SPORTOWE UROKI JEZIORA W ĄDÓŁ 



Kozielice, dysponujące dobrą infra-
strukturą sportową, kolejny raz były 
organizatorem- żegnającego wakacyjny 
czas- mitingu lekkoatletycznego pod 
nazwą „Babie lato”. Uczestniczyli        
w nim uczniowie klas II – VI szkół pod-
stawowych. Nagrody były ufundowane 
przez Uczniowskie Kluby Sportowe 
działające na terenie naszego powiatu. 
Zaproponowano, przystosowane do 
wieku startujących, podstawowe konku-
rencje lekkoatletyczne. Była rywaliza-
cja, emocje i sportowy doping. Można 
było „wyłapać” talenty, które mogą 
przysporzyć dużo radości ich opieku-
nom w przyszłości. Składamy podzięko-
wania na ręce nauczycieli w – f z Kozie-
lic, którzy przygotowali i przeprowadzi-
li zawody we wzorowy sposób. 
Oto wyniki: 
Klasy II 
Bieg na 40 m  
Dziewczęta 
1. Laura Jaworska 7,52 s SP Brzesko   
Chłopcy: 
1. Paweł Olejnik 6,95 s SP St. Przylep 
Rzut piłeczką palantową 
Dziewczęta 
1. Małgorzata Lakatosz 17,5 m ZS Bie-
lice  
Chłopcy: 
1. Jakub Wiraszka 28,5 m ZS Kozielice 
Klasy III 
Bieg na 40 m 
Dziewczęta:   
1. Weronika Boczoń 6,99 s SP Brzesko   
Chłopcy: 
1. Kamil Wiśniewski 6,56 s SP Żabów 
Rzut piłeczką palantową 
1. Milena Wilk 21 m OSW Pyrzyce    
Chłopcy: 
1. Krzysztof Mamuszka 31 m ZS Bieli-
ce 
Klasy IV 
Bieg na 60 m 
Dziewczęta:          
1. Agata Hupałowicz 9,46 s ZS Kozieli-
ce  
Chłopcy: 
1. Mateusz Wojtalewicz 8,93 ZS Kozie-
lice 
Skok w dal 
1. Natalia Makaś 3,53 m ZS Bielice   
Chłopcy: 
1. Mateusz Wojtalewicz 4,09 m ZS Ko-
zielice 
Klasy V 
Bieg na 60 m 
Dziewczęta:          
1. Kamila Urban 8,68 ZS Bielice    
Chłopcy: 
1. Arkadiusz Rozdeba 9,08 s ZS Kozie-
lice 
 

Skok w dal 
1. Kamila Urban 4,07 m ZS Bieli-
ce             
Chłopcy: 
1. Arkadiusz Rozdeba 4,15 m ZS Kozie-
lice 
Klasy VI 
Bieg na 60 m 
Dziewczęta:    
1. Oktawia Kazimierczak 8,80 s SP Ża-
bów   
Chłopcy: 
1. Wojciech Wojtala 8,28 s ZS Kozielice 
Skok w dal 
1. Oktawia Kazimierczak 4,46 m SP 
Żabów   
Chłopcy: 
1. Wojciech Wojtala 4,33 m ZS Kozieli-
ce 
Sztafeta 
1. ZS Kozielice 4:54,5 min 
Punktacja generalna: 
1. Z Kozielice 175 pkt 
2. ZS Bielice 145 pkt 
3. SP Żabów 129,5 pkt 
4. SP Brzesko 111 pkt 
5. SP 2 Pyrzyce 104,5 pkt 
6. SP Mięlecin 92 pkt 
7. SP St. Przylep 82 pkt 
8. SP Okunica 73 pkt 
9. OSW Pyrzyce 61 pkt  

P.O. 
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ZAWODY W ĘDKARSKIE  
O PUCHAR  

STAROSTY PYRZYCKIEGO 
 

W niedzielne przedpołudnie 28 wrze-
śnia nad jeziorem Czarnym w Czarno-
wie odbyły się Zawody Wędkarskie   
o Puchar Starosty Pyrzyckiego 
„Zakończenie sezonu 2008”. Wśród 
złowionych ryb dominowały płocie, 
leszcze i ukleje. Najlepiej z wszyst-
kich startujących wypadł Andrzej Si-
tarski, który uzyskał wynik 3725 
punktów i został zwycięzcą  zawo-
dów. Drugie miejsce zajął Grzegorz 
Gołuchowski z wynikiem 3330 punk-
tów a na najniższym stopniu podium 
stanął Jarosław Rutkowski z wyni-
kiem 2518 punktów. 
Zwycięzcy otrzymali z rąk Starosty 
Pyrzyckiego Wiktora Tołoczko pucha-
ry oraz nagrody rzeczowe, które prze-
widziane były także dla 10 najlep-
szych zawodników. Zawody zakoń-
czyły się wspólnym ogniskiem. 

P.L. 

JESIENNE BIEGI 
PRZEŁAJOWE  
W KŁODZINIE 

 
26 września w lesie kłodzińskim od-
była się jesienna edycja Gminnych 
Indywidualnych Biegów Przełajowych 
Szkół Podstawowych i Gimnazjum 
Gminy Przelewice pod patronatem 
Przelewickiego Stowarzyszenia Edu-
kacyjnego "Wyrównajmy szanse".     
W imprezie udział wzięło 144 uczest-
ników ze Szkół Podstawowych          
w:  Kłodzinie, Jesionowie i Żukowie  
oraz 60 dziewcząt i chłopców z Pu-
blicznego Gimnazjum w Przelewi-
cach. Trzech najlepszych zawodników 
z każdej kategorii wiekowej  zostało 
nagrodzonych medalami i dyplomami, 
a wszyscy uczestnicy imprezy  otrzy-
mali napoje chłodzące.  
Zawody przebiegały bardzo sprawnie 
dzięki zaangażowaniu  nauczycieli: ze 
Szkoły Podstawowej w Kłodzinie – 
Pani Doroty Sokołowskiej-Filipiak       
i Pana Stanisława Warejko, z Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Jesionowie 
– Pana Michała  Diaków oraz z Pu-
blicznej Szkoły Podstawowej w Żuko-
wie – Pani Anny Trzoniec. W katego-
rii szkół gimnazjalnych zawody pro-
wadzili: Pan Krzysztof Kędziora i Pan 
Łukasz Mularczyk z Publicznego 
Gimnazjum w Przelewicach. 

B.P. 

„BABIE LATO” W KOZIELICACH 

VI RAJD INTEGRACYJNY 
„NIE IZOLUJ MNIE” 

 
4 października w Nowielinie odbył się 
VI Rajd Integracyjny „Nie izoluj mnie", 
którego organizatorem było Polskie 
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzy-
cach. 
Rajd miał na celu integrację dzieci, mło-
dzieży oraz osób dorosłych niepełno-
sprawnych ze zdrowymi rówieśnikami, 
a także propagował zdrowy wypoczy-
nek poprzez aktywne spędzanie wolne-
go czasu. Organizatorzy przygotowali 
dla uczestników szereg atrakcji, m.in.: 
„Bieg na azymut po jesienny skarb”, 
„Dmuchany zamek” oraz poczęstunek. 
Wicestarosta Pyrzycki Jarosław Stankie-
wicz przywitał uczestników rajdu, ży-
cząc udanej zabawy oraz mile spędzo-
nego czasu. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody 
oraz pamiątkowe dyplomy. 

W.B.D. 
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Podczas XX sesji Rady Powiatu 
Pyrzyckiego, w dniu 29 paździer-

nika 2008 r., radni podjęli uchwałę   
w sprawie przystąpienia do działań 
zmierzających do ustanowienia sztanda-
ru Powiatu Pyrzyckiego. Od chwili od-
rodzenia się samorządności i reformy 
administracyjnej, obserwujemy renesans 
heraldyki. Jednostki samorządu teryto-
rialnego ustanawiają swoje insygnia. 
Posiadanie symboli identyfikujących 

społeczność lokalną wpływa na tożsa-
mość mieszkańców oraz instytucji sa-
morządowych. Są one ważne dla rozbu-
dzającej się lokalnej tradycji i działań 
promocyjnych. Stwarzają możliwość 
promocji zarówno wewnątrz gminy, 
powiatu, czy województwa, jak i kre-
owania wizerunku regionu na zewnątrz. 
Obok herbu i flagi, sztandar będzie trze-
cim symbolem Powiatu Pyrzyckiego. 
Zadanie opracowania projektu sztandaru 

i uzyskania opinii Komisji Heraldycznej 
powierzono Zarządowi Powiatu. Ma on 
sześć miesięcy na to, aby doprowadzić 
do ustanowienia sztandaru. 

W.D. 
 

SZTANDAR DLA POWIATU 

Jednym z głównych tematów XX sesji 
Rady Powiatu Pyrzyckiego, w dniu 29 
października 2008 r., była ocena realiza-
cji Programu rozwoju kultury fizycznej 
i sportu w Powiecie Pyrzyckim w roku 
2008. Wśród zaproszonych gości zna-
leźli się Stanisław Kopeć poseł na Sejm 
RP, który w poprzedniej kadencji pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Sejmo-
wej Komisji Sportu, Ryszard Litwiń-
czuk przewodniczący Zachodniopomor-
skiego Zrzeszenia LZS, Jerzy Goclik 
przewodniczący Powiatowego Zrzesze-
nia LZS, Jerzy Seredyński dyrektor Wy-
działu Kultury, Edukacji i Sportu Urzę-
du Marszałkowskiego. Radni bardzo 
wysoko ocenili realizację programu. 
Podkreślono rolę Powiatowego Mię-
dzyszkolnego Ośrodka Sportowego       
w upowszechnianiu sportu i doskonale-
niu umiejętności utalentowanej mło-
dzieży. Stanisław Kopeć określił rok 
2008 dla sportu w Powiecie Pyrzyckim, 
jako udany. Uczestnicząc w wielu im-
prezach zauważył, że są one przeprowa-
dzane we współpracy wszystkich samo-
rządów i organizacji sportowych. Zna-
komicie jest prowadzona promocja na 
poziomie lokalnym, regionalnym i kra-
jowym. Zauważył, że przedstawiciele 

władz aktywnie 
uczestniczą w 
uroczystościach, 
s e m i n a r i a c h 
związanych ze 
sp or t em  n a 
szczeblu woje-
wódzkim. Po-
wiat Pyrzycki 
znany jest z ak-
tywności sporto-
wej. Kultura 
fizyczna obej-
muje różne for-
my aktywności. 
Stanowi szeroką 
ofertę zajęć skie-
rowaną dla mło-
dzieży i osób dorosłych. W tym roku 
działaczom sportowym powiatu przy-
znano między innymi odznaczeniami,    
6 medali Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego. Podziękował za pyrzycki wkład 
w Centralnych Ogólnopolskich Igrzy-
skach LZS. Piąte miejsce województwa, 
to w dużej mierze zasługa sportowców   
z Powiatu Pyrzyckiego. Przypomniał 
niektóre większe imprezy zorganizowa-
ne w powiecie. W tym roku było ich 
ponad sto. Podkreślił, że zawsze były 

doskonale zorga-
nizowane i prze-
prowadzone. 
Jerzy Serdyński 
jako bardzo istot-
ne uznał, jakość 
współpracy po-
między samorzą-
dem wojewódz-
twa i powiatu.     
Z Powiatem Py-
rzyckim jest pro-
wadzona współ-
praca w szerokim 
zakresie i w wie-
lu dziedzinach. 
Realizowane są 
sportowe projek-
ty inwestycyjne 

dofinansowywane z budżetu wojewódz-
twa na terenie całego powiatu. W po-
wiecie powstają ciągle nowe projekty     
i widać chęć uczestniczenia w rozwoju 
sportu i bazy sportowej.  
Ryszard Litwińczuk podziękował za 
tworzenie dobrych warunków do roz-
woju sportu w Powiecie Pyrzyckim. 
Tworzenie dobrego klimatu i współpra-
cy oraz uzupełnianie się w działaniach 
na rzecz młodzieży. Osiągane efekty 
potwierdzają, że warto to robić. 
Wiktor Tołoczko Starosta Pyrzycki 
zwrócił uwagę na to, że wysoki poziom 
kultury fizycznej i sportu w Powiecie 
Pyrzyckim osiągnięto dzięki osobistemu 
zaangażowaniu działaczy i ich umiejęt-
nościom oraz poświęceniu, dzięki 
współpracy wielu instytucji i władz 
samorządów gminnych. Złożył podzię-
kowania za tę współpracę i wyraził na-
dzieję, że w kolejnych latach klimat 
dobrej współpracy powoli na osiąganie 
jeszcze lepszych wyników.  

W.D. 
 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT W POWIECIE PYRZYCKIM W ROK U 2008 
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Powiatowa Rada Zatrudnienia działa na 
podstawie ustawy o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.     
z 2004r. Nr 99, poz. 1001) a szczegóło-
we zasady funkcjonowania Powiatowej 
Rady Zatrudnienia określa rozporządze-
nie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
06.10.2004r. (Dz. U. Z 2004r. Nr 224, 
poz. 2281) w sprawie rad zatrudnienia.  
Powiatowa Rada Zatrudnienia jest orga-
nem opiniodawczo-doradczym Starosty 
w sprawach polityki rynku pracy. 

Do zakresu działania  
Powiatowej Rady Zatrudnienia  

należy w szczególności: 
• inspirowanie przedsięwzięć zmierzają-
cych do pełnego i produktywnego za-
trudnienia w powiecie, 
• ocena racjonalności gospodarki środ-
kami Funduszu Pracy, 
• opiniowanie opracowanych przez Po-
wiatowy Urząd Pracy propozycji prze-
znaczenia środków Funduszu Pracy 
będących w dyspozycji powiatu i spra-
wozdań z ich wykorzystania, 
• składanie wniosków i wydawanie opi-
nii w sprawach dotyczących kierunków 
kształcenia, szkolenia zawodowego oraz 
zatrudnienia w powiecie, 

ocenianie okresowych sprawozdań         
z działalności Powiatowego Urzędu 
Pracy oraz przedstawianie Wojewódz-
kiej Radzie Zatrudnienia okresowych 
sprawozdań i wniosków w sprawach 
zatrudnienia, 
• delegowanie przedstawicieli do komi-
sji konkursowej w liczbie równej co 
najmniej połowie składu komisji doko-
nującej wyboru kandydata na stanowi-
sko dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy, 
• opiniowanie wniosków o odwołanie 
lub wnioskowanie o odwołanie dyrekto-
ra Powiatowego Urzędu Pracy, 
• delegowanie przedstawiciela do Woje-
wódzkiej Rady Zatrudnienia,  
• opiniowanie refundowania z Funduszu 
Pracy kosztów szkolenia specjalistycz-
nego pracowników zagrożonych zwol-
nieniem z przyczyn dotyczących zakła-
du pracy. 
Członków Powiatowej Rady Zatrudnie-
nia powołuje Starosta spośród kandyda-
tów zgłoszonych przez działające na 
terenie powiatu: 
• terenowe struktury każdej reprezenta-
tywnej organizacji związkowej w rozu-
mieniu ustawy o Trójstronnej Komisji 

do Spraw Społeczno-Gospodarczych, 
• terenowe struktury każdej reprezenta-
tywnej organizacji pracodawców w ro-
zumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji 
do Spraw Społeczno-Gospodarczych, 
• społeczno-zawodowe organizacje rol-
ników, w tym związki zawodowe rolni-
ków indywidualnych i izby rolnicze, 
• jednostki samorządu terytorialnego, 
• organizacje pozarządowe zajmujące 
się statutowo problematyką rynku pracy.  
Posiedzenia Powiatowej Rady Zatrud-
nienia odbywają się co najmniej raz na 
kwartał. Kadencja Rady trwa 4 lata.   
Skład Powiatowej Rady Zatrudnienia 
w Pyrzycach: 
Stanisław Kulik - przewodniczący 
Waldemar Baran – wiceprzewodniczący  
oraz członkowie: Kazimierz Lipiński, 
Marek Kibała, Kamela Wilczyńska, 
Edward Kiciński, Ireneusz Szymański, 
Teresa Piwowarczyk, Ewa Bogacka, 
Halina Wyder, Anna Pawlik, Halina 
Korzeniewicz, Kazimierz Rak, Marek 
Zegadłowicz, Stanisław Sarzała, An-
drzej Hatłas, Andrzej Ogiejko. 

PUP 

POWIATOWA RADA ZATRUDNIENIA 

Grypa to ostra choroba zakaźna, którą 
powoduje wirus grypy, atakujący górne 
i dolne drogi oddechowe. Zakazić mo-
żemy się drogą kropelkową, tzn., przez 
wdychanie kropelek aerozoli, powstają-
cych podczas kichania i kaszlu osoby 
zakażonej. Osoba dorosła zakażona 
wirusem grypy może zakażać innych 
przez 3 – 5 dni od chwili pojawienia się 
objawów chorobowych. Grypa nie jest 
przeziębieniem! Jest o wiele poważniej-
szą chorobą, której nie należy mylić      
z przeziębieniem.  
Według danych Światowej Organizacji 
Zdrowia, co roku choruje na grypę         
i inne infekcje górnych dróg oddecho-
wych na świecie od 330 milionów do 
1,575 miliarda ludzi, z czego umiera od 
0,5 do 1 miliona ludzi. W wieku XX 
miały miejsce trzy pandemie grypy: 
„Hiszpanka” (1918-1919), pandemia 
grypy azjatyckiej (1957-1958) i pande-
mia grypy Hongkong (1968-1970). Naj-
groźniejszą z nich była „hiszpanka”, 
która spowodowała od 40 do 50 milio-
nów zgonów, blisko 5-krotnie więcej 
niż poprzedzająca ją I wojna światowa. 
Zakażonych było wówczas około 50% 
populacji całego świata.  
Choroba ta jest groźna ze względu na 
powikłania pogrypowe, wymagające 
specjalistycznego leczenia szpitalnego, 

niejednokrotnie pozostawiające po so-
bie konsekwencje zdrowotne do końca 
życia, a także stanowiące zagrożenie 
życia. Najczęstsze powikłania pogrypo-
we to zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli 
i oskrzelików, zapalenie ucha środko-
wego, zapalenie mięśnia serca i osier-
dzia. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Pyrzycach przypomina, że sku-
tecznym i relatywnie tanim sposobem 
zabezpieczania się przed grypą i jej 
powikłaniami są szczepienia, a także 
przestrzeganie podstawowych zasad 
higieny, tj. częstego i dokładnego mycia 
rąk, zwłaszcza przed spożywaniem po-
siłków, po skorzystaniu z toalety, po 
kichaniu, kaszlu i dotykaniu powierzch-
ni, które mogły być zanieczyszczone 
przez inne osoby oraz korzystanie         
z jednorazowych chusteczek higienicz-
nych. 
Szczepieniu powinny się poddać 
wszystkie osoby, które chcą uniknąć 
zachorowania w okresie jesienno – zi-
mowym, a w szczególności osoby star-
sze, dorośli i dzieci z przewlekłymi 
schorzeniami układu oddechowego, 
układu krążenia i nerek, osoby o obni-
żonej odporności, chorzy na cukrzycę 
oraz kobiety w ciąży i wszystkie zdro-
we dzieci. Z danych epidemiologicz-

nych wynika, że szczepienie obni-
ża liczbę przypadków chorób gry-
popodobnych do 35 %, przyjęć do 
szpitala z powodu zapalenia płuc i gry-
py do 47 % oraz śmiertelność ze 
wszystkich przyczyn do 50 %. 
Szczepienie musi być ponawiane         
w każdym sezonie epidemicznym ze 
względu na bardzo częste zmiany gene-
tyczne wirusa grypy, a także poziom 
przeciwciał, jaki powstaje po szczepie-
niu, a który spada wraz z upływem cza-
su. W Polsce szczyt zachorowań na 
grypę przypada między styczniem          
a marcem, dlatego możemy się także 
zaszczepić nie tylko przed sezonem, ale 
w terminie późniejszym.  
Szczepionkami inaktywowanymi może-
my zaszczepić dzieci już od szóstego 
miesiąca życia, kobiety w ciąży i kar-
miące piersią, a także osoby starsze      
w zaawansowanym wieku.  
To, którą szczepionkę wybierzemy za-
leży od nas samych. Kupując szcze-
pionkę należy sprawdzić, czy jest ona 
ważna na aktualny sezon epidemiczny. 
Pamiętajmy , że dostępne bez recepty 
leki nie chronią ani przed grypą, ani 
przed jej powikłaniami, mogą jedynie 
łagodzić objawy choroby. 

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny 

GRYPA? TO NIE TYLKO CI ĘŻSZE PRZEZIĘBIENIE! 
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W osta tn i ch 
dniach trafiła do 
P o w i a t o w e g o 
Rzecznika Kon-
sumentów w Py-
rzycach miesz-
kanka naszego 
powiatu w celu 
uzyskania pomo-

cy w sprawie reklamacji skutera. Pojazd 
zakupiony został w lipcu 2008 r.           
w  pyrzyckiej placówce handlowej nale-
żącej do znanej sieci sklepów działają-
cych na terenie całego województwa 
zachodniopomorskiego i nie tylko. Sku-
ter od dnia zakupu zawodził i zawodzi 
do dziś. Przez okres niespełna trzech 
miesięcy od dnia zakupu konsumentka 
mogła używać pojazdu zaledwie przez 
kilka dni. A trzeba podkreślić, że moto-
rowerek zakupiony został po to, aby 
ułatwić życie, aby Pani, która go zaku-
piła mogła dojeżdżać do pracy, gdyż 
miejscowość w której zamieszkuje po-
zbawiona jest dobrej komunikacji. Jak 
usłyszałem całą historię związaną           
z reklamacjami, to naprawdę aż trudno 
uwierzyć, że tak można załatwiać rekla-
mację. Jak zobaczyłem warunki gwa-
rancji skutera stwierdziłem, że są one 
doskonałe dla producenta i sprzedawcy, 
ale w żadnym wypadku nie dla konsu-
menta. Przede wszystkim w gwarancji 
napisane jest, że skuter w celu obsługi 
gwarancyjnej ma być dostarczany na 
koszt konsumenta do punktu gwarancyj-
nego, no i najważniejszy zapis –          
„W ramach gwarancji wymienia się lub 
naprawia poszczególne części skutera. 
Cały skuter nie podlega zwrotowi lub 
wymianie”. W przypadku towaru, który 
jest przedmiotem niniejszego artykułu, 
w przeciągu niespełna trzech miesięcy 
od dnia zakupu konsumentka występo-

wała z pięcioma reklamacjami. Po każ-
dej z nich, po każdej naprawie skuter 
prawidłowo działał ok. dwóch dni,         
a następnie znowu był reklamowany. 
Naprawa trwała po dwa tygodnie. Każ-
da dostawa do sklepu kosztowała ok. 30 
zł. Po pięciu razach to już 150,00 zł. No 
i niestety nie można wymienić skutera 
na nowy, choćby naprawiany miał być 
30 razy, bo tak zapisano w gwarancji. 
Otóż szanowni Państwo na szczęście 
mamy ustawę o szczególnych warun-
kach sprzedaży konsumenckiej oraz       
o zmianie Kodeksu Cywilnego, zgodnie 
z którą można żądać wymiany towaru 
na nowy jeśli jest niezgodny z umową, 
czyli jeśli nie nadaje się do celu do ja-
kiego zwykle używa się dany towar, 
albo jeżeli nie ma właściwości cechują-
cych towar tego rodzaju. „Oczywistą 
oczywistością” jest, że „nasz skuter” nie 
nadaje się do żadnego celu skoro przez 
trzy miesiące ciągle jest w naprawach,   
z  i należy bezwzględnie żądać jego 
wymiany. 
Sprawa, którą opisuje jest w toku. Nie 
wiem jak się zakończy. Być  może uda 
się pomóc konsumentce i załatwić spra-
wę pozytywnie o co będę bardzo zabie-
gał, być może trzeba będzie iść do sądu. 
Piszę ten artykuł po to aby uczulić 
wszystkich Państwa, na takie właśnie 
problemy. Szanowni Państwo – czytaj-
my warunki gwarancji. Bez względu na 
to, czy jest to odkurzacz, czy jest to 
lodówka, telewizor, komputer, pralka 
czy skuter. Po tym co zapisane jest        
w warunkach gwarancji odczytamy 
szczerość reklam, szczerość intencji 
producenta, czy sprzedawcy. Jeżeli       
w gwarancji zapisze on, że towar nie 
może być wymieniony, że tylko może 
być naprawiany w nieskończoność, to 
co to w ogóle za zapis? Dla kogo to 

jest?. Dla nas konsumentów? Jeżeli ma-
my dostarczać bubel na swój koszt do 
punktu gwarancyjnego to dla kogo ten 
zapis? Dla konsumenta? Na szczęście 
mamy jeszcze ustawę, co prawda daleką 
od doskonałości, jednak zawsze dającą 
możliwość wymiany towaru, jak             
i zwrotu kosztów związanych z wymia-
ną czy naprawą. Chciałbym, aby ten 
przykład posłużył nam wszystkim, kon-
sumentom za przestrogę. Czytajmy 
przed zakupem instrukcje obsługi, czy-
tajmy warunki gwarancji. Pytajmy 
sprzedawców o każdy szczegół. Nasze 
pięć minut jest przed zawarciem umowy 
sprzedaży, później niestety często zda-
rza się tak, że sprzedawca nie jest już 
miły, że kieruje się zasadą „klient ma 
zawsze rację,  dopóki nie chodzi o pie-
niądze”. Dbajmy o swoje pieniądze, 
nerwy i czas. Po prostu czytajmy i py-
tajmy. Nikt za nas tego nie zrobi. Każdy 
z nas ma swoje sprawy w swoich rę-
kach. Pytajmy też znajomych jak dany 
sprzedawca podchodzi do spraw rekla-
macji. Niestety jako Powiatowy Rzecz-
nik Konsumentów nie mogę oficjalnie 
udzielać Państwu informacji jak po-
szczególni sprzedawcy załatwiają rekla-
macje, chodź nieraz naprawdę mam na 
to ogromną ochotę. 
 
 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów  
w Pyrzycach przyjmuje interesantów                          

w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach 
w godzinach urzędowania,  

zarówno osobiście, jak i telefonicznie 
pod nr tel. 091 5700757 w. 121,  

e-mail: rzecznik@pyrzyce.pl 

KLIENT MA ZAWSZE RACJ Ę, DOPÓKI NIE CHODZI O PIENI ĄDZE 

Stowarzyszenie „Nasz Szpital” w Pyrzy-
cach zajmujące się wsparciem działalno-
ści Szpitala Powiatowego w Pyrzycach    
i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego       
w Pyrzycach niesie pomoc nie tylko bę-
dącej w trudnej sytuacji służbie zdrowia, 
ale także społeczności lokalnej. Stowa-
rzyszenie przy udziale Starosty Pyrzyc-
kiego Wiktora Tołoczko realizuje kon-
trakt na dostawy żywności w ramach 
programu PEAD „Dostarczanie żywności 
dla najuboższych rodzin Unii Europej-
skiej”. W bieżącym roku na teren powia-
tu pyrzyckiego przyjechało ponad 60 ton 
żywności (mleka, mąki, kaszy, makaro-
nu, cukru, serów i innych produktów,) 
która została rozdysponowana w Bieli-

cach, Kozielicach, Lipianach, Przelewi-
cach i Warnicach za pośrednictwem 
ośrodków pomocy społecznej.                      
Od początku prowadzenia projektu do 
najuboższych mieszkańców naszego po-
wiatu trafiło już  ponad 500 ton żywno-
ści. 
Realizacja unijnego projektu nie byłaby 
możliwa bez życzliwości Oddziału w Py-
rzycach Obrzańskiej Spółdzielni Mle-
czarskiej „Kościan”, Centrali Nasiennej 
w Pyrzycach, Gospodarstwa Sadownicze-
go Pawła Bekasiaka w Pyrzycach, SMR 
Rolnik Sp. z o.o. w Pyrzycach oraz firmy 
„Grut” Transport Samochodowy Grze-
gorz Rogalewicz, które pomagają w spra-
wach logistycznych rozdysponowywania 

żywności – powiedział prezes zarządu 
stowarzyszenia Mariusz Marek Przybyl-
ski. 
Ponadto Stowarzyszenie „Nasz Szpital” 
prowadzi na bieżąco akcję zebrania środ-
ków finansowych z przeznaczeniem na 
wzmocnienie systemu ochrony zdrowia 
w naszym powiecie oraz pomoc najuboż-
szym. Datki na ten cel można wpłacać na 
k o n t o  s t o w a r z y s z e n i a                                                  
nr 21 1240 3897 1111 0010 1425 2865.  

 
Dodatkowych informacji  

o stowarzyszeniu można zasięgnąć  
w serwisie internetowym  

www.naszszpital.eu 
WZiOS 

STOWARZYSZENIE „NASZ SZPITAL” POMAGA POTRZEBUJ ĄCYM 
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