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WYDARZENIA 

Niedawno (30 października      
2008 r.) ukazała się w Głosie 

Szczecińskim informacja o likwidacji 
niektórych powiatów w Województwie 
Zachodniopomorskim w tym również      
o likwidacji Powiatu Pyrzyckiego. Jest to 
informacja, która ukazuje się cyklicznie    
i która robi coraz mniejsze wrażenie na 
czytelnikach tego dziennika właśnie dla-
tego, że ukazuje się cyklicznie. Poprzed-
nia była chyba rok temu. Warto podkre-
ślić, że żadne inne media nic na ten temat 
nie mówiły. Skąd 
zatem Głos Szcze-
ciński zdobył taką 
informację  pozo-
stanie pewnie ta-
jemnicą redakcji. 
Domysły co do jej 
w i a r yg od n oś c i 
można snuć różne. 
Warto też podkre-
ślić, że jeszcze 
tego samego dnia 
kiedy ukazał się 
artykuł  o domnie-
manej likwidacji 
powiatów Głos 
Szczeciński za-
mieścił jako spro-
stowanie oficjalne stanowisko rządowe,   
z którego jednoznacznie wynikało, że nie 
ma żadnych planów, co do zmian w ma-
pie administracyjnej kraju. Powiat Py-
rzycki zatem będzie i nie ma mowy         
o likwidacji. Nie zadowoli to pewnie 
osób, którzy wypowiadają się, że ta jed-
nostka samorządowa jest im niepotrzeb-
na, bo nigdy w czasie jej trwania nie za-
łatwiali, ani jednej sprawy. Rozumowa-
nie dość proste, tymczasem istnieje cała 
rzesza osób, które coś tu załatwiały           
i załatwiły. Istnieje cała rzesza osób, któ-
re uczęszczają do szkół nadzorowanych 
przez Starostwo Powiatowe, istnieje cała 
rzesza osób korzystających z porad Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
wiele osób załatwia pozwolenia na budo-
wę, pozwolenia wodno-prawne, właśnie 
w Starostwie Powiatowym, inni rejestrują 
pojazdy, kolejni korzystają z usług Po-
wiatowego Ośrodka Dokumentacji Geo-
dezyjne i Kartograficznej, jeszcze inni 
korzystają z pomocy Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Można by wy-
mieniać wszystkie funkcje jakie spełnia 
Starostwo Powiatowe i jednostki organi-
zacyjne Powiatu, ale chyba nie ma to 
sensu, gdyż szczegółowa informacja       

o tym czym zajmuje się Powiat znajduje 
się w Biuletynie Informacji Publicznej. 
Niektórzy twierdzą, że Powiat Pyrzycki 
jest mały i nieekonomiczny oraz twier-
dzą, że jest to przerost administracji. 
Tymczasem właśnie dlatego, że istnieje 
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach urzę-
dy są blisko ludzi, łatwiej załatwiać spra-
wy różnego rodzaju. Gdyby doszło do 
likwidacji trzeba by było jeździć do odle-
głych innych miejscowości z drobnymi 
często sprawami, co bywa czasochłonne   

i kosztuje więcej. Zatem z pewnością 
jeśli istnieje taki podział administracyjny 
kraju jaki jest, to wypada się tylko cie-
szyć, że Pyrzyce są miasteczkiem powia-
towym, a nie gminnym. Warto też dodać, 
że dzięki temu, że w Pyrzycach jest drugi 
pion administracji samorządowej zbudo-
wano boisko obok liceum, jedyne takie 
na ziemi pyrzyckiej, w ramach programu 
„Moje boisko – Orlik 2012” przy           
ul. Młodych techników na budowę które-
go Starosta Pyrzycki uzyskał dofinanso-
wania w ramach kontraktu województwa. 
Remontowane są chodniki przy drogach 
powiatowych jak choćby ten na ul. Po-
znańskiej, czy też nowobudowany           
w Krzemlinie. Remontowane są pomiesz-
czenia na terenie ZS Nr 2 RCKU z prze-
znaczeniem na mieszkania ”chronione” 
dla wychowanków domu dziecka, z pie-
niędzy pozyskanych z ministerstwa, wy-
remontowano również budynek przezna-
czony na Dom Pomocy Społecznej         
w Żabowie, który przejęto nieodpłatnie 
od Agencji Nieruchomości Rolnych 
Skarbu Państwa. Wykonano i wykonuje 
się ciągle wiele innych inwestycji w celu 
polepszenia życia mieszkańców Ziemi 
Pyrzyckiej. Z pewnością tego wszystkie-

go nie byłoby, albo byłoby w znacznie 
mniejszym zakresie, gdyby Pyrzyce były 
tylko siedzibą władz gminy.  

Zadaliśmy pytanie Staroście Pyrzyc-
kiemu - Wiktorowi Tołoczko, co sądzi 
na temat rzekomej likwidacji powia-
tów. 

„Powtarzanie takich informacji nikomu 
nie służy i dezinformuje wielu z nas, wie-
lu mieszkańców naszego powiatu.           
W styczniu br. premier Donald Tusk mó-
wił, że rząd nie zamierza zmieniać mapy 
administracyjnej kraju. Powiat pyrzycki 
choć nieduży to jest bardzo dobrze zorga-
nizowany. Powiat jest siedzibą wielu 
ważnych dla nas wszystkich instytucji tj: 
administracja zespolona z wydziałami 
(m.in. oświaty, ochrony środowiska, ar-
chitektury i budownictwa, geodezji, ko-
munikacji czy centrum wsparcia przed-
siębiorczości), jednostek organizacyjnych 
i służb powiatowych (Powiatowy Urząd 
Pracy, Sanepid, Inspektorat Weterynarii, 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Po-
wiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Po-
wiatowa Policję, Państwową Powiatową 
Straż Pożarną, Zarząd Dróg Powiato-
wych, Zespół Szkół nr 1, Zespół Szkół      
nr 2, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wy-
chowawczy, Powiatowy Międzyszkolny 
Ośrodek Sportowy, Poradnię Psycholo-
giczno – Pedagogiczną, Dom Pomocy 
Społecznej, Zakład Opiekuńczo Leczni-
czy, Dom Dziecka czy Szpital Powiatowy. 
Jest to wielki kapitał nie tylko instytucjo-
nalny ale przede wszystkim kapitał ludzki 
ich wiedzy, doświadczenia i poziomu 
świadczenia usług na rzecz naszych 
mieszkańców. Nie wyobrażam sobie, że     
z jakiś względów zabrakłoby ich na na-
szym terenie. Wtedy mielibyśmy do czy-
nienia nie z postępem    a raczej z degra-
dacją środowisk lokalnych.   
W moim głębokim przekonaniu Powiat 
Pyrzycki spełnia swoje zadania bardzo 
dobrze i pełni ważną rolę wynikającą       
z zadań określonych dla samorządu wpi-
sując się w mapę samorządową oraz ad-
ministracyjną naszego województwa         
i kraju. Odrębną kwestią są możliwości 
finansowania jednostek ale to temat, któ-
ry można byłoby rozwijać przy okazji 
dyskusji dotyczącej wizji rozwoju regio-
nów czy gospodarki naszego kraju”. 

N.P. 

PRZYSZŁOŚĆ POWIATU PYRZYCKIEGO 

NAKŁAD: 1000 egz.  
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Kolejne warsztaty, których tematem było 
podsumowanie prac nad  aktualizacją 
Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych w Gminie Przelewice  od-
były się 31 paździer-
nika br. w GBP        
w Przelewicach. 
Uczestników warsz-
tatów przywitał Ma-
rek Kibała – Wójt 
Gminy Przelewi-
ce.   Przedstawił cel 
s p o t k a n i a 
i  zachęcał  zebra-
nych  do współpracy 
w dziedzinie pomocy 
społecznej, w tym do 
aktywnego włączania 
się do działań reali-
zowanych w ramach 
Programu Integracji 
S p o ł e c z n e j  - 
PPWOW.  Warsztaty 
prowadziła Anna Garzyńska -  Koordy-
nator PIS przy wsparciu merytorycznym 
Katarzyny Wróbel z Instytutu Rozwoju 
Regionalnego w Szczecinie. 

Na wstępie dokonano prezentacji multi-
medialnej działań zrealizowanych          
w ramach Programu Integracji Społecz-
nej PPWOW na terenie naszej Gminy, 
aby pokazać dobre praktyki i zachęcić 
uczestników spotkania do składania ofert 
na realizację usług integracji społecznej. 

Następnie przystąpiono do prezentacji 
zaktualizowanej Strategii. Potrzeba opra-
cowania Strategii Rozwiązywania Pro-
blemów Społecznych  dla Gminy Przele-
wice wynika nie tylko z przesłanek for-
malnych, ale również z odczuwalnych, 
negatywnych zjawisk społecznych na 

terenie Gminy. Pauperyzacja społeczna,  
długotrwałe bezrobocie,  alkoholizm,  
bezradność w sprawach opiekuńczo-
wychowawczych  to tylko niektóre ze 

zjawisk, które zaburzają proces prawi-
dłowego funkcjonowania wielu rodzin 
na terenie naszej Gminy.  

Reintegracja społeczna i zawodowa ujęta 
w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, 
nowe możliwości dla organizacji poza-
rządowych uwzględnione w przepisach   
o pożytku publicznym i wolontariacie, 
instytucja kontraktu socjalnego w dyspo-
zycji publicznych służb społecznych, czy 
przepisy o spółdzielniach socjalnych, 
stwarzają nowe możliwości do zwalcza-
nia zjawisk wykluczenia społecznego. 
Znaczące dla większej skuteczności tych 
rozwiązań jest ich połączenie z usługami 
promocji zatrudnienia, co stwarza wa-
runki dla partycypacji osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym w aktywnym 
życiu społecznym. Spójne działania ad-

resowane do w/w grupy   przywraca 
im zdolność do aktywnego życia 
społecznego i zawodowego. Znaczenie 
działań opartych na programach integra-

cji oraz reintegracji społecznej          
i zawodowej jest duże, gdyż  daje to 
szanse na pełnienie przez rodziny 
wychodzące z kryzysu  samodziel-
nych ról społecznych i zawodo-
wych, a nie uzależnianie się od in-
stytucji pomocy społecznej. 

Strategię stworzono w oparciu         
o metodę społeczno-ekspercką,        
z udziałem specjalistów zajmują-
cych się na terenie gminy rozwiązy-
waniem problemów społecznych. 
W konsultacjach społecznych wzięli 
udział pracownicy: Urzędu Gminy,  
pomocy społecznej, oświaty, a tak-
że radni i przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych. W zaktualizo-
wanej Strategii została sformułowa-

na jasna, zrozumiała wizja rozwoju na-
szej Gminy i wskazane kierunki działań, 
które, jeśli zostaną uwzględnione w za-
rządzaniu sprawami lokalnymi, pozwolą 
wykorzystać nowoczesne instrumenty 
polityki społecznej.  Mają one służyć  
rozwiązywaniu problemów w dziedzinie 
społecznej oraz przyczynić się w ten 
sposób do podniesienia jakości życia 
lokalnej społeczności.   

Opracowana wspólnymi siłami społecz-
ności lokalnej Strategia będzie niewątpli-
wie pomocna w podejmowaniu wielu 
ambitnych przedsięwzięć samorządu      
w sferze społecznej.  

A.G. 

WYDARZENIA 

PODSUMOWANIE PRAC WARSZTATOWYCH 

Innowacyjne Finansowanie dla Przedsiębiorstw 

Dnia 20 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach 
odbyło się seminarium informacyjne pt.: „Innowacyjne Finan-
sowanie dla Przedsiębiorstw”. Spotkanie rozpoczęło się wystą-
pieniem Starosty Wiktora Tołoczko, który serdecznie przywi-
tał przybyłych gości oraz przybliżył przebieg i charakter semi-
narium. W spotkaniu uczestniczyło ok. 30 osób reprezentują-
cych przedsiębiorców  na terenie Powiatu Pyrzyckiego.   

Pozyskiwanie funduszy unijnych nie jest łatwe. Samo przygo-
towanie projektu i złożenie wniosku aplikacyjnego jest już 
dużą sztuką, dlatego jednym z głównym celów spotkania było 
przekazanie informacji o możliwościach dofinansowania dota-
cją z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej. Omawiano 
jaką drogę trzeba przejść i jakie wymagania spełnić by uzy-
skać fundusze na rozwój działalności gospodarczej bądź jej 
innowację. Specjalnie  na tą okazję zaproszeni zostali eksper-
ci: Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych – Anna 
Sieradzan oraz Artur Czerwony – Specjalista ds. Operacyj-
nych – Analityk, Przedstawiciele Zachodniopomorskiego Re-
gionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych, zaprezentowali 
uczestnikom ogólne warunki poręczeń oraz sposoby ich pozy-

skiwania. Artur Kucharzyk – Specjalista Bankowy - przedsta-
wiciel PKO BP, objaśniał możliwości i udogodnienia jakie  
bank może zaoferować w rozwoju działalności gospodarczej. 
Inspektor ds. Programów z Zachodniopomorskiej Agencji 
Rozwoju Regionalnego Michał Klisowski, przedstawił uczest-
nikom seminarium sposoby wykorzystywania funduszy unij-
nych na realizację projektów inwestycyjnych. 

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej mają olbrzymi wpływ 
na zmiany zachodzące w regionie oraz w znaczny sposób 
przyczyniają się do zwiększenia atrakcyjności Powiatu. Miła 
atmosfera i ożywiona dyskusja oddawały znaczenie tego spo-
tkania dla przedsiębiorców Powiatu Pyrzyckiego, którzy wyra-
żali duże zadowolenie oraz chęć udziału w kolejnych spotka-
niach. Tematem przewodnim przyszłego seminarium będzie 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich skierowany do pod-
miotów gospodarczych funkcjonujących  lub planujących in-
westycje na terenach wiejskich.     

M. L 
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W dniu 11 listo-
pada br. w Lipia-
nach odbyły się 
uroczyste obchody 
90-tej rocznicy 
odzyskania przez 
Polskę Niepodle-
głości. W Kościele 
p . w .  W N M P           
w Lipianach odpra-
wiono Mszę Dzięk-
czynną za Ojczy-
znę i Gminę Lipia-
ny. Po Mszy dele-
gacje przedstawi-
cieli władz samo-
rządowych, organi-
zacji pozarządo-
wych, zakładów 
pracy i ugrupowań 
politycznych na 
Cmentarz Komu-
nalny w Lipianach oddały cześć pole-
głym i złożyły wiązanki kwiatów pod 
tablicą pamiątkową. Następnie w Miej-
sko – Gminnym Ośrodku Kultury          
w Lipianach obyła się Uroczysta Sesja 
Rady Miejskiej, na której Przewodni-

czący Rady Miejskiej Mariusz Marek 
Przybylski wraz z Burmistrzem Lipian 
Krzysztofem Ireneuszem Boguszew-
skim wręczyli Panu Eugeniuszowi Ma-
zurowi Statuetkę na pamiątkę 20 – lecia 
kierowania Zarządem Koła Miejsko – 

Gminnego Związku Kom-
batantów R.P. i Byłych 
Politycznych w Lipia-
nach, a także wyróżnili 
listami gratulacyjnymi 
członków Zarządu Związ-
ku. 
W trakcie sesji maturzyst-
ki Monika Rostenis i Do-
minika Dziewulska od-
czytały przygotowany 
wraz z Panią mgr Anetą 
Binkowską referat histo-
ryczny. Uczniowie grupy 
teatralnej działającej przy 
MGOK pod opieką Pani 
mgr Małgorzaty Tomasz-
kiewicz wraz z Zespołem 
„Swojaki” pod kierownic-
twem Pani Elżbiety Ci-
chackiej uświetnili uro-

czystość przepięknym spektaklem          
z okazji Święta Niepodległości. 
    

UMiG Lipiany 

WYDARZENIA 

Dnia 5 października br. na plebanii w Żukowie  odbyło się 
zebranie założycielskie nowego Stowarzyszenia „U PANA 
BOGA ZA PIECEM”, nazwa skrócona „ZAPIECEK”, z sie-
dzibą w Żukowie. W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy: 
Żukowa, Przywodzia i Kluk, zainteresowani współpracą na 
rzecz rozwoju  naszego obszaru. W skład Zarządu Stowarzy-
szenia weszli: Anna Szeląg – Prezes, Eugeniusz Turoń – Wi-
ceprezes, Zofia Pietrzela – Skarbnik, Krystian Salinger – Se-
kretarz i Anna Garzyńska – członek. 
Idea utworzenia nowego stowarzyszenia w naszej Gminie 
narodziła się podczas organizacji pierwszego Rodzinnego 
Festynu Integracyjnego w Żukowie. Podczas  spotkań Komi-
tetu Organizacyjnego Festynu  pojawiać się zaczęły pomysły 
co można zrobić w naszej wsi, jak  zintegrować i zaktywizo-
wać mieszkańców. Ponadto otrzymaliśmy także wiele cie-
płych słów  i próśb ze strony uczestników Festynu m.in. aby 
jak najczęściej organizować tego typu imprezy. Uznaliśmy, że 
sformalizowanie naszej grupy pozwoli, z jednej strony na 
realizację naszych pomysłów i większą integrację, a z drugiej  
na pozyskanie  zewnętrznych środków na rzecz rozwoju  ob-
szarów wiejskich.   
Aktualnie złożyli śmy dokumenty do sądu i oczekujemy na  
rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Głównym celem 
Stowarzyszenia jest aktywizacja i integracja społeczności 
lokalnej oraz poprawa warunków życia na obszarach wiej-
skich, w szczególności poprzez działania z zakresu:  

• poszukiwania, wspierania rozwoju oraz promowania talen-
tów i uzdolnień mieszkańców; 

• promocji produktów lokalnych, turystyki oraz walorów 

przyrodniczych regionu; 

• podtrzymywania i promocji tradycji wypływającej z kul-
tury chrześcijańskiej; 

• promocji zdrowego, wolnego od używek, aktywnego stylu 
życia, w tym angażowania młodzieży i dzieci w programy 
profilaktyczne; 

• promocji ekologii, w tym kształtowania postaw pro-eko 
wśród najmłodszych; 

• wspierania edukacji oraz wyrównywania szans dzieci         
i młodzieży z obszarów wiejskich; 

• integracji i aktywizacji osób starszych; 

• promocji zatrudnienia i kształcenia ustawicznego; 

• upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 

• wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

• integracji i pomocy społecznej; 

• poprawy wizerunku, infrastruktury i estetyki miejscowo-
ści; 

• zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego oraz ani-
mowania aktywności mieszkańców na niwie kultury         
i sztuki.               

A.G. 

Powstało nowe Stowarzyszenie "U PANA BOGA ZA PIECEM" 

UROCZYSTE OBCHODY 90-TEJ ROCZNICY  
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁO ŚCI W LIPIANACH 
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Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pyrzycach 
informuje, że 20 listopada 2008 r. był Światowym Dniem 
Rzucania Palenia. Dzień ten przypada zawsze na trzeci 
czwartek listopada. Prekursorem tej akcji jest dziennikarz 
Lynn Smit, który w 1974 roku w Stanach Zjednoczonych 
zaapelował do czytelników swojej gazety, aby przez jeden 
dzień nie palili papierosów. Rezultatem tej akcji był fakt, iż 
150 tysięcy ludzi spróbowało przez jedną dobę wytrzymać 
bez palenia. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie 
Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopa-
da za Dzień Rzucania Palenia. Idea dnia, w którym zachęca 
się palaczy do zerwania z nałogiem, przyjęła się od 1991 
roku również w Polsce. Wszystkie podejmowane w tym dniu 
działania mają na celu zachęcenie palaczy do zerwania z na-
łogiem. 

Palenie tytoniu powoduje wiele szkód w organizmie. Szko-
dliwe skutki palenia mają negatywny wpływ na funkcjono-
wanie wielu układów. Ze strony układu oddechowego palenie 
powoduje wiele chorób, między innymi rozedmę płuc, prze-
wlekłe zapalenie oskrzeli czy astmę oskrzelową.. Nikotyna 
uszkadza również funkcjonowanie układu krążenia prowa-
dząc do wielu chorób, takich jak miażdżyca, zawał serca, 
nadciśnienie tętnicze czy udar mózgu. Palenie tytoniu uszka-
dza także układ nerwowy oraz pokarmowy, ma znaczący 

wpływ na powstawanie nowotworów (płuc, krtani, nerek, 
jamy ustnej, przełyku). Ponadto, palenie może prowadzić do 
upośledzenia sprawności seksualnej, a nawet w niektórych 
wypadkach do niepłodności i impotencji. Poza tym, że niko-
tyna prowadzi do wielu chorób w organizmie, powoduje rów-
nież negatywne skutki estetyczne. Są to często występujące 
zmiany skórne, zmiany zabarwienia zębów, przykry oddech, 
przewlekłe i dokuczliwe schorzenia przyzębia. Skutkiem 
palenia tytoniu jest również upośledzenie zmysłu smaku         
i węchu.  

W tym roku Światowa Organizacja Zdrowia zwracała w tym 
dniu szczególną uwagę na problem palenia tytoniu przez 
dzieci i młodzież stąd tegoroczne hasło: ”Młodość bez papie-
rosa”. W związku z tym, że dzieci są łatwiej podatne na 
wpływy innych czy chęć dostosowania się do wzorców prak-
tykowanych przez rodzinę czy rówieśników są także najbar-
dziej podatne na rozpoczęcie palenia w młodym wieku.        
W konsekwencji powoduje to problemy zdrowotne i trudno-
ści w zerwaniu z nałogiem. Warto wiedzieć, że 90% palaczy 
rozpoczyna palenie przed 21 rokiem życia a blisko 60% pol-
skich dzieci w wieku 13-15 lat ma już za sobą pierwsze eks-
perymenty z papierosem. Wiele spośród nich stanie się regu-
larnymi palaczami. 

PPIS 

ŚWIATOWY DZIE Ń RZUCANIA PALENIA „RZU Ć PALENIE RAZEM Z NAMI” 

WYDARZENIA 

„Zieleń w pasach drogowych” – pod takim tytułem odbyło się 6 listo-
pada 2008 r. w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach szkolenie. 
Jego celem było przedstawienie zagadnień związanych z zagospodaro-
waniem terenów zieleni przy szlakach komunikacyjnych w oparciu       
o uwarunkowania prawne, bezpieczeństwo kierowców i innych użyt-
kowników, dobór roślin i metod ich pielęgnacji oraz estetykę krajobra-
zu. Swoją wiedzę i obserwacje z tego zakresu prezentowali wykładow-
cy z: Akademii Rolniczej w Szczecinie, Zarządu Dróg i Transportu 
Miejskiego w Szczecinie, Przedsiębiorstwa Eko-Serwis ze Szczecina 
oraz Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach. Uczestnikami spotka-
nia byli przedstawiciele: zarządu dróg, samorządu, zakładów usług 
komunalnych i innych instytucji zajmujących się projektowaniem, 
urządzaniem i pielęgnacją zieleni przydrożnej. Sponsorem szkolenia 
była firma Husqvarna.      S.T. 

ZIELE Ń W PASACH  
DROGOWYCH 

W dniu 17 listopada br. odbyła się nadzwy-
czajna sesja Rady Miejskiej w Lipianach, pod-
czas której radni podjęli uchwałę w sprawie 
zawarcia przez Burmistrza Lipian porozumie-
nia z powiatem myśliborskim, miastem Ly-
chen i gminą Czaplinek w sprawie wspólnej 
realizacji projektu pn. „Czaplinek – Lychen 
200 mil szlakiem Tysiąca Jezior”. Zawarte 
porozumienie umożliwi staranie się o dofinan-
sowanie inwestycji gminnych do wysokości 
85% kosztów kwalifikowanych, które wyniosą 
około 1,1 mln zł.  

Wspólny projekt w Lipianach będzie obejmo-
wał zagospodarowanie brzegów jeziora Wą-
dół od parku przy ul. Sikorskiego, tzw. 
„kamyków”, terenu tuż za Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Lipianach oraz miejsc 
odpoczynku i rekreacji (małej architektury) na 
całej trasie wzdłuż jezior.  

UMiG Lipiany 

Z PRAC RADY MIEJSKIEJ 
W LIPIANACH 
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21 listopada w Zespole Szkół Nr 2 Rolnicze Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach odby-
ło się uroczyste otwarcie zespołu boisk ogólnodo-
stępnych „Moje boisko – Orlik 2012”. 
Boiska wybudowano w ramach Programu „Moje 
Boisko – Orlik 2012” przedstawionego przez Pre-
miera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda 
Tuska podczas exposè w dniu 23 listopada 2007 
roku, a przygotowanego przez Ministra Sportu i Tu-
rystyki Mirosława Drzewieckiego. Program zakładał 
budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych komplek-
sów boisk sportowych wraz z szatniami i zaple-
czem socjalnym w każdej gminie na terenie całego 
kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie 
dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury 
sportowej w celu aktywnego uprawiania sportu. 
Boiska wybudowała firma Prestige Spółka z o.o. ze 
Szczecina. W ramach Programu powstał kompleks 
boisk: boisko piłkarskie z trawy syntetycznej, bo-
isko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową 
oraz pawilony socjalno-sanitarne o powierzchni 
około 82 m2. Boisko piłkarskie o wymiarach 30 x 62 
m (pole gry 26 x 56 m) ogrodzone do wysokości     
4 m wraz z piłko - chwytem o wysokości 5 m oraz 
boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki koszy-
kowej i piłki siatkowej o wymiarach  19,1 x 32,1 m 
ogrodzone do wysokości 4 m. Boiska są wyposa-
żone w niezbędny sprzęt sportowy, boisko piłkar-
skie: bramki o wymiarach 2 x 5 m, chorągiewki 
przegubowe do zaznaczania narożników boiska, 
boisko wielofunkcyjne: stalowe kosze do piłki ko-
szykowej (regulowane na wysokość), siatka do piłki 
siatkowej rozpięta na słupach. Ze względu na bez-
pieczeństwo użytkowników osprzęt jest mocowany 
do podłoża w tulejach. Na terenie zlokalizowano 
także budynek sanitarno – szatniowy: 2 szatnie, 
sanitariaty, pokój trenera środowiskowego oraz 
magazynek sprzętu sportowego. Zainstalowano 
również 10 słupów oświetleniowych dla potrzeb 
boiska piłkarskiego, doświetlających jednocześnie 
boisko wielofunkcyjne i zaplecze socjalno-
sanitarne. 
Uroczystego otwarcia zespołu boisk ogólnodostęp-
nych dokonali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sportu i Turystyki Tomasz Półgrabski, Wicemar-
szałek Województwa Zachodniopomorskiego Wi-
told Jabłoński, Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, 
dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 RCKU Waldemar Le-
miesz oraz wiceprezes firmy Prestige  Krzysztof 
Gilewicz. 
 

W.B.D. 
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FOTORELACJA Z ETAPÓW BUDOWY BOISKA 
WIELOFUNKCYJNEGO W RAMACH PROGRAMU 

„ORLIK 2012”  

19.08.2008 r. 

28.08.2008 r. 05.09.2008 r. 

29.09.2008 r. 

07.08.2008 r. 
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W piątek 12 września 2008 r. odbyło się 
spotkanie integracyjne pt. „Złota Polska 
Jesień” zorganizowane przez DPS w Ża-
bowie. Uczestnikami byli mieszkańcy 
zaproszonych DPS ze Szczecina, Śniato-
wa, Dębiec, Dolic, Trzcińka-Zdrój oraz 
dzieci z Domu Dziecka z Czernic. Nie 
zabrakło delegacji z Państwowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzy-
cach, Starostwa Powiatowego          
z Pyrzyc oraz sponsorów, bez któ-
rych wsparcia i hojności nie  mogło 
odbyć się to spotkanie.  
Pani dyr. Urszula Konopnicka 
przywitała wszystkich obecnych       
i podziękowała za wsparcie jakże 
szczytnej inicjatywy, sponsorom. 
To oni pamiętali o słowach           
A. Asnyka „Ten zwycięża, kto 
drugiemu da najwięcej światła od 
siebie”. 
Na mieszkańców i gości czekało 
wiele atrakcji. Były występy 
mieszkańców zaproszonych DPS      
i dzieci z Czernic, zawody sportowe. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się 
loteria fantowa. Zwycięzcy sportowych 
zmagań zostali obdarowani nagrodami 
rzeczowymi. Drobne upominki dostali 
również mieszkańcy DPS z Pyrzyc z sie-
dzibą w Żabowie za reprezentowanie 
Domu na zewnątrz i wysiłek włożony na 
jego rzecz. Spotkanie to zbiegło się            
z pożegnaniem odchodzącej na emeryturę 
kierownik DPS z Pyrzyc pani Weroniki 
Borczuch. Pożegnali ją pracownicy            
i mieszkańcy DPS z Pyrzyc, pracownicy 
DPS z Żabowa oraz w imieniu Zarządu 
Powiatu Pyrzyckiego Wicestarosta Jaro-

sław Stankiewicz . Nie zabrakło serdecz-
ności i łez. Liczne występy artystyczne 
oraz smaczna kuchnia pozwoliły przyby-
łym spędzić w miłej atmosferze piątkowy 
dzień. Nie zabrakło dobrego humoru oraz 
wspaniałej zabawy przy muzyce zespołu 
z Pyrzyc.  
SPONSORAMI SPOTKANIA BYLI: 
- EUROPA SYSTEM 

- STAROSTWO POWIATOWE W PY-
RZYCACH 
-  PZU S.A. 
- ANDRZEJ I ELŻBIETA WĘGROW-
SCY 
- „JAKUŚ” BOGDANA JAKUSZEW-
SKIEGO 
- CTE CARBOTECH ENGINERING 
- PIEKARNIA BAGIETKA 
- TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIA-
ŁÓW OPATRUNKOWYCH 
- SPÓŁKA “OZIMEK” 
- SPÓŁKA „MIK” 

- SPÓŁKA „PRES-CON” 
- FARUTEX 
- UNILEVER POLSKA 
- PRZEDSIĘBIORSTWO BALTICIN-
WEST MENT 
- POLSKI KONCERN NAWTOWY 
„ORLEN” 
- HURTOWNIA ODZIEŻY Z PYRZYC 
- PRZEDSIĘBIORSTWO KONSTAL-
BUD 
- HURTOWNIA ARTYKUŁÓW SPO-
ŻYWCZYCH „INEX” 
- „DOMINO” – GRZEGORZ BART-
CZAK 
-  S K L E P  S P OŻ Y W C Z O -
PRZEMYSŁOWY RYSZARDA MO-
LASY 
- BAR „OCZKO” RENATY CIEMIO-
WINOWICZ 
- PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE 
„ARKO” 
- IRENA  ADAMSKA  PIEKARNIA ZE 
SFOCHOWA 

- IRENA I ZBIGNIEW ORZECHOW-
SCY 
- ADAM KUKUŁA 
- MIROSŁAW CZERBNIAK 
- ELIZA FRONTCZAK 
- BEATA I JACEK MALINOWSCY 
- ANTONI SZALKIEWICZ 
- IZABELLA MORKA 
ORAZ ANONIMOWI DARCZYŃCY. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy. 
     DPS 

SPOTKANIE INTEGRACYJNE PT. „ZŁOTA POLSKA JESIE Ń” W DPS ŻABOWIE 

Od 1 września 2008 roku Starostwo 
Powiatowe w Pyrzycach realizuje pro-

jekt: „Języki i komputery to droga do 
Twojej kariery”.  
Projekt skierowany jest do osób pracują-
cych, które z własnej inicjatywy zaintere-
sowane są uzupełnieniem lub podwyższe-
niem kwalifikacji i umiejętności, zamiesz-
kujące lub pracujące na terenie Powiatu 
Pyrzyckiego. 
Zadanie polega na przeprowadzeniu szko-
leń z języka angielskiego, niemieckiego     
w wymiarze 130h oraz komputerowych      
z trzech modułów ECDL  wraz ze  szkole-
niem „multimedia prezentacyjne” w czasie 
120h.   
Istotnym elementem projektu jest wyko-
rzystanie platformy internetowej do prowa-
dzenia części szkoleń w systemie „blended 
learning”, pozwalającym na uzupełnienie    
i przetestowanie treści wykładowych,         
a dzięki temu na daleko idącą indywiduali-
zację nauczania.  
Uczestnicy szkoleń zaopatrzeni zostali     
w podręczniki i materiały dydaktyczne, by 

skuteczniej zdobywać wiedzę, która zosta-
nie zweryfikowana podczas zewnętrznych 
egzaminów uznawanych w UE. Przed 
przystąpieniem do egzaminów TELC         
i ECDL zostaną przeprowadzone testy 
wewnętrzne, które pozwolą uczestnikom 
faktycznie ocenić poziom swojej wiedzy.  
W ramach projektu zostało utworzonych 
12 grup kursu języka angielskiego i 4 gru-
py języka niemieckiego w trzech stopniach 
zaawansowania. Na kurs komputerowy 
uczęszcza 40 uczestników, którzy zdoby-
wają wiedzę z zakresu przetwarzania tek-
stów, arkuszy kalkulacyjnych oraz grafiki 
menadżerskiej i prezentacyjnej. Ostatni 
rodzaj szkoleń to kurs grafiki komputero-
wej, gdzie 10 osób pogłębia wiedzę z za-
kresu prezentacji multimedialnych, tworze-
nia i projektowania stron internetowych, 
obróbki cyfrowej zdjęć, muzyki i wideo 
oraz tworzenia i projektowania publikacji. 
Zajęcia prowadzone są na terenie Staro-
stwa Powiatowego, Zespołu Szkół nr 1     
w Pyrzycach, Publicznego Gimnazjum     
w Przelewicach oraz w Zespole Szkół         

i Miejskim Ośrodku Kultury w Lipianach, 
by stworzyć jeszcze dogodniejsze warunki 
podnoszenia własnych kwalifikacji i umie-
jętności. Realizacja projektu została po-
przedzona badaniami, które wskazały ob-
szar w jakim mieszkańcy Powiatu Pyrzyc-
kiego chcieliby podnosić kwalifikacje za-
wodowe. Tworząc nowe możliwości za-
trudnienia jak i spełniając wymogi praco-
dawców. Niestety już po trzech miesiącach 
realizacji projektu widać, że nie wszyscy 
mogą pogodzić obowiązki zawodowe, 
życie rodzinne  i uczestnictwo w zajęciach, 
co skutkuje rezygnacjami z udziału w pro-
jekcie. Ale zainteresowanie jest tak duże, 
że pokrywa się z zaplanowaną liczbą Be-
neficjentów Ostatecznych. Uczestnikom 
życzymy dużo wytrwałości w realizacji 
zawodowych zamierzeń, a pracodawcom 
skutecznego korzystania z wykwalifikowa-
nej kadry.  

PCWP    

„KOMPETENTNI PRACOWNICY W POWIECIE PYRZYCKIM” 
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Rak piersi jest najczęstszym nowo-
tworem złośliwym u kobiet. Zagro-
żenie rośnie wraz z wiekiem, szcze-
gólnie po menopauzie. W Polsce 
notuje się prawie 10 tys. nowych 
przypadków zachorowań rocznie.  

Czynniki zwi ększaj ące ryzyko 
nowotworów piersi to: 

• czynnik genetyczny – występo-
wanie raka piersi u krewnych, 
• dieta wysokotłuszczowa, 

• palenie tytoniu, 

• późne klimakterium, 

• późna pierwsza ciąża, 

• niewłaściwie kontrolowana hor-
monalna terapia zastępcza. 
Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny w Pyrzycach przypomina, 
że samobadanie piersi to podstawo-
wy, niezwykle ważny element          
w procesie wczesnego wykrywania 
raka piersi, czyli wykrywania choro-
by wtedy, kiedy jej stan zaawanso-
wania stwarza duże szanse wyle-
czenia. Samobadanie piersi składa 
się z dwóch etapów: oglądania sta-
nu piersi oraz badania dotykowego 
– palpacji. Do działań profilaktycz-
nych zaliczamy również badanie 
mammograficzne. Adresowane jest 
głownie do kobiet w wieku 50-69 lat, 
które nie wykonały badania w ciągu 
ostatnich 2 lat.  

Bezpłatne badanie mammogra-
ficzne mo żna wykona ć między 
innymi w SP ZZOZ w Stargardzie 
Szczecińskim, ul. Słowackiego 
11,  tel. 091 577 63 55; 091 578 13 
16. 

Rak szyjki macicy jest drugim          
w Polsce, co do częstości występo-
wania nowotworem narządów płcio-
wych u kobiet do 45 roku życia. Co 
roku około 3500 Polek dowiaduje 
się, że ma raka szyjki macicy,            
a połowa z nich umiera, bo zgłosiła 
się do lekarza zbyt późno. Oznacza 
to, że z dziesięciu kobiet, u których 

codziennie wykrywa się w Polsce 
ten nowotwór, pięć umiera. Dane 
epidemiologiczne o zachorowalno-
ści i umieralności na raka szyjki         
w naszym kraju, w porównaniu        
z innymi państwami Europy są alar-
mujące. W Polsce notuje się naj-
wyższą zachorowalność ze wszyst-
kich krajów Unii Europejskiej. Cho-
roba rozwija się długo, przez wiele 
lat może nie dawać żadnych dolegli-
wości. Główną przyczyną raka szyj-
ki macicy jest zakażenie wirusem 
HPV. 

Czynniki rozwoju raka szyjki ma-
cicy to: 

• przewlekłe zakażenie wirusem 
HPV (brodawczaka ludzkiego), 
• wczesne rozpoczęcie współży-
cia płciowego, 
• duża liczba partnerów płcio-
wych, 
• duża liczba porodów, 

• wieloletnie palenie papierosów, 
niski status socjo-ekonomiczny. 
Warunkiem wczesnego wykrycia 
raka szyjki macicy, pozwalającym 
na całkowite wyleczenie jest regu-
larne wykonywanie badań cytolo-
gicznych. Badanie to powinno być 
rutynowo wykonywane u każdej 
kobiety, po inicjacji seksualnej – 
początkowo raz w roku przez pierw-
sze 3–4 lata, a następnie powtarza-
ne nie rzadziej, niż co 3 lata. Bada-
nie cytologiczne trwa kilka minut         
i jest bezbolesne.  

Bezpłatne badania cytologiczne 
można wykona ć w gabinetach 
ginekologicznych. 

Pyrzyce: 

- Szpital Powiatowy w Pyrzycach, 
ul. Jana Pawła II 2, tel. 091 570 25 
73, 

- Niepubliczny Ginekologiczno- Po-
łożniczy ZOZ Jerzy Turkiewicz; ul. 
Ciepłownicza 1, tel. 091 570 13 74, 

- Niepubliczny Ginekologiczno-
Położniczy Zakład Opieki Zdrowot-
nej, ul. Jana Pawła II 2 tel. 693 56 
61 61. 

Lipiany: 

- Niepubliczny Ginekologiczno- Po-
łożniczy ZOZ Jerzy Turkiewicz, ul. 
Myśliborska 3, tel. 091 564 10 19. 

Barlinek: 

- Niepubliczny Zakład Opieki zdro-
wotnej „Żyjmy zdrowo”,  ul. Mickie-
wicza 12. tel. 095 746 33 59, 

- Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki zdrowotnej Szpital Powiato-
wy w Barlinku,  

ul. Szpitalna 10, tel. 095 746 18 20 
w. 25. 

Myślibórz: 

- Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej MED.- GIN, ul. Kościelna 15,  

tel. 095 747 02 50, 747 02 51, 

- NZOZ Przychodnia im. Jana Paw-
ła II Sp. z o. o., ul. Ogrodowa 9, tel. 
095 747 20 71. 

Ważnym elementem profilaktyki są 
szczepienia. W naszym kraju do-
stępne są na rynku dwie szczepion-
ki chroniące przed wirusem brodaw-
czaka ludzkiego: Silgard i Cervarix. 
Szczepionka przeciw rakowi szyjki 
macicy ma wysoki stopień skutecz-
ności. Można ją podać wcześnie, bo 
już dziewczynkom w wieku 11-12 
lat. Zanim jeszcze nastąpi inicjacja 
seksualna. Szczepionka nie jest 
refundowana przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. 

Punkty szczepie ń na terenie po-
wiatu pyrzyckiego: 

• SPZOZ Przelewice, tel. 091 564 
31 32, 

• SPZOZ Lipiany, ul. Myśliborska 
3, tel. 091 564 10 19, 

• NZOZ Janusz Pawlak, ul. Jana 
Pawła II 34, Bielice, tel. 091 564 41 
72, 

• SG Warnice, tel. 091 561 28 83, 

• NZOZ Eskulap Sp. z o. o., ul. 
Jana Pawła II 11, Pyrzyce, tel. 09-
1 570 16 47. 

Kobiety w Polsce nie muszą niepo-
trzebnie umierać z powodu nowo-
tworów. Wystarczy przełamać 
strach, wstyd i zgłosić się na bez-
płatne badanie.   
   

PPIS 

PROFILAKTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH U KOBIET 
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22 listopada w Hali Widowiskowo-Sportowej w Pyrzycach 
odbył się VIII Turniej Piłki Siatkowej Radnych i Członków 
Zarządów Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego. 
W turnieju udział wzięły drużyny reprezentujące następujące 
powiaty: pyrzycki, kamieński, szczecinecki, policki, chosz-
czeński, białogardzki, goleniowski. Powiat Pyrzycki repre-
zentowali: Wiktor Tołoczko, Krzysztof Kunce, Piotr Olech, 
Dariusz Jagiełło, Mariusz Majak,  Radosław Rutkiewicz, 
Agustyna Nowakowska  oraz Marta Procyk-Sędłak. Sędzią 
głównym turnieju był Andrzej Jakieła, dyrektor Wydziału 
Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji. Otwarcia 
mistrzostw dokonał gospodarz imprezy Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko. Patronat Honorowy Mistrzostw objął Mar-
szałek Województwa Zachodniopomorskiego Władysław 
Husejko. W imieniu Marszałka Województwa, Członek Za-
rządu Wojciech Dróżdż przekazał wszystkim uczestnikom – 
zarówno zawodnikom jak i kibicom życzenia wielu niezapo-
mnianych wrażeń i emocji sportowych. Celem turnieju było 
propagowanie idei sportu masowego, integracja radnych, 

członków zarządu i pracowników starostw naszego woje-
wództwa. 
W drużynie obowiązkowo w każdym rozgrywanym meczu 
na boisku musiała występować co najmniej jedna kobieta.  
W zespole Powiatu Pyrzyckiego filarami reprezentacji oka-
zały się Augustyna Nowakowska pracownik Zarządu Dróg 
Powiatowych oraz Marta Procyk-Sędłak z Wydz. Architek-
tury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pyrzycach . 
Mecze rozgrywane były w dwóch grupach po trzy i czte-
ry  zespoły w systemie „każdy z każdym” do dwóch wygra-
nych setów. Nad sprawnym przebiegiem turnieju czuwali 
sędziowie: Franciszek Sokołowski, Józef Czaboćko oraz 
Dariusz Gąsławski. Sędziowie wręczyli nagrodę indywidual-
ną dla najlepszej zawodniczki VIII Turnieju reprezentantce 
Powiatu Pyrzyckiego Augustynie Nowakowskiej. Najlep-
szym rozgrywającym okazał się zawodnik  Powiatu Biało-
gardzkiego, a najlepszym atakującym kapitan zespołu chosz-
czeńskiego. 
Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następu-
jąco: 
I miejsce - Powiat Choszczeński 
II miejsce - Powiat Pyrzycki 
III miejsce - Powiat Białogardzki 
IV miejsce - Powiat Policki 
V miejsce – Powiat Kamieński 
VI miejsce – Powiat Goleniowski 
VII miejsce – Powiat Szczecinecki 
Poziom gier w turnieju był bardzo wysoki, zgodny z zasada-
mi fair-play. 
Triumfatorem VIII Mistrzostw Samorządów Powiatowych 
Województwa Zachodniopomorskiego w piłce siatkowej 
został – Powiat Choszczeński, który będzie gospodarzem 
kolejnego turnieju. 

W.B.D. 

SPORT 

31 października br.      
w Publicznym Gimna-
zjum w Przelewicach 
odbył się Gminny Tur-
niej Piłki Nożnej Szkół 
Podstawowych w kate-
goriach: klas I-III, klas 
IV-VI dziewcząt i IV-
VI chłopców. W Tur-
nieju wzięły udział: 
Publiczna Szkoła Pod-
stawowa w Żukowie 
(opiekun Anna Trzo-
niec), Publiczna Szko-
ła Podstawowa im. 
Kornela Makuszyń-
skiego w Jesionowie (opiekunowie: Urszula Jessa, Michał 
Diaków), Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kłodzinie 
(opiekun: Stanisław Warejko).  

Oto uzyskane wyniki w poszczególnych kategoriach: 

Klasy I-III: 

- Jesionowo-Kłodzino 0:3 

- Kłodzino-Żuków  0:3 

- Jesionowo-Żuków  0:5 

Końcowa klasyfikacja: 1. Żuków, 2. Kło-
dzino i 3. Jesionowo 

Klasy I-IV dziewcząt: 

- Jesionowo-Kłodzino 0:2 

Końcowa klasyfikacja: 1. Kłodzino i 2. 
Jesionowo 

Klasy IV-VI chłopcy: 

- Jesionowo-Kłodzino 1:2 

- Kłodzino-Żuków  3:2 

- Jesionowo-Żuków  1:2 

Końcowa klasyfikacja: 1. Kłodzino,  2. Żuków i 3. Jesionowo 

Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali smakołyki w postaci 
smacznych czekolad, które dopomogły im  uzupełnić utracone 
kalorie, a zwycięzcy  okolicznościowe dyplomy i przechodnie 
puchary. 

Wszystkim zaangażowanym w organizację i przeprowadzenie 
zawodów dziękuje Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne 
„Wyrównajmy Szanse”. 

B.P. 

Gminny Turniej Piłki No żnej Szkół Podstawowych – PRZELEWICE 2008 

TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ 
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SPORT 

400 pączków, 220 uczestników, 108 medali, picia do woli, 
puchary i dyplomy dla najlepszych szkół i sportowe emocje 
zafundowali Wójt Gminy Bielice Zdzisław Twardowski          
i dyrekcja Zespołu Szkół w Bielicach uczestnikom III edycji 
halowych zawodów L.A. z cyklu Grand Prix rozegranych 
15 listopada 2008 r. w hali bielickiej szkoły. Sportowców 
przywitała, życząc by wszyscy poczuli się w Bielicach jak     
u siebie, wicedyrektor Małgorzata Ułoga, zaś  Wójt Zdzisław 
Twardowski przypomniał o zasadzie zdrowej rywalizacji      
w duchu sportowym „fair play”, po czym dokonał oficjalne-
go otwarcia zawodów. Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Pyrzycach przygotował na tę imprezę 5 konku-
rencji: wyścig w tunelu w parach, wyścig na czworakach, 
wieloskok w parach, rzut piłką lekarską i sztafetę wahadło-
wą. Chociaż nie były to konkurencje typowo lekkoatletyczne, 
to uczestnicy zawodów mogli sprawdzić aktualny stan swo-
ich cech motorycznych, niezbędnych do osiągania sukcesów 
w lekkiej atletyce: szybkość, skoczność, siłę, a przede 
wszystkim odporność na stres w bezpośrednim pojedynku     
z rywalami. Dobór konkurencji był podyktowany między 
innymi ograniczonymi wymiarami hali w Bielicach, która nie 
pozwala biegać na dystansie choćby 30 metrów, czy skakać 
wzwyż z pełnego rozbiegu.  Szanse udziału w zawodach do-
stali uczniowie, którzy rzadziej reprezentują swoją szkołę, 
choćby ze względu na niezbyt imponujące warunki fizyczne. 
Te z kolei były mocnym atutem na przykład w wyścigu        
w tunelu. Sportowych, pozytywnych emocji było sporo, a jak 
zawsze największe towarzyszyły sztafetom, kończącym za-
wody lekkoatletyczne. Na koniec wicedyrektor Małgorzata 
Ułoga i dyrektor SP w Żabowie Tomasz Tyczkowski nagro-
dzili najlepszych medalami i dyplomami, a zwycięskie szko-
ły pucharami. Następne zawody L.A. z cyklu Grand Prix 
odbędą się 13 grudnia  w Warnicach. 

SZKOŁY PODSTAWOWE  
„Wy ścig w tunelu w parach” 

Dziewczęta: 
1. Justyna Dzikowska, Marcelina Sykuła - SP Żabów 8,74 s  
Chłopcy: 
1. Przemysław Grochocki, Konrad Nowaczyk - ZS Kozielice 
7,19 s 

   „Bieg na czworakach” 
Dziewczęta: 
1. Andżelika Wojtalewicz ZS Kozielice 5,52 s 
Chłopcy: 
1. Przemysław Grochocki ZS Kozielice 5,55 s 

„Wieloskok w parach”  
Dziewczęta: 
1. Karolina Jasiejko ZS Kozielice 13,0 m, Andżelika Wojtale-
wicz 7,60 m 
Chłopcy: 
1. Wojtek Wojtala ZS Kozielice 12,64 m, Michał Dudek        

„Piłka lekarska przodem i tyłem”  
Dziewczęta:   
1. Katarzyna Tyczka ZS Kozielice 21,90 m 
Chłopcy: 
1. Artur Kaczmarek ZS Kozielice 21,10 m 

„Sztafeta wahadłowa” 
Dziewczęta: 
1. ZS Kozielice 1:10;95 s 
Chłopcy: 
1. SP Mielęcin 1:09;31 s 

Klasyfikacja ogólna: 
1. ZS Kozielice 132,5 pkt 

 

SZKOŁY GIMNAZJALNE  
„Wy ścig w tunelu w parach” 

Dziewczęta: 
1. Iwetta Wójcik ZS Kozielice 9,36 s 
   Adriana Bolewska   
Chłopcy: 
1. Kamil Madej ZS Bielice 9,15 s 
   Maciej Subklew 

„Bieg na czworakach” 
Dziewczęta: 
1. Martyna Siedlewska PG Pyrzyce 6,80 s 
Chłopcy: 
1. Tomasz Majkut ZS Kozielice 5,28 s 

„Wieloskok w parach”  
Dziewczęta: 
1. Ewelina Kołkowska ZS Kozielice 7,50 m, Aleksandr Walte-
rowicz 12,10 m 
Chłopcy: 
1. Patryk Mańka ZS Lipiany 14,83 m, Przemysław Kowalewski 
8,58 m 

„Piłka lekarska przodem i tyłem”  
Dziewczęta: 
1. Anna Stankiewicz ZS Kozielice 18,80 m 
Chłopcy: 
1. Wojciech Bujak ZS Lipiany 28,50 m 

 „Sztafeta wahadłowa” 
Dziewczęta: 
1. ZS Kozielice 1:09;96 s 
Chłopcy: 
1. ZS Bielice 1:08;37 s 

Klasyfikacja ogólna: 
1. ZS Kozielice 138,5 pkt 

 
SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE  

„Wy ścig w tunelu w parach” 
Dziewczęta: 
1. Marta Sobczak ZS Lipiany 10,52 s 
  Justyna Fras  
Chłopcy: 
1. Kamil Wojtaszak ZS Lipiany 19,7 s 
2. Maksymilian Sobania         

„Bieg na czworakach” 
Dziewczęta: 
1. Joanna Czak  ZS Lipiany 7,92 s 
Chłopcy: 
1. Maksymilian Kozak ZS Lipiany 5,44 s 

”Wieloskok w parach”  
Dziewczęta: 
1. Agnieszka Chrabowska ZS Lipiany 10,30 m 
   Iwona Nowak 6,60 m 
Chłopcy: 
1. Albert Procyk ZS Lipiany  8,46 m 
Wiktor Gębala 14,72 m 

„Piłka lekarska przodem i tyłem”  
Dziewczęta: 
1. Joanna Zaborowska ZS Lipiany 15,50 m 
Chłopcy: 
1. Mateusz Najmrodzki ZS Lipiany 26,20 m 

„Sztafeta wahadłowa” 
Dziewczęta: 
1. ZS Lipiany 1:21;00 
Chłopcy: 
1. ZS Lipiany 1:10;00 
  

Klasyfikacja ogólna: 
1. ZS Lipiany 160 pkt  

P.O. 

SPORTOWO I PĄCZKOWO! 
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KOMUNIKATY 

MASOWE ZATRUCIA  
W PREZENCIE  
ŚWIĄTECZNYM 

Powiatowy Lekarz Weterynarii          
w Pyrzycach informuje, że w mie-
siącu wrześniu 2008 r. stwierdzono 
na terenie powiatu pyrzyckiego 
rzadką, ale bardzo groźną chorobę – 
włośnicę.  
W związku ze zbliżającymi się 
świętami, i wiążącym się z nimi 
wzmożonym ubojem świń w gospo-
darstwach, przypominam o koniecz-
ności badania świń po uboju.  Jed-
nocześnie ostrzegam osoby kupują-
ce mięso lub wyroby: na targowi-
skach, od rolników lub domokrąż-
ców, że mięso to i wyroby 
(kiełbasa, szynki itp.) prawie zaw-
sze pochodzą z niebadanego mięsa. 
Produkcja wyrobów i wprowadza-
nie ich do handlu przez rolników 
jest zabroniona (rolnik, który zabije 
świnie w gospodarstwie i z mięsa 
zrobi wyroby może je spożyć tylko 
we własnym gospodarstwie). Do 
obrotu mogą być wprowadzane 
mięso i przetwory tylko z zakładów 
mięsnych zarejestrowanych i znaj-
dujących się pod nadzorem Inspek-
cji Weterynaryjnej. Rolnicy, którzy 
sami robią wyroby z mięsa z wła-
snych świń w gospodarstwie             
i wprowadzają je do obrotu, w oba-
wie przed wykryciem tego procede-
ru nie poddają mięsa badaniu, które 
powinno zostać przeprowadzone 
przez urzędowego lekarza wetery-
narii.  

Reasumując powyższe: mięso i jego 
przetwory kupowane na targowi-
skach lub bezpośrednio od rolni-
ków i domokrążców jest z pewno-
ścią niezbadane, a jego spożycie 
grozi masowymi zatruciami 

Powiatowy Lekarz  
Weterynarii 

w Pyrzycach 
lek. wet. Zygmunt Gabryś 

Kolejny raz okazało się, że nieodpo-
wiedzialność dorosłych mogło dopro-

wadzić do tragedii dzieci i nie tylko. 
Poniedziałko-
wego popołu-
dnia, dyżurny 
KPP w Pyrzy-
cach otrzymał 
a n on i m o we 
zgłoszenie, że 
grupa nielet-
nich rzuca 
p e t a r d a m i      
w przejeżdża-
jące ul. Kiliń-
skiego samo-
chody. Skiero-
wani na miej-
sce policjanci zauważyli odpowiadają-
cych rysopisom chłopców, którzy na wi-
dok radiowozu zaczęli uciekać. 
Po krótkim po pościgu ulicami miasta, 
zatrzymano czterech nieletnich w wieku 
od 9 do 12 lat, którzy chwilę wcześniej, 
nie zdając sobie sprawy z grożącego nie-
bezpieczeństwa, beztrosko rzucali petar-
dami w przejeżdżające samochody. Ci 
młodzi pyrzyczanie posiadali przy sobie 
jeszcze całkiem spory zapas petard, które 
tego samego dnia zakupili w sklepie 
„S...” w Pyrzycach. 
Skrajna nieodpowiedzialność, bezmyśl-

ność oraz lekceważące podejście do obo-
wiązującego prawa sprzedawcy, mogły 
doprowadzić do wielu nieszczęść. Jak  

zachowa się mniej 
d oświ a d c z o n y 
kierowca, któremu 
tuż przed samo-
chodem detonuje 
petarda? Ile jesz-
cze musi zaistnieć 
n iekontr olowa-
nych wybuchów 
petard w rękach 
dzieci, by w końcu 
dorośli zrozumieli 
co czynią oraz 
postawili wartość życia i zdrowia 

ludzkiego, ponad chęć zysku? Oby nad-
chodzący „sezon wystrzałowych zabaw  
2008/2009” nie doświadczał nas tragedia-
mi. 
Ekspedientce za sprzedaż petard nielet-
nim grozi kara do 2 lat pozbawienia wol-
ności, natomiast chłopcami zajmie się 
Sąd Rodzinny i Nieletnich. 
 

Rzecznik Prasowy 
KPP w Pyrzycach 

Asp. Mariusz Rojek 

Pyrzyccy Poli-
cjanci, w samo-
chodzie sprawcy 
kolizji drogowej 
znaleźli amfeta-
minę. 
Piątkowego wie-
czoru, 32 letni 
mieszkaniec Li-
p i a n ,  j a dąc           
w rodzinnym 
mieście samo-
chodem osobo-
wym m-ki Honda 
Accord, na łuku 
drogi w prawo, pomimo niesprzyjających 
warunków podjął manewr wyprzedzania 
innego pojazdu, w trakcie którego stracił 
panowanie nad autem i uderzył w prawi-
dłowo jadącego z przeciwka Citroena 
ZX. 
Kierowca Citroena był trzeźwy, doznał 
ogólnych potłuczeń ciała, natomiast         
u sprawcy kolizji, lekarz dyżurny stwier-
dził między innymi uraz głowy, złamanie 
nosa oraz pobrał krew do badań na za-
wartość alkoholu. Obydwa samochody 
uległy znacznemu uszkodzeniu i nie 

n adawa ł y 
się do dal-
szej jazdy. 
P yr z ycc y 
Policjanci, 
w samo-
c h o d z i e 
l ipiańczy-
ka, znaleźli 
amfetami-
nę. Męż-
czyzna ten 
w przeszło-
ści był już 
karany za 

prowadzenie samochodu w stanie nie-
trzeźwości oraz za posiadanie  narkoty-
ków. Obecnie stanie przed Sądem rów-
nież za spowodowanie kolizji drogowej    
i może otrzymać karę 3 lat pozbawienia 
wolności. 

Rzecznik Prasowy  
KPP w Pyrzycach 

Asp. Mariusz Rojek 

RZUCALI PETARDAMI W JAD ĄCE SAMOCHODY 

PRZEWOZIŁ NARKOTYKI, ROZBIŁ DWA SAMOCHODY 


