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WYDARZENIA 

STYCZEŃ 

ZMIANA POKOLE Ń Na pierw-
szym w 2007 roku posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej Powiatowego Międzysz-
kolnego Ośrodka Sportowego w Pyrzy-
cach 12 stycznia miała miejsce miła 
uroczystość. Urszula Lemiesz - nauczy-
cielka wychowania fizycznego w Pu-
blicznym Gimnazjum w Pyrzycach, 
prowadząca siatkarki tegoż gimnazjum 
pożegnała się ze swoją grupą i instruk-
torami pracującymi w PMOS.     

LUTY 

ANETA WALENCIK MEDALIST-
KĄ MISTRZOSTW POLSKI Długo 
czekała pyrzycka lekka atletyka na me-
dalistę Mistrzostw Polski, w konkuren-
cjach lekkoatletycznych, i tak na roze-
granych w Stargardzie Szczecińskim, 
Mistrzostwach Polski Zrzeszenia Ludo-
wych Zespołów Sportowych i Szkół      
w Biegach Przełajowych, reprezentant-
ka Ludowego Klubu Sportowego 
„Spartakus” Pyrzyce, Aneta Walencik 
sprawiła ogromną radość, plasując się 
na podium zwycięzców, zdobywając III 
miejsce i brązowy medal. 

MARZEC  

62 ROCZNICA ZAKO ŃCZENIA 
WALK O PYRZYCE Dnia 2 marca 
odbyła się uroczystość uświetniająca 
62 rocznicę zakończenia walk o Pyrzy-
ce. Uroczystość została przygotowana 
przez Publiczne Gimnazjum w Pyrzy-
cach, którego uczniowie poprowadzili 
oraz licznie uczestniczyli w spotkaniu 
przy Pomniku Pamięci na Placu Wolno-
ści.  

KWIECIE Ń 

POWIATOWY KONKURS ORTO-
GRAFICZNY 9. kwietnia w Publicz-
nym Gimnazjum w Pyrzycach odbył się 
Finał Powiatowego Konkursu Ortogra-
ficznego dla młodzieży gimnazjalnej 
pod Honorowym Patronatem Starosty 
Pyrzyckiego. W konkursie udział wzię-
ło 15 uczniów ze szkół gimnazjalnych: 
Pyrzyc, Lipian, Bielic, Warnic oraz 
Przelewic. 

MAJ 

WYSTAWA RĘKODZIEŁA LUDO-
WEGO 23 maja 2007 r. w Pyrzyckim 
Domu Kultury w sali wystawowej od-
było się uroczyste otwarcie Wystawy 
Rękodzieła Ludowego. Autorzy prac 
zaprezentowali swój kunszt artystyczny, 
czego wyrazem były licznie przedsta-
wione prace autorów z Uniwersytetu III 
Wieku w Pyrzycach, Europejskiego 
Klubu Seniora Koło w Pyrzycach, rzeź-
biarzy Stanisława Sarzały, Wilhelma 
Walkarza oraz grafika- malarza Kazi-
mierza Cieleckiego.  

CZERWIEC 

OTWARCIE BOISKA WIELO-
FUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE 
SZKÓŁ NR 1 W PYRZYCACH      
W dniu 22 czerwca zostało oddane do 
użytku boisko wielofunkcyjne z na-
wierzchnią poliuretanową przy Zespole 
Szkół Nr 1 w Pyrzycach.  

Boisko posiada wymiary 22 m x 44 m    
i umożliwia prowadzenie rozgrywek 
piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej, 
tenisa ziemnego oraz mini piłki nożnej. 
W ramach projektu wybudowano także 
boisko do siatkówki plażowej. Obiekt 
służy głównie uczniom ZS Nr 1 oraz 
SOSW w Pyrzycach. Będą na nim od-
bywały się imprezy oraz zawody spor-
towe organizowane przez Powiatowy 
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy dla 
szkół podstawowych, gimnazjalnych       
i ponadgimnazjalnych. 

SKRÓT CIEKAWYCH WYDARZE Ń 2007 

Nakład 1000 egz. 
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LIPIEC 

SPOTKANIE Z MARSZAŁKIEM 
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIO-
POMORSKIEGO 25 lipca w Staro-
stwie Powiatowym w Pyrzycach odbyło 
się spotkanie z Marszałkiem Woje-
wództwa Zachodniopomorskiego Nor-
bertem Obryckim. Podczas spotkania 
omawiana była trudna sytuacja finanso-
wa szpitala oraz koncepcje rozwoju. 
Dyrektor Szpitala Powiatowego w Py-
rzycach Ryszard Grzesiak poinformo-
wał również o podwyższeniu standar-
dów świadczenia usług medycznych.  
Kolejnym punktem było zapoznanie się 
z działającym na terenie Powiatu Py-
rzyckiego Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego. Komendant Powiatowy 
PSP Mirosław Rabiega przedstawił hi-
storię powstania CPR w Pyrzycach,      
a także zapoznał zaproszonych gości     
z działalnością służb ratowniczych. 
Spotkanie zwieńczyła wizyta w Ogro-
dzie Dendrologicznym w Przelewicach. 
Marszałek oraz zaproszeni goście za-
chwycali się wspaniałymi okazami 
drzew i krzewów, a także odrestaurowa-
nym Pałacem znajdującym się na tere-
nie ogrodu.  

SIERPIEŃ 

UROCZYSTE OTWARCIE W piątek 

25 sierpnia w miejscowości Bielice 
odbyło się uroczyste otwarcie drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych Bielice 
– Swochowo. Przebudowa drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych Bielice –

Swochowo rozpoczęła się  25 maja   
2007 roku a prace nad nią zakończyły 
się 31 lipca 2007r. Przebudowano odci-
nek łączący miejscowości Bielice          
i Swochowo o długości 3 km. Całkowi-
ty koszt przebudowy drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych Bielice - Swocho-
wo wyniósł 685.768 tys. zł  w tym Gmi-
na Bielice otrzymała dofinansowanie     
z Urzędu Marszałkowskiego w wysoko-
ści 1/3 kosztów inwestycji . 

WRZESIEŃ 

V WOJEWÓDZKIE DNI PSZCZE-
LARZA 2007. Na placu folwarcznym 
Ogrodu Dendrologicznego w Przelewi-
cach odbyły się IV Wojewódzkie Dni 

Pszczelarza. Uroczystość rozpoczęła się 
korowodem pocztów sztandarowych, 
delegacji Kół Pszczelarzy i przedstawi-
cieli władz samorządowych oraz zapro-
szonych gości z placu folwarcznego do 
Kościoła. Po Mszy Świętej korowód 
przemaszerował na plac folwarczny, 
gdzie zasadzono symboliczne drzewo 
lipy na zabytkowej alei lipowej, a także 
poświęcono nowootworzony Skansen 
infrastruktury pszczelarskiej.  

PAŹDZIERNIK 

BUDOWA S-3 ROZPOCZĘTA                                                                                            
W Renicach 11 października odbyła się 
uroczysta inauguracja budowy drogi 
ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin-
Gorzów. Dzięki budowie 80-
kilimetrowego odcinka poprawie ule-
gnie przepływ towarów i usług, co        
w efekcie końcowym wpłynie na roz-
wój gospodarczy naszego regionu.  

Koszt budowy tego odcinka S-3 
wyniesie około półtora miliarda 
złotych, a planowany termin oddania do 
użytku tej inwestycji – to IV kwartał 
2009 roku. 

 LISTOPAD 

FESTIWAL TWÓRCZO ŚCI OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH 17 listo-
pada na terenie Centrum Handlowo-
Rozrywkowego GALAXY w Szczeci-
nie odbył się Festiwal Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych „Twórczość nie zna 
barier”. Impreza miała na celu promocję 
twórczości i rzemiosł osób niepełno-
sprawnych z  województwa zachodnio-
pomorskiego. Powiat Pyrzycki w festi-
walu reprezentowało Polskie Stowarzy-
szenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Pyrzycach z sie-
dzibą w Nowielinie reprezentowane 
przez Ośrodek Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczy oraz przez 
Warsztat Terapii Zajęciowej. Obie pla-
cówki zaprezentowały tańce w wykona-
niu swoich uczestników. Pyrzycki 
Warsztat Terapii Zaj ęciowej w kon-
kursie na najlepszy sposób prezenta-
cji twórczości osób niepełnospraw-
nych zajął I miejsce, otrzymując na-
grodę pieniężną w wysokości 2.500 zł 

GRUDZIEŃ 

OBCHODY 10 - LECIA 15 grudnia    
w Nowielinie w siedzibie Ośrodka Re-
h a b i l i t a c y j n o - E d u k a c y j n o -

Wychowawczego odbyła się uroczy-
stość 10-lecia działalności Polskiego 
Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upo-
śledzeniem Umysłowym Koło w Pyrzy-
cach. 

SKRÓT CIEKAWYCH WYDARZE Ń 2007 
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WIGILIA – LIPIANY 
 

16 grudnia w Miejsko – Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Lipianach odbyła się Wigilia 
dla osób starszych i członków klubu Se-
niora zorganizowana wspólnie przez Prze-
wodniczącą Klubu Seniora Panią Janinę 
Śniegulę oraz Burmistrza Lipian Krzyszto-
fa Ireneusza Boguszewskiego. W spotka-
niu uczestniczyli także: Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Lipianach Mariusz Ma-
rek Przybylski, Radni Rady Miejskiej         
i pozostali zaproszeni goście. 
Po modlitwie odmówionej przez Księdza 
Proboszcza Jana Szczepańczyka nastąpił 
czas składania sobie życzeń i dzielenia się 
opłatkiem. 
Uroczystość uświetniła swoim występem 
grupa teatralna „Przystanek”, działająca 
przy MGOK w Lipianach pod kierownic-
twem Pani Małgorzaty Tomaszkiewicz. 
Uczestnicy wigilii mogli posmakować dań 
wigilijnych przygotowanych przez człon-
kinie Klubu Seniora. 

UMiG Lipiany 

W sali wiejskiej w Tetyniu (gm. Ko-
zielice) w dniu 8 grudnia odbyło się 
Górnicze Święto Barbórkowe – święto 
patronki Braci Górniczej obchodzili 
pracownicy Kopalni Kruszyw 
Mineralnych Załęże. Podczas 
uroczystości Prezes Kopalni Je-
rzy Kołaczyk podziękował pra-
cownikom za wykonywane obo-
wiązki podczas codziennej pracy 
górniczej.  
Święto Barbórkowe, to także 
najlepsza okazja by wyróżnić 
najlepszych pracowników.  Sto-
pień sztygara otrzymał Leszek 
Jaruszewski, natomiast awans na 
Górnika I stopnia otrzymali: Ja-
nusz Zawisza oraz Łukasz Mi-
kuć. Ponadto podziękowania za 
trud i wysiłek w wykonywaniu 
ciężkiej pracy otrzymali: Bożena 
Pleń, Jerzy Bors, Jan Jaruszew-
ski, Dawid Sykuła, Janusz Poku-
ciński oraz Jan Mikołajczyk.  
W kolejnej części spotkania Prezes 
Jerzy Kołaczyk wyróżnił przedstawi-
cieli instytucji, którzy wspierają wszel-
kie przedsięwzięcia podejmowane 
przez Zarząd Kopalni. W dowód uzna-
nia  Honorową Szablę Górnika  otrzy-
mali: Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko oraz Prezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska Lech 
Pieczyński, natomiast Honorowy Kor-

dzik Górniczy otrzymali: Wójt Gminy 
Kozielice Edward Kiciński, Komen-
dant Powiatowy Policji w Pyrzycach 
Marek Lenkiewicz oraz Prezes Firmy 

BT TOPBETON z Gorzowa Wlkp. 
Waldemar Sibiński.  
Wicestarosta Pyrzycki Jarosław Stan-
kiewicz z okazji Dnia Górnika złożył 
wszystkim pracownikom Kopalni Kru-
szyw Mineralnych Załęże najserdecz-
niejsze życzenia oraz podziękowania 
za pracę wykonywaną na rzecz lokal-
nych społeczności. 

W.B.D. 

DZIEŃ GÓRNIKA  

W budynku Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Przelewicach 14 
grudnia odbyło się spotkanie opłat-

kowe Przelewickiego Koła Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów. Tego typu 
spotkania odbywają się w Przelewicach 
corocznie już od kilku lat. 
W uroczystości uczestniczyli przedsta-
wiciele Rejonowego Zarządu Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów: 
Panie Zdzisława Dzioba - Przewodni-
cząca Zarządu,  Stanisława Lipiec - 
Zastępca Przewodniczącego, Krystyna 

Kaczorowska - Zastępca Przewodniczą-
cego oraz Antonina Grabczyk - przed-
stawicielka Koła Emerytów w Warni-
cach, Wójt Gminy Przelewice -  mgr 
Marek Kibała. 
Spotkanie uświetnił występ dzieci ze 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy 
w Kłodzinie, przedstawiający Jasełka 
pt.”Bóg się rodzi”, a przygotowany pod 
kierunkiem Pani mgr Teresy Kaczal-
skiej i mgr Anny Komady.  

T.D. 

Życzenia Noworoczne dla  

Mieszkańców Gminy Przelewice!  

Z okazji NOWEGO 2008 ROKU  pragniemy złożyć  

Mieszkańcom Gminy Przelewice najserdeczniejsze życzenia.  

Niech Nowy 2008 Rok przyniesie Państwu i najbliższym  

 wiele satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym oraz  wytrwałość w dążeniu do wyznaczonych celów 

 i dużo Łask Bożych tego z całego serca życzą:  

 Zdzisław Pijewski             Marek Kibała  

Przewodniczący Rady Gminy w Przelewicach        Wójt Gminy Przelewice 

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
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14 grudnia w Zespole Szkół Nr 2      
RCKU w Pyrzycach odbył się benefis 
Stanisława Hawryszki, byłego nauczy-
ciela Zespołu Szkół Mechanizacji Rol-
nictwa w Pyrzycach. 
W spotkaniu udział 
wzięli przedstawiciele 
władz samorządowych 
gminnych i powiato-
wych, Zarząd Klubu 
LKS „SPARTAKUS”, 
przyjaciele oraz druży-
na piłki ręcznej 
(mistrzowie woje-
wództwa szczecińskie-
go z lat siedemdziesią-
tych).  

Drodzy chłopcy sprzed 30 lat, załamuje 
mi się głos, obejmuje mnie wzruszenie. 
Nie spodziewałem się, że was zobaczę – 
tymi słowami witał swoich podopiecz-
nych Stanisław Hawryszko - nauczyciel, 

trener, dziennikarz, a także 
ambasador Ziemi Pyrzyc-
kiej w Ontario (Kanada).  
Podczas benefisu odczytano 
horoskop, głównego boha-
tera spotkania, który na tę 
okazję przygotowała Geno-
wefa Karaźniewicz. Cieka-
wymi, barwnymi opowie-
ściami bawił przybyłych 
gości Stanisław Hawryszko 
oraz przyjaciele. Recytowa-

no wiersze oraz czytano fragmen-
ty opowiadań autorstwa głównego 
bohatera.  
Pod adresem Jubilata zostało skierowa-
nych tysiące ciepłych słów, gratulacjom 
i życzeniom nie było końca.  Jubilat, 
niezwykle skromna osoba, nie krył 
wzruszenia, gdy koledzy oraz przyjacie-
le  kierowali ku niemu najlepsze życze-
nia.  
Najserdeczniejsze życzenia w imieniu 
mieszkańców Powiatu Pyrzyckiego 
Jubilatowi złożył również Ireneusz 
Pawłowski członek Zarządu Powiatu 
Pyrzyckiego. 

W.B.D. 

BENEFIS STANISŁAWA HAWRYSZKI 

Dnia 26 listopada w Pałacu Ogrodu Dendro-
logicznego w Przelewicach  odbyła się kon-
ferencja pt. „Energia na co dzień”. Uczestni-
czyło w niej 57 osób z branży przedsiębior-
ców rolnych, rolników indywidualnych, 
jednostek samorządowych oraz instytucji 
zajmujących się ochroną środowiska.  
W organizację imprezy  włączyli się przed-
stawiciele Regionalnej Agendy 21 w Zale-
wie Szczecińskim po obu stronach granic. 
Uczestniczące w niej osoby wykazywały 
duże zainteresowanie omawianą tematyką. 
Podczas Konferencji przedstawione zostały 
zagadnienia dotyczące energii odnawialnej, 
w tym między innymi: energia z biomasy, 
sposoby wykorzystania energii słońca, tech-
nologie do obniżania zużycia energii.  

P.T. 

W siedzibie Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego w No-
wielinie 15 grudnia 2007 r.  odbyła się 
uroczystość 10-lecia działalności Pol-
skiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób   
z Upośledzeniem Umysłowym Koło      
w Pyrzycach. 
W spotkaniu udział wzięli długoletni 
członkowie związku, rodzice oraz opie-
kunowie podopiecznych Ośrodka,         
a także przedstawiciele jednostek samo-
rządowych. 
Podczas uroczystości Grażyna Kowal-
ska Prezes Stowarzyszenia przypomnia-
ła:  
W ciągu dziesięciu lat przeszliśmy długą 
i trudną drogę przemian od siermiężnej 
rzeczywistości, po dzisiejszy dzień. 
Dzięki zaangażowaniu i pełnej poświę-
cenia pracy wielu osób możliwa jest 
pomoc osobom niepełnosprawnym. Tak 
ważna, w dążeniu do pełnej integracji     
z otoczeniem, rówieśnikami, ale przede 
wszystkim w realizacji ich podstawo-
wych potrzeb. Podczas obchodów pano-

wał niepowtarzalny klimat, łzy szczę-
ścia płynęły po policzkach wielu osób. 
Jak się okazuje, ludzi dobrego serca jest 
wielu. Właśnie ich połączyła wspólna 
praca na rzecz dobra drugiego człowie-
ka. To miłe uczucie, gdy spotyka się 
osoby, które chętnie służą swoją pomoc-
ną dłonią, zaangażowaniem oraz do-
świadczeniem  płynącym prosto z serca.  
W  t r a k c i e  s p o t k a n i a 
 Prezes Grażyna Kowalska wręczyła 
podziękowania rodzicom, opiekunom 
oraz przedstawicielom instytucji samo-

rządowych, którzy przyczynili się do 
istnienia placówki. Organizując tę 
szczególną, a zarazem piękną jubile-
uszową  uroczystość, chcieliśmy podkre-
ślić trud, jaki włożyli rodzice, opiekuno-
wie, pracownicy ośrodka oraz przedsta-
wiciele instytucji samorządowych, aby 
stworzyć jak najlepsze warunki dla po-
trzebujących osób – dodała Grażyna 
Kowalska. Podziękowania zostały skie-
rowane również ku „chrzestnym” Sto-
warzyszenia, a mianowicie: Teresie 
Mamos, Barbarze Sykuckiej, Andrzejo-
wi Grochowskiemu oraz Stanisławowi 
Stępniowi. 
Jak na jubileusz przystało, nie zabrakło 
okolicznościowego tortu.  
Z okazji tak wspaniałego jubileuszu 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz 
Wicestarosta Pyrzycki Jarosław Stan-
kiewicz przekazali wraz z okoliczno-
ściową statuetką najserdeczniejsze ży-
czenia kolejnych równie udanych jubile-
uszy. 

W.B.D. 

OBCHODY 10-LECIA  

ENERGIA NA CO DZIE Ń 
W Zespole Szkół 
Nr 2 Rolniczego 
Centrum Kształce-
nia Ustawicznego 
w Pyrzycach już po 
raz szósty został 
z or g a n i z owa n y 
Powiatowy Kon-
kurs Szopek Bożo-
narodzeniowych. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 19 
grudnia, podczas którego Jury w skła-
dzie: Starosta Pyrzycki Wiktor Tołocz-
ko, Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiń-
ski, Dyrektor Pyrzyckiego Domu Kul-
tury Kamila Stopczyńska, ksiądz dzie-
kan Leszek Konieczny oraz ksiądz 
proboszcz Tadeusz Zachara oceniło 

prace. Jury spośród 
29 prac nagrodziło 
zwycięzców w trzech 
kategoriach. W kate-
gorii szkół podstawo-
wych najlepszą pracę 
wykonał Filip Ko-
złowski, spośród 
uczniów szkół gim-
nazjalnych zwycięży-

ła Paula Trusiewicz. Natomiast zwy-
ciężczynią wśród szkół ponadgimna-
zjalnych została Dorota Ciszek. 
Jury było pod wrażeniem wysokiego 
poziomu artystycznego wykonanych 
prac a także wspaniałych pomy-
słów    i talentów plastycznych. 

P.L. 

VI KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH  
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W czwartek 22 listopada do czer-
nickiego domu dziecka po raz  

szesnasty przyjechały przedstawi-
cielki szwedzkiego stowarzyszenia PO-
LENPROJEKTEN, aby odwiedzić         
i spędzić mile czas z zaprzyjaźnionymi 
wychowankami. 
Przewodniczy tej grupie pani Magda 
Mazurska na stałe mieszkająca w Szwe-
cji. Stowarzyszenie zajmuje się charyta-
tywnie niesieniem pomocy dzieciom        
z domów dziecka w Polsce. Jego człon-
kowie po raz pierwszy przyjechali do 
Czernic w 1992r. Dzięki temu kontakto-
wi nasi wychowankowie nawiązali 
przyjaźnie trwałe do dnia dzisiejszego.  
Wyjeżdżają na wakacje i święta do ro-
dzin zaprzyjaźnionych w Szwecji 
(jednak nie wszyscy). Szwedzi obdaro-
wują nasze dzieci zabawkami, ubrania-
mi, przyborami szkolnymi itp. 
Nasi wychowankowie utrzymują kon-
takty listowne i telefoniczne ze szwedz-

kimi rodzinami. Dzięki stowarzyszeniu 
wielu z nich po opuszczeniu placów 
ki wyjechało do Szwecji, gdzie podjęli 
naukę lub pracę. Od czasu do czasu 

odwiedzają naszą placówkę. Usamo-
dzielnionym wychowankom Szwedzi 
pomagali w wyposażeniu otrzymanego 
mieszkania.  
Przedstawiciele stowarzyszenia organi-
zują naszym dzieciom wyjazdy na ba-
sen i na zakupy. Bardzo chętnie biorą 

udział w spotkaniach, na których mogą 
dowiedzieć się czegoś o swoich pod-
opiecznych. Dzieci przygotowują dla 
szwedzkich przyjaciół upominki, wystę-
py artystyczne, chętnie się z nimi bawią, 
próbują uczyć się ich języka. Opiekuno-
wie też starają się nawiązywać kontakt 
w języku polskim - daje to obu stronom 
wiele radości.  
Wieczorem 25 listopada goście ze 
Szwecji przygotowali dla naszych dzie-
ci i dorosłych kolację, podczas której 
były wręczane podarunki przez Mikoła-
ja z okazji zbliżających się Świąt Boże-
go Narodzenia dla wszystkich obec-
nych. 
Wszyscy byli zadowoleni z otrzyma-
nych prezentów i wspólnej zabawy. 
 
Dziękujemy członkom Stowarzyszenia 
POLENPROJEKTEN za pamięć o na-
szych dzieciach. 

Dom Dziecka Czernice 

SZWEDZCY GOŚCIE W DOMU DZIECKA 

I ZLOT TURYSTYCZNY ZIEMI PYRZYCKIEJ „AKTYWNA JESIE Ń”  
Od czerwca 2007 r. w Zespole Szkół   
Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzy-
cach realizowany jest projekt unijny      
w ramach z Europejskiego Funduszu 
Społecznego pn. „Pyrzycka Akademia 
Turystyki”.  W dniu 24 listopada 2007 
r. członkowie Akademii po raz pierwszy 
zorganizowali Zlot Turystyczny Ziemi 
Pyrzyckiej "Aktywna Jesień 2007".     
W  i m p r e z i e  w z ię ł o  u d z i a ł                        
ok. 150 osób, w tym głównie uczniowie 
i nauczyciele ze szkół oraz przedstawi-
ciele samorządów lokalnych Powiatu 
Pyrzyckiego, a także  zaproszeni goście 
ze Szczecina, Stargardu Szczecińskiego 
i Renic. Impreza była jednym z elemen-
tów szkolenia na Organizatorów Tury-
styki PTTK. Uczestnicy mieli do wybo-
ru trzy trasy turystyczne: 
- trasa nr 1 –  Zielona Misja o charak-
terze ekologicznym, 
- trasa nr 2 – W trampkach po Pyrzy-
cach – miejska gra turystyczno-
krajoznawcza,  
- trasa nr 3 –  Marsz na orientację         
z  zadaniami specjalnymi (tzw. 
„Pyrzycki Harpagan” wiodący czer-
wonym szlakiem z Przelewic do Py-
rzyc. 
Na mecie uczestnicy mogli także wziąć 
udział w Mistrzostwach Pyrzyc            
w Rzucie Jajem, Rzucie Beretem, 
wspinaczce po "Wieży Babel" oraz    
w wielu innych konkursach.  
Na wszystkich uczestników  imprezy 
czekał gorący poczęstunek – kiełbaska   
z grilla.  
PATRONAT HONOROWY nad im-

prezą objęli: 
Starosta Pyrzycki – Wiktor Tołoczko, 

Wicestarosta Pyrzycki – Jarosław Stan-
kiewicz, 
Burmistrz Miasta Pyrzyce – Kazimierz 
Lipiński, 
Wójt Gminy Przelewice – Marek Kiba-
ła, 
Dyrektor ZS Nr 1 w Pyrzycach – Wan-
da Kłodawska. 
W/w  osoby były  fundatorami nagród. 
 
WSPARCIE: 
dr Wojciech Kuźmiński - 
pomoc i sponsoring imprezy, 
F.H.U. ARDO Pyrzyce ul. 
Sienkiewicza 11 - pomoc          
i sponsoring imprezy, 
Gazeta Ziemi Pyrzyckiej. 
 
NADZÓR NAD ORGANI-
ZACJĄ  IMPREZY: 
Kierownik Zlotu Robert Fi-
lipski – Szczecin, 
Z-ca Kierownika Mateusz 

Kuca (kl. IIIa), 
Koordynator Projektu Waldemar Pen-
der. 

 
Liderzy tras : 
Trasa nr 1 –  Robert Rakowski kl. 1b, 
Trasa nr 2 – Aleksandra Samsik kl. 3d, 
Trasa nr 3 –  Michał Kobierski kl. 2d, 
 
Warty podkreślenia jest fakt, iż nasze 
przelewickie Gimnazjum zajęło 1 miej-
sce (puchar Burmistrza Pyrzyc) na tra-
sie nr 2 „W trampkach po Pyrzy-
cach”. Gratulujemy! 
 
Więcej informacji o imprezie i inicjaty-
wach podejmowanych przez Grupę 
M ł o d z i eż y  Z S  n a  s t r o n i e : 
www.pyrzyce.turystyka.pl 
 

W.P. 
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W Urzędzie Gminy w Przelewicach     
w dniu 29 listopada odbyło się spotka-
nie informacyjne dla organizacji poza-
rządowych i innych podmiotów lokal-
nych działających na terenie Gminy 
Przelewice.  Głównym celem spotkania 
było zapoznanie uczestników z zasada-
mi współpracy gminy z organizacjami 
pozarządowymi w 2008 r. oraz  powo-
łanie Partnerstwa na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju społeczności lokalnej 
ze szczególnym uwzględnieniem dzia-
łań na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich 
rodzin. 
Uczestników spotkania przywitał Ma-
rek Kibała - Wójt Gminy Przelewice. 
W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na 
nowe szanse, jakie się pojawiają           
w związku z dopływem środków finan-
sowych na obszary wiejskie i potrzebę 

podejmowana wspólnych działań w tym 
kierunku. Natomiast Anna Garzyńska - 
Pełnomocnik d/s organizacji pozarządo-
wych przedstawiła projekt zarządzenia 
Wójta Gminy Przelewice w sprawie 
ogłoszenia otwartego  konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych w 2008 
r., zwracając jednocześnie uwagę, że     
w konkursie tym będą mogły wziąć 

udział jedynie te organizacje, które 
spełniają wymagane kryteria wyszcze-
gólnione w zarządzeniu i rozliczyły się 
z dotacji otrzymanej w ramach konkur-
su na rok 2007. 
W trakcie spotkania Katarzyna Wróbel 
– Animator Regionalnego Ośrodek EFS 
w Szczecinie przedstawiła w ogólnym 
zarysie założenia dotyczące finansowa-
nia projektów z EFS w ramach Progra-
mu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz 
zainspirowała powstanie Partnerstwa 
przy współpracy z Regionalnym Ośrod-
kiem. W efekcie uczestnicy spotkania 
pozytywnie ustosunkowali się do przed-
stawionej  propozycji i wyrazili chęć 
uczestnictwa w  tego typu Partnerstwie. 

A.G. 

POWOŁANIE LOKALNEGO PARTNERSTWA 

REMONT ZATOKI POSTOJOWEJ  
W MIEJSCOWO ŚCI KOZIELICE 

11 grudnia w miejscowości Kozielice, oddano do użytku wyremon-
towaną zatokę postojową dla autobusów.  

Inwestycję zrealizowało Przedsiębiorstwo Budowlane ISOBAU 
Polska. Prace trwały od 8 listopada do 3 grudnia. Położono ponad 
220 metrów kwadratowych kostki betonowej typu polbruk. War-
tość inwestycji, którą sfinansował Powiat Pyrzycki - Zarząd Dróg 
Powiatowych w Pyrzycach, przekroczyła 41 tys. złotych,  

Dzięki wyremontowanej zatoce podniesie się poziom bezpieczeń-
stwa dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół, gdyż z oddanej do 
użytku zatoki głównie korzystać będą autobusy szkolne.  
         P.L. 

WSPÓŁPRACA Z PARTNERSKĄ GMINĄ 
Z inicjatywy  dr Ernsta – Jürgena  Lode 
- Burmistrza  Woldegk i mgr Marka 
Kibały - Wójta Gminy Przelewice          
w  dniu 13 grudnia odbyło się spotka-
nie, podczas którego omówiona została 
forma współpracy między szkołami 
partnerskich gmin. Gmina Przelewice    
z miastem Woldegk (Niemcy) nawiąza-
ła współpracę w 2005 r. w dziedzinach:  
kultury, oświaty, sportu, turystyki, rol-
nictwa, ochrony środowiska, bezpie-
czeństwa publicznego.   
W spotkaniu zorganizowanym 13 grud-
nia uczestniczyli: ze strony niemieckiej 
Burmistrz Woldegk wraz z Dyrektorem 
i  n a u c z y c i e l e m 
ze Szkoły Regionalnej w mieście Wol-
degk oraz pracownik UM d/s oświaty,   
a z naszej strony: Wójt Gminy Przele-
wice, Sekretarz Gminy, pracownik UG 
d/s promocji i Dyrektorzy Szkół z tere-
nu Gminy Przelewice. W trakcie spo-
tkania zastanawiano się  nad wspólnym 
planem działania na najbliższy okres,       
w efekcie czego uzgodniono: 
zorganizowanie spotkania z nauczycie-

lami, którzy będą zaangażowani z obu 
stron tematycznie w konkretne działa-
nia, zaproszenie  uczniów ze Szkoły 
Regionalnej w mieście Woldegk do 
uczestnictwa  w DNIU JĘZYKOWYM, 
który odbędzie się w PG w Przelewi-
cach w dn. 12 marca 2008 r. podczas 
którego prezentowane będą kraje Unii 
Europejskiej, ich tradycje i zwyczaje 
kulinarne, nawiązanie kontaktów po-
między szkołami: PSP Jesionowo            
i Szkołą Regionalną w mieście Wol-
degk drogą internetową w celu pozna-

nia się i rozpoczęcia współpracy, 
zaproszenie ze strony naszych Go-
ści w dn. 30.05.2008 r. na imprezę w 
mieście Woldegk związaną z obchoda-
mi  Dnia Dziecka. 
Nadmienić również trzeba, iż bardzo 
interesująca współpraca jest również 
pomiędzy strażakami. Drużyny OSP 
spotykają się bardzo często i wymienia-
ją wzajemne doświadczenia, głównie  
poprzez uczestnictwo w szkoleniach       
i różnego typu imprezach. Dzięki tym 
wizytom drużyny strażackie uczestni-
czyły w bardzo ciekawych ćwiczeniach  
oraz nawiązały kontakty i przyjaźnie.  
W końcowym etapie spotkania przed-
stawiciele strony niemieckiej odwiedzi-
li PG w Przelewicach i PSP Jesionowo 
tj. szkoły, które wyraziły zgodę na 
współpracę ze szkołami w mieście 
Woldekg. 

A.G. 



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl             8         naszpowiat@pyrzyce.pl 

INFORMACJE 

W czasie zajęć na gryfińskiej 
"Lagunie" po uczestnikach rzą-

dowego programu "Zero tolerancji 
dla przemocy w szkole" obejmują-
cego swoim zasięgiem uczniów          
z różnych typów szkół Powiatu Py-
rzyckiego spływała nie tylko woda, 
ale i stres, który często ma swoje 
odbicie w agresywnych zachowa-
niach w grupie rówieśniczej. Korzy-
stając więc z nadarzającej się spo-
sobności, stworzonej przez Urząd 
Wojewódzki w Szczecinie i Zachod-
niopomorskiego Kuratora Oświaty, Po-
wiatowy Międzyszkolny Ośrodek Spor-
towy w Pyrzycach był pomysłodawcą 
programu pod nazwą "Rozładuj stres - 
zajęcia rekreacyjno - sportowe na base-
nie". Głównym założeniem tego progra-
mu było prowadzenie zajęć o charakte-
rze edukacyjno - rekreacyjnym w Cen-
trum Wodnym "Laguna" w Gryfinie. 
Podczas 14 kolejnych wizyt na basenie 
aż 700 uczniów mogło skorzystać z do-
broczynnych działań, które oferuje gry-
fińskie Centrum Wodne. Mogli oni po-
znać jak buja sztuczna fala, jak płynie 
się z wartkim nurtem "dzikiej rzeki", 
przeżyć emocjonujące chwile na krętej 
zjeżdżalni. Ci, którzy poznali już tajniki 
samodzielnego pływania, mogli pod 
czujnym okiem ratowników i opiekunów 
doskonalić różne style pływackie. 
Wszystko to sprzyjało zamierzeniom 

tego niezwykle szlachetnego przedsię-
wzięcia. Dzieci i młodzież mogli skorzy-
stać z okularów pływackich, desek do 
nauki pływania, zapewnionych przez 
inicjatora programu.       

Głównymi celami programu było: 

- przedstawienie zajęć na basenie jako 
formę zdrowego stylu życia; 

- stworzenie dogodnych warunków dla 
zajęć rekreacyjno - sportowych dzieci     
i młodzieży; 

- uświadomienie młodym ludziom pozy-
tywnych walorów uprawiania sportu 
jako alternatywy dla biernego sposobu 
spędzania wolnego czasu; 

- umożliwienie dzieciom i młodzieży      
z rodzin ubogich i zaniedbanych środo-

wiskowo wzięcia udziału w zajęciach 
rekreacyjno - sportowych; 

- nabycie przez uczniów umiejętności 
pozwalających prawidłowo oceniać 
sytuacje niekorzystne dla nich;  

Rezultaty osiągnięte w trakcie reali-
zacji programu: 

- poprawa sprawności fizycznej bene-
ficjentów programu; 

- nabycie podstawowych umiejętno-
ści pływackich; 

- wyrównanie szans dostępu do zajęć 
sportowych dzieci i młodzieży z terenów 
wiejskich; 

- nabycie umiejętności negocjowania      
w sytuacjach kryzysowych wewnątrz 
grupy rówieśniczej; 

- nabycie umiejętności właściwego za-
chowania się podczas nowych sytuacji 
życiowych 

Ogólna wartość nakładów finansowych 
wyniosła 21 770,00 zł z czego dotacja 
celowa z Urzędu Wojewódzkiego stano-
wiła 14 050,00 zł, środki własne opiewa-
ły na kwotę 7 720,00 zł 

P.O. 

W Przelewicach dnia 23 listopada 
2007 r. mieliśmy zaszczyt gościć 
uczestników  Powiatowego Sejmiku 
Sportu Wiejskiego. Na Sali sportowej 
przy PG w Przelewicach rozegrany 
został pokazowy mecz piłki ręcznej 
pomiędzy drużynami ze szkół podsta-
wowych z Rzeplina i Pyrzyc zakoń-
czony remisem, a następnie goście 
udali się do naszego Pałacu w Ogro-
dzie. 
Sejmik otworzył Jerzy Goclik - Pre-
zes Powiatowego Zrzeszenia LZS,      
a następnie głos zabrali: Wójt Gminy 
Przelewice - Marek Kibała oraz Staro-
sta Pyrzycki – Wiktor Tołoczko. 

W Powiatowym Sejmiku udział wzięli: 
przedstawiciele wojewódzkich władz 
Zachodniopomorskiego Zrzeszenia 
LZS: Ryszard Litwińczuk, Jerzy Sza-
łek, Borys Kaliniewicz i Jarosław Cho-
ziak - Prezes Zachodniopomorskiej 
Federacji Sportu oraz Hubert Riabinow 
- Dyrektor Wydziału Kultury, Edukacji, 
Turystyki i Sportu w Urzędzie Marszał-
kowskim. Uczestnikami Sejmiku byli 
również Burmistrz Lipian, Wójtowie 
Gmin: Bielice i Kozielice, radni Rady 
Powiatu Pyrzyckiego, radni Gminy 
Przelewice,  prezesi klubów sporto-

wych, a także trenerzy i instruktorzy 
sportu z naszego Powiatu. 
Celem spotkania było podsumowanie 
działań podejmowanych w dziedzinie 
sportu na terenie Powiatu Pyrzyckiego, 
w tym wyników uzyskanych przez klu-
by sportowe w mijającym roku. Wójto-
wie z poszczególnych gmin przedstawi-
li osiągnięcia sportowe oraz  bazy spor-
towe, jakimi dysponują na swoim tere-
nie. 

Podczas spotkania wręczono okoliczno-
ściowe złote medale LZS dla wybit-
nych działaczy sportowych, otrzymali 
je: Józef Hess i  Michał Malinowski.   

W trakcie debaty głos zabrał także Eu-
geniusz Klimczak prezentując bogaty 

dorobek medalowy  zapaśników LKS 
„Spartakus” Pyrzyce. Podkreślił on, 
że we współzawodnictwie w sporcie 
młodzieżowym kwalifikowanym 
LKS uzyskał  152 pkt., co jest rekor-
dowym osiągnięciem. Następnie Ja-
rosław Choziak - Prezes Zachodnio-
pomorskiej Federacji Sportu przed-
stawił wyniki współzawodnictwa      
w sporcie kwalifikowanym. W klasy-
fikacji ogólnej w 2007 r. Powiat Py-
rzycki zajął 10 miejsce na 21 powia-
tów w województwie (w ubiegłym 

roku Powiat Pyrzycki uplasował się na 
16 pozycji).  

Na zakończenie spotkania Starosta Py-
rzycki Wiktor Tołoczko podziękował 
wszystkim osobom zaangażowanym na 
rzecz rozwoju sportu i rekreacji w śro-
dowisku wiejskim w Powiecie Pyrzyc-
kim. Wręczył puchary następującym 
Klubom: LZS „Sęp” Brzesko, LMKS 
„Spartakus” Pyrzyce oraz GLUKS 
„Skrzat” Kozielice.   

A.G., W.B.D. 

POWIATOWY SEJMIK SPORTU 

"LAGUNA" UCZY I RELAKSUJE” 
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W dniu  8 grudnia  2007 r.  na sali spor-
towej przy Publicznym Gimnazjum     
w Przelewicach   z inicjatywy Ludowe-
go Klubu Sportowego „Wicher” 
Przelewice  odbył się już trzeci z kolei  
Mikołajkowy Turniej Sportowy        
w piłkę nożną.  Turniej otworzył Wójt 
Gminy Przelewice Marek Kibała 
wspólnie z członkami Zarządu Klubu 
LKS „Wicher” Ryszardem Niewiadom-
skim, Jerzym Ostrówką i Eugeniuszem 
Turtoniem.  
Tego dnia na salę przybyło 8 drużyn 
piłkarskich wywodzących się z byłych   
i  obecn ych zawodn ików LKS 

„Wicher”.  Na parkiecie spotkały się 
trzy pokolenia zawodników, którzy 
rozsławili oraz nadal  rozsławiają prze-
lewicki Klub. Rywalizacja sportowa na 
sali była ogromna, a zwycięskie  tro-
feum trafiło do drużyny „Stardachu”.  
Turniej Mikołajkowy z licznie zgroma-
dzą  publicznością przy profesjonalnym 
prowadzeniu przez Andrzeja Kozickie-
go i Leszka Muskałę dostarczył wielu 
wspaniałych wrażeń sportowych, jak 
również innych atrakcji pozasporto-
wych dla wszystkich uczestników. 

R.N. 

TURNIEJ MIKOŁAJKOWY  

W sobotę 08 grudnia 2007 r., w hali 
widowiskowo-sportowej pyrzyckiego 
Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji odbył się 
futsalowy, ogólnopolski turniej tramp-
karzy rocz. 1993/94. Zawody rozegrano 
jako II edycję memoriału upamiętniają-
cego Andrzeja Ananicza, wieloletniego 
zawodnika i oddanego działacza lokal-
nego klubu piłkarskiego SOKÓŁ. 
W zawodach wystartowało dziewięć 
drużyn, które stoczyły rywalizację sys-

temem „każdy z każdym” o taką sama 
ilość okazałych pucharów i licznych 
nagród. Jak należało się spodziewać, na 
parkiecie dominowali młodzi adepci 
futbolu z Wielkopolski –  LECH            
i GROCLIN – oraz szczecińskie druży-
ny SALOSU i POGONI, które przewo-
dzą  w rozgrywkach ligowych tej kate-
gorii wiekowej. Do czwórki tej dołą-
czyli nieoczekiwanie trampkarze PRO-
MIENIA Mosty, którzy zabierali punk-
ty faworyzowanym rywalom.  
Już pierwsza kolejka spotkań zetknęła 
ze sobą gości z Poznania i znanych       
z wielu sukcesów na tego typu impre-
zach, trampkarzy SALOSU. Pierwsi 
zdobyli bramkę szczecinianie. Popular-
ny „KOLEJORZ” gonił rywala nie-
ustannymi atakami. Przyniosło to sku-
tek na 120 sekund  ( pojedynki trwały 
11 minut ) przed końcową syreną. Po-
tem więcej bramek już nie padło, cho-
ciaż jednych przed utratą gola uratowa-
ła poprzeczka, drugich słupek. Mały 
falstart w swoim pierwszy występie 

zanotowali młodzi „portowcy” z ul. 
Twardowskiego. W spotkaniu z gospo-
darzami, UKS SOKÓŁ Pyrzyce, nie 
potrafili zmusić do kapitulacji bramka-
rza miejscowych.  Sztuka ta powiodła 
się trampkarzowi lokalnej ekipy, co 
zaowocowało kompletem trzech punk-
tów meczowych. Niespodzianek takich 
było więcej, a ich autorami w dużej 
mierze byli młodzi piłkarze z Mostów. 
Z bagażem czterech bramek ( przy stra-

cie jednej) odprawili drużynę          
z Grodziska Wlkp., a „salezjanie” 
pokonali ich 4 : 3 dopiero rzutem 
na taśmę. 
Remisowa potyczka LECHA z SA-
LOSEM była jedynym spotkaniem, 
w którym obie drużyny straciły 
turniejowe oczka. Pozostałe siedem 
meczy z udziałem tych zespołów 
kończyły się ich sukcesami. Pozna-
niakom najciężej grało się z PO-
GONIĄ. W opinii bezstronnych 
obserwatorów, na parkiecie lepiej 

radzili sobie „portowcy”. Jednak złote-
go gola strzelili „lechici”, do czego 
walnie przyczynił się ich bramkarz, 
Daniel Szczepankiewicz. W całym tur-
nieju tylko trzy razy wyjmował piłkę     
z siatki, a wszyscy trenerzy wybrali go 
najlepszym golkiperem memoriałowej 
imprezy. 
Dwaj liderzy zgromadzili po 22 punkty. 
Zwycięzcy nie wskazał także  remisowy 
bezpośredni pojedynek. Uczynił to do-
piero stosunek bramek, który o cztery 
gole lepsi mieli poznaniacy. Podobna 
sytuacja wystąpiła przy ustaleniu druży-
ny na najniższy stopień podium. Osta-
tecznie stanęła na nim POGOŃ. 
Kilkugodzinne zmagania 14-latków 
obserwowało wielu lokalnych włodarzy 
samorządowych ( m.in. Burmistrz Kazi-
mierz Lipiński, V-ce Starosta Pyrzycki 
Jarosław Stankiewicz i Przewodniczący 
Rady Miejskiej  Andrzej Gumowski  ), 
co bardzo dobrze wróży tej imprezie na 
kolejne edycje. Fundowali i pomagali  
wręczać nagrody,  a najważniejsze pu-

chary kapitanowie drużyn odbie-
rali z rąk żony Bogumiły i Domi-
nika, syna Andrzeja Ananicza 
( prowadził w turnieju SOKÓŁ ). Im-
prezę ponadto wspomagali liczni kole-
dzy i przyjaciele memoriałowego patro-
na, z Czesławem Połówką na czele.  
Końcowa tabela pyrzyckiego turnieju: 
LECH Poznań                                    
22 pkt.    25: 3 bramki  
SALOS  Szczecin               
22 pkt.    26 : 8  
POGOŃ  Szczecin    
15 pkt.    14 : 7 
PROMIEŃ Mosty    
15 pkt.    21 : 17 
GROCLIN  Grodzisk Wlkp. 
10 pkt.     14 : 14 
UKS SOKÓŁ Pyrzyce  
6 pkt.     10 : 22  
ŁUCZNIK Strzelce Kr.   
6 pkt.       6 : 24 
BAŁTYK  Koszalin  
5 pkt.       9 : 19 
ENERGETYK Gryfino                    
4 pkt.      10 : 21    
Nagrody indywidualne ( piłkarski 
sprzęt sportowy ) przyznano : Danielo-
wi Szczepankiewiczowi ( LECH ) – 
najlepszy bramkarz, Radosławowi Gał-
gan ( PROMIEŃ) – najlepszy zawodnik  
i Adrianowi  Kasperczyk ( SALOS ) – 
„król strzelców” turnieju z 14 bramka-
mi.            
          M.J.

   

MEMORIAŁ im. ANDRZEJA  ANANICZA 
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Zespół Szkół w Kozielicach był 
gospodarzem finału powiatowego 

w tenisie stołowym dziewcząt           
i chłopców szkół podstawowych i gim-
nazjalnych. Jako pierwsi przy teniso-
wych stołach stanęli 4 grudnia 2007 r. 
uczniowie "podstawówek". Sędzia 
główny zawodów Piotr Klapenda mu-
siał uporać się z odpowiednim ułoże-
niem harmonogramu meczów, a było 
ich wiele, bo w kategorii dziewcząt         
i chłopców zgłosiło się aż po 10 drużyn. 
Ale to dla pana Piotra, który posiada 
uprawnienia sędziego międzynarodowe-
go nie był żaden problem. 
Zawody przebiegały sprawnie, bez 
zbędnych przerw i wyłoniły 
zwycięzców, którymi okazali 
się: 
w kategorii dziewcząt:   
I m  ZS Kozielice I op. Piotr 
Klapenda  
II m    SP Kłodzino  
III m   SP St. Przylep 
IV m   ZS Kozielice II 
V m    SP 2 Pyrzyce 
VI m   ZS Bielice 
VII m  OSW Pyrzyce 
VIII m SP Okunica 
IX m   SP Warnice 

X m     SP Żuków 
W kategorii chłopców: 
I m SP Kłodziono    op. Stanisław Wa-
rejko 
II m    SP Żabów 
III m   SP 2 Pyrzyce 
IV m   ZS Kozielice 
V m    SP St. Przylep 
VI m   SP Okunica 
VII m  SP Warnice 
VIII m OSW Pyrzyce 
IX m   ZS Bielice 
X m     SP Żuków 
Kilka dni później 11 grudnia 2007 r. 
swoich sił próbowali gimnazjaliści. Tu 

frekwencja była nieco słabsza, 4 druży-
ny dziewcząt i tyle samo chłopców wal-
czyło o prymat w powiecie pyrzyckim. 
Ostateczna kolejność w kategorii 
dziewcząt: 
I m   ZS Kozielice op. Anna Klapenda 
II m  PG Pyrzyce 
III m OSW Pyrzyce 
IV m PG Przelewice 
W kategorii chłopców: 
I m   ZS Kozielice op. Piotr Klapenda 
II m  PG Przelewice 
III m OSW Pyrzyce 
IV m PG Pyrzyce 
"Potrójni" mistrzowie powiatu, tenisiści 

z Zespołu Szkół w Kozielicach       
i chłopcy ze Szkoły Podstawowej 
w Kłodzinie wystąpią w zawo-
dach regionalnych. 
Kozielice zgłosiły do Wojewódz-
kiego Szkolnego Związku Sporto-
wego w Szczecinie chęć organi-
zacji tych zawodów w ramach 
Gimnazjady (podobnie, jak        
w roku ubiegłym). Czekamy na 
dobre wiadomości.     

P.O. 

" ŚWIATOWA PAULINA" 

POWIATOWY TENIS W KOZIELICACH 

O tym, że Paulina Piotrowska odniosła 
światowy sukces, słyszał już prawie 
każdy w naszym powiecie, ale jaka była 
jej droga na światowy szczyt zapewne 
znacznie mniej. Dzięki pomocy trenera 
Arkadiusza Odachowskiego (jeszcze raz 
serdecznie gratulacje!) spróbujemy 
prześledzić tę drogę.  
Zanim Paulina mogła pomarzyć o za-
granicznych wojażach, musiała udo-
wodnić, że zasługuje na założenie dresu 
z orzełkiem, który noszą reprezentanci 
Polski. Arkadiusz Odachowski do-
strzegł w niej lekkoatletyczny talent, 
nad którym trzeba było jednak "trochę" 
popracować a, że zawodniczka zechcia-
ła podporządkować się ostremu reżimo-

wi treningowemu, ta współpraca ukła-
dała się jak najlepiej. Trener po wszech-
stronnym przygotowaniu lekkoatletycz-
nym stwierdził, że jego podopieczna ma 
talent nie tylko w konkurencjach rzuto-
wych, ale również dobrze radzi sobie     
w sprincie i skokach. Szybko dostrzegł 
szansę w wielobojach lekkoatletycz-
nych, a w szczególności w pięcioboju, 
który w wydaniu organizacji INAS-FID 
składa się ze skoku w dal, rzutu oszcze-
pem, biegu na 200 metrów, rzutu dys-
kiem i biegu na 800 metrów. 
Czas próby generalnej przyszedł            
w czerwcu tego roku w Bydgoszczy, 
gdzie odbywały się Mistrzostwa Polski 
w l.a. w pięcioboju. W ciągu 2 dni Pau-
lina startowała w pięciu w/w konkuren-
cjach - ku ogromnej uciesze trenera - 
nie znalazła sobie równych, zdobywając 
złoty medal i (co najważniejsze uzysku-
jąc awans do Mistrzostw Świata!). Do-
datkowo Arkadiusz Odachowski miał 
powód do satysfakcji, bo Paulina Pio-
trowska została wyróżniona przez trene-
rów i organizatorów tytułem "odkrycia 
mistrzostw". 
Teraz nadszedł czas na przygotowania 
do Mistrzostw Świata, które miały się 
odbyć w dalekiej Brazylii. Trenerzy 
kadry narodowej zafundowali jej 3 obo-

zy przygotowawcze w: Dźwirzynie, 
Bydgoszczy i Ostrzeszowie. Potem już 
lot do wspomnianej Brazylii i miasta     
o dźwięcznej nazwie Fortaleza. 
W dniach 16 - 23 września 2007 r. naj-
lepsi lekkoatleci skupieni wokół INAS-
FID walczyli o miano najlepszych na 
świecie. Nasza Paulina nie przestraszyła 
się przeciwniczek ze wszystkich konty-
nentów i pokazała, że talent poparty 
ciężką pracą może doprowadzić na 
sportowy Olimp. Bijąc rekordy życiowe 
w rzucie dyskiem i biegu na 800 me-
trów i zbliżając się do swoich najlep-
szych wyników w pozostałych konku-
rencjach sprawiła nam wszystkim ol-
brzymią radość. Trzecie miejsce na 
świecie, okazały medal, podziw i za-
zdrość innych - to wszystko było dane 
jej przeżyć. Medalistkę Mistrzostw 
Świata po powrocie gościli m.in. Mar-
szałek Województwa Zachodniopomor-
skiego, Starosta Pyrzycki, Burmistrz 
Pyrzyc, Wójt Gminy Bielice i...... lista 
jest długa, jak długa będzie sportowa 
dobra passa Pauliny Piotrowskiej. 
Mocno w to wierzymy Paulino i  Panie 
Arkadiuszu.   

P.O. 
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Od nowego roku podatnicy VAT będą 
musieli zwrócić szczególną uwagę na 
faktury otrzymywane od swoich kontra-
hentów. Jeśli okaże się, iż dana transak-
cja w ogóle nie podlega VAT lub jest    
z tego podatku  zwolniona, a kontrahent 
wystawił nam fakturę z VAT- wówczas 
nabywca nie będzie mógł odliczyć za-
płaconego podatku. 

Nie jest to dość korzystna zmiana dla 
przedsiębiorców. Dotychczas w takich 
sytuacjach, jeśli podatek został w cało-
ści zapłacony, nabywca mógł odliczyć 
VAT naliczony.  

Po uaktualnieniu nowelizacji opłacenie 
faktury z podatkiem, którego dostawca 
nie powinien naliczać, bo dana czyn-
ność nie podlega lub jest zwolniona      
z VAT, nie uprawnia do pomniejszenia  

VAT-u należnego o naliczony z tej 
transakcji. W sumie na nabywcę prze-
rzucone zostanie ryzyko niewłaściwego 
zakwalifikowania danej transakcji pod 
względem podatku VAT przez sprze-
dawcę. 

Zmiana została opublikowana w usta-
wie z dnia 19 września 2007 r. o zmia-
nie ustawy o podatku od towarów          
i usług oraz ustawy o zwrocie osobom 

fizycznym niektórych wydatków zwią-
zanych z budownictwem mieszkanio-
wym (Dz. U. Nr 192, poz. 1382). 

Nowelizacja wchodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2008 r., za wyjątkiem przepi-
sów uchylających delegacje ustawowe 
zamieszczone w art. 10 ust. 9, art. 24 
ust. 13, art. 113 ust. 14 pkt. 1 ustawy    
z 11 marca 2004 r. o podatku od towa-
rów i usług (Dz. U. nr 54 poz. 535 ze 
zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, które 
wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 
ustawy. 
Wykaz ważniejszych zmian o ustawie 
VAT: 

- Faktury i dokumenty celne dokumen-
tujące transakcje, niepodlegające opo-
datkowaniu lub zwolnioną od VAT, nie 
będą podstawą do obniżenia podatku 
należnego oraz zwrotu różnicy podatku 
lub zwrotu podatku naliczonego. 

- Przedłużenie stosowania 7% stawki 
VAT oraz precyzyjne określenie warun-
ków jej stosowania w budownictwie 
objętym społecznym programem miesz-
kaniowym. 

- Zmiana limitu sprzedaży uprawniają-
cego drobnego przedsiębiorcę do zwol-
nienia z VAT, do 50 tysięcy złotych 

(obecnie 10 tysięcy  euro). 

- Zmiana limitu wewnątrzwspólnoto-
wych nabyć towarów do 50 tysięcy 
złotych (obecnie 10 tysięcy euro), 

- Przyjęcie jako podstawy opodatkowa-
nia dla należności określonych w natu-
rze (np. transakcje barterowe) ich war-
tości rynkowej.  
- Zwolnienie z podatku usług świadczo-
nych przez techników dentystycznych 
w ramach wykonywania ich zawodu, 
także dostawy protez dentystycznych 
lub sztucznych zębów przez dentystów 
oraz techników dentystycznych. 
- Przedłużenie prawa do zwrotu VAT 
osobom fizycznym od niektórych wy-
datków związanych z budownictwem 
mieszkaniowym. 

- Określenie podstawy opodatkowania 
nieodpłatnej dostawy produktów spo-
żywczych napojów na rzecz organizacji 
pożytku publicznego w rozumieniu 
przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego        
i wolontariacie według ich wartości 
rynkowej - wprowadzenie definicji 
„wartość rynkowa” .  

            PCWP  W.L. 

ZMIANY W PODATKU VAT  

MISTRZOSTWA WOJEWÓDZTWA PSP W  TENISIE STOŁOWYM  
W dniu 14 grudnia 2007 r. na sali spor-
towej przy Publicznym  Gimnazjum       
w Przelewicach odbył się IX Turniej 
Tenisa Stołowego o Puchar Zachod-
niopomorskiego Komendanta Woje-
wódzkiego. Organizatorami  imprezy 
sportowej byli:  
Komenda Wojewódzka Państwowej 
Straży Pożarnej (PSP) w Szczecinie, 
którą reprezentował asp. sztab.  Marek 
Rak, 
Komenda Powiatowa PSP w Pyrzycach, 
którą reprezentował mł. bryg. Mirosław 
Rabiega, 
Wójt Gminy Przele-
wice – mgr Marek 
Kibała. 
Turniej  Tenisa Stoło-
wego  cieszy się już 
swoją tradycją, gdyż 
organizowany jest od 
1999 r.   corocznie    
w innym powiecie.  
W tym roku Gminie 
Przelewice przypadł 
zaszczyt gościć zna-
komitych sportow-
ców, wśród których 

był jeden z najlepszych tenisistów         
i zarazem zwycięzca wcześniejszych  
turniejów tj. Pan  Stanisław Frankow-
ski. Reprezentował on również nasze 
województwo na Mistrzostwach Polski 
PSP. 
W Turnieju wzięło udział 27 osób z 10 
drużyn z Komend Powiatowych woje-
wództwa zachodniopomorskiego: 
Choszczno, Gryfice, Gryfino, Myśli-
bórz, Drawsko Pomorskie, Łobez, Bia-
łogard, Sławno, Stargard Szczeciński  
oraz drużyna z Komendy Miejskiej ze 
Szczecina. 

 
Tegorocznymi zwycięzcami IX 

Turnieju Tenisa Stołowego 
 zostali: 

 
w klasyfikacji indywidualnej:  
I Miejsce – DARIUSZ POŹNIAK – 
KM PSP Szczecin 
II Miejsce – STANISŁAW FRAN-
KOWSKI – KP PSP Białogard 
III Miejsce – ZBIGNIEW TERE-
FENKO – KP PSP Sławno 

 
w klasyfikacji dru żynowej: 
I Miejsce – KM PSP Szczecin 
II Miejsce – KP PSP Gryfice 
III Miejsce – KP PSP Sławno 

 
Nagrody indywidualne i zespołowe dla 
zwycięzców ufundowali organizatorzy 
w postaci pamiątkowych  statuetek oraz 
dyplomów.  
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy 
dalszych sukcesów sportowych w nad-
chodzącym Nowym 2008 Roku! 

A.G. 
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„Cudze chwalicie...” 
 
Kwaśnica, oscypek, śliwowica, papieska 
kremówka, bundz – to nazwy przysma-
ków, które znają wszyscy pomimo tego, 
że ich ojczyzną jest odległa Małopolska. 
Ich sława sięga również poza granice 
naszego kraju, a ich smak i oryginalność 
przyciąga turystów z odległych stron. 
Potrawy są skarbami naszego dziedzic-
twa narodowego. Popularna jest kuchnia 
wschodnia, włoska, francuska, nikt nie 
chce pamiętać o tym, że my również 
mamy potrawy, które mogą być naszą 
wizytówką. Niestety, wiele wspaniałych 
swojskich przepisów odchodzi w zapo-
mnienie, niewiele osób wie, jakie wspa-
niałe produkty są bogactwem naszego 
powiatu.  

Z Państwa pomocą chcielibyśmy poznać 
i przybliżyć innym nasze lokalne przy-
smaki. W tym celu zwracamy się do 
Państwa z prośbą o nadsyłanie propozy-
cji produktów i potraw, które mogliby-
śmy umieścić na Liście Lokalnych Przy-
smaków. Czekamy na opisy produktów 
o wyjątkowych cechach lub właściwo-
ściach wynikających z tradycyjnych 
metod produkcji. Mogą to być przygoto-
wywane w ten sam sposób przez lata 
przez nasze babcie wędliny, produkty 
mięsne, pieczywa, sery, dżemy, miody, 
ciasta, wina oraz inne przysmaki wytwa-
rzane w oparciu o oryginalne receptury. 
Mogą to być produkty, które są charak-
terystyczne dla naszego regionu np. 
owoce, warzywa, wyroby kowalskie itp. 
Stworzoną przy Państwa udziale Listę 
opublikujemy na łamach „NASZEGO 

POWIATU”. Najciekawsze propozycje 
opiszemy oraz za zgodą ich autorów, 
chcielibyśmy zgłosić do ogłaszanego 
corocznie przez Urząd Marszałkowski 
Konkursu Gospodarczego w kategorii 
„Produkt turystyczny”. 
Propozycje można dostarczać osobiście 
do siedziby Starostwa Powiatowego      
p. 207, wysyłać na nasz adres interneto-
wy (wraz ze zgodą na przetwarzanie 
d a n yc h  o s o b o w yc h )  n a s z p o -
wiat@pyrzyce.pl lub listownie na załą-
czonym niżej zgłoszeniu na adres: 
 
Redakcja „Nasz Powiat magazyn samo-
rządowy powiatu pyrzyckiego” 
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach 
ul. Lipiańska 4 
74-200 Pyrzyce  

Zgłoszenie produktu do Listy Lokalnych Przysmaków 

Nazwa i opis produktu: 
  
  
  
  
  
  
  
  

Zgłaszający: 
Imi ę i Nazwisko: 
Adres lub telefon kontaktowy: 
  

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów promocyjnych powiatu zgodnie z Ustawą z dnia  
29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych” 
                                                                             Podpis 

Wędkowanie jest coraz częstszym 
hobby mieszkańców naszego po-

wiatu. Jednak zanim zaopatrzymy się 
w wędkę oraz cały sprzęt potrzebny nam 
do uprawiania tego zajęcia, warto za-
troszczyć się o to, byśmy mogli wyru-
szyć na połów całkowicie legalnie.        
W tym celu należy zwrócić się do Staro-
stwa Powiatowego o wydanie karty węd-
karskiej.  
Aby otrzymać stosowny dokument, trze-
ba wcześniej zdać egzamin z zakresu: 
prawa wędkarskiego, obowiązków węd-
kującego oraz zasad wędkowania: 

a) zasady łowienia ryb spokojnego 
żeru i ryb drapieżnych, 
b) wymiary ochronne ryb, 
c) okresy ochronne ryb, 

 d) zachowania na łowisku. 
Egzamin może odbywać się w formie 

ustnej lub testu. 
Egzaminy odbywają się   

w każdy pierwszy i trzeci wtorek  
miesiąca w godz. 10 – 13  

w siedzibie Koła nr 41 PZW  
przy ul. Dąbrowskiego 10 w Pyrzycach 
 
Kiedy mamy już zdany egzamin należy 
udać się i złożyć w siedzibie Starostwa 
następujące dokumenty: 
• Wniosek o wydanie karty wędkarskiej 

wraz z zaświadczeniem o zdanym 
egzaminie.  

• Do wniosku należy dołączyć fotogra-
fię legitymacyjną (3x4cm).  

• Wniosek osoby niepełnoletniej musi 
być podpisany przez jej ustawowego 
przedstawiciela.  

• Przy składaniu wniosku należy okazać 

dowód osobisty lub inny dokument 
potwierdzający tożsamość oraz podać 
adres zamieszkania osoby ubiegającej 
się o wydanie karty wędkarskiej. Wy-
magany jest odbiór osobisty karty lub 
przez osobę upoważnioną.  

Karty wędkarskie dla osób małoletnich 
wydaje się za zgodą rodziców lub praw-
nych opiekunów.  
Z obowiązku posiadania karty wędkar-
skiej są zwolnione osoby do lat 14 z tym, 
że mogą one uprawiać amatorski połów 
ryb wyłącznie pod opieką osoby pełno-
letniej posiadającej taką kartę. 
Osoby, które nie uzyskały pozytywnego 
wyniku egzaminu, mogą ponownie przy-
stąpić do niego po upływie 7 dni, bez 
wnoszenia dodatkowych opłat. 

Opracowano na podst. mat. PZW 

WYDAWANIE KART  W ĘDKARSKICH 


