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STOPKA REDAKCYJNA

 II Wojna Światowa, oprócz          
ogromu strat materialnych i idących 
w dziesiątki milionów ofiar ludzkich, 
spowodowała ogromny wstrząs moral-
ny. Ukazała z całą ostrością mroczną 
stronę ludzkich możliwości: stosowanie 
wymyślnych technik zabijania na ma-
sową skalę, terror i poniżanie ludzkiej 
godności. Pozostawiło to głębokie ślady 
w świadomości ocalonych. W 68 rocz-
nicę wybuchu II Wojny Światowej 

pod Pomnikiem Pamięci przy Pla-
cu Wolności w Pyrzycach delega-
cje władz samorządowych, służb 
mundurowych, szkół oraz przedsię-
biorstw złożyły wiązanki kwiatów. 
Uczczono pamięć tych, którzy dziel-
nie walczyli o to, aby zastąpić nieuf-
ność zaufaniem, a agresję pokojem.
              W.B.D.

68 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

  3 września rozpoczął się nowy 
rok szkolny 2007/2008. Nauczyciele i ro-
dzice po raz kolejny podjęli trud kształto-
wania charakterów, wzbogacania wiedzy 
oraz rozwijania umiejętności młodego 
pokolenia. Starosta Pyrzycki wraz z Wi-
cestarostą Pyrzyckim zainaugurowali rok 
szkolny w placówkach powiatowych. 
W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
w Pyrzycach uczniów, nauczycieli i ro-
dziców powitał Wicestarosta Jarosław 
Stankiewicz, a w Zespole Szkół Nr 2 
RCKU w Pyrzycach Starosta Wiktor To-
łoczko. Włodarze Powiatu zwracając się 
do społeczności szkolnych wyrażali prze-
konanie, że okres wakacji został dobrze 
wykorzystany przez uczniów i wypoczęci 

przystąpią do nauki. Nowy rok szkolny, 
to czas nauki, ale również czas realizacji 
marzeń i planów każdego ucznia. Wspól-
ną troską władz Powiatu Pyrzyckiego, 
dyrektorów szkół i nauczycieli jest syste-
matyczna poprawa warunków do nauki, 
rozwijania uzdolnień i zainteresowań 
uczniów oraz dobre przygotowanie absol-
wentów do dalszego kształcenia. Wszyst-
kim rozpoczynającym i kontynuującym 
naukę w nowym roku szkolnym życzymy 
wielu sukcesów w nauce, a także wielu 
możliwości rozwijania swoich zaintereso-
wań oraz pasji artystycznych, sportowych 
i naukowych.       
   A.J. i W.B.D.

NOWY ROK SZKOLNY

 10 września w Szkole 
Podstawowej w Boleszkowi-
cach odbyło się uroczyste wrę-
czenie aktów nadania stopnia 
nauczyciela dyplomowanego. 
Akt ten otrzymało 74 nauczy-
cieli z powiatów gryfińskiego, 
myśliborskiego i pyrzyckiego. 
W uroczystości udział wzię-
li Zachodniopomorski Kurator 

Oświaty Maciej Kopeć, II 
Zachodniopomorski Wice-
kurator Oświaty Katarzyna 
Koszewska, przedstawicie-
le Delegatury w Chojnie, 
Starosta Pyrzycki Wiktor 
Tołoczko, a także licznie 
przybyli dyrektorzy jedno-
stek oświatowych oraz na-
uczyciele. Akty otrzymało 
czworo nauczycieli z jed-
nostek oświatowych podle-

głych Powiatowi: Grażyna Wy-
braniec z ZS Nr 2 RCKU, Żaneta 
Musiała-Gronowicz z ZS Nr 1, 
Anna Dębek ze SOSW oraz Piotr 
Olech dyrektor Powiatowego 
Międzyszkolnego Ośrodka Spor-
towego i jednocześnie nauczy-
ciel w-f  w Szkole Podstawowej 
Nr 2.
              W.B.D.

POSZERZA SIĘ GRONO
 NAUCZYCIELI DYPLOMOWANYCH

  Od 1 wrze-
śnia 2007 r. obo-
wiązki dyrektora 
Domu Dziecka 
w Czernicach zo-
stały powierzo-
ne Zdzisławowi 
Wudarczykowi. 
Zastąpił on Ilo-
nę Stankiewicz, 

która zrezygnowała z pracy w tej placówce i odeszła na 
własną prośbę do Zespołu Szkół w Kozielicach. Na uro-
czystym spotkaniu Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko 
podziękował Ilonie Stankiewicz za dotychczasową pracę 
wychowawcy i pełnienie funkcji dyrektora. Równocze-
śnie powitał na tym stanowisku Zdzisława Wudarczyka, 
który już wcześniej, do roku 2001 był dyrektorem Domu 
Dziecka.                           
           W.B.D.

NOWY DYREKTOR DOMU 
DZIECKA W CZERNICACH
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NASZ POWIATAKTUALNOŚCI

 Obecnie Dom Dziecka mieści 
się w zabytkowym budynku pochodzą-
cym z 1913 roku. Jego stan techniczny 
pozostawia wiele do życzenia. Właściwie 
konieczne jest przeprowadzenie gruntow-
nego remontu. Z racji tego, że budynek 
jest pod ochroną konserwatorską kosz-
ty remontu byłyby olbrzymie. Dla 33, 
zamieszkujących tam wychowanków, 
obiekt jest zbyt duży i nawet po remoncie 
nie spełniałby standardów określonych 
w ustawie o pomocy społecznej. Jedno-
cześnie położenie placówki w małej wsi, 
bez dostępu do placówek oświatowych, 
sportowych i kulturalnych, ogranicza 
możliwości rozwojowe dzieci. Odchodzi 
się już od prowadzenia wielkich domów. 
Bardziej odpowiednie są domy, w któ-
rych przebywa kilkunastu wychowan-
ków. Stąd też dyrekcja Domu Dziecka 

w porozumieniu  z  Zarządem 
Powiatu przystąpiła do progra-
mu „Osiąganie standardów usług 
w placówkach opiekuńczo-wy-
chowawczych na lata 2008-2010”. 
W ramach tego programu przewi-
duje się wybudowanie trzech no-
wych wolnostojących budynków 
o powierzchni 260 metrów kwa-
dratowych każdy. Budynki powin-
ny stać na osobnych działkach, 
mających powierzchnię od 10 do 
15 arów. W jednym domu będzie 
mieszkało 14 wychowanków. Środki na re-
alizację programu będą pochodziły w 50 % 
z budżetu państwa. Pozostałą część bę-
dzie stanowić, między innymi zysk ze 
sprzedaży budynku w Czernicach i dota-
cja z budżetu powiatu. Burmistrz Lipian 
zadeklarował przekazanie za symbolicz-

ną złotówkę działki budowlanej. Nieste-
ty jest to tylko jedna działka, poza tym 
Urząd Wojewódzki, współfinansujący 
projekt, optuje za lokalizacją w Pyrzy-
cach, ze względu na szersze możliwości 
rozwojowe dzieci. Zakończenie realiza-
cji projektu zaplanowano na rok 2010. 
    W.D.

ZMIANA SIEDZIBY DOMU DZIECKA W CZERNICACH

 W dniu 2 września na placu 
przy kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej 

w Pyrzycach odbyła się uroczysta Msza 
św. dziękczynna za tegoroczne plony, 

koncelebrowana przez księdza bp. 
Mariana Błażeja Kruszyłowicza. 
W Mszy św. uczestniczyli posłowie, 
przedstawiciele władz wojewódz-
kich, samorządowych, służb mundu-
rowych oraz uczelni wyższych na-
szego województwa. Przed Mszą św. 
zostały zaprezentowane przez dele-
gacje rolników z poszczególnych pa-
rafii - wieńce dożynkowe. Starosto-
wie dożynek: Danuta Gołębiowska 

i Karol Radziuk złożyli na ręce księdza 
biskupa chleb wypieczony z tegorocz-
nego ziarna. Podczas uroczystości Wice-
wojewoda Zachodniopomorski Marcin 
Sychowski, Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko oraz Burmistrz Pyrzyc Kazimierz 
Lipiński,  podziękowali rolnikom za trud 
wkładany w pracę na roli. Nie zabrakło 
tradycyjnego dzielenia się chlebem naj-
ważniejszego symbolu dożynek, symbolu 
dostatku, sytości i obfitości.
      P.L.

DOŻYNKI DIECEZJALNO-POWIATOWE

 Uroczystości dożynkowe, świę-
to plonów, to jedno z najpiękniejszych 
polskich świąt. To święto radosne, pra-
stara uroczystość głęboko zakorzeniona 
w polskiej kulturze i w kulturze polskiej 
wsi. Święto plonów to kontynuacja i ślad 
dawnych obrzędów mających zapewnić 
urodzaj w przyszłym roku. 
2 września w Kozielicach odbyły się 
Gminne Uroczystości Dożynkowe. Orga-
nizatorzy przewidzieli dla mieszkańców 
Gminy Kozielice szereg atrakcji. W wielu 
przygotowanych konkursach i turniejach 

sportowych licznie uczestniczyli 
młodzi i dorośli mieszkańcy gminy. 
Dużym zainteresowaniem cieszy-
ła się loteria fantowa, tutaj nie było 
przegranych, każdy los wygrywał. 
Jak to na uroczystościach dożynko-
wych bywa, nie zabrakło konkursu 
na najładniejszy wieniec dożynkowy. 
Najładniejszym wieńcem, okazał się 
wieniec z Sołectwa Tetyń. Dożynki 
zwieńczyła wspólna zabawa ludowa.
   W.B.D.

DOŻYNKI GMINNE W KOZIELICACH

 Zakończyło się kolejne szkole-
nie w klubie pracy. Zorganizowane zo-
stało w ramach realizacji projektu „In-
westycje w kwalifikacje deficytowe”. Tak 
wesołej grupy jeszcze nie było. Wszyscy 
naprawdę świetnie się bawiliśmy. Oprócz 
zabawy była też nauka. Ćwiczyliśmy za-
chowania asertywne, twórcze myślenie, 
pozytywny stosunek do siebie. Z wielką 
uwagą obserwowałam przemiany w gru-
pie. Z ludzi niejednokrotnie przygnębio-
nych i smutnych uczestnicy zmieniali się 

w bardziej śmiałych i pewniej patrzących 
w przyszłość. Tutaj mogli oderwać się od 
swoich problemów, choć na te parę godzin 
i spojrzeć na siebie z innej perspektywy 
niż ta, do której przywykli. To wyzwa-
la inne sposoby działania, inne motory 
postępowania. Przez cały okres trwania 
szkolenia dbał o nas pan Adam Wiejaczka 
– właściciel Restauracji „Corona”, który 
przygotowywał pyszne ciasto do kawy 
oraz dania obiadowe. Ostatnie spotkanie 
uświetnił wspaniałymi tortami. Uczestni-

cy szkolenia byli zachwyceni. W praw-
dzie panie z pewnym niepokojem zaczęły 
mówić o kaloriach, to jednak nie skrywały 
swego zadowolenia. Wszystkim dziękuję 
za udział i zaangażowanie.  
Osoby, które chciałyby uczestniczyć 
w następnych zajęciach klubu pracy pro-
simy o zgłoszenie się do pani Anny No-
wysz, pok. nr 3, tel. 091 570 10 66 wew. 
229. 
     A.N.

KLUB PRACY W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY
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AKCJE SPOŁECZNE/WYDARZENIA

          
 W Powiatowym Urzędzie Pracy    
           działa poradnictwo zawodowe. Zaj-  
mują się nim Alicja Pajor-Kubicka i  Anna 
Nowysz. Osoba bezrobotna może u nich 
uzyskać informacje na temat: podwyższe-
nia, lub zmiany kwalifikacji zawodowych, 
informacji o zawodach, metod poszuki-
wania pracy, kontaktów z pracodawcą, 
pisania CV i listów motywacyjnych, pla-
nowania kariery i rozwoju zawodowego. 
Doradcy przeprowadzają również testy 
preferencji i predyspozycji zawodowych, 
warsztaty poszukiwania pracy dla ab-
solwentów szkół zawodowych średnich 
i wyższych oraz zajęcia aktywizujące 
w ramach Klubów Pracy. Ponadto moż-
na uzyskać informacje na temat aktualnej 
sytuacji na rynku pracy i zawodów przy-
szłości. Doradcy pomagają osobom bez-
robotnym w dokonaniu właściwego wy-
boru kierunku szkolenia odpowiedniego 
do predyspozycji, umiejętności oraz typu 
osobowości i potrzeb rynku (dokonują 
ostatecznej rekrutacji na szkolenia propo-
nowane przez PUP).Z usług poradnictwa 
korzystają osoby bezrobotne i poszu-
kujące pracy (w tym niepełnosprawne). 
W okresie od stycznia do sierpnia bie-
żącego roku z usług doradców zawodo-
wych skorzystało 619 osób. Doradcy 
udzielili porad i informacji zawodowych, 
zorganizowali również spotkania z mło-
dzieżą szkolną oraz przeprowadzili in-
dywidualne rozmowy doradcze. Często 
klienci poradnictwa nie są zarejestrowani 
w Urzędzie Pracy, potrzebu-
ją  oni jednak pomocy, informacji  
w  zakresie poruszania się po rynku  
pracy,  wyboru  zawodu oraz  kierunku 

studiów i  uczelni, oczekują również po-
mocy przy wyborze odpowiednich kur-
sów zgodnych z ich zainteresowaniem 
i realiami rynku pracy.  Pomoc taka jest im 
również udzielana. Reasumując wszyst-
kie osoby potrzebujące doradztwa zawo-
dowego mogą liczyć na wsparcie i pomoc 
naszych wykwalifikowanych doradców.  
W naszym urzędzie funkcjonuje również 
pośrednictwo pracy, którego celem jest 
gromadzenie ofert pracy, wydawanie skie-
rowań, kontakty z pracodawcami, praca 
z klientem. Rok 2007 dla pośrednictwa 
jest nowym wyzwaniem, ponieważ zosta-
ły wprowadzone nowe standardy pracy, 
mające na celu ścisłą współpracę między 
pracodawcą, urzędem, bezrobotnym oraz 
każdym zainteresowanym. W związku 
z tym organizujemy więcej giełd pracy, 
zwielokrotniliśmy również wizyty u pra-
codawców. Biorąc pod uwagę aktualny 
rynek pracy i duży ubytek wykwalifiko-
wanej siły roboczej zaostrzyliśmy proce-
dury odmowy-rezygnacji z proponowa-
nego zatrudnienia. Dziennie udzielamy 
porad i pomocy dla kilkudziesięciu osób. 
Jednym z wielu zadań urzędu jest orga-

nizacja giełd pracy, których celem jest 
pomoc pracodawcy i osobie chcącej zna-
leźć zatrudnienie. W tym roku 80 osób 
skorzystało z zaproszenia na giełdy pracy, 
w efekcie 50 % z nich znalazło zatrudnie-
nie. W dniu 22 sierpnia 2007 r. w naszym 
urzędzie zorganizowano giełdę pracy, 
której uczestnikiem były firmy z Chojny: 
Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyj-
ne POMOT Sp. z o.o. i Wielobranżowe 
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe 
PROGRES Sp. z o.o. W spotkaniu uczest-
niczyli: Krzysztof Siatka – reprezentujący 
firmę PROGRES, Czesław Bąk – repre-
zentujący firmę POMOT, Paweł Retecki 
– reprezentujący Powiatowy Urząd Pracy 
w Pyrzycach oraz 5 osób bezrobotnych 
i 2 osoby poszukujące pracy. Spotkanie 
rekrutacyjne przeprowadzono na stano-
wiska: spawacz CO2, ślusarz, kierowca 
samochodu ciężarowego (wymagane pra-
wo jazdy kat. C+E). Wszyscy uczestnicy 
spotkania zadeklarowali chęć zatrudnie-
nia na przedstawionych przez pracodaw-
cę warunkach wynagrodzenia oraz gwa-
rancji przewozu od miejsca zamieszkania 
do zakładu pracy. Zostały wydane karty 
referencyjne, z którymi osoby zgłosiły się 
w Chojnie 30 sierpnia 2007 r. i dopełniły 
formalności dotyczących zatrudnienia. 
 Osoby, które chciałyby uczestni-
czyć w kolejnej giełdzie pracy proszone są 
o zgłoszenie się do Powiatowego Urzędu 
Pracy w Pyrzycach przy ul. Dworcowej 
23, pok. nr 1 (pośrednictwo pracy) lub 
pod numerami telefonu: 091 570 01 32, 
091 570 07 90, 091 570 10 66 wew. 213. 
    P U P

JAK PRACUJĄ POŚREDNICY I DORADCY ZAWODOWI

 W dniu 26 sierpnia 2007 roku 
w amfiteatrze w Lipianach o godz. 
12:00 odbyły się uroczystości Gmin-
nych Dożynek. Starostami dożynek 
byli Pani Blandyna Różewska i Pan 
Stanisław Brylewski. Mszę św. od-
prawił ksiądz Janusz Mieszkowski.                                 
W uroczystych obchodach uczestniczy-
li mieszkańcy Lipian, a także zaprosze-
ni goście m.in. Wicestarosta Pyrzycki 
Jarosław Stankiewicz oraz Burmistrz 
Pyrzyc Kazimierz Lipiński. Po Mszy 
św. Burmistrz Lipian Krzysztof Bogu-
szewski wraz z Przewodniczącym Rady 
Miejskiej Mariuszem Przybylskim 
dzielili się chlebem dożynkowych ze 
wszystkimi zebranymi na uroczystości.
Podczas dożynek odbył się konkurs na 
„Najładniejszy wieniec dożynkowy”, 
którego zwycięzcą została Pani Kry-
styna Gołębiowska z Sołectwa Jedlice.

UMiG Lipiany

DOŻYNKI GMINNE 2007 W LIPIANACH

 W dniu 8 września 2007 roku 
w Barlinku w centrum miasta odbyły się 
po raz pierwszy Targi Inicjatyw Lokalnych 
i Awangardowych (TILIA) organizowane 
przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”. 
Na targach prezentowali się wytwórcy, go-
spodarstwa agroturystyczne, firmy z 9 gmin 
będących członkami stowarzyszenie. Gminę 
Lipiany reprezentowały: LOK Klub Łącz-
ności w Lipianach, Lipiański Klub Motoro-
wy Partyzanci, który zaprezentował się na 
rynku głównym i zdobył miano najlepszej 
atrakcji tegorocznych targów, zespół mu-
zyczny działający przy Kole PTTK w Lipia-
nach, a także Longin Juszko i Jerzy Szew-
czyk prezentujący swoje rzeźby. Podczas 
targów zaprezentowano firmy działające na 
terenie naszej gminy, a także Radio VOX 
FM. Targi i lipiańskie stoiska cieszyły się 
dużym zainteresowaniem zwiedzających.

UMiG Lipiany

TARGI INICJATYW 
LOKALNYCH
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WYDARZENIA

 W piątek wieczorem 24 sierp-
nia 2007 roku Krzysztof Boguszew-
ski Burmistrz Lipian wraz z panem 
Uwe Wriedena Burmistrzem Wietzen-
dorf dokonali uroczystego otwarcie 
III Turnieju Miast Lipiany – Wietzen-
dorf 2007. Impreza ta organizowana 
jest od 2005 roku. Mieszkańcy Lipian 
i naszej partnerskiej gminy uczestniczy-
li w różnych zawodach sportowych. W 
tym roku rywalizowali w konkurencjach: 
wędkarstwo, piłka nożna i plażowa, cross 
rowerowy oraz regaty. Rozpoczęcie tur-

nieju uświetniła swoim 
występem legendar-
na polska grupa PAPA 
DANCE. Muzycy za-
prezentowali repertuar 
ze swojej nowej płyty, 
jak i dawne przeboje. 
Koncert zgromadził w 
amfiteatrze wielu miesz-
kańców i fanów grupy.
             UMiG Lipiany

TURNIEJ MIAST 

 Pyrzycki Szpital, jak wiele pla-
cówek służby zdrowia w kraju boryka 
się z problemami natury finansowej. 
Temat ten jest powszechnie znany, jed-
nakże władze Szpitala Powiatowego 
w Pyrzycach wraz z organem założy-
cielskim dołożyły wszelkich starań, aby 
poprawić funkcjonowanie oraz wygląd 
jednostki. Przeprowadzono trzy duże in-
westycje, które były możliwe dzięki środ-
kom pozyskanym z Unii Europejskiej 
w ramach Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, 
kontraktu wojewódzkiego, powiatu oraz 
środkom z budżetu państwa jak rów-
nież środkom szpitala. Przeprowadzając 
te inwestycje kierowaliśmy się głównie 
troską i dobrem leczonego w naszej jed-
nostce pacjenta. Inwestycje mają na celu 
podniesienie standardu pobytu pacjenta, 
jak również jakości świadczonych usług 
poprzez zwiększenie zakresu diagnosty-
ki i sposobów leczenia oraz rehabilitacji.  
Pierwszy projekt pod nazwą „Termomo-
dernizacja budynku głównego Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach” rozpoczę-
to w marcu 2006 r., ukończono w grud-
niu 2006 r. Inwestycję zamknięto kwotą 
2 412 954 zł, z czego środki z Unii Eu-
ropejskiej w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Re-
gionalnego stanowiły 1 775 456 zł, środ-
ki z budżetu państwa 236 727 zł, środki 
otrzymane z budżetu powiatu 347 700 
zł. Termomodernizacja szpitala objęła 
swoim zakresem budynek główny, por-
tiernię oraz prosektorium, gdzie wykona-
no docieplenie ścian zewnętrznych wraz 
z elewacją, wymianę okien drewnianych 
na PCV, wymianę drzwi zewnętrznych 
i wewnętrznych, ocieplenie stropu, ocie-
plenie sufitu od spodu, wymianę para-
petów i gzymsów, wymianę pokrycia 
dachowego, wymianę całej instalacji 
centralnego ogrzewania. Zainstalowane 
zostały klapy oddymiające oraz wyko-

nano podesty schodów zewnętrznych, 
chodnik wyłożono polbrukiem. Dzięki 
przeprowadzeniu tej inwestycji polepszył 
się komfort pobytu pacjentów w szpitalu 
oraz zostały znacznie ograniczone kosz-
ty związane z utrzymaniem budynków.
Drugi projekt, który wykonał szpital nosił 
nazwę „Zakup aparatury i specjalistycz-
nego sprzętu medycznego dla Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach”. Realizację 
projektu rozpoczęto w czerwcu 2006 r., 
natomiast zakończono w kwietniu 2007 r. 
Projekt miał na celu doposażenie szpita-
la w specjalistyczny i nowoczesny sprzęt 
medyczny. Koszt całkowity inwestycji 
wyniósł 2 597 247,44 zł. Środki z Unii 
Europejskiej w ramach ZPORR to 1 848 
485,87 zł, dofinansowanie z budżetu pań-
stwa wyniosło 246 464,78 zł, dofinanso-
wanie projektu przez powiat wyniosło 
387 657,00 zł. W ramach projektu zaku-
piono między innymi laparoskop chirur-
giczny, służący do wykonywania operacji 
poprzez sondę, bez rozcinania powłok 
brzusznych. Zabiegi wykonywane taką 
metodą powodują mniejszą ingerencję 
w organizm, niż przez tradycyjne cięcie. 
Operacja taka umożliwia krótszy pobyt 
pacjenta w szpitalu, większy komfort le-
czenia i zmniejsza możliwość zakażeń, 
stąd jest pod każdym względem bezpiecz-
niejsza dla pacjenta. Wśród zakupionych 
nowoczesnych urządzeń znalazły się 
aparaty USG, RTG, EKG, zestaw do 
wideoendoskopii, stół operacyjny, re-
spirator, kardiostymulator, inkubator 
i inny sprzęt pomocniczy. Znacznie 
poprawiło się wyposażenie w sprzęt 
rehabilitacyjny. Oprócz urządzeń do 
ćwiczeń szpital posiada aparat do te-
rapii polem magnetycznym, znajdują-
cy zastosowanie w leczeniu różnych 
schorzeń ortopedycznych, neurolo-
gicznych oraz w zaburzeniach ukła-
du krążenia. Magnetoterapia może 
być stosowana z szerokim margine-

sem bezpieczeństwa u wielu pacjentów, 
u których inne zabiegi fizykalne są prze-
ciwwskazane. Inne urządzenia pozwalają 
na prowadzenie terapii ultradźwiękami, 
impulsowym polem magnetycznym wiel-
kiej częstotliwości, elektroterapii, kriote-
rapii, fototerapii oraz terapii laserowej.
Trzeci projekt pod nazwą „Budowa pochyl-
ni z zadaszeniem dla karetek sanitarnych 
oraz ciągiem komunikacyjnym w Szpita-
lu Powiatowym w Pyrzycach”. Wysokość 
kosztów inwestycji, to suma 234 874 zł, 
a kwota dofinansowania, którą szpital po-
zyskał w ramach kontraktu wojewódzkie-
go to 138 000 zł. Niniejszy projekt został 
zrealizowany zgodnie z programem woje-
wódzkim pn.: „Strategia sektorowa w za-
kresie ochrony zdrowia Województwa Za-
chodniopomorskiego”, przyjęty uchwałą 
Nr XXIV/226/01 Sejmiku Wojewódz-
twa Zachodniopomorskiego z dnia 
28 września 2001 r. W ramach niniej-
szego projektu wykonano podjazd dla 
karetek oraz podjazd dla osób niepełno-
sprawnych. Powyższa inwestycja jest 
zaczątkiem lokalizacji przyszłej Izby Ra-
tunkowej, która zastąpi obecnie funkcjo-
nującą Izbę Przyjęć i będzie przeniesiona 
z pomieszczeń piwnicznych. Zmiana 
ta to krok w kierunku przystosowywa-
nia jednostki do wymogów unijnych ja-
kie będą obowiązywały od 2012 roku.

SZPITAL POWIATOWY W PYRZYCACH PRZYSTOSOWUJE SIĘ 
DO WYMOGÓW UNIJNYCH



NASZ POWIAT

 www.pyrzyce.pl    6   naszpowiat@pyrzyce.pl

WYDARZENIA

 
 W dniu 4 wrześnie 2007 roku 
podczas apelu inaugurującego rok szkol-
ny w Zespole Szkół w Lipianach Bur-
mistrz Lipian Krzysztof Boguszewski 
wręczył Mariuszowi Michalskiemu 
nagrodę dla najlepszego maturzysty 
w roku szkolnym 2006/2007. W tym 
roku najlepszy maturzysta otrzymał kom-
puter przenośny, który Gmina Lipiany 
otrzymała od Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego Norberta Obryc-
kiego, na podstawie uchwały Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskie-
go. Burmistrz wystąpił z propozycją do 
Marszałka Województwa o przyznanie 
naszej gminie komputera przenośnego, 
uzasadniając, że komputer ten zostanie 

przekazany dla tegorocznego najlepsze-
go maturzysty. Mariuszowi Michalskie-
mu składamy najserdeczniejsze życzenia 
i życzymy powodzenia w dalszym etapie 
zdobywania wiedzy i w życiu osobistym.
   UMiG Lipiany

LAPTOPY DLA UZDOLNIONEJ MŁODZIEŻY

 W dniu 15 września 2007 roku 
na terenie Klubu Łowieckiego „Nem-
rod” odbyło się Pożegnanie Lata zorga-
nizowane przez Polski Związek Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów, przy 
pomocy Burmistrza Lipian Krzysztofa 
Boguszewskiego. Członkowie związ-
ku spędzili sobotni dzień na tańcach, 
wspólnych zabawach: przeciąganie 
liny, rzut piłeczką i wyścigi w workach. 
Każdy z obecnych skosztowała pieczo-
nego udka, kaszanki i smakowitego 
ciasta
           UMiG Lipiany

POŻEGNANIE LATA POL-
SKIEGO ZWIĄZKU EME-

RYTÓW, RENCISTÓW 
I INWALIDÓW

 1 września na placu folwarcz-
nym Ogrodu Dendrologicznego w Prze-
lewicach odbyły się IV Wojewódzkie Dni 
Pszczelarza. Uroczystość rozpoczęła się 
korowodem pocztów sztandarowych, de-
legacji kół pszczelarzy i  przedstawicieli 
władz samorządowych oraz zaproszo-
nych gości. Korowód przemaszerował 
z placu folwarcznego do Kościoła. p.w. 
MB Królowej Polski w Przelewicach. 
Po Mszy Świętej celebrowanej przez ks. 
proboszcza kanonika Zygmunta Wawsz-
czaka i ks. proboszcza Romana Dutko 
korowód przemaszerował na plac fol-
warczny, gdzie zasadzono symboliczne 
drzewo lipy na zabytkowej alei lipowej, 
a także poświęcono nowotworzony Skan-
sen infrastruktury pszczelarskiej. Uro-
czystego otwarcia IV Wojewódzkich Dni 
Pszczelarza dokonali Wójt Gminy Prze-
lewice Marek Kibała, Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko oraz Prezydent Polskie-
go Związku Pszczelarzy Tadeusz Sabat 
witając wszystkich przybyłych gości. 
W trakcie obchodów Prezes Wojewódz-

kiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie 
Mieczysław Ukleja wręczył zasłużonym  
pszczelarzom wyróżnienia i odznaczenia. 
Zebrani mieli okazję wysłuchać wykła-
dów, które wygłosili: prof. Tadeusz Gry-
giel nt. „Produkty pszczele w naturalnej 
terapii, a zdrowie człowieka” oraz dr 
Jaromir Palusiński nt. „Możliwości do-
finansowania działalności pszczelarskiej 
ze środków unijnych”. Podczas imprezy 
można było zwiedzać stoiska pszczelarzy, 
oranżerię wraz z przygotowaną wystawą 
obrazów Ireneusza Czaboćko, Wioletty 
Kubickiej i Doroty Boreckiej oraz Ogród 
Dendrologiczny. Na placu folwarcznym 
odbywała się degustacja przepysznych 
miodów prosto z pasiek. Uroczystość 
uświetnił występ skrzypaczki Dagmary 
Domagały oraz występy zespołów arty-
stycznych: wystąpił przelewicki zespół 
„Jutrzenka” oraz zespół „The Paukers” 
z Pyrzyckiego Domu Kultury”. Na zakoń-
czenie odbyła się zabawa taneczna, którą 
poprowadził zespół „Retro” z Płońska.
   A.G. W.B.D.

IV WOJEWÓDZKIE DNI PSZCZELARZA 2007

 Dnia 21 sierpnia 2007 r. 
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy 
w Przelewicach odbyło się szkolenie dla 
organizacji pozarządowych i przedsię-
biorców. Tematyka szkolenia obejmowa-
ła podstawową wiedzę dotyczącą przy-
gotowania i zasad wdrażania projektu 
pod kątem wymogów Unii Europejskiej. 
Wykładowcą pierwszej części był pan 
Urban Kuza przedstawiciel Regionalne-
go Ośrodka EFS - Stowarzyszenia Roz-
woju Regionalnego POMERANIA. Jego 
wystąpienie dotyczyło m.in. cyklu życia 
projektu, jego promocji, monitoringu 
i ewaluacji. W drugim bloku tematycz-

nym dr Piotr Ostrowski przedstawił ofer-
tę firmy Europrojekty Consulting Ltd, 
skierowaną dla mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Wszyscy uczestnicy 
szkolenia otrzymali bezpłatne materiały 
informacyjne. Ponadto w trakcie spotka-
nia poruszono również sprawy dotyczące 
współpracy pomiędzy Gminą, a organiza-
cjami pozarządowymi oraz przedstawiono 
projekt uchwały o programie współpracy 
na rok 2008. Podczas dyskusji uczestnicy 
wykazali duże zainteresowanie tematyką 
spotkania i wyrazili chęć uczestnictwa 
w kolejnych tego rodzaju szkoleniach.
 A.G.

WYBORY KRÓLOWEJ
 SPIŻARNI 2007 

 W dniach 7 i 8 września br. 
odbyły się w Barlinku Targi Inicjatyw 
Lokalnych i Awangardowych oraz Poże-
gnanie Lata 2007, podczas których do-
konano wyboru Królowej spiżarni 2007. 
Reprezentanci 9 gmin obszaru Lokalnej 
Grupy Działania Stowarzyszenia „Lider 
Pojezierza” walczyli o tytuł  Ochmistrzy-
ni Śpiżarni 2007. Punktowane były po-
trawy: gulasz domowej roboty, gołąbki 
domowej roboty, placek ze śliwkami oraz 
estetyka stoiska. Z Gminy Przelewice 
w konkursie uczestniczyły panie: Bożena 
Fiszer i Krystyna Dembowska. Komisja 
konkursowa, po dokonaniu oceny przy-
gotowanych przez uczestniczki konkursu 
produktów, na Królową Spiżarni 2007 jed-
nomyślnie wybrała panią Bożenę Fiszer, 
której w przygotowaniu wyróżnionych 
produktów dopomogła pani Krystyna 
Dembowska. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów w dziedzinie kulinarnej!
    A.G.

SZKOLENIE DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I MSP
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 Zapięte pasy bezpieczeń-
stwa w momencie wypadku drogo-
wego to najczęściej jedyna szansa na 
przeżycie. Od stycznia do sierpnia br. 
na drogach powiatu wydarzyło się 
255 kolizji drogowych; 44 wypadki, 
w których 12 osób poniosło śmierć, 
a 56 osób zostało rannych. Liczby te 
mogłyby być znacznie mniejsze gdy-
by wszystkie osoby uczestniczące 
w tych zdarzeniach miały zapięte 
pasy bezpieczeństwa. Mając na uwa-
dze bezpieczeństwo miesz-
kańców Powiatu Pyrzyckiego 
w dniach 3-5 września odbył 
się pokaz urządzenia „Symu-
lator zderzeń”. Urządzenie 
wykorzystywane jest do pre-
zentacji skuteczności działa-
nia pasów bezpieczeństwa. 
O ich skuteczności mogli 
przekonać się mieszkańcy 

powiatu, uczniowie Zespołu Szkół 
Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 Rol-
nicze Centrum Kształcenia Usta-
wicznego w Pyrzycach, a także 
uczniowie Zespołu Szkół w Lipia-
nach. Celem prezentacji było za-
chęcenie wszystkich jeżdżących 
samochodami do powszechnego 
stosowania pasów bezpieczeń-
stwa, co mamy nadzieję się udało.
   W. B . D .

BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO

 W piątek 25 sierpnia w miej-
scowości Bielice odbyło się uroczyste 
otwarcie drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Bielice – Swochowo. Wśród 
zaproszonych gości, którzy przybyli na 
otwarcie drogi znaleźli się: pan Wojciech 
Kuźmiński dyrektor Wydziału Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska Urzędu Marszał-
kowskiego w Szczecinie, Wicestarosta 
Pyrzycki pan Jarosław Stankiewicz, soł-
tysi Bielic i Swochowa, radni Gminy Bie-
lice oraz osoby bezpośrednio związane 
z budową drogi tj. pan Ryszard Gron-
kowski (projektant), Stefan Kalinowski 
(wykonawca), Andrzej Mielech (in-
spektor). Otwarcie drogi rozpoczęło się 
o godzinie 15:00. Goście, którzy przyby-
li na otwarcie udali się w okolice cmen-
tarza w Bielicach, gdzie zaczynała się 
droga. Wójt Gminy Bielice pan Zdzisław 

Lech Twardowski wystąpił z okoliczno-
ściowym przemówieniem. Głos zabrali 
również Wojciech Kuźmiński, Jarosław 
Stankiewicz, Edward Mocarski Prze-
wodniczący Rady Gminy Bielice oraz 
Stanisław Wądołowski sołtys Bielic.  
W kolejnej części uroczystości ksiądz 
proboszcz poświecił drogę. Po poświę-
ceniu drogi nastąpiło uroczyste 
przecięcie wstęgi. Przebudowa 
drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych Bielice-Swochowo roz-
poczęła się 25 maja 2007 roku, 
a prace nad nią zakończyły się 
31 lipca 2007 r. Przebudowano 
odcinek łączący miejscowości 
Bielice i Swochowo o długości 
3 km. Całkowity koszt przebu-
dowy drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych Bielice-Swochowo 

wyniósł 685 768 tys. zł, w tym dofinan-
sowanie z Urzędu Marszałkowskiego, 
które wynosiło 1/3 kosztów inwestycji. 
Głównym wykonawcą robót była firma 
EMULEX ze Stargardu Szczecińskiego, 
która wykonała roboty budowlane zgod-
nie z projektami budowlanymi, przepisa-
mi i obowiązującymi Polskimi Normami.

 Po wielu latach funkcjonowania, 
z obrazu Pyrzyc zniknie widok Odlewni 
Żeliwa przy ulicy Sikorskiego. Zakład będący 
własnością firmy BS System w Stargardzie Szcze-
cińskim z dniem 11 września 2007 r. wstrzymuje 
całkowicie produkcję, a całkowita rozbiórka obiek-
tów nastąpi do końca 2007 r. Firma BS System 
nie rezygnuje jednak z produkcji wyrobów meta-
lowych, dalsza produkcja będzie kontynuowana 
w nowo otwieranej odlewni w Stargardzie, tam 
też znajdzie zatrudnienie część dotychczasowych 
pracowników odlewni. Jak wynika z informacji 
przekazanych przez BS System decyzja o likwi-
dacji zakładu w Pyrzycach została podyktowana 
między innymi względami związanymi z ochro-
ną środowiska, koszty związane z modernizacją 
i przystosowaniem do wymogów prawa ochrony 
środowiska są tak znaczne że z ekonomicznego 
punktu widzenia zasadnym jest uruchomienie no-
wego nowocześniejszego zakładu w miejscu gdzie 
nie będzie protestów związanych z uciążliwością 
zakładu.

     R.M.

 W czasie, kiedy nie potrafi-
my wyobrazić sobie naszego życia bez 
przenośnych urządzeń elektronicznych, 
telefonów komórkowych, odtwarzaczy 
i innych przedmiotów zasilanych bate-
riami i akumulatorami, zasadnym jest 
pytanie czy korzystając z nich nie szko-
dzimy środowisku? Bezpośrednio nie, 
ale pośrednio na pewno tak. Dlaczego 
szkodzimy? Zużyte baterie zazwyczaj 
trafiają do pojemnika na odpady komu-
nalne, a powinny zostać unieszkodliwio-
ne. Możliwość selektywnego zbierania 
już niedługo będzie dostępna dla miesz-
kańców powiatu, a to dzięki Pyrzyckiemu 
Przedsiębiorstwu Komunalnemu, które 

przy współpracy z Organizacją Odzysku 
REBA S.A., przystąpiło do selektywnego 
zbierania baterii. Organizacja Odzysku 
jest spółką wyspecjalizowaną w tworze-
niu systemu zbiórki i odzysku baterii oraz 
akumulatorów małogabarytowych, zo-
stała założona przez pięciu największych 
producentów baterii obecnych na polskim 
rynku. Obecnie PPK Pyrzyce przekazało 
pojemniki na baterie do urzędów gmin. 
Trwa ich rozmieszczanie w miejscach do-
stępnych dla mieszkańców. Są to z reguły 
szkoły, urzędy i sklepy. Zbierane będą ba-
terie oznaczone symbolami R (np. R 14), 
F (np. F 15) i S (np. S 10). Popularne „pa-
stuchy elektryczne” zasilane są bateriami 

i te baterie również powinny być uniesz-
kodliwione. Baterie po odebraniu są segre-
gowane i po podzieleniu na poszczególne 
rodzaje są poddawane unieszkodliwieniu. 
Lepiej jest włożyć baterię do pojemnika 
niż ją wyrzucić. Zbieranie zużytych ba-
terii poza efektem ekologicznym może 
przynieść wymierne korzyści, Organi-
zacja Odzysku REBA S.A. na swojej 
stronie internetowej (www.reba.com.pl) 
przedstawia zasady konkursu dla szkół. 
Za każdy kilogram zebranych baterii 
uczestnik otrzymuje punkty, które można 
w dowolnym czasie wymienić na nagrody. 
                           R.M.

UROCZYSTE OTWARCIE

KONIEC ODLEWNI ŻELIWA

SELEKTYWNY ZBIÓR ZUŻYTYCH BATERII



      Jak co roku, a w sumie już od 14 lat,  
 w trzeci weekend września (14, 15 i 16) 
została przeprowadzona kampania znana jako 
„Sprzątanie świata - Polska”. Krajowym koordy-
natorem kampanii jest Fundacja Nasza Ziemia, 
wspomagają ją lokalni organizatorzy między inny-
mi szkoły oraz samorządy gmin i powiatów. Staro-
stwo Powiatowe w Pyrzycach tradycyjnie zakupiło 
ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej, worki i rękawice 
foliowe dla uczestników kampanii. Sprzątanie zo-
stało poprzedzone wywieszeniem plakatów infor-
mujących o kampanii. W kampanii uczestniczyli 
między innymi uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 im. 
Noblistów Polskich w Pyrzycach, Zespołu Szkół 
Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Pyrzycach oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka 
Szkolno– Wychowawczego w Pyrzycach. 
     R.M.

Na zdjęciu widoczni są uczestnicy akcji z Zespołu 
Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach.
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WYDARZENIA

Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna 
w Pyrzycach wznawia 
od października 2007 
r. dyżur Zawodowego 
Kuratora Sądowego. 
W każdy pierwszy wto-
rek miesiąca w godzi-
nach 15- 16 w Poradni 
Psychologiczno-Peda-
gogicznej w Pyrzycach 
ul. Lipiańska 4 pok. 202 
(II p.) kurator zawodo-
wy udziela bezpłatnych 
porad. Osoby zainte-
resowane zapraszamy
  T.M.

DYŻUR 
KURATORA

SPRZĄTANIE ŚWIATA

 W mojej pracy zawo-
dowej, doskonaląc swoją wiedzę 
w ramach samokształcenia, ze-
tknęłam się z książką A. Fauber 
i E. Mazlisch „Jak mówić do dzie-
ci żeby nas słuchały i jak słuchać 
żeby dzieci do nas mówiły”. Po 
jej przeczytaniu,  zauroczona me-
todami  tam „odkrytymi” wiele 
z cennych wskazówek wzięłam dla 
siebie osobiście, a także próbowa-
łam przekazać je rodzicom dzieci 
zgłaszających problemy wycho-
wawcze. Polecałam tę książkę wie-
lu osobom. W 1997 roku w kilku 
Poradniach województwa (wów-
czas szczecińskiego), Fundacja Batore-
go przeprowadzała szkolenie pod kątem 
prowadzenia zajęć z rodzicami „Szkoła 
dla rodziców” w oparciu o tę książkę. 
Kiedy zgłosiłam chęć udziału moich pra-
cowników, dowiedziałam się, że przepro-
wadzenie szkolenia w mojej Poradni jest 
niemożliwe. Drogą nieformalną otrzyma-
łam kontakt do Pani Zofii Śpiewak - re-
alizatorki tych szkoleń. Napisałam do niej 
ciepły list z prośbą o uwzględnienie szko-
lenia w  jeszcze jednej Poradni w małym 
miasteczku. Otrzymałam wówczas odpo-
wiedź, że skoro jest takie zainteresowanie 
i są chętni rodzice, to włączy naszą Porad-
nię do cyklu swoich szkoleń. I tak też się 
stało. Zosia przyjeżdża do nas, już można 
rzec, systematycznie. Po raz kolejny bę-
dziemy Ją gościć w listopadzie br. Tak oto 
rozpoczęłam moją „przygodę” ze szkołą 
dla rodziców. Szkolenie z Zosią Śpiewak 
to dla mnie osobiście wielkie przeżycie.
Zarażona, zakażona i zauroczona metoda-
mi i możliwościami, jakie daje ten warsz-
tat, postanowiłam zorganizować pierwszą 
taką grupę poza Pyrzycami. Warsztaty 
odbyły się w Przedszkolu Publicznym 

w Lipianach. Widząc zaangażowanie ro-
dziców, ich pozytywny odbiór, zorganizo-
wałam w kolejnym roku następną grupę, 
w tym samym mieście. Od tego momentu 
minęło 8 lat. Każdego roku organizuję 
i prowadzę „Szkołę dla rodziców”. Nabór 
odbywa się przez ogłoszenia w różnych 
miejscach: przedszkolach, szkołach, te-
lewizji kablowej oraz podczas prelekcji 
prowadzonych przez pracowników Po-
radni. Dużą pomocą w reklamie „Szkoły 
dla rodziców” są sami rodzice, którzy już 
uczestniczyli w zajęciach, a teraz zachę-
cają swoich znajomych do uczestnictwa 
w warsztatach. Trzy lata temu dołączyła 
do mnie Ania Gliszczyńska – psycholog 
z naszej Poradni, z którą stanowimy ze-
spół. Zajęcia zawsze odbywają się w go-
dzinach popołudniowych i są nieodpłatne 
(to bardzo ważny argument w naszym 
środowisku, gdzie jest duże bezrobocie 
oraz ubogi rynek pracy). Ważne jest tak-
że nastawienie i motywacja uczestników. 
Aby warsztat przyniósł oczekiwany rezul-
tat uczestnicy muszą być gotowi i otwarci 
na nowe metody komunikacji i wprowa-
dzanie zmian. W tym roku poprowadzimy 

w pierwszym półroczu aż dwie 
grupy: w Pyrzycach i Przelewi-
cach. Będzie to po raz pierw-
szy cykl związany z programem 
„Zero Tolerancji” w porozumieniu 
z Centrum Metodycznym Pomocy 
Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Warszawie. Bardzo cenię so-
bie tę formę pracy z rodzicami. 
W pracy poradnianej widzę, że pro-
blemy z dzieckiem swoje podłoże 
mają najczęściej w błędach zwią-
zanych z prawidłową komunika-
cją pomiędzy rodzicami i dziećmi. 
Rodzice chętnie zgłaszają się na 
te warsztaty. Ogromną satysfak-

cję i wielkie zadowolenie mam wówczas, 
gdy słyszę, że stosują metody poznane 
w „Szkole dla rodziców”, że „o dziwo to 
działa”, czują, że mają więcej możliwości 
w kontaktach z dziećmi, a nawet niektórzy 
widzą, że działa to tak samo skutecznie 
w kontaktach ze współmałżonkiem, sze-
fem w pracy oraz innymi ludźmi. Cieszy 
mnie też, gdy widzę, że w kolejnych latach 
są osoby, które powtarzają, co jakiś czas 
uczestnictwo w szkole motywując to tym, 
że chcą teraz zweryfikować swoją wiedzę 
i już nabyte w poprzednich szkoleniach 
umiejętności. Ta grupa rodziców stano-
wi dla nas podczas zajęć żywy dowód 
na to, że te metody są skuteczne. Mamy 
także plany i marzenia w pójściu dalej 
w zakresie podnoszenia umiejętności ko-
munikacyjnych rodziców. Zamierzamy 
poprowadzić kolejny etap: „Rodzeństwo 
bez rywalizacji” , bo i takie szkolenie 
przeprowadziła z nami w ubiegłym roku 
„nasza” już zaprzyjaźniona z Poradnią 
Zosia Śpiewak. Moim i Ani marzeniem 
jest zorganizowanie „Zjazdu Absolwen-
tów” naszej „Szkoły dla Rodziców”. 
    T.M.

SZKOŁA DLA RODZICÓW
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WYDARZENIA

 W dniu 22 czerwca tuż przed roz-
poczęciem oczekiwanych wakacji zostało 
oddane do użytku  boisko wielofunkcyjne 
z nawierzchnią poliuretanową przy Ze-
spole Szkół Nr 1 w Pyrzycach. Uroczy-
stego otwarcia oraz symbolicznego prze-
cięcia wstęgi dokonali Starosta Pyrzycki 
Wiktor Tołoczko oraz dyrektor Zespołu 
Szkół Nr 1 Wanda Kłodawska. Boisko, 
a właściwie zespół boisk w rekordowym 
czasie 8 tygodni wykonała Firma Kaszub 

z Kiełpina. Całkowity koszt in-
westycji wyniósł 569 273,31 zł. 
Powiat otrzymał dotację w wy-
sokości 300 000 zł na budowę 
boiska w ramach Kontraktu Wo-
jewódzkiego 2006. Po rozstrzy-
gnięciu przetargu na wykonanie 
boiska pozostały oszczędności, 
które należało wydać na 
rozszerzenie zadania. 
Dzięki temu powstało 
profesjonalne boisko do 
piłki siatkowej plażo-
wej. Zakupiono również 
dodatkowe wyposażenie 

boisk: trybunę składaną na ok. 240 
miejsc oraz trybunę stałą na ok. 60 
miejsc (piłka siatkowa plażowa). 
Zainstalowano nagłośnienie obu 
boisk, wyremontowano oświetle-
nie zewnętrzne na budynku szkoły 
(monitoring w nocy). Zakupiono 
urządzenia do utrzymania czystości 
boisk, osłony na słupki, stanowi-
ska sędziowskie oraz pokrowce na 

trybuny. Od dnia otwar-
cia boisko tętni życiem. 
Podczas wakacji mło-
dzież z terenu Powiatu 
Pyrzyckiego chętnie ko-
rzystała z oddanego do 
użytku obiektu, w godzinach od 
8-21. W tym czasie odbyło się 
również wiele imprez sporto-
wych, np.: I Wakacyjny Turniej 
piłki nożnej, Otwarty Turniej 
w Piłce Siatkowej Plażowej, 
czy też I Otwarty Turniej 
w Streetall’u. Po rozpoczęciu 

roku 
szkolnego w godzinach lekcyjnych 
z boiska korzystają uczniowie
z Zespołu Szkół Nr 1 oraz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Po-
nadto w trakcie roku szkolnego obiekty 
te będą wykorzystywane przez Powiato-
wy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, 

który jest organizatorem wielu imprez 
sportowo-rekreacyjnych. W godzinach 
popołudniowych z boisk mogą korzystać 
wszyscy chętni po uprzedniej rezerwacji. 

     
   A.J. i W.B.D.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PYRZYCACH

 Z dniem 3 września 2007 r. ko-
lejny rok szkolny rozpoczął Powiato-
wy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
w Pyrzycach. Na pierwszej radzie peda-
gogicznej (6 września 2007 r.) ustalono 
kalendarz imprez sportowych na I pół-
rocze dla szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, objętych 
regulaminem współzawodnictwa Woje-
wódzkiego Szkolnego Związku Sporto-
wego w Szczecinie. PMOS wprowadził 
do swojego kalendarza również zawody, 
które wynikają z tradycji sportowych 
naszego powiatu, jak i te wypływające 
z wewnętrznych potrzeb: halowe zawo-
dy L.A. z cyklu Grand Prix, „Król maty” 
- zawody dla młodych adeptów sumo 
i zapasów, „Babie lato” - obejmujące 
zmagania lekkoatletów klas II-VI szkół 
podstawowych, halowy turniej mini piłki 
nożnej dziewcząt szkół podstawowych 

i gimnazjalnych, Pyrzyckie Biegi Uliczne, 
Dni Olimpijczyka, indywidualne zawody 
LA klas III-IV itp. Nowo powstały obiekt 
przy ZS Nr 1 w Pyrzycach, w postaci bo-
iska wielofunkcyjnego sprawił, że PMOS 
może rozszerzyć propozycje imprez dla 
sportu szkolnego Powiatu Pyrzyckiego. 
Siatkówka plażowa od tego roku wpisała 
się w terminarz rozgrywek wszystkich ty-
pów szkół. Nie wykluczone, że streetball 
(koszykówka uliczna), który przyciągnął 
sympatyków tego sportu  podczas wa-
kacji, też znajdzie tu swoją kontynuację. 
Wyobraźmy sobie, że w niedługim czasie 
spełniają się marzenia nauczycieli w-f 
w ZS Nr 1 i nad sztuczną nawierzchnią 
boiska roztoczy się, w okresie jesienno-
zimowym, zadaszenie, zwane potocznie 
„balonem”. A wtedy skorzysta nie tylko 
licealna młodzież podczas zajęć w-f, ale 
szersza grupa osób chcących poruszać 

się, po szkole czy pracy. Będzie to spo-
sobność rozgrywania zawodów utożsa-
mianych z halą: piłka ręczna, siatkowa, 
koszykowa. Zapewne nie pogardzą nią 
lekkoatleci, szlifujący formę na letnie wy-
stępy, którzy chętnie spróbują swoich sił 
na tartanowej nawierzchni, gdy na dwo-
rze śnieg. Wracając zaś do teraźniejszości 
przedstawiamy terminarz najbliższych 
imprez PMOS: Szkolna Liga LA Gim-
nazjada - na stadionie OSiR 19 września 
2007 r., „Babie lato” dla kl. II-VI szkół 
podstawowych - w Kozielicach  25 wrze-
śnia 2007 r., Mini piłka nożna chłopców, 
I rzut - szkoły podstawowe - na stadio-
nie OSiR 28 września 2007 r., Sztafeto-
we Biegi Przełajowe dla wszystkich ty-
pów szkół – w Lipianach 3 października 
2007 r. Zapraszamy na sportowe areny.
    P. O .

NOWY ROK SZKOLNY W PMOS
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OŚWIATA

 
    Stypendium Prezesa Rady Mi- 
 nistrów to forma nagradzania 
zdolnych uczniów szkół średnich. 
 Stypendystą Prezesa Rady Mi-
nistrów może zostać jeden uczeń pu-
blicznej szkoły średniej, który w wyniku 
rocznej klasyfikacji uzyskał najwyższą 
średnią ocen w szkole i spełnił warunki 
do otrzymania świadectwa promocyjnego 
z wyróżnieniem (śr. ocen minimum 4,75). 
Stypendystami zostają także uczniowie 
o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych 
uzdolnieniach, poświadczonych oce-
nami celującymi w jakiejś dziedzinie 
wiedzy i mający co najmniej oceny 
dobre z pozostałych przedmiotów.
 Stypendium przyznaje się 
jednemu uczniowi danej szkoły 
na okres od września do czerwca 
w danym roku szkolnym. Stypen-
dium wypłacane jest w dwóch ratach: 
pierwsza – do 30 listopada, za okres 
od września do grudnia; druga – do 
30 kwietnia, za okres od stycznia do 
czerwca. Stypendium Prezesa Rady 
Ministrów jest wypłacane ze środ-
ków budżetu państwa i wynosi od 

1 września 2004 r. – 258 zł miesięcznie.
 Tegorocznymi stypendystami 
Prezesa Rady Ministrów zostali następu-
jący uczniowie:
1. ALDONA MACIUSZCZAK – uczen-
nica klasy trzeciej Technikum Usługowo-
Gospodarczego, wychowawca mgr inż. 
Maciej Skrzyczewski. W roku szkolnym 
2006/2007 osiągnęła średnią ocen 4,84.
2. ALEKSANDRA LUDWICZAK – 
uczennica klasy III Technikum Archi-
tektury Krajobrazu, wychowawca mgr 
inż. Izabela Kała. W roku szkolnym 

2006/2007 osiągnęła średnią ocen 5,00.
3. DARIUSZ MIACZKOWSKI – 
uczeń klasy drugiej Technikum Ekono-
micznego w Pyrzycach, wychowawca 
mgr Małgorzata Leśniańska. W roku 
szkolnym 2006/2007 osiągnął średnią 
ocen 4,83.
4. EWA FLISIŃSKA – uczennica klasy 
trzeciej Technikum Żywienia i Gospo-
darstwa Domowego, wychowawca mgr 
Krzysztof Pawelczyk. W roku szkolnym 
2006/2007 osiągnęła średnią ocen 4,83.
5. PAULA PRZEWŁOCKA – uczenni-

ca klasy trzeciej Liceum Ogólno-
kształcącego w Pyrzycach, o pro-
filu lingwistyczno-europejskim, 
wychowawca mgr Elżbieta Kulik. 
W roku szkolnym 2006/2007 osią-
gnęła średnią ocen 5,15.
6. MARCIN HAWRYLUK – uczeń 
klasy trzeciej Liceum Ogólnokształ-
cącego w Lipianach, wychowawca 
mgr Dorota Chrobrowska. W roku 
szkolnym 2006/2007 osiągnął śred-
nią ocen 5,29.
                W.B.D.

STYPENDYŚCI PREZESA RADY MINISTRÓW

 17 września w hali Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Pyrzycach odbyła 
się niezwykle miła uroczystość.
 Właśnie tego dnia swoje 60 uro-
dziny obchodził Józef Bronisław Czaboć-
ko, a przyjaciele i koledzy Szacownego 
Jubilata przygotowali z tej okazji benefis.
 W tajemnicy przed głównym ak-
torem, Powiatowy Międzyszkolny Ośro-
dek Sportowy, Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Pyrzycach, Powiatowe Zrzeszenie LZS 
i Gazeta Ziemi Pyrzyckiej postanowili 
uhonorować 60 rocznicę urodzin człowie-
ka, który od zawsze jest związany z Zie-
mią Pyrzycką. Całość nadzorował wielo-
letni przyjaciel Pana Józefa, 
pomysłodawca spotkania Jerzy Goclik.
 Nie zabrakło gości i sympaty-
ków pragnących osobiście złożyć życze-
nia. Oto tylko niektórzy z nich: były poseł 
na Sejm RP Stanisław Kopeć (notabene 
kolega ze szkolnej ławy), Ryszard Litwiń-
czuk Wiceprezes Zachodniopomorskiego 
Zrzeszenia LZS, Marek Mazur członek 
Zarządu Powiatu Pyrzyckiego, Burmistrz 
Pyrzyc Kazimierz Lipiński, wójt gminy 
Kozielice Edward Kiciński. Z dalekiej 
Kanady przybył Stanisław Hawryszko, 
zawitała również spora grupa wychowa-
nek Jubilata. Były czytane horoskopy, re-
cytowano wiersze, śpiewano piosenki. 

A ciekawymi, barwny-
mi opowieściami, ba-
wił przybyłych gości 
główny bohater.
 Z w i e ń c z e -
niem benefisu był siat-
karski mecz pokoleń. 
Po jednej stronie siatki 
zawodniczki pyrzyc-
kiej „Feminy”, po dru-
giej zaś Jego niedawne 
podopieczne, które 
kontynuują zabawę 
w siatkówkę w ZS Nr 
1 w Pyrzycach pod 
okiem Dariusza Gą-
sławskiego. Oczywi-
ście sędzią głównym 
był Józef Czaboćko, 
a pomagał mu Franci-
szek Sokołowski, od 
którego – jak sam po-
wiedział uczył się 
trudnej sztuki sędzio-
wania.
Był czas na kwiaty, 
życzenia i gromkie sto 
lat. Przyłączamy się 
do życzeń, czekając na 
kolejny jubileusz!
            W.B.D.

JUBILEUSZ JÓZEFA B. CZABOĆKO
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Po trzech zgrupowaniach w okresie letnim 
w jakich uczestniczyli najlepsi lekkoatleci 
naszego powiatu (Borowice k/Karpacza; 
Miłków k/Karpacza i Bydgoszcz), przy-
szedł czas na pierwsze starty. I tak w X 
Mityngu Wakacyjnym, rozegranym zaraz 
po obozie kadry województwa zachod-
niopomorskiego, dnia 25 lipca 2007 r. 
w Białogardzie, rekordy życiowe uzyskały 
nasze najlepsze biegaczki. Aneta Walencik 
- Publiczne Gimnazjum Pyrzyce – LKS 
„Spartakus” Pyrzyce w biegu na 1000 m 
uzyskała bardzo dobry czas, będący jej no-
wym rekordem życiowym 3 min. 9,82 s. Jej 
młodsza koleżanka klubowa, uczennica tej 
samej szkoły Amelia Wojciechowska, nie 
tylko poprawiła swój rekord życiowy, ale 
jednocześnie uzyskał pierwszy raz trzecią 
klasę sportową - rezultatem 3 min. 11,26 
s. Tydzień później 1 września 2007 r. na 
stadionie w Policach, na odbywającym się 
Polsko–Niemieckim Mityngu Lekkoatle-
tycznym pod hasłem „Wspólna Królowa 
Sportu 2007”, Aneta Walencik wygra-
ła bieg młodziczek na 1000 m w czasie 
3 min 12,92 s, trzecie miejsce zajęła Ame-
lia Wojciechowska z rezultatem 3 min. 
16,28 s. Odnotować należy również wzra-
stającą formę Magdaleny Kędziory z Pu-
blicznego Gimnazjum w Przelewicach – 
LKS „Spartakus” Pyrzyce, która w bardzo 
dobrym czasie 1 min. 42,56 s zajęła drugie 
miejsce w biegu na 600 m młodziczek.
       A.J.

DOBRE WYSTĘPY 
LEKKOATLETÓW 
PO WAKACJACH Wydział Oświaty, Kultury, 

Sportu i Turystyki Starostwa Powiato-
wego w Pyrzycach zorganizował w ter-
minie od 21 do 29 sierpnia, letni obóz 
sportowy. Obóz był zlokalizowany 
w obiektach Kompleksu Turystycznego 
„Sudety” w Głuchołazach, a dokład-
nie w Ośrodku „Banderoza”. W obozie 
wzięło udział 69 uczestników – członko-
wie  Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Sokół” – Szkółka Piłkarska – Grupa 
Młodzików, kadra powiatu w lekkiej 
atletyce młodzików – dziewcząt i chłop-
ców oraz członkowie Międzyszkolnego 
Klubu Sportowego „Żak” Pyrzyce – sek-
cja piłki siatkowej – młodzicy i kadeci. 
Podczas obozu realizowano program 

specjalistyczny dla poszczególnych grup 
uczestników – 6 wychowawców prowa-
dziło treningi sportowe. W czasie wol-
nym młodzież miała możliwość, podczas 
pieszych i autokarowych wycieczek, po-
znania pięknych okolic Głuchołaz, od-
wiedzenia czeskich miejscowości oraz 
korzystania z licznych atrakcji znajdują-
cych się na terenie ośrodka – kawiarenki 
internetowej, boisk, hali sportowej, sau-
ny, basenu, dyskotek czy imprezy „płu-
kanie złota”. Uczestnicy, zadowoleni 
z organizacji wypoczynku, już w drodze 
powrotnej zgłaszali swój udział w obo-
zie w przyszłym roku – do zobaczenia 
więc za rok w Głuchołazach! 
    A.J.

OBÓZ SPORTOWY W GŁUCHOŁAZACH

 Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii w Pyrzycach informuje, że zgodnie 
z art. 18 ust. 3 rozporządzenia Nr 
183/2005 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. ustana-
wiającego wymagania dotyczące higieny 
pasz podmioty działające na rynku pasz 
zajmujące się: wytwarzaniem produk-
tów rolnych, w tym ich uprawą, zbiorem, 
przechowywaniem, przetwarzaniem, 
transportem lub ich wprowadzaniem na 
rynek, wytwarzaniem, przechowywa-
niem pasz, w tym mieszanek paszowych 
lub ich wprowadzaniem na rynek, trans-
portem lub przechowywaniem lub prze-
ładunkiem produktów rolnych lub pasz, 
w tym mieszanek paszowych, zobowiąza-
ne są najpóźniej do dnia 1 stycznia 2008 r. 
do złożenia (w Powiatowym Inspektoracie 
Weterynarii w Pyrzycach ul. Warszawska 
13) oświadczenia, iż spełniają one warun-
ki określone w niniejszym rozporządze-
niu. Wzór dostępny jest w Powiatowym 

Inspektoracie Weterynarii w Pyrzycach. 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Py-
rzycach przypomina ponadto, że zgodnie 
z art. 11 ww. rozporządzenia podmioty 
działające na rynku pasz nie mogą prowa-
dzić działalności, jeżeli nie zostaną one 
zarejestrowane lub nie uzyskają zatwier-
dzenia. Uwzględniając definicje „pod-
miotu działającego na rynku pasz” oraz 
„produkcji pierwotnej paszy” zawarte 
w niniejszym rozporządzeniu powyższe 
obowiązki obejmują również rolników, 
którzy żywią zwierzęta (niezależnie od 
tego, czy produkują oni pasze) jak i rol-
ników indywidualnych wytwarzających 
produkty, które mogą być stosowane w ży-
wieniu zwierząt (w tym m.in. producentów 
zbóż). Rolnicy podający zwierzętom pa-
sze są odpowiedzialni za zapewnienie, by 
wszystkie etapy produkcji, przetwarzania 
i dystrybucji przebiegały w sposób zgodny 
z prawem. Zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 14 
ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach 

(Dz. U. Nr 144 poz. 1045) wyko-
nywanie działalności bez wyma-
ganej rejestracji lub zatwierdzenia 
albo bez uprzedniego zgłoszenia 
zamiaru rozpoczęcia tej działalności jest 
zagrożone karą grzywny. 
W razie wątpliwości bądź chęci pogłę-
bienia wiedzy proszę się skontaktować 
z  inspektorami Powiatowego Inspek-
toratu Weterynarii w Pyrzycach. Pełen 
tekst rozporządzenia nr 183/2005 zo-
stał przesłany do Starosty Pyrzyckiego, 
burmistrzów i wójtów powiatu pyrzyc-
kiego oraz organizacji bezpośrednio 
związanych z rolnictwem, gdzie może-
cie się Państwo szczegółowo z nim za-
poznać. Treść wymienionych w niniej-
szym piśmie aktów prawnych oraz inne 
przepisy prawa „unijnego” i polskiego 
można znaleźć m.in. na stronach inter-
netowych:  http://wetgiw.gov.pl, http://
eur-lex.europa.eu/pl/index.htm, http://
isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html.

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PYRZYCACH
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    Piłka ręczna, nazywana kiedyś  
    szczypiorniakiem, była rozgrywana 
na boiskach o różnej nawierzchni: starsi 
zwolennicy tej dyscypliny sportu pamię-
tają „klepisko”, był czas nawierzchni as-
faltowej (dobrze, że już minął), później 
grano też na boiskach do tenisa ziemnego 
tzw. „cegiełce”. Od dłuższego czasu piłka 
ręczna przeniosła się do hal sportowych, 
bo tam bezpieczniej, 
a i na głowę nie pada.
 Finał zawodów powiatowych 
szkół ponadgimnazjalnych w tym roku 
przyniósł jeszcze inne rozwiązanie. 
28  września 2007 r. piłkarze ręczni  z Ze-
społu Szkół nr 1 i  Zespołu Szkół  nr 2
RCKU w Pyrzycach wyznaczyli sobie 
spotkanie na boisku wielofunkcyjnym 
o nawierzchni tartanowej przy ZS nr 1 
w Pyrzycach. Reprezentacja pyrzyckiego 
liceum miała przewagę swojego boiska
i wsparcie publiczności, która nie tylko 
z trybun, ale również z okien budynku 
szkolnego dopingowała swoich kolegów. 

Przyjemności obejrzenia meczu nie odmó-
wił sobie Starosta Pyrzycki Wiktor Tołocz-
ko, który udzielał cennych rad obu zespo-
łom. wszak kiedyś sam był reprezentantem 
szkoły średniej w rodzinnym Szczecinku. 
 Ale kiedy jego syn Adam -
z resztą najlepszy gracz meczu - zdobył 
kolejna bramkę (w sumie zdobył ich 9) na 
twarzy Starosty pojawił się uśmiech zado-
wolenia. Po meczu podsumował zawody 
i wręczył puchary i dyplomy obu zespołom. 
Trudnego zadania sędziowania me-
czu podjął się nauczyciel w-f ZS nr 1 
Dariusz Gąsławski. Trzeba przyznać, 
że wywiązał się z tego bez zarzutu, bę-
dąc, bądź co bądź, pod presją publicz-
ności. Niezależni obserwatorzy jedno-
myślnie stwierdzili, że nie „drukował”.
 Wróćmy teraz do samego meczu. 
Początek spotkania, to zaskoczenie, bo to 
goście dyktowali warunki gry i przez więk-
szą część pierwszej połowy prowadzili, 
dopiero w końcówce licealiści dogonili ry-
wali i na przerwę schodzili remisując 7:7. 
Druga połowa to już zdecydowana prze-

waga gospodarzy. Raz za razem prze-
prowadzali szybkie kontry, kończące 
się zdobyciem kolejnych goli. Piłkarze 
z RCKU ambitnie próbowali nawiązać 
kontakt, konstruując atak pozycyjny, nie 
przyniósł on jednak oczekiwanych efek-
tów. Na potwierdzenie tych słów są tyl-
ko 3 bramki zdobyte w drugiej połowie.
Końcowe  wyniki:
Zespól Szkół nr 1 - Zespól Szkół nr 2 
RCKU  21:11
Oto skład zwycięskiej drużyny:
1. Michał Gojlewicz  
2. Adam Tołoczko  
3. Bartosz Pawlik  
4. Łukasz Padolski  
5. Grzegorz Nowicki  
6. Tomasz Nowicki
7. Tomasz Szczapa 
 Podopiecznych Dariusza Jagiełły 
czekają teraz zawody regionalne, zadanie 
niezwykle trudne, ale nie traćmy wiary.
    
    P.O.

PIŁKA RĘCZNA NA TARTANIE? CZEMU NIE

 Pracownicy Domu Pomo-
cy Społecznej  już   od  9 lat utrzy-
mują przyjazny kontakt z Do-
mem Opieki w Malmö (Szwecja).
 Współpraca polega na obustron-
nych wizytach i wymianie doświadczeń 
zawodowych  w szerokim zakresie: pielę-
gnacja i opieka nad ludźmi w podeszłym 
wieku, stosowany specjalistyczny sprzęt 
w domach o podobnych profilach, orga-
nizacja pracy personelu a także ich zwy-
czaje, tak dla nas odmienne i ciekawe.
 Szwecja uznawana jest za pań-
stwo opiekuńcze. System jaki tam funk-
cjonuje, porównując z naszym polskim 
śmiało można nazwać luksusowym.
 W dniach od 4 do 7 wrze-

śnia 2007 r. 6-cio osobowa delega-
cja naszej jednostki gościła u naszych 
przyjaciół we wspomnianym Malmö.
Gościnność szwedzkich przyjaciół nie 
zawiodła nas, niezmiennie już od tylu lat. 
Pobyt był pełen wrażeń. Delegacja 
zwiedziła trzy domy opieki w Mal-
mö oraz miasta: Ystad i Kopenha-
ga - stołeczne miasto królestwa Danii.
 Dla naszych pracowników 
jest to najlepsze szkolenie w jakim 
mogą uczestniczyć. Teoretyczne szko-
lenia nie są w stanie dać tyle wiedzy 
co wizyta w zaprzyjaźnionym domu.
 Szwedzki system opieki nad 
ludźmi starszymi funkcjonuje doskonale 
i ma wspaniałą opinię na świecie, jednak 

jest szalenie kosztowny. Szwedzi traktu-
ją zamieszkanie w domach opieki, jako 
naturalny i bardzo wygodny etap życia.
 Przyjaciele ze Szwecji wspierają 
nasz Dom od początku naszej znajomości. 
Dzięki ich hojności pozyskaliśmy dla 
naszych podopiecznych: łóżka ortope-
dyczne, łóżko kąpielowe, podnośniki 
dla osób niepełnosprawnych oraz drob-
ny sprzęt ortopedyczny i medyczny.
 Pożegnaliśmy się z naszymi 
przyjaciółmi zaproszeniem z naszej stro-
ny, do nas i naszego miasta, na spotkanie 
w przyszłym 2008 r. , kiedy to obchodzić 
będziemy 10-cio lecie naszej znajomości.
    

D.P.S.

PRACOWNICY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Z WIZYTĄ W SZWECJI

 Skuteczna i bezstresowa na-
uka metodą SITA. System SITA jest 
nowoczesną, kompletną metodą nauki, 
opierającą się na naturalnych możliwo-
ściach ludzkiego umysłu znajdującego 
się w stanie głębokiego relaksu. Zostały 
opracowane systemowe kursy językowe, 
prze¬znaczone do nauczania w stanie re-
laksu. Składają się one z zestawu kaset 
i podręcznika. Materiał przygotowany na 
kasetach dostosowany został do zwięk-
szonych możliwości percepcyjnych czło-
wieka w stanie głębokiego relaksu. Każda 
lekcja trwa około pól godziny i zawiera 

kilkadziesiąt nowych słów i zwrotów. 
Dialogi użyte w kursach dotyczą sytu-
acji z życia codziennego, dzięki czemu 
uczący się odczuwa emocjonalny kontakt 
z przyswajanymi treściami. Przyjemna, 
relaksująca muzyka w tle umila odsłuch 
lekcji i jednocześnie pomaga utrzymać 
się w stanie odprężenia. Kursy systemo-
we w ciekawy i nowatorski sposób trak-
tują gramatykę. Osłuchując się z żywym 
językiem, uczący się rozpoczyna płynnie 
mówić i budować zdania poprawne gra-
matycznie. W ramach projektu: GMINA 
BLIŻEJ EUROPY można uzyskać dofi-

nansowanie kursu. Kursy są przeznaczone 
szczególnie dla tych, którym zależy na do-
brej komunikacji językowej, którzy chcą 
szybko, płynnie mówić i bezbłędnie rozu-
mieć. Uczestnik płaci 399 zł – to zaledwie 
50 procent całkowitych kosztów kursu na 
jednym poziomie – to tylko 44 godziny 
nauki (3 miesiące) – przy tradycyjnej 
metodzie to 8 miesięcy i o wiele wyższe 
koszty. Zapisy prowadzi Anna Wszoła 
Urząd Miejski w Pyrzycach, tel. 091 570 
18 98 oraz Hanna Korzeniewicz Urząd 
Miejski w Lipianach, tel. 091 563 03 34.

DOFINANSOWANE KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO I NIEMIECKIEGO


