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WYDARZENIA 

Nakład 1000 egz. 

W dniu 16 stycznia  
w Miejsko – Gminny 

Ośrodku Kultury w Li-
pianach odbyło się uroczy-
ste Spotkanie Noworoczne 
zorganizowane przez Bur-
mistrza Lipian Krzysztof 
Ireneusza Boguszewskiego 
oraz Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Lipia-
nach Pana Mariusza Marka 
Przybylskiego. Spotkanie to 
było doskonałą okazją do 
podsumowania minionego 
2007 roku i przedstawienia 
założeń na rok 2008.            
W spotkaniu uczestniczyli 
przedstawiciele władz sa-
morządowych i rządowych 

naszego województwa, 
przedstawiciele firm         
z terenu Gminy Lipiany, 
przedstawiciele organiza-
cji pozarządowych i wiele 
innych osób. Podczas spo-
tkania Burmistrz Lipian 
wraz z Przewodniczącym 
Rady Miejskiej wręczyli 
symboliczne podziękowa-
nia dla Prezesów i człon-
ków organizacji społecz-
nych. Spotkania nowo-
roczne uświetnił swoim 
w y s t ę p e m  c h ó r 
„Konsonans”, którego 
opiekunem jest Pani mgr 
Małgorzata Alwin. 

UMiG Lipiany 

X EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  
Starosta Pyrzycki oraz  

 Komendant Powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej 
ZAPRASZAJĄ 

 
do udziału w Etapie Powiatowym X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

dla dzieci i młodzieży pod hasłem: 
"112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie". 

 
Celem konkursu jest 
edukacja dz ieci          
i młodzieży w zakre-
sie zachowania bez-
pieczeństwa w mo-
mencie występowania 
wszelkiego typu za-
grożeń i wyrobienie 
skutecznych sposo-
bów reakcji w czasie 
pożarów, różnego 
rodzaju wypadków - 
na drodze, w domu 

czy pod wodą, a także innych zagrożeń, takich jak: powodzie, katastrofy ekologiczne 
i budowlane. Konkurs ma kształtować właściwe zachowania dzieci i młodzieży      
w obliczu zagrożenia, uświadamiać – jak postępować w momencie jego zaistnienia 
oraz przypomnieć, że w Polsce już istnieje europejski numer alarmowy, pod któ-
rym mogą uzyskać pomoc w każdej sytuacji zagrażającej ich życiu i zdrowiu. 
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół i placówek: I grupa – młodsza:          
6-8 lat - szkoła podstawowa – kl.0 - II II grupa - średnia: 9-12 lat - szkoła podstawo-
wa – kl. III - VI III grupa - starsza: 13-16 lat – gimnazjum I - III IV grupa - ucznio-
wie niepełnosprawni 
Wykonane zgodnie z regulaminem prace przyjmowane będą do dnia 7 marca 2008 
r. w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Py-
rzycach, ul. Lipiańska 4, p. 212, inf. tel.(91)570 00 16 68 wew.173. 
O regulamin pytaj w swojej szkole lub zajrzyj na stronę www.pyrzyce.pl 
Zapraszamy do udziału w konkursie - cenne nagrody czekają!  

PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA 
W PYRZYCACH 

organizuje 20-godzinne szkolenie: 
 

„WYCHOWANIE –  
STANOWCZOŚĆ  

ZAMIAST  PRZEMOCY,  
ZDROWE  WYMAGANIA   
ZAMIAST  ANARCHII” 

 
w dniach: 22 – 23 – 24 luty 2008 r. 
prowadząca:  
Zofia Śpiewak – psycholog  
Realizator i lider programu Szkoła dla 
Rodziców i Wychowawców prowadzi-
ła w Polsce jedne z pierwszych warsz-
tatów z rodzicami, które opisała i opu-
blikowała w suplemencie książek        
A. Faber, E. Mazliish  pt.: Doświad-
czenia rodziców polskich”, autorka 
m.in. Programu Pomocy Rodzinie, 
dzięki któremu może pozostać zaspo-
kojona potrzeba - przede wszystkim 
placówek oświatowych - poszerzania 
warsztatu pracy o skuteczne metody 
współpracy z dorosłymi, zaangażowa-
nymi w proces wychowywania dzieci. 
Program ten stale realizuje, również 
we współpracy z Centrum Metodycz-
nym Pomocy Psychologiczno-
Pedagogicznej w Warszawie 
 
Informacje i zapisy w sekretariacie 
Poradni pod nr tel. 091/5700744  

SPOTKANIE NOWOROCZNE – LIPIANY 
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18 stycznia w hali widowiskowo-
sportowej w Pyrzycach odbyła się uro-
czystość dekoracji laureatów Galerii 
Sławni i Zasłużeni Ludzie Sportu Zie-
mi Pyrzyckiej - Hall of Fame. 
Uroczystość zainaugurował i tym sa-
mym przywitał wszystkich zaproszo-
nych na galę gości chór Politechniki 
Szczecińskiej Kolegium MAJUS pod 
batutą Pawła Osuchowskiego. W uro-
czystości udział wzięli przedstawiciele 
władz samorządowych województwa 
zachodniopomorskiego, Powiatu Py-
rzyckiego, gmin Ziemi Pyrzyckiej, 
sportowcy, działacze, trenerzy, jak 
również młodzież i mieszkańcy nasze-
go powiatu. 
Inicjatywę zorganizowania i nagrodzenia 
osób, które mają wielkie zasługi w roz-
woju sportu przejął organizator imprezy 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. 
Pomysłodawcą imprezy był Stanisław 
Hawryszko, były nauczyciel Zespołu 
Szkół Mechanizacji Rolnictwa w Pyrzy-
cach, mieszkaniec Kanady, na łamach 
Gazety Ziemi Pyrzyckiej regularnie pisze 
o tym, co dzieje się w kraju Klonowego 
Li ścia. Powstała Honorowa Kapituła 
Gali, a jej skład przedstawia się następu-
jąco: Dziekan Kapituły - Jan Rola – tre-
ner i działacz sportowy; członkowie: 
Ewa Bogacka – ekonomistka, Krystyna 
Marszałek – przedsiębiorca, Stanisław 
Janicki – nauczyciel ZS Nr 1 w Pyrzy-
cach, Janusz Michalski – nauczyciel ZS 
Nr 2 RCKU w Pyrzycach, Marek Olech 
– były sędzia piłkarski oraz Roland 
Żwierełło – lekarz. 
Kapituła wyłoniła pierwszych laureatów 
Gali Sławni i Zasłużeni: 
- w kategorii trener: laureatem został 
Jacek Ciepłucha – pionier zapasów na 

Ziemi Pyrzyckiej, długoletni trener,          
a także wychowawca wielu medalistów 
Mistrzostw Polski; 
- w kategorii sportowiec: laureatem 
został Wojciech Matusiak – olimpijczyk, 
uczestnik Mistrzostw Świata, wielokrot-
ny Mistrz Polski, uczestnik Wyścigu 
Pokoju oraz zwycięzca pierwszego wy-
ścigu Tour de Pologne; 
- w kategorii 
działacz sporto-
wy: laureatem 
został Michał 
Połówka. Nie-
zwykła postać, 
wspaniały czło-
wiek, pionier piłki 
nożnej na Ziemi 
P y r z y c k i e j , 
współzałożyciel 
klubu sportowego 
„SOKÓŁ” Pyrzy-
ce, jak również 
przez dwie kaden-
cje pełnił funkcję 
prezesa MLKS 

„Sokół”. Pana Michała nie ma już wśród 
nas. Gratulacje odebrała małżonka lau-
reata, pani Anna. 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Py-
rzycach Andrzej Gumowski złożyli 
zwycięzcom gratulacje osiągniętego 
bogatego dorobku sportowego. 
Licznie zebrana publiczność obejrzała 
również pokaz akrobatyki w wykonaniu 
zawodniczek MKS „KUSY” Szczecin, 
jak również pokazy umiejętności spor-
towych naszej utalentowanej młodzieży 
m.in. siatkarzy, piłkarzy, zapaśników 
oraz karateków. Imprezę uświetnił rów-
nież spektakl w wykonaniu uczniów      

z SP Nr 2 w Pyrzycach pt. „Od starożyt-
ności po współczesność”. 
Organizatorzy mają nadzieję, że Gala 
Sławnych i Zasłużonych wpisze się na 
stałe do kalendarza najważniejszych wy-
darzeń sportowych Ziemi Pyrzyckiej. 

W.B.D. 

25 stycznia w Pałacu na terenie Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewicach od-
było się tradycyjne coroczne Spotkanie 
Noworoczne zorganizowane przez Sta-
rostę Pyrzyckiego oraz Wójta Gminy 
Przelewice. 
Spotkanie rozpoczęło się minutą ciszy, 
oddając hołd 20 lotnikom, którzy tra-
gicznie zginęli 23 stycznia w katastrofie 

samolotu CASA pod Mirosławcem. Ze 
względu na ogłoszoną przez  Prezydenta 
RP Lecha Kaczyńskiego żałobę narodo-
wą Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko 
oraz Wójt Gminy Przelewice Marek 
Kibała odwołali zaplanowaną w progra-
mie spotkania część artystyczną. 
Gospodarze spotkania, Starosta Pyrzyc-
ki oraz Wójt Gminy Przelewice serdecz-
nie powitali przybyłych gości i podzię-
kowali za przyjęcie zaproszenia składa-
jąc wszystkim życzenia wszelkiej po-
myślności, radości, spełnienia marzeń 
oraz realizacji wszystkich zamierzeń     
w już rozpoczętym 2008 roku. Uczest-
nikom spotkania życzenia noworoczne 
złożyli również: Sławomir Preiss Poseł 
na Sejm RP, Andrzej Chmielewski Wi-
cewojewoda Zachodniopomorski oraz 
Jerzy Seredyński Dyrektor Wydziału 

Kultury Edukacji i Turystyki 
Urzędu Marszałkowskiego. 
W dalszej części spotkania ks. Dzie-
kan Leszek Konieczny udzielił błogo-
sławieństwa na nadchodzący rok, skła-
dając wszystkim najserdeczniejsze ży-
czenia i wiele Bożych Łask. 

W.B.D. 

SPOTKANIE NOWOROCZNE 

HALL OF FAME  
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W dniu 13 stycznia w Lipianach odbył 
się XVI Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. W tym roku celem 
zbiórki była pomoc dzieciom ze scho-
rzeniami laryngologicznymi. Jak co 
roku Lipiany także włączyły się w po-
moc potrzebującym dzieciom. Sztab 
WOŚP pod kierunkiem Pana Dariusza 
Chrobrowskiego zorganizował na Placu 
Wolności festyn dla mieszkańców Li-
pian. Podczas festynu można było zaku-

pić przepyszne ciasto, 
wziąć udział w kiermaszu   
i licznych licytacjach.       
W pomoc potrzebującym 
włączyły się także organi-
zacje społeczne: członko-
wie stowarzyszenia Klub 
Motorowy „Partyzanci”    

w zamian za 
drobne datki 
p r z e w o z i l i 
ws z ys t k i ch 
chętnych za-
b y t k o w ym i 
m o t o r a m i ,       
a członowe 
Klubu Węd-
k a r s k i e g o 
sprzedawal i 

sporządzone przez nich przysmaki takie 
jak smażone kotlety z karasi czy prze-
pyszny paprykarz z karpia. 
W tym roku dzięki hojności mieszkań-
ców Lipian udało się zebrać kwotę ok. 
17 tys. zł, za co wszystkich ludziom 
dobrego serca serdecznie dziękujemy. 

UMiG Lipiany 

XVI FINAŁ WO ŚP W LIPIANACH 

13 stycznia odbył się XVI już 
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-

nej Pomocy. W tym roku był to fi-
nał „Z głową”, a  pieniądze zbieraliśmy 
na rzecz dzieci z chorobami laryngolo-
gicznymi. Wielki Finał Przelewickiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył 
się po raz drugi w sali sportowej przy 
PG w Przelewicach, a organizatorami 
byli: Przelewickie Stowarzyszenie Edu-
kacyjne "Wyrównajmy Szanse",  Gmina  
Przelewice i Publiczne Gimnazjum        
w Przelewicach. Wolontariusze ze 
Szkół Podstawowych: Kłodzino, Jesio-
nowo i Żuków oraz z przelewickiego 
Gimnazjum od wczesnych godzin ran-
nych zbierali pieniądze i sprzedawali 
losy Wielkiej Przelewickiej Loterii Fan-
towej.  
Finał rozpoczął się o go-
dzinie 16:00 i aż do go-
dziny 20:00 emocje nie 
opadały - grał zespół 
„RETRO”, zespół „BEZ 
NAZWY” i zespół wokal-
ny z Gimnazjum prowa-
dzony przez Waldemara 
Klemenskiego. Grochów-
kę ugotował tradycyjnie 
Zdzisław Stasiaczyk 
(wkład do kotła zapewniły 
f i rmy:  "Del i c jusz ", 
"Rolbi",  Beata Woźniak, 
Witold Smurzyński, Sta-
nisław Wilczak, Zbigniew 

Surma i Zdzisław Drozdowski). Nieza-
wodne były również panie z obsługi 
Gimnazjum, które serwowały herbatę, 
kawę, zimne napoje, gorące kiełbaski, 
kaszankę oraz wyśmienite pierogi. 
Pośród uczestników imprezy ogromne 
emocje wywołały licytacje przedmiotów 
związanych z WOŚP, w tym  podarowa-
ne przez  Jurka Owsiaka przelewickie-
mu sztabowi WOŚP tj. orkiestrowe ko-
szulki, pamiątkowy breloczek, orkie-
strowy kubek, kalendarze z autografem 
Jurka Owsiaka. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła 
się także Wielka Przelewicka Loteria 
WOŚP. Wylosować można było wiele 
gadżetów ufundowanych przez: Gminę 
Przelewice, Ogród Dendrologiczny        

w Przelewicach oraz wspomniane wyżej 
firmy.  
XVI Finał „Z głową” WOŚP zakończy-
ło "ŚWIATEŁKO DO NIEBA" dzięki 
wsparciu finansowemu Gminy Przele-
wice oraz firm: "Delicjusz", "Rolbi", 
"Stardach", Panią Elżbietę Kowalczuk, 
Państwa Wandy i Mirosława Bitenc,.  
Nad bezpieczeństwem uczestników 
koncertu finałowego czuwały: OSP 
Przelewice oraz Ośrodek Zdrowia        
w Przelewicach (dzięki !!!). Darmowe 
dowozy zapewniły firmy transportowe 
p. Mieczysława Mularczyka i Jana Tka-
czuka oraz Gimbusy  z Urzędu Gminy. 
Wielkie liczenie pieniędzy jeszcze trwa, 
ale już wiemy, że uzbieraliśmy ponad 
4 000 zł, za co w imieniu WOŚP dzię-

kujemy wszystkim ofiaro-
dawcom i sponsorom, któ-
rzy pokazali po raz kolejny, 
że mają wielkie i gorące 
serca! 
Dziękujemy również tym 
osobom, które zaangażowa-
ły się w organizację Przele-
wickiego Finału WOŚP. 
Zapraszamy za rok i żegna-
my się tradycyjnym  "SIE 
MA"! 
W imieniu organizatorów: 
Dariusz Jałoszyński i An-
drzej Kozicki 
 

XVI FINAŁ PRZELEWICKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY  
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Instytucje przeciwdziałające bezrobociu 
wykorzystują wszystkie środki, którymi 
dysponują, by przeciwdziałać skutkom 
bezrobocia. Jednak samo przeciwdziała-
nie nie jest jedyną drogą do wyelimino-
wania „choroby cywilizacji”. Istnieje 
możliwość ingerencji w wykształcenie 
młodych osób, które dopiero wejdą na 
rynek pracy. Tu  należy szukać skutecz-
nego sposobu przeciwdziałania bezro-
bociu już w okresie kształcenia młodej 
osoby, gdyż nie zawsze świadomie wy-
biera rodzaj szkoły czy kierunek stu-
diów. Do priorytetowych zadań instytu-
cji zajmujących się problematyką rynku 
pracy należy skuteczne prognozowanie 
zawodów przyszłościowych i wskazy-
wanie na te dziedziny, w których należy 
co najmniej zmniejszyć ilość uczącej się 
młodzieży lub całkowicie zmienić kie-
runki kształcenia. 
Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzycach 
systematycznie obserwuje rynek pracy 
pod kątem kształtowania się popytu         
i podaży siły roboczej w przekroju za-

wodowym. Prowadzimy bieżącą koor-
dynację szkolenia bezrobotnych oraz 
kształcenia zawodowego zgodnie z po-
trzebami rynku pracy, diagnozujemy 
aktualną sytuację bezrobocia w powie-
cie oraz określamy kwalifikacje zawo-
dowe osób bezrobotnych do potrzeb 
rynku pracy. Określamy w ten sposób 
zawody mające tendencję rozwoju oraz 
zawody zanikające na rynku pracy. 
Z ostatnich badań wynika, że zawodami 
nadwyżkowymi w powiecie pyrzyckim 
są: sprzedawca, mechanik samochodów 
osobowych, technik mechanizacji rol-
nictwa, asystent ekonomiczny, technik 
rolnik, ślusarz, mechanik operator po-
jazdów i maszyn rolniczych, krawiec, 
technik żywienia i gospodarstwa domo-
wego, kucharz, malarz budowlany, tech-
nik mechanizacji rolnictwa, technik prac 
biurowych, technik technolog, stolarz     
i żywności produkcja koncentratów 
spożywczych, technik handlowiec, sto-
larz budowlany,  malarz budowlany, 
cukiernik, elektromonter zakładowy, 

elektromonter instalacji elek-
trycznych, ekonomista, specjalista 
ds. marketingu handlu i sprzedaży, 
szwaczka, kierowca ciągnika rolnicze-
go, pozostali robotnicy pomocniczy       
w rolnictwie i pokrewni, robotnik po-
mocniczy w przemyśle przetwórczym 
Natomiast zawodami deficytowymi są: 
pozostali robotnicy przy pracach pro-
stych w przemyśle, przedstawiciel han-
dlowy, przedstawiciel regionalny, mon-
ter instalacji centralnego ogrzewania      
i ciepłej wody, kierowca samochodu 
ciężarowego, specjalista ds. ubezpie-
czeń majątkowych i osobowych, tele-
marketer, pracownik administracyjny, 
technik administracji, księgowy samo-
dzielny, pracownik biurowy, technik 
prac biurowych, bibliotekarz, instruktor 
higieny, spawacz ręczny – gazowy, ro-
botnik budowlany, robotnik gospodar-
czy. 

J.K. 

W  Zespole Szkół w Lipianach, 8 stycz-
nia odbyła sie uroczystość wręczenia 
aktu nadania stopnia nauczyciela dyplo-
mowanego. Akt nadania otrzymało 56 
nauczycieli z powiatów: gryfińskiego, 
myśliborskiego i pyrzyckiego. 
W uroczystościach uczestniczyli Zachod-
niopomorski Kurator Oświaty Maciej 
Kopeć, Przedstawiciel Delegatury           
z Chojny, Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko, Burmistrz Lipian Krzysztof Bo-
guszewski oraz Przewodniczący Rady 
Miasta Lipiany Mariusz Przybylski. 

Akty otrzymało 7 nauczycieli ze szkół 
z terenu powiatu pyrzyckiego.: 
Liliana Nowak, Beata Kaniewska, Raj-
mund Sulżyc, Artur Lipski z ZS Lipia-
ny, Barbara Kucharska z SP Kłodzino, 
Anna Kowalska, Małgorzata Król z SP 
Nr 2 Pyrzyce. 
Uroczystość uświetnił swoim wystę-
pem chór „Konsonans”, którego opie-
kunem jest Pani Małgorzata Alwin. 

P.L. 

ZAWODY NADWY ŻKOWE I DEFICYTOWE W POWIECIE PYRZYCKIM  

RADA MIEJSKA W LIPIANACH INFORMUJE 
Podczas sesji w dniu 30 stycznia br. przyjęto sprawozdania    
z działalności stałych komisji rady za 2007 r., sprawozdanie 
Komisji Rewizyjnej za 2007 r. oraz podjęto następujące 
uchwały: 
1. uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy Lipiany na rok 
2008, 
2. uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia 
warunków udzielania pomocy de minimis dla przedsiębior-
ców w zakresie wspierania inwestycji na terenie gminy Lipia-
ny, 
3. uchwałę w sprawie uchwalenia planów pracy stałych ko-
misji rady na 2008 r., 
4. uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej       
w Lipianach nr XII/98/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. w spra-
wie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, 
5. uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/2007 Rady 
Miejskiej w Lipianach z dnia 28 marca 2007r., dotyczącej 
powołania delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Eurore-
gionu POMERANIA,  

6. uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nie-
ograniczonego nieruchomości, stanowiących własność gminy 
Lipiany,   
7. uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego i wartości jednego punktu stanowiących podsta-
wę konstrukcji tabeli płac w Gminnym Zakładzie Komunal-
nym w Lipianach. 
Ponadto poruszane były tematy dotyczące budowy euroboiska 
w Lipianach, problemów w zakresie opieki zdrowotnej oraz 
innych ważnych spraw mieszkańców gminy. 

UMiG Lipiany. 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ  

W LIPIANACH  

Mariusz Marek Przybylski  
pełni dyżur w każdy poniedziałek 

w godzinach od 16.30 do 18.00 
w Urzędzie Miejskim w Lipianach 

WRĘCZENIE AKTÓW NADANIA 
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Ryszard  
Berdzik 
Wiek 53 lata. 
Wykształcenie 
wyższe. Miesz-
kaniec Pyrzyc. 
Jest prezesem 
Gminnej Spół-
dzielni „SCh”   

w Pyrzycach. W Radzie pełni funkcję 
Wiceprzewodniczącego. Jest członkiem 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska, Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami oraz Komisji Budże-
towej. 

Robert  
Betyna 
Wiek 36 lat. 
Wykształcenie 
wyższe, absol-
went Akademii 
R o l n i c z e j           
w Szczecinie. 
Wraz z żoną      

i dwójką dzieci mieszka w Pyrzycach. 
Pracuje w Agencji Restrukturyzacji       
i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie. 
Zajmuje stanowisko zastępcy dyrektora. 
Jest członkiem Komisji Oświaty, Kultu-
ry i Sportu. 

Mirosław  
Bitenc 
Wiek 58 lat. 
M i e s z k a n i e c 
Kłodzina. Pracę 
zawodową roz-
począł jako na-
u c z y c i e l           
w Technikum 

Mechanizacji Rolnictwa w Pyrzycach 
(obecnie Zespół Szkół Nr 2 RCKU). 
Związany z tą szkołą aż do emerytury. 
Jest członkiem Komisji Oświaty, Kultu-
ry i Sportu oraz Komisji Rolnictwa, 
Leśnictwa, Ochrony Środowiska, Geo-
dezji i Gospodarki Nieruchomościami. 

Janusz  
Budynek 
Wiek 49 lat. 
Wykształcenie 
wyższe, absol-
went Akademii 
R o l n i c z e j         
w Szczecinie. 
M i esz k an i ec 
Pyrzyc. Pracę 

zawodową rozpoczął w roku 1984        
w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ko-
zielicach jako stażysta. W latach 1979-
1994 pracował w Spółdzielni Kółek 
Rolniczych w Starym Czarnowie awan-
sując poprzez stanowiska kierownicze 
do funkcji prezesa. Żonaty, ojciec pię-
ciorga dzieci. Ma jedną wnuczkę. Ak-

tywnie działa w organizacjach pozarzą-
dowych. Jest wiceprezesem OSP w Py-
rzycach i wiceprzewodniczącym komi-
sji rewizyjnej LOK w Pyrzycach.        
W wolnym czasie zajmuje się hodowlą 
gołębi. Jest członkiem Związku Hodow-
ców Gołębi Ozdobnych. Przewodnicząc 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony 
Środowiska, Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami w Radzie Powiatu 
stara się wpłynąć na poprawę stanu dróg 
i infrastruktury na wsiach. 

Anna  
Drewniak 
M i e s z k a n k a 
Pyrzyc. Wy-
kształcenie wyż-
sze, lekarz me-
dycyny. Pracuje  
S P Z O Z             
w Lipianach.     
W Radzie pełni 

funkcję przewodniczącej Komisji Zdro-
wia, Opieki Społecznej i Bezpieczeń-
stwa Obywateli. Jest członkiem Komisji 
Rewizyjnej. 

Władysław  
Dusza 
Wiek 59 lat. Po 
szkole średniej,    
w roku 1970 roz-
począł pracę za-
wodową. Później 
uzupełnił wy-
kształcenie. Naj-

pierw zdobywając tytuł inżyniera rolni-
ka na Akademii Rolniczej w Szczecinie 
(1983 r.), a następnie tytuł magistra 
ekonomii (1985 r.). Mieszkaniec Lipian. 
Ma dwoje, już dorosłych dzieci. Aktyw-
ny działacz samorządowy. W latach 
2002-2006 pełnił funkcję Starosty Py-
rzyckiego. Obecnie w Radzie jest człon-
kiem Komisji Zdrowia, Opieki Społecz-
nej i Bezpieczeństwa Obywateli oraz 
Komisji Rewizyjnej. W roku 2005 zo-
stał odznaczony złotą Odznaką Honoro-
wą Gryfa Zachodniopomorskiego. Inte-
resuje się motoryzacją i sportem. Lubi 
podróże turystyczno-krajoznawcze. 
Odpoczywa w ogrodzie zajmując się 
roślinami. 

Jarosław 
Ileczko 
Wiek 64 lata. 
Absolwent Stu-
dium Nauczyciel-
skiego. Przez 35 
lat pracy zawodo-
wej związany       
z Technikum 

Mechanizacji Rolnictwa w Pyrzycach 
(obecnie Zespół Szkół Nr 2 RCKU).     
W latach 1982-1989 pełnił funkcję kie-

rownika Warsztatów tej szkoły. Przez 
12 lat, do roku 2002 był prezesem py-
rzyckiego oddziału Związku Nauczy-
cielstwa Polskiego. Od roku 2003 jest 
na emeryturze. Mieszka w Mielnie Py-
rzyckim. Prowadzi tam 20 hektarowe 
gospodarstwo. Jest członkiem Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu oraz Komisji 
Rewizyjnej. Jego hobby to pszczelar-
stwo. Ma własną pasiekę z siedemdzie-
sięcioma rodzinami pszczelimi. 

Dariusz  
Jagiełło 
Wiek 45 lat. 
Wykształcenie 
wyższe. Miesz-
kaniec Pyrzyc, 
nauczyciel wy-
chowania fi-
z y c z n e g o         

w Zespole Szkół Nr 1 w Pyrzycach.     
W Radzie pełni funkcję przewodniczą-
cego Komisji Rewizyjnej. Jest człon-
kiem Komisji Oświaty, Kultury i Spor-

tu. 
Jan Jaworski 
Wiek 55 lat. 
Wykształcenie 
wyższe. Mieszka 
w Rosinach, 
gdzie prowadzi 
gospodar stwo 
rolne. Jest człon-
kiem Komisji 

Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środo-
wiska, Geodezji i Gospodarki Nierucho-

mościami. 
Marek  
Mazur 
Wiek 52 lata. 
Wyksz ta łcen ie 
średnie. Mieszka-
niec Lipian. Pra-
cownik Posterun-
ku Energetyczne-

go Enea Operator S.A. w Lipianach. 
Członek Zarządu Powiatu i Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu. 

Mieczysław  
Mularczyk 
Wiek 46 lat. Wy-
kształcenie wyż-
sze, absolwent 
Akademii Rolni-
czej w Szczeci-
nie. Mieszkaniec 
Przelewic. Pracę 
zawodową roz-

począł w Zakładzie Rolnym w Przele-
wicach. Od 17 lat prowadzi działalność 
gospodarczą w dziedzinie transportu, 
gastronomii i rozrywki. Celem na naj-
bliższe lata jest otwarcie domu weselne-
go.  

RADA I ZARZ ĄD POWIATU PYRZYCKIEGO III KADENCJI  
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Ma dwóch, już dorosłych synów i trzy 
wnuczki. W swojej pracy zawodowej 
ma stały kontakt z młodzieżą, zna ich 
problemy. Jest przewodniczącym Ko-
misji Budżetowej i członkiem Komisji 
Rewizyjnej. Działając w Radzie Powia-
tu chce przeciwdziałać problemom, 
które dotykają młodych ludzi.  

Jerzy Marek 
Olech 
Wiek 50 lat. 
Wykształcenie 
wyższe, absol-
went Akade-
mii Wychowa-
nia Fizyczne-
go. Mieszka    
i  p r a c u j e         

w Pyrzycach. Jest dyrektorem Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Pyrzycach. Swoje 
dotychczasowe życie łączył ze sportem. 
Był trenerem piłkarskim, sędzią pierw-
szoligowym, prezesem Kolegium Sę-
dziów w Gorzowie Wlkp. Wielokrotnie 
odznaczony za aktywną działalność 
sportową. Posiada złotą honorową od-
znakę PZPN, złotą honorową odznakę 
LZS, brązowy medal PKDL, brązowy 
krzyż zasługi. Obecnie w Radzie Po-
wiatu pełni funkcję Przewodniczącego 
Rady wcześniej przewodniczył Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu, jest człon-
kiem Komisji Budżetowej. Czas wolny 
poświęca rodzinie. Wspólnie wypoczy-
wają na łonie natury. 

Janusz  
Pawlak 
Wiek 58 lat. 
Wykształce-
nie wyższe, 
lekarz medy-
cyny absol-
went Pomor-
skiej Akade-
mii Medycz-

nej w Szczecinie. Mieszkaniec Bielic. 
35 lat pracy zawodowej poświęcił pod-
stawowej opiece zdrowotnej. Jest 
członkiem Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli 
oraz Komisji Rewizyjnej. Możliwości, 
jakie daje członkostwo w Radzie Po-
wiatu wykorzystuje do poprawy sytu-
acji w służbie zdrowia. Obecnie prowa-
dzi Ośrodek Zdrowia w Bielicach. Za-
równo żona jak i najstarsza córka też 
pracują w opiece zdrowotnej, są pielę-
gniarkami. Oprócz córki ma dwóch 
synów. Jeden jest żołnierzem zawodo-
wym, a drugi uczy się w liceum. Wolny 
czas spędza na łonie natury. Jego zami-
łowania to myślistwo i wędkarstwo. 
 
 
 

Ireneusz  
Pawłowski 
Wiek 43 lata. 
Mieszkaniec Py-
rzyc. Wykształce-
nie średnie tech-
niczne. Absolwent 
Technikum Me-

chaniczno-Energetyczne w Szczecinie. 
Od 1983 zatrudniony w Zakładzie 
Energetycznym w Szczecinie, ESSA     
w Szczecinie, ENEA SA w Szczecinie 
Zajmował się techniczną obsługą od-
biorców, a także windykacją zadłużeń    
i gospodarką licznikową. Żonaty, ma 
dwoje dzieci. Bliźniaki Marta i Tomasz 
to tegoroczni maturzyści (LO). Żona 
Jolanta prowadzi własną działalność 
gospodarczą - solarium. W styczniu 
2007 przyjął propozycję objęcia stano-
wiska etatowego członka Zarządu Po-
wiatu Pyrzyckiego. Obecnie pełni obo-
wiązki dyrektora Zarządu Dróg Powia-
towych w Pyrzycach. Interesuje się 
polityką i sportem. Jest członkiem Za-
rządu Klubu Sportowego „ŻAK”. Ko-
cha turystykę krajową i zagraniczną. 

Edward  
Sadłowski 
Wiek 50 lat.      
Z wykształcenia 
i zamiłowania 
rolnik. Prowadzi 
rodzinne gospo-
darstwo rolne    
w Bielicach. 

Doświadczony i zasłużony działacz 
rolniczy, społeczny i samorządowy. Od 
roku 1999 jest prezesem Zachodniopo-
morskiej Izby Rolniczej. Był jednym    
z założycieli, a od 2004 r. jest prezesem 
Związku Producentów Zbóż Ziemi Py-
rzyckiej. Odznaczony złotą Odznaką 
Honorową Gryfa Zachodniopomorskie-
go. W Radzie Powiatu jest członkiem 
Komisji Rolnictwa, Leśnictwa, Ochro-
ny Środowiska, Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami. Jest członkiem Za-
rządu Powiatu. 

Jarosław  
Stankiewicz 
Wiek 45 lat. 
Wykształcenie 
wyższe. Wraz   
z żoną i dwoma 
synami mieszka 
w Pyrzycach. 
D o t y c h c z a s 
pracował jako 

informatyk w Urzędzie Skarbowym     
w Pyrzycach. Radny Rady Powiatu      
w kadencji 2002-2006. W obecnej ka-
dencji pełni funkcję Wicestarosty. Jest 
członkiem Komisji Zdrowia, Opieki 
Społecznej i Bezpieczeństwa Obywateli 

oraz Komisji Budżetowej. Prze-
wodniczy Radzie Społecznej dzia-
łającej przy Szpitalu Powiatowym. 
Jego hobby to turystyka piesza i rowe-
rowa. 

Stanisław  
Stępień 
Wiek 61 lat. Wy-
kształcenie wyż-
sze, absolwent 
Akademii Rolni-
czej w Szczeci-
nie. Mieszkaniec 

Pyrzyc. Zasłużony działacz samorządo-
wy. W latach 1990-1994 pełnił funkcję 
Wójta Gminy Przelewice, następnie 
Burmistrza Pyrzyc, a w latach 1998-
2002 Starosty Pyrzyckiego. Za działal-
ność samorządową odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Obecnie zajmuje stanowisko 
Dyrektora Agencji Nieruchomości Rol-
nych Oddziału Terenowego w Szczeci-
nie. Do 19 grudnia 2007 r. przewodni-
czył Radzie Powiatu. 

Wiktor  
Tołoczko 
Wiek 50 lat. 
Wykształcenie 
wyższe, absol-
went Akademii 
W ych o wa n i a 
Fizycznego oraz 
Studium Ekono-

mii i Organizacji Handlu Przedsię-
biorstw. Był zarówno zawodnikiem, jak 
i później prezesem II ligowego klubu 
tenisa stołowego „Opty” Pyrzyce. 
Wziął udział w maratonie berlińskim. 
Przez 15 lat pracował jako nauczyciel. 
Jego żona jest nauczycielką. Mają 
dwóch synów. Starszy studiuje na 
AWF, młodszy uczy się w liceum. Od 
1999 r. był dyrektorem Powiatowego 
Urzędu Pracy w Pyrzycach. W roku 
2006 został wybrany przez Radę na 
stanowisko Starosty Pyrzyckiego. Jego 
pasją jest sport. W wolnych chwilach 

gra w tenisa 
ziemnego. 
M i r o s ł a w a 
Żwierełło 
M i e s z k a n k a 
Brzeska. Wy-
kształcenie wyż-
sze, lekarz me-
dycyny. Pracuje 
w NZOZ Esku-

lap w Pyrzycach, a także w Ośrodkach 
Zdrowia w Brzesku i Mielęcinie.        
W Radzie pełni funkcję Wiceprzewod-
niczącej. Jest członkiem Komisji Zdro-
wia, Opieki Społecznej i Bezpieczeń-
stwa Obywateli oraz Komisji Oświaty, 
Kultury i Sportu. 

RADA I ZARZ ĄD POWIATU PYRZYCKIEGO III KADENCJI  



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl             8         naszpowiat@pyrzyce.pl 

INFORMACJE 

Ochotnicza Straż Pożarna chętnie 
korzysta z różnych programów 

kształcenia własnych umiejętności, 
czego przykładem jest uczestnictwo      
w szkoleniu z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy medycznej 20 strażaków     
z OSP Przelewice oraz z  innych jedno-
stek z powiatu pyrzyckiego w Woje-
wódzkim  Ośrodku Szkoleniowym Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Bornym 
Sulinowie.  
Szkolenie  zostało zorganizowane przez 
Oddział Wojewódzki Związku OSP RP 
w Szczecinie w ramach programu 
„Podnoszenie kwalifikacji pracowni-
ków organizacji pozarządowych i służb 
społecznych”. Warunkiem uczestnictwa 
było zatrudnienie na podstawie umowy 
o pracę oraz przynależność do OSP. 
Szkolenie odbywało się pod dowódz-
twem kpt. Pawła Szmurło oraz ratowni-
ków medycznych – Roberta Kochanow-
skiego i Sylwestra Szkodzińskiego. 
Kurs zakończył się egzaminem prak-
tycznym i testowym, który wszyscy 
uczestniczy zaliczyli pozytywnie. 
Uroczyste wręczenia zaświadczeń 
ukończenia  kursu dla osób uczestni-
czących w szkoleniu  odbyło się        
w dniu 17 grudnia 2007 r. w budynku 
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 
remizy OSP w Przelewicach.  W  uro-
czystości uczestniczyli także: dh 
Magdalena Przybyła – Dyrektor Biura 
Wojewódzkiego Oddziału Związku 

OSP RP w Szczecinie, mł. bryg. Miro-
sław Rabiega - Komendant Powiatowej 
PSP w Pyrzycach, kpt. Cezary Koca-
nowski – Kierownik Sekcji ds. opera-
cyjno-szkoleniowych, dh Henryk Na-
wój - Wiceprezes Oddziału Powiatowe-
go Związku OSP RP w Pyrzycach, dh 
Ewa Gąsiorowska-Nawój – Wiceprezes 
ds. Młodzieży Oddziału Gminnego 
Związku OSP w Przelewicach oraz dh 
Waldemar Brodziński – Komendant 
Gminny OSP w Przelewicach, a także 
przedstawiciele władz samorządowych: 
mgr Jarosław Stankiewicz – Wicestaro-
sta Pyrzycki i mgr Marek Kibała – Wójt 
Gminy Przelewice. Jednostka OSP 
Przelewice za udział  20 strażaków      
w szkoleniu  została wyróżniona przez 
Zarząd Wojewódzki specjalistycznym 
sprzętem do nauki udzielania pierwszej 
pomocy medycznej – FANTOM. Jest to 
manekin człowieka dorosłego, na któ-

rym można  przeprowadzać ćwiczenia 
np. wentylacji metodą usta-usta, wenty-
lacji przy użyciu worka samorozprężal-
nego,  tlenoterapii – resuscytacji,  bez-
przyrządowego udrażniania dróg odde-
chowych oraz stabilizacji kręgosłupa 
szyjnego. Nowoczesność tego sprzętu 
polega na możliwości podłączenia go 
do komputera, który zapisuje i analizuje 
wszystkie czynności wykonywane 
przez ratowników (np. głębokość i czę-
stotliwość ucisku klatki piersiowej, ob-
jętość i częstotliwość oddechu). 
Pani Dyrektor Magdalena Przybyła 
poinformowała także, że OSP Przelewi-
ce jako jedyna jednostka w Powiecie 
Pyrzyckim została włączona do progra-
mu "Centra kształcenia na odległość na 
wsiach", finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Głównymi założeniami przedsięwzięcia 
jest utworzenie w całej  Polsce 480 cen-
trów oświatowo-kulturalnych, w któ-
rych zatrudnionych zostanie przez okres 
trwania projektu łącznie 960 pracowni-
ków. Centra utworzone zostaną na bazie 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Każde 
z nich wyposażone zostanie w sprzęt 
komputerowy, meble i materiały dydak-
tyczne. Po zakończeniu projektu sprzęt 
zostanie przekazany na własność OSP. 
Począwszy od lutego 2008 r. Centra 
będą udostępniać i organizować szkole-
nia na odległość,  kursy i egzaminy.  

A.G. 

W czwartek 20 grudnia 2007 r. odbyło się Spotkanie Wigi-
lijne w Jesionowie, na które zostali zaproszeni wszyscy 
mieszkańcy tej miejscowości oraz przedstawiciele lokal-
nych władz. Organizatorem Wigilii była Szkoła Podstawo-
wa w Jesionowie, w tym zarówno nauczyciele, jak              
i uczniowie. 
Spotkania Wigilijne w Szkole Podstawowej w Jesionowie 
to już tradycja, podczas których  wszyscy uczestnicy mają 
okazję przeżyć wzruszające chwile oglądając „Jasełka” 
profesjonalnie przygotowane przez dzieci.  Do organizacji 
całej uroczystości włączyli się również rodzice uczniów, 
przygotowując wspaniałe dania wigilijne. 
Podczas tegorocznego przedstawienia nastrój chwili udzie-
lił się wszystkim,  a nieustające brawa potwierdziły za-
chwyt wykonaną  przez dzieci inscenizacją. Po przedsta-

wieniu  zapro-
szeni goście, 
uczniowie i ich 
rodzice spotkali 
się przy stole 
w i g i l i j n y m , 
składając sobie 
nawzajem ży-
czenia i śpiewa-
jąc polskie ko-
lędy. 

A.G.  

OSP PRZELEWICE Z NOWYM SPRZĘTEM  I NOWYMI  MO ŻLIWO ŚCIAMI 

SPOTKANIE WIGILIJNE W JESIONOWIE NAJAKTYWNIEJSZE KOŁO TURYSTYCZNE  
 
14 stycznia w świetlicy wiejskiej w Brzesku odbyło się podsu-
mowanie VIII Edycji Konkursu na „Najaktywniejsze Turystycz-
nie koło SKKT” w roku 2007 roku. 
Uroczystość rozpoczął chór szkolny z SP Brzesko pod kierun-
kiem Beaty Hedzielskiej, witając wszystkich przybyłych piosen-
ką „Pocztówka z Beskidu”. Podczas uroczystości zaproszeni 
goście mieli możliwość zapoznania się z prezentacjami multi-
medialnymi podsumowującymi rok turystyczny przygotowany-
mi przez Wojciecha Zalewskiego, opiekuna szkolnego koła tu-
rystyczno-krajoznawczego w SP Brzesko. 
Młodzi turyści czekali jednak na najważniejszą informację,        
a mianowicie na ogłoszenie wyników konkursu na 
„Najaktywniejsze koło turystyczne 2007 roku”. W ogólnej kla-
syfikacji VIII edycji konkursu na I miejscu uplasowały się 
SKKT przy ZS Lipiany (4250 pkt.) oraz SKKT przy SP Brzesko 
(4250 pkt.), przed SKKT przy SP Nr 2 Pyrzyce (III m-ce). Ko-
lejne miejsce w klasyfikacji zajęli: SKKT przy SP Mielęcin, 
SKKT przy PG Pyrzyce, SKKT przy OSW Pyrzyce, SKKT przy 
SP Żabów, SKKT przy SP Okunica, OREW Nowielin, SKKT 
przy DD Czernice, WTZ Nowielin. 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz statuetki. Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko pogratulował 
wszystkim zwycięskim drużynom, zachęcając wszystkich do 
uprawiania turystyki. 

W.B.D. 
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W sobotę 12 stycznia w hali sportowej 
przelewickiego gimnazjum odbyły się 
kolejne halowe zawody L.A. z cyklu 
Grand Prix zorganizowane przez Po-
wiatowy Międzyszkolny Ośrodek Spor-
towy w Pyrzycach. Tym razem uczest-
nicy zawodów wystąpili w dwuboju 
L.A., gdzie trzeba było połączyć 2 spo-
śród 6 konkurencji: 30 metrów, 300 
metrów, pięcioskok, skok dosiężny, rzut 
piłką lekarską tyłem,  pchnięcie piłką 
lekarską z ustawienia bokiem. Problem 
tkwił w doborze tych konkurencji, po-
nieważ nie wolno było połączyć 2 po-
krewnych (np. 30 m i 300 m, czy piłka 
lekarska tyłem i bokiem). Należało  
wybrać według klucza: bieg – skok, 
bieg – rzut lub skok – rzut, co wymusiło 
na opiekunach dobór zawodników 
wszechstronnych, potrafiących wystar-
tować w różnych, często przeciwstaw-
nych konkurencjach. Każda szkoła mo-
gła desygnować 10 uczniów – 5 
dziewcząt i 5 chłopców, a frekwen-
cja dopisała. Do Przelewic przyje-
chało 13 szkół podstawowych,      
6 szkół gimnazjalnych i 2 szkoły 
ponadgimnazjalne, łącznie aż 205 
sportowców.   
Na oficjalnym otwarciu obecny był 
Wójt Gminy Przelewice, Marek 
Kibała - fundator pucharów i me-
dali dla najlepszych zawodników 
oraz Dyrektor Publicznego Gimna-

zjum Renata Kozicka. Pan Wójt z uwa-
gą śledził przebieg całych zawodów,       
a na ich podsumowaniu nagrodził zwy-
cięzców i cierpliwie pozował do zdjęć. 
Tuż po zakończeniu zawodów  wyje-
chał do Górek Noteckich, by sędziować 
mecz ekstraklasy w tenisie stołowym. 
Najbardziej widowiskowy okazał się 
rzut piłką lekarską, gdzie trzeba było 
połączyć siłę, szybkość, technikę wy-
rzutu oraz bieg na 300 metrów, podczas 
którego szczelnie wypełnione trybuny 
mocno „ożyły” dopingując swoich fa-
worytów. Emocji w pozostałych konku-
rencjach też nie zabrakło, a w skoku 
dosiężnym i biegu na 30 metrów by 
wyłonić zwycięzcę potrzebna była do-
grywka. 
Krzysztof Kędziora – nauczyciel w – f 
w PG Przelewice, włożył sporo trudu     
i czasu by zawody mogły przebiegać 
sprawnie i bez przestojów. Wielkie 

dzięki! 
Wyniki drużynowe 
Szkoły Podstawowe 
1m SP 2 Pyrzyce 158 pkt  
2 m ZS Kozielice 111 pkt  
3 m ZS Bielice 105 pkt  
4 m SP Żabów 94 pkt 
5 m SP Mielęcin 73 pkt 
6 m SP Brzesko 73 pkt 
7 m SP St. Przylep 56 pkt 
8 m SP Okunica 53 pkt 
9 m SP Jesionowo  47 pkt 
10 m SP Warnice 42 pkt 
11 m ZS Lipiany 36 pkt 
12 m SP Żuków 27 pkt 
13 m OSW Pyrzyce 2   pkt 
  
Szkoły Gimnazjalne 
Wyniki drużynowe: 
1 m PG Pyrzyce 165 pkt  
2 m ZS Kozielice 146 pk t 
3 m PG Przelewice 125 pkt  
4 m ZS Bielice 113 pkt 
5 m G Warnice 109 pkt 
6 m ZS Lipiany 46   pkt 
 
Szkoły Ponadgimnazjalne: 
Wyniki drużynowe: 
1 m ZS nr 2 RCKU Pyrzyce  162  
2 m ZS Lipiany   107 

P.O. 

Jak co roku przed świętami Bożego Na-
rodzenia, 15 grudnia 2007 r. na sali spor-
towej Publicznego Gimnazjum w Przele-
wicach odbyły się Otwarte Mistrzostwa 
Gminy Przelewice w tenisie stołowym     
i skoku wzwyż. Frekwencja z roku na 
rok jest coraz większa, co bardzo cieszy 
organizatorów: sekcję tenisa stołowego 
LKS „Wicher” Przelewice i Przelewickie 
S t o w a r z y s z e n i e  E d u k a c y j n e 
„Wyrównajmy Szanse”. W tenisie stoło-
wym startowano w pięciu kategoriach: 
chłopcy i dziewczęta szkół podstawo-
wych, chłopcy i dziewczęta szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ka-
tegoria otwarta OPEN. W zawodach te-
nisa stołowego startowało 89 zawodni-
ków. Zawody prowadził kierownik sekcji 
tenisa stołowego  Marek Kibała.  
 
SEKCJA TENISA STOŁOWEGO - wy-
niki: 
w kategorii szkół podstawowych: 
Chłopcy:   
1. Kaliszuk Tomasz 

2. Pitura Bartek 
3. Bil Patryk 
Dziewczęta: 
1. Fiszer Mirella 
2. Kucharska Mariola 
3. Bil Patrycja 
w kategorii szkół gimnazjalnych i  po-
nadgimnazjalnych: 
Chłopcy: 
1. Herbuś Patryk 
2. Zakrzewski Jarosław 
3. Sak Marcin 
Dziewczęta: 
1. Starzyńska Kinga 
2. Marcinkiewicz Patrycja 
3. Kustosz Sandra 
w kategorii otwartej OPEN: 
1. Herbuś Patryk 
2. Filajecki Mieczysław 
3. Halarewicz Maciej 
W zawodach skoku wzwyż startowało 27 
zawodników w czterech kategoriach: 
chłopcy i dziewczęta szkół podstawo-
wych, chłopcy i dziewczęta gimnazjum. 

Zawody prowadził Krzysztof Kędziora.  
SKOK WZYWŻ – wyniki: 
w kategorii szkół podstawowych: 
Chłopcy: 
1. Pitura Bartosz  123 cm 
2. Bil Patryk   123 cm 
3. Stęplowski Albert  120 cm 
Dziewczęta: 
1. Pytel Julita   130 cm 
2. Bil Patrycja  120 cm 
3. Kucharska Mariola       110 cm 
w kategorii szkół gimnazjalnych: 
Chłopcy: 
1. Kaczalski Rafał  163 cm 
2. Nawój Bartosz  160 cm 
3. Wawrzyniak Piotr  155 cm 
Dziewczęta: 
1. Biedrzycka Dominika 120 cm 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
otrzymali sprzęt sportowy i drobne upo-
minki oraz pamiątkowe dyplomy i pu-
chary. Zapraszamy ponownie za rok! 

     B.P.
     

LEKKOATLETYKA POD DACHEM  

OTWARTE MISTRZOSTWA GMINY PRZELEWICE  
W TENISIE STOŁOWYM I SKOKU WZWY Ż 
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Wałcz to piękne, przyjazne 
miasto, które niezwykle go-

ścinnie przyjęło uczniów Po-
wiatu Pyrzyckiego realizującego 
rządowy program "Zero tolerancji 
dla przemocy w szkole". Na 
obiektach Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji głównie siatka-
rze i lekkoatleci mieli możliwość 
pracowicie spędzić 3 dni. Do dys-
pozycji beneficjentów programu 
była hala sportowa - oblegana za-
zwyczaj przez siatkarzy, hala wie-
lofunkcyjna, gdzie prym wiedli 
zwolennicy tenisa stołowego, na-
tomiast lekkoatleci korzystali         
z malowniczych tras biegowych 
wokół jeziora Raduń, które rozta-
cza się tuż za oknami hotelu Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Wszystkie obiekty były na wycią-
gnięcie ręki, więc kusiły sportow-
ców do częstego korzystania         
z nich. W trakcie trzydniowego 
pobytu w Wałczu odbyły się         
4 treningi w poszczególnych gru-
pach treningowych, młodzież         
w przerwach między zajęciami 
sportowymi dwukrotnie skorzysta-
ła z dobrodziejstw basenu Central-
nego Ośrodka Sportu, gdzie moż-
na było popływać w 25-metrowym 
basenie, zrelaksować się dzięki 
biczom wodnym i dać odpocząć 
zmęczonym mięśniom w saunie.   
Organizatorzy nie zapomnieli rów-
nież o wyjściu do kina na relaksu-

jący seans filmowy, wszystko po 
to, by dać upust energii rozpierają-
cej młodych ludzi.  
Psycholog i policjant przeprowa-
dzili zajęcia warsztatowe na temat 
"Jak zapobiegać agresji", pokaza-
no film o skutkach agresji nakrę-
cony przez licealistów, który 
uzmysłowił naszym podopiecz-
nym skutki nieprzemyślanych 
działań. 
Dyrektor MOSiR Pan Edmund 
Koteras robił wszystko, by nic 
nam nie zabrakło. Pokazał tzw. 
"magiczną górkę", miejsce, w któ-
rym  auto ze zgaszonym silnikiem 
- wbrew zasadom fizyki - toczyło 
się pod górę. Podobno są tylko      
2 takie miejsca w Polsce. Zorgani-
zował dyskotekę andrzejkową,      
a jedzenie jak u mamy! 
Aż nie chciało się wyjeżdżać,        
a uczniowie i opiekunowie 
(Dariusz Jagiełło, Rafał Krzentow-
ski, Robert Toboła, Arkadiusz 
Odachowski i Krzysztof Kędziora) 
obiecali, że jeszcze skorzystają     
z gościnności Dyrektora Edmunda 
Koterasa. 
75 uczestników programu, opa-
trzonego tytułem "Aktywny week-
end sposobem na stres" serdecznie 
dziękują wszystkim, którzy przy-
czynili się do sprawnego przepro-
wadzenia tego przedsięwzięcia.     
    P. O.  

Nadchodzą ferie zimowe dla jednych to 
czas odpoczynku, relaksu a dla innych 
wytężonej pracy.  
W ramach działań własnych Powiatowa 
Stacja Sanitarno – Epidemiologicznej   
w Pyrzycach sprawuje nadzór nad za-
pewnieniem bezpieczeństwa sanitarne-
go podczas ferii zimowych 2008. 
Nadzór ten obejmuje: 
A) ocenę stanu  sanitarno – higienicz-
nym obiektów służących do obsługi 
podróżnych. (kontrole dworców i przy-
stanków autobusowych)  
B) kwalifikację obiektów wypoczynku 
zgłoszonych do organizacji zimowego 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży pod 
względem: 
- stanu technicznego, 
- wyposażenia socjalno – bytowego, 
- stanu sanitarno – higienicznego, 
- wyposażenia w urządzenia oraz ich 
sprawności 
D) kontrolę przygotowania obiektów 
zbiorowego żywienia oraz produkcji 
posiłków i bieżący nadzór nad ich reali-
zacją. 

kontrole form w placówkach prowadzą-
cych działalność całoroczną (formy 
„otwartych drzwi”, świetlice, domy 
kultury i inne.) oraz innych form          
w miejscu zamieszkania (półkolonie). 
E) prowadzenie szerokiej i wszechstron-
nej działalności informacyjno – eduka-
cyjnej oraz profilaktycznej na rzecz 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.  
Rozporządzenia Ministra Edukacji Na-
rodowej z dnia 21 stycznia 1997 r.       
w sprawie warunków, jakie muszą speł-
niać organizatorzy wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży szkolnej, a także 
zasad jego organizowania (Dz.U.nr 12, 
poz. 67 z późn. zm.) nakłada na organi-
zatorów szereg obowiązków. Zgodnie    
z tym rozporządzeniem placówka może 
podjąć działalność po przedstawieniu 
przez organizatora wypoczynku kurato-
rowi oświaty m.in. karty kwalifikacyj-
nej obiektu z pozytywną opinią właści-
wego terenowo państwowego powiato-
wego inspektora sanitarnego i komendy 

rejonowej straży pożarnej. 
Przed organizatorami wypoczynku let-
niego dzieci i młodzieży stoi zadanie 
stworzenia warunków zdrowego, bez-
piecznego i higienicznego wypoczynku.  
 

Gdy dziecko wyjeżdża na zimowisko, 
rodzice powinni zwrócić szczególną 
uwagę: 
A) czy organizator wypoczynku posiada 
zezwolenie na organizowanie zimowi-
ska w oferowanym miejscu  
B) na warunki sanitarno-techniczne 
obiektu, liczbę i jakość posiłków, kwali-
fikacje kadry, program wypoczynku, 
zabezpieczenie opieki medycznej. 
C) czy opiekunowie na zimowisku po-
siadają przygotowanie zawodowe do tej 
pracy, 
D) czy w czasie przejazdu dzieci będą 
miały zapewnioną opiekę - na 15 dzieci 
powinien przypadać jeden opiekun. 
 
Pamiętajmy, że bezpieczne ferie to uda-
ne ferie. 

PSSE 

PTASIA GRYPA! 
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach infor-
muje, że w związku z wystąpieniem ognisk grypy 
ptaków w Polsce Minister Rolnictwa wydał rozpo-
rządzenie w sprawie zarządzenia środków związa-
nych z wystąpieniem grypy ptaków (Dz. U. z dnia   
3 grudnia 2007 nr 225, poz. 1665)którym wprowa-
dza się  zakaz  organizowania targów, wystaw, po-
kazów i konkursów z udziałem żywych pta-
ków,  przechowywania i prezentacji w celu sprze-
daży, oferowania do sprzedaży, dostarczania oraz 
każdego innego sposobu zbycia żywych ptaków, na 
targowiskach, utrzymywania kur, kaczek, gęsi, in-
dyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bez-
grzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw na 
otwartej przestrzeni, pojenia drobiu wodą pocho-
dzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie 
ptaki oraz nakazuje się odizolowanie kaczek i gęsi 
od innego drobiu. Z dniem 23 stycznia 2008 r. za-
częła obowiązywać zmiana do powyższego rozpo-
rządzenia łagodząca m.in. zakazy dotyczące drobiu 
hodowlanego i gołębi, tj.: 
- § 1a. ust. 1. Kaczki i gęsi, kury, indyki, przepiór-
ki, perlice, gołębie, bażanty i kuropatwy mogą być 
utrzymywane na otwartej przestrzeni jedynie 
w miejscu ogrodzonym i zabezpieczonym przed 
dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami. 
- Ust. 5. Gołębie mogą być wypuszczane jedynie na 
loty treningowe lub na loty konkursowe, jeżeli: 
1) są utrzymywane oddzielnie od innych ptaków; 
2) ich karmienie i pojenie odbywa się w sposób 
zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzi-
kich ptaków oraz ich odchodami. 

Powiatowy Lekarz  
Weterynarii w Pyrzycach  

Zygmunt Gabryś 

BEZPIECZNE FERIE ZIMOWE 

W WAŁCZU JAK W DOMU! 
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Coraz częstszym sposobem na zarabia-
nie pieniędzy i realizowanie się zawo-
dowo jest prowadzenie własnej firmy. 
Zanim jednak zarejestrujemy własną 
działalność gospodarczą, warto naj-
pierw przemyśleć całość przedsięwzię-
cia. Kiedy już dokonaliśmy wyboru 
działalności, jej formę, dokonaliśmy 
rozeznania na rynku w zakresie zapo-
trzebowania na usługi czy produkty, 
znaleźli śmy lokalizację, opracowaliśmy 
strategię działania, musimy spełnić 
jeszcze kilka formalnych wymogów, 
aby nasza firma mogła zacząć działać     
i przynosić oczekiwane zyski. 
KROK 1   Wpis do ewidencji działal-
ności gospodarczej   
Pierwszym krokiem do założenia wła-
snej firmy jest zgłoszenie swojej dzia-
łalności do ewidencji działalności go-
spodarczej. Tam otrzymujemy formu-
larz, w którym należy wskazać: 
- swoje imię i nazwisko, PESEL oraz 
nazwę firmy, 
- adres prywatny, 
- adres planowanej działalności, 
- przedmiot działalności zgodny z Pol-
ską Klasyfikacją Działalności (PKD),  
- planowany termin rozpoczęcia działal-
ności 
Wraz z wnioskiem przedstawia się       
w Urzędzie, do wglądu dowód osobisty.  
Zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewi-
dencji działalności gospodarczej podle-
ga opłacie.  
Urząd ma 14 dni na wydanie zaświad-
czenia o wpisie. 
KROK 2    REGON w Urzędzie Sta-
tystycznym 
W ciągu 14 dni od wpisania do ewiden-
cji działalności gospodarczej, musimy 
złożyć w Urzędzie Statystycznym wnio-

sek o nadanie numeru REGON 
(formularz RG-1). Regon otrzymuje się 
w ciągu 7 dni. Potrzebne dokumenty: 
- dowód osobisty 
- oryginał (do wglądu) i kopia zaświad-
czenia o wpisie do ewidencji działalno-
ści gospodarczej. 
KROK 3  Zgłoszenie działalności       
w Urzędzie Skarbowym  
Po otrzymaniu potwierdzenia wpisu do 
ewidencji w ciągu 7 dni trzeba zgłosić 
się do US. Należy zaktualizować dane 
objęte zgłoszeniem identyfikacyjnym, 
do czego służy formularz NIP-1. 
Potrzebne dokumenty: 
-  dowód osobisty, 
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, 
- dokument potwierdzający nadanie 
numeru REGON, 
- dokument potwierdzający prawo do 
lokalu, w którym firma będzie miała 
siedzibę, 
- umowę rachunku bankowego (jeśli 
posiadasz rachunek bankowy związany 
z prowadzoną działalnością). 
Należy również zdecydować, czy bę-
dziemy płatnikami podatku VAT           
i w jakiej formie będzie płacony poda-
tek dochodowy. Mamy do wyboru: 
- Zasady ogólne, czyli książka przycho-
dów i rozchodów 
- Kartę podatkową 
- Ryczałt ewidencjonowany     
KROK 4   PIECZĄTKA 
Pieczątka potrzebna będzie przy wypeł-
nianiu faktur, umów czy pism urzędo-
wych. Na pieczątce powinno się znaleźć 
imię i nazwisko przedsiębiorcy, nazwa   
i adres firmy, numery REGON oraz 
NIP.  
KROK 5   Firmowe konto w banku 

Aby założyć konto w banku po-
trzebne będą: pieczątka, dowód 
osobisty, zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej 
oraz numery REGON oraz NIP. 
KROK 6   ZUS – ostanie formalności 
W terminie 7 dni od rozpoczęcia dzia-
łalności gospodarczej należy zgłosić ten 
fakt do ZUS. Jeżeli nowo powstała fir-
ma zatrudnia pracowników, trzeba ich 
zgłosić do ubezpieczenia w ciągu 7 dni 
od daty zatrudnienia.  
Celem zgłoszenia firmy, wypełnia się 
formularz ZFA (zgłoszenie płatnika 
składek). W przypadku, gdy prowadze-
nie firmy jest jedynym zajęciem przed-
siębiorcy, dodatkowo trzeba wypełnić 
formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpie-
czeń społecznych i zdrowotnego). Nato-
miast formularz ZZA (zgłoszenie tylko 
do ubezpieczenia zdrowotnego) – doty-
czy sytuacji, kiedy poza prowadzeniem 
firmy przedsiębiorca uzyskuje dochody 
w inny sposób. 
Potrzebne dokumenty: 
-  dowód osobisty, 
-  numer rachunku bankowego, 
- kopie zaświadczenia o nadaniu RE-
GON, 
- kopia decyzji naczelnika Urzędu Skar-
bowego o nadaniu NIP 
- numer wpisu do ewidencji i nazwę 
organu prowadzącego rejestr 
    
Informacje dodatkowe 
Jeśli otwieramy działalność gastrono-
miczną, trzeba powiadomić Powiatową 
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 
Należy też pamiętać, że niektóre formy 
działalności wymagają uzyskania kon-
cesji lub zezwolenia.    

PCWP - L.K.J. 

Ponownie na terenie działania Komen-
dy Powiatowej Policji w Pyrzycach 
odnotowano kilka przypadków prób 
wyłudzenia od starszych ludzi pienię-
dzy na tzw. „metodę na wnuczka” Jak 
dotąd na szczęście były to jedynie pró-
by.  W większości przypadków prawi-
dłowo zachowały się osoby, do których 
„wnuczek” zadzwonił, a w jednym 
przypadku czujnie zachowali się sąsie-
dzi starszej pani. Tak czy inaczej do 
takich prób dochodziło i zapewne bę-
dzie dochodzić.  
Aby nie paść ofiarą takiego przestęp-
stwa, za każdym razem, gdy się przed-
stawiamy powinniśmy zażądać od oso-
by dzwoniącej tego samego. Nie rozpo-
czynamy rozmowy od zgadywania, kto 

dzwoni, nie odpowiadamy na pytania 
typu „ nie wiesz, kto dzwoni”. Gdy po-
damy jakieś imię osoby dla nas bliskiej, 
to przeważnie się okazuje, że to właśnie 
ta osoba dzwoni. Później osoba dzwo-
niąca przedstawia swój problem, naj-
częściej sprowadza się do tego, że po-
trzebne są jej pieniądze na bardzo waż-
ny cel (zakup samochodu, mieszkania 
itp.), a jest właśnie w trakcie podpisy-
wania umowy i trochę jej brakuje. Póź-
niej po pieniądze wysyła znajomego 
(bliskiej osoby moglibyśmy nie rozpo-
znać). Gdy przekażemy pieniądze, po 
czasie dowiadujemy się, że tak napraw-
dę nikt z bliskich do nas nie dzwonił     

w sprawie pożyczenia pieniędzy, że 
zostaliśmy po prostu oszukani.  
Każdy, kto przeczyta ten komunikat, 
niech porozmawia ze swoimi najbliż-
szymi, opisze im sposób działania oszu-
stów, uczuli na tego rodzaju działalność 
przestępczą. W przypadku, gdy ktoś 
otrzyma podobną „telefoniczną propo-
zycję” prosimy o natychmiastowy tele-
foniczny kontakt  pod nr telefonów alar-
mowych - 112 (komórka) i 997 
(stacjonarny) oraz 091 577 95 11. 
 

Rzecznik Prasowy 
KPP w Pyrzycach 

st.asp. Marek Zegadłowicz 

NIE DAJMY SI Ę OSZUKAĆ 

JAK ZAŁO ŻYĆ WŁASNĄ FIRM Ę – KROK PO KROKU 



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl           12         naszpowiat@pyrzyce.pl 

SŁUŻBY POWIATOWE INFORMUJĄ 

„Cudze chwalicie...” 
 
Kwaśnica, oscypek, śliwowica, papie-
ska kremówka, bundz – to nazwy przy-
smaków, które znają wszyscy pomimo 
tego, że ich ojczyzną jest odległa Mało-
polska. Ich sława sięga również poza 
granice naszego kraju, a ich smak i ory-
ginalność przyciąga turystów z odle-
głych stron. 
Potrawy są skarbami naszego dziedzic-
twa narodowego. Popularna jest kuch-
nia 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 po-
znać i przybliżyć innym nasze lokalne 
produkty. W tym celu zwracamy się do 
Państwa z prośbą o nadsyłanie propozy-
cji, które moglibyśmy umieścić na Li-
ście Lokalnych Produktów. Czekamy na 
opisy produktów o wyjątkowych ce-
chach lub właściwościach wynikających 
z tradycyjnych metod produkcji. Mogą 
to być przygotowywane w ten sam spo-
sób przez lata przez nasze babcie wędli-
ny, produkty mięsne, pieczywa, sery, 
dżemy, miody, ciasta, wina oraz inne 
przysmaki wytwarzane w oparciu          
o oryginalne receptury. Mogą to być 
produkty, które są charakterystyczne dla 
naszego regionu np. owoce, warzywa, 
wyroby kowalskie, rzeźby, hafty 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 (wraz ze 
zgodą na przetwarzanie danych osobo-
wych) naszpowiat@pyrzyce.pl lub li-
stownie na załączonym 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 Produktów 

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 

Policjanci z Pyrzyc prowadzą 
czynności w sprawie oszustw przy 

zawieraniu umów kredytowych. 42-
letnia Urszula K. usłyszała 101 zarzu-
tów wyłudzenia łącznie ponad 100  ty-
sięcy złotych. Teraz grozi jej do 8 lat 
pozbawienia wolności. 
Jesienią ubiegłego roku do policjantów 
zaczęły docierać informacje od szeregu 
mieszkańców  z  terenu powiatu pyrzyc-
kiego. Osoby sygnalizowały, że jedna     
z firm udzielających pożyczki żąda od 
nich spłacania rat kredytu choć zobo-
wiązań takich nie zaciągali.  
Już po wstępnych sprawdzeniach prze-
prowadzonych przez policjantów okaza-
ło się, że podobnych przypadków może 
być więcej. Ustalono, że u pożyczko-
dawcy znajdują się umowy z danymi 

personalnymi  upoważniające firmę do 
roszczeń finansowych.   
Wszczęte w tej sprawie postępowanie 
wskazywało, że pożyczki faktycznie 
nigdy do tych osób nie trafiły, a ich 
podpisy na dokumentach zostały podro-
bione. W dotarciu do wszystkich po-
krzywdzonych policjantom pomagali 
przedstawiciele gminy i duchowni, któ-
rzy zaangażowali się w akcję informa-
cyjną o zaistniałym procederze oszu-
stwa. W ten sposób ustalono łącznie 
102 osoby, których dane posłużyły do 
wyłudzenia pieniędzy. 
Między innymi analiza zabezpieczonej 
dokumentacji wykazała, że mianowni-
kiem łączącym wszystkich pokrzyw-
dzonych była Urszula K. - przedstawi-
cielka firmy udzielającej kredyty. 

Zebrany materiał dowodowy pozwolił 
Prokuraturze Rejonowej w Pyrzycach 
na przedstawienie kobiecie zarzutów 
wyłudzenia pożyczek na łączną kwotę 
około 63 tysięcy złotych. Kobieta przy-
znała się do procederu. Polegał on na 
wpisywaniu przez nią danych personal-
nych w umowach i podrabianiu podpi-
sów. Na podstawie takich dokumentów 
firma wypłacała gotówkę, która trafiała 
tylko do jej kieszeni.  
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„101 ZARZUTÓW DLA OSZUSTKI” 


