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PODZIĘKOWANIE  
DLA SPONSORÓW 

Dyrektor Domu Dziecka      
w Czernicach w imieniu wy-
chowanków, pracowników    
i swoim własnym pragnie na 
łamach magazynu Nasz Po-
w i a t  s e r d e c z n i e  
podziękować firmom i oso-
bom prywatnym za pomoc 
finansową i  rzeczową  
przekazaną na potrzeby na-
szych dzieci. 
Poniżej przedstawiam firmy     
i osoby do których kierujemy 
nasze  podziękowanie; 
1. Henryk Okrzeja Prezes Za-
rządu Fundacji BRE Banku 
Warszawa 
2. BRE Bank Plac Żołnierza 
Szczecin 
3. Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe Dana Pyrzyce 
4. Hurtownia Mik Pyrzyce 
5. Hurtownia Jakuś Pyrzyce 
6. H.E. Świerkowie ul. Szkol-
na Pyrzyce 
7. Barbara Nowosielski Zakład 
Fotograficzny Pyrzyce 
8. Klub Krokus ul. 1-go Maja 
Pyrzyce 
9. ROPAN Pyrzyce 
10. R.i M. Hołownia Pyrzyce 
11. Myśliwi biorący udział    

w Memoriale Jerzego Jusia 
Pyrzyce 
12. Ryszard Waszak Zakład 
Optyczny Pyrzyce 
13. Konitex S.J. Szczecin 
14. K.J. Budzoń Wałcz 
15. Justyna Żejmo Szczecin 
16. NOE Sp z o.o. Gryfice 
17. EPA Spółka z o.o. Szcze-
cin 
18. Adam Kliszcz Szczecin 
19. Marcin Luciński Warsza-
wa 
20. Urszula Nowak Obryta 
21. Julia i Jan Nawrath, Vor 
dem Obrtor 47 Hamburg 
22. Towarzystwo Nasz Dom 
Warszawa 
23. WAWEL S.A. Kraków 
 
Dziękujemy serdecznie za 
pamięć o naszych dzieciach, 
jednocześnie dziękujemy 
wszystkim tym, którzy w 2007 
roku przychodzili naszym 
dzieciom z pomocą a nie zna-
leźli się na tej liście. Dzię-
ki  Państwa  zaangażowaniu     
i pomocy było nam łatwiej 
funkcjonować i zabezpieczyć 
najbardziej pilne potrzeby 
naszych podopiecznych. 

p.o. Dyrektora  
Domu Dziecka w Czernicach 

Zdzisław Wudarczyk 

 

Życzenia Wielkanocne Życzenia Wielkanocne Życzenia Wielkanocne Życzenia Wielkanocne     
dla  Mieszkańców Gminy Przelewice!dla  Mieszkańców Gminy Przelewice!dla  Mieszkańców Gminy Przelewice!dla  Mieszkańców Gminy Przelewice!    

 
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych,  

radosnych i spokojnych  
Świąt Wielkanocnych,  
wypełnionych nadzieją  

budzącej się do życia wiosny. 
Wielu łask Zmartwychwstałego Pana  

oraz   
smacznego jajka, mokrego dyngusa,  

a także odpoczynku w gronie najbliższych 
osób  

wszystkim mieszkańcom Gminy  
życzą  

  

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu,  

aby blask prawdy o zmartwychwstaniu rozświetlał wszelkie mroki codzienności,  

a wiara w nowe życie napełniała serca wszystkich radością i pokojem! 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.  

Uśmiechów bliskich i nieznajomych, które pozwalają lżej oddychać i szczęścia,  

które niejednokrotnie ocala nam życie. 

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny  

i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja życzą 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w LipianachPrzewodniczący Rady Miejskiej w LipianachPrzewodniczący Rady Miejskiej w LipianachPrzewodniczący Rady Miejskiej w Lipianach    

Mariusz Marek PrzybylskiMariusz Marek PrzybylskiMariusz Marek PrzybylskiMariusz Marek Przybylski    
Burmistrz LipianBurmistrz LipianBurmistrz LipianBurmistrz Lipian    

Krzysztof Ireneusz BoguszewskiKrzysztof Ireneusz BoguszewskiKrzysztof Ireneusz BoguszewskiKrzysztof Ireneusz Boguszewski    

Zdzisław Pijewski  

Przewodniczący Rady 
Gminy Przelewice 

Marek Kibała 

Wójt Gminy Przelewice 
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Wszystko zaczęło się wiosną 2007 roku, 
kiedy to nasza szkoła przystąpiła do 
programu „Szkoła Równych Szans” 
opracowując projekt „Pyrzycka Akade-
mia Turystyki - Mój wybór moja przy-
szłość”. W maju 2007 roku, po ogłosze-
niu wyników konkursu okazało się, że 
znaleźli śmy się w gronie laureatów uzy-
skując wysoka pozycję na tle całego 
województwa i pozyskując ok. 90 tys. 
złotych na realizację projektu.  
Pierwsze zajęcia odbyły się w czerwcu   
i we wrześniu ubiegłego roku a doty-
czyły rekrutacji uczniów, 
którzy chcieli brać udział 
w dalszej części projektu. 
Na tym etapie w naszych 
spotkaniach uczestniczyło 
ok. 150 uczniów. Spośród 
nich wykształciła się póź-
niej grupa ok. 120 osób, 
które od 17 września 2007 
aż do dnia 31 stycznia 
uczestniczyły w cyklicz-
nych spotkaniach, Wszy-
scy Ci uczniowie podzie-
leni na 4 grupy tematyczne przychodzili 
w wybrany przez siebie dzień tygodnia 
na zajęcia pozalekcyjne. Brali oni udział 
w warsztatach ogólnogeograficznych,   
w zajęciach z topografii i terenoznaw-
stwa. Uczestniczyli także w licznych 
wycieczkach kilkudniowych i jedno-
dniowych np. do Myśliborza, Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewicach, 
Ogrodu Dendrologicznego w Glinnej 
oraz w wycieczkach do Szczecina. Pod-
czas tych wyjazdów miło spędzaliśmy 
czas ucząc się jednocześnie wielu rze-
czy związanych z turystyką, krajoznaw-

stwem i ekologią. Poznawaliśmy rów-
nież historię i architekturę wielu odwie-
dzanych miejsc. Wyjeżdżając do innych 
miast zwracaliśmy m.in. uwagę na spo-
sób promocji turystycznej danego regio-
nu. Wszystko po to aby opracować nasz 
rodzimy produkt turystyczny w Pyrzy-
cach i powiecie. W ostatnim czasie 
opracowaliśmy projekt odznaki pyrzyc-
kiej oraz publikację promującą najcie-
kawsze miejsca powiatu pyrzyckiego. 
Nasi uczniowie brali również udział      
w szkoleniach z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej oraz 
w zajęciach umożliwiających zdobycie 
uprawnień ratownika medycznego. 
Uczestniczyliśmy również w rajdach na 
orientację, mieliśmy także warsztaty 
alpinistyczne i wspinaczkowe. Te i inne 
umiejętności doskonale mogliśmy za-
prezentować podczas zorganizowanego 
przez nas zlotu powiatowego „Aktywna 
Jesień”, który odbył się 24 listopada,     
z metą w naszej szkole. W imprezie tej 
wzięło udział ok. 270 osób, w tym 150 
uczniów ze szkół podstawowych i gim-
nazjalnych powiatu i regionu.  

Nasi uczniowie podczas zajęć po-
zalekcyjnych przygotowywali się 
również do egzaminów, dzięki którym 
część z nich uzyskała kwalifikacje         
i uprawnienia do pełnienia funkcji wy-
chowawcy w placówkach wypoczynku 
dzieci i młodzieży. Część osób uzyskała 
również uprawnienia do pełnienia funk-
cji Kierownika Wycieczek Szkolnych     
i Organizatora Turystyki.  
Jak widać z przytoczonych tu przykła-
dów mamy tu wiele efektów „twardych” 
naszego projektu, które w dużym stop-

niu przyczynią się pod-
niesienia kwalifikacji      
i umiejętności naszych 
uczniów oraz do rozwoju 
społeczności lokalnej 
powiatu pyrzyckiego. 
Zajęcia realizowane pod-
czas trwania naszego 
projektu z pewnością 
pomogą uczniom w wy-
równywaniu szans edu-
kacyjnych oraz ułatwią 
start na rynku pracy. 

Była to prawdziwa szkoła równych 
szans. 
Mimo iż zakończyliśmy okres realizacji 
naszego projektu, to Pyrzycka Akade-
mia Turystyki, nie zniknie z naszego 
lokalnego podwórka. Przekształci się 
ona w Pyrzycki Klub Turystyczny, który 
nadal będzie propagował i organizował 
imprezy turystyczne. Dlatego też liczy-
my na to, że będziemy mieli jeszcze 
okazję spotykać się podczas wielu im-
prez i rajdów turystycznych.  

Waldemar Pender  
(koordynator projektu PAT) 

INFORMACJA O DZIAŁALNO ŚCI PYRZYCKIEJ AKADEMII TURYSTYKI W ZESPOLE 
SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH  

Przystąpienie Polski do pełnej realizacji 
Układu z Schengen spowodowało sze-
reg zmian w sposobie działania wielu 
instytucji i służb państwowych, których 
zadaniem jest zapewnienie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, w tym 
S t r a ż y  G r a n i c z n e j . 
Zasadniczym czynnikiem, który wpły-
nie na działania Straży Granicznej po 
rozpoczęciu przez Polskę pełnego stoso-
wania Układu z Schengen będzie za-
przestanie fizycznej ochrony granicy 
wewnętrznej oraz kontroli granicznej 
we wszystkich przejściach granicznych 
na odcinkach granicy państwowej RP. 
27 lutego Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko spotkał się z Komendantem Stra-
ży Granicznej w Gryfinie ppłk SG 
Grzegorzem Borowikiem oraz z-cą Ko-
mendanta por. SG Maciejem Kińskim. 
Podczas spotkania Komendant przedsta-
wił zakres zadań Straży Granicznej po 

zniesieniu kontroli na polskich odcin-
kach wewnętrznej granicy UE. Czynno-
ści te będą związane m.in. z ujawnia-
niem fałszerstw dokumentów uprawnia-
jących do wjazdu i pobytu na terytorium 
RP (oraz całej Strefy Schengen); prze-
ciwdziałaniem wwozowi na terytorium 
kraju materiałów niebezpiecznych lub 
szkodliwych dla środowiska naturalne-
go (śmieci, odpady, materiały wybucho-
we, materiały o zwiększonej radiacji 
itp.), których transportowanie wymaga 
spełnienia szeregu norm i warunków 
bezpieczeństwa; przeciwdziałaniu prze-
mytowi narkotyków i środków odurza-
jących; przeciwdziałaniu wywozowi     
z Polski przedmiotów zabytkowych,      
a także egzekwowanie na granicach 
wewnętrznych przestrzegania przez 
podróżnych wwozu na terytorium RP 

towarów akcyzowych.  
Komendant Straży Granicznej w Gryfi-
nie poinformował również Starostę Py-
rzyckiego o zwiększonej aktywności 
działań mobilnych Straży Granicznej    
w strefie nadgranicznej i na obszarze 
całego kraju, w tym Powiatu Pyrzyckie-
go. Konsekwencją tych działań będzie 
nawiązanie skutecznej współpracy Stra-
ży Granicznej z Komendą Powiatową 
Policji w Pyrzycach oraz Wydziałem 
Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rol-
nictwa Starostwa Powiatowego w Py-
rzycach. Podczas spotkania omówiono 
zasady organizacji i kompetencje patro-
li, w skład których będą wchodzili 
przedstawiciele w/w służb i jednostek 
celem realizacji na terenie Powiatu Py-
rzyckiego zadań wynikających z wej-
ścia Polski do Strefy Schengen.  

W.B.D. 

INFORMACJA 
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CO KWITŁO W STYCZNIU ? 
Zima kojarzy się nam wszystkim z białym szaleń-
stwem, nartami, sankami i oczywiście  śniegiem. Co 
zrobić kiedy aura spłata nam figla i białego puchu 
jest jak na lekarstwo? Jak spędzać wtedy wolne 
chwile? To oczywiste, wybierzmy się na romantycz-
ny spacer do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewi-
cach. Jest on piękny nie tylko wiosną i latem. Zimą 
również może nam dostarczyć niezapomnianych 
wrażeń. Nawet w styczniu niektóre gatunki roślin nie 
zamierzają zapadać w zimowy sen. Pięknie kwitną, 
uwodząc barwami, wyrafinowanym kształtem kwia-
tów, dostarczają energii do życia. Fioletowo kwitną-
cy barwinek większy, cukierkowo-różowa kalina 
wonna i oczywiście oczary, których żółte kwiaty 
szokują elegancją, to jest to, co naprawdę warto zo-
baczyć. 

M.B. 

Dnia 16 stycznia 2008 r. w Pałacu 
Ogrodu Dendrologicznego w Przelewi-
cach odbyło się szkolenie dla członków 
Lokalnej Grupy Dzia łan ia pn. 
„Podejście Leader w nowym okresie 
programowania PROW 2007-2013”, 
realizowane w ramach II Schematu Pi-
lotażowego Programu Leader+, a pro-
wadziła je Pani Irena Krukowska-
Szopa.  
W trakcie szkolenia można było dowie-
dzieć się na czym się skupić i jak się 
zorganizować, aby dobrze przygotować 
się do nowego okresu programowania.  
W pierwszym etapie istotną sprawą 
dla Lokalnej Grupy Działania (LGD) 
jest m.in. dokonanie odpowiednich 
zmian w statucie Stowarzyszenia       
i ustalenie planu działania w zakresie 
rozpoczęcia prac przygotowawczych 
nad Lokalną Strategią Rozwoju.  
W dalszej części szkolenia podczas 
prac zespołowych w grupach zasta-
nawiano się nad naszymi sukcesami   
i problemami, na jakie napotkaliśmy 
w trakcie realizacji Pilotażowego 
Programu Leader+.  
Do sukcesów LGD zaliczono:  

●  przygotowanie ZSROW obejmującej 
obszar 9 gmin,  
●  pozyskanie partnerów do współpra-
cy,  
●  przygotowanie Zespołu Menadżerów 
Projektów,  
●  utworzenie Ośrodków Rozwoju Lo-
kalnego,  
●  powstanie strony internetowej,  
●  wspólną promocję regionu, w tym 
publikacje materiałów promocyjnych,  
●  zorganizowanie Targów Inicjatyw 
Lokalnych i Awangardowych TILIA 
(prezentacja umiejętności lokalnych),  

●  nawiązanie współpracy z partnerski-
mi LGD, zarówno w kraju, jak i zagra-
nicą.  
Natomiast do problemów zaliczono:  
●  brak poczucia tożsamości i jednolitej 
oferty promocyjnej naszego regionu,   
●  słabe zaangażowanie społeczności 
lokalnej,   
●  bariery w przepływie informacji       
w gminach (mieszkańcy nie wiedzą       
o możliwościach, jakie stwarza Program 
Leader),   
●  rozległy obszar LGD,   
●  duża rotacja osób uczestniczących    

w realizacji poszczególnych działań    
w Projekcie.  
Podsumowując, ciekawa prezentacja 
tematyki szkolenia wzbudziła duże 
zainteresowanie osób uczestniczących 
w nim, gdyż uzyskano cenne informa-
cje tj. z czego korzystać, a czego się 
obawiać w nowym okresie programo-
wania. Dokonano również podsumo-
wania dotychczasowych wspólnych 
działań LGD. 

A.G. 

Dnia 29 stycznia br.            
w Urzędzie Gminy w Przele-

wicach odbyło się  spotkanie        
z przedstawicielami instytucji 
gminnych i organizacji pozarzą-
dowych nt. Programu Integracji 
Społecznej oraz członków Part-
nerstwa powołanego na rzecz 
zrównoważonego rozwoju spo-
łeczności lokalnej ze szczegól-
nym uwzględnieniem działań na 
rzecz dzieci i młodzieży oraz ich 
rodzin. 
Podczas spotkania uczestnicy 
dyskutowali na temat problemów 
społecznych, jakie należałoby 
rozwiązać w miejscowościach 
leżących na obszarze Gminy 
Przelewice. Zaznaczono, iż 
wsparcie w zakresie rozwoju za-
sobów ludzkich, powinno być 
skierowane do: 
- dzieci i młodzieży – organizacja 
zajęć pozalekcyjnych w szko-
łach oraz świetlicach, 

- osób dorosłych – kształtowanie 
pozytywnych postaw, zajęcia 
integracyjne, szkolenia doskona-
lące umiejętności posiadane oraz 
zdobywanie nowych.  

Dzięki dyskusji ustalono kierunki 

przyszłych działań – postanowio-
no podjąć prace, mające na celu 
opracowanie koncepcji projekto-
wych, które pozwolą na rozwią-
zanie zidentyfikowanych proble-
mów. 
W trakcie spotkania Katarzyna 
Wróbel - Animator Regionalnego 
Ośrodek EFS w Szczecinie przed-
stawiła metodologię przygotowa-
nia projektu (fiszki projektowej). 
W efekcie uczestnicy spotkania 
pozytywnie ustosunkowali się do 
przedstawionej propozycji i wyra-
zili chęć opracowania koncepcji 
projektowej – wniosku do PO 
KL.  
Natomiast w części spotkania 
dotyczącej Programu Integracji 
Społecznej  Krzysztof Musiato-
wicz Konsultant Regionalny Wo-
jewództwa Zachodniopomorskie-
go PPWOW przedstawił zasady 
wdrażania programu oraz omówił 
temat co musi zawierać strategia   
i plan działania, które wymagane 
są przy Poakcesyjnym Programie 
Wsparcia Obszarów Wiejskich. 

A.G  

SZKOLENIE DLA CZŁONKÓW LGD STOWARZYSZENIA  
"LIDER POJEZIERZA" W PRZELEWICACH 

LOKALNE SPOTKANIE  PARTNERSKIE  
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Szanowni Państwo. Z dniem  1 lutego 
2008 r.  rozpoczęło działalność  Cen-
trum  Kształcenia Na Odległość Na 
Wsiach w Przelewicach.  
 
Centrum otwarte  będzie codziennie  

od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 10,00  - 14,00.  

 
Projekt „Centra kształcenia na odległość 
na wsiach” ma na celu stworzenie na 
terenie całego kraju sieci 379 współpra-
cujących ze sobą Centrów - między 
innymi CKNONW w Przelewicach. Od 
01 lutego 2008 roku, jako uczestnicy 
Projektu, będą Państwo mieć możliwość 
rozpocząć naukę bazując na unikalnych 
kursach. Jeżeli jesteś osobą niepełno-
sprawną, nic nie stoi na przeszkodzie, 
abyś aktywnie uczestniczył w szkole-
niach. Każdy uczestnik, który zakończy 
szkolenie uzyska certyfikat poświadcza-
jący zdobytą wiedzę w danej dziedzinie. 
Udział w kursach w ramach projektu 
jest całkowicie bezpłatny. 
Co to jest e-Learning? 
Jest to technika szkolenia przez  media 
elektroniczne, takie jak Internet, 
elementy audio/wideo, oraz CD-ROMy. 
E-learning jest najczęściej kojarzony     
z nauczaniem, w którym stroną 
przekazującą wiedzę i egzaminującą jest 
komputer, dlatego przyjęło nazywać się 
t ę  f o r m ę  n a u k i  " d i s t a n c e 
learning" (uczenie na odległość),          
w którym brak jest fizycznego kontaktu 

z  n a u c z y c i e l e m .  N a u k a                           
z  wyk or z ystan iem el ea r n in gu 
przewyższa inne metody nauczania ze 
względu na przeniesienie środka 
ciężkości w nauczaniu z nauczyciela - 
na uczącego się pracownika. 
Ponadto e- learn ing  umoż l iwia 
samodzielne wybranie preferowanego 
formatu dostarczania wiedzy i tempa jej 
przekazywania. Czy e-learning jest 
uważany za lepszą technikę uczenia od 
standardowych wykładów? Ostatnie lata 
pokazuje, że wiele firm, instytucji oraz 
szkół coraz częściej wprowadza 
kształcenie oparte na technologii 
elearningu. Nie jest to przypadek, ale 
świadomość większych możliwości, 
jakie daje kształcenie online. 

 
Lista szkoleń dostępnych od  dnia 1 
lutego 2008 r.: 
1. Język polski 
2. Matematyka 
3. Historia 

4. Chemia 
5. Geografia 
6. Biologia 
7. Fizyka 
8 . Za rząd za n ie  ka d ra mi  (c yk l 
szkoleniowy z zakresu ZZL) 
9 . Oc e n a  p r a c o wn i k ó w ( c y k l 
szkoleniowy z zakresu ZZL) 
1 0 . Pl a no wa n i e  p o t r ze b (c yk l 
szkoleniowy z zakresu ZZL) 
1 1 . System moty wacy jny  (cyk l 
szkoleniowy z zakresu ZZL) 
12.Rekrutacja (cykl szkoleniowy            
z zakresu ZZL) 
13. Ścieżki kariery (cykl szkoleniowy     
z zakresu ZZL) 
14. Język angielski 
15. Podstawy technik komputerowych 
16. Użytkowanie komputerów 
17. Przetwarzanie tekstów 
18. Arkusze kalkulacyjne 
19. Bazy danych 
20.Grafika menedżerska i prezentacyjna 
21. Usługi w sieciach informatycznych 
 

Dane do kontaktu:  
Centrum Kształcenia  

 Na Odległość Na Wsiach 
74-210 Przelewice  nr 63A,  

tel.  (091) 579 31 49 
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!! 
 

A.G. 

CENTRUM KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁO ŚĆ NA WSIACH  - JUŻ OTWARTE !!! 

W dniach 22-23 stycznia 2008 r. na tere-
nie gminy Przelewice odbyły się uro-
czystości z okazji Dnia Babci i Dziadka.  
Dzieci z klas ''0'' przy Szkole Podstawo-
wej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie 
zaprosiły swoje  babcie i dziadków na 
uroczyste obchody ich święta. 
Z tej okazji przygotowały występ arty-
styczny pod kierunkiem Pani mgr Justy-
ny Osipowicz i Pani Katarzyny Ptak. 
Występ dzieci został nagrodzony grom-
kimi brawami. Słodki poczęstunek przy-

gotowały mamy na-
szych pociech. 
Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Jesio-
nowie również wzięli 
udział w przygotowa-
niach do tej ważnej 
uroczystości. Oprócz 
występu artystyczne-
go przygotowanego 
pod kierunkiem na-
uczycieli, były też 

upominki, laur-
ki.  
W pięknie ude-
korowanej sali 
zgromadzili się 
licznie dziadko-
wie i babcie, 
którym bardzo 

podobały się występy artystyczne ich 
wnuków. Śmiechom i oklaskom nie 
było końca, a po występach wszyscy 
zostali zaproszeni na kawę, herbatę         
i ciasto. 
To były wspaniałe spotkania pokoleń 
- ważne i bardzo potrzebne!   

B.S. i T.D. 

SPOTKANIA Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA 



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl            6         naszpowiat@pyrzyce.pl 

Analizując sytuację pyrzyckiego rynku 
pracy w 2007 roku zauważa się znaczny 
spadek bezrobocia. Na początku roku 
zarejestrowanych w Urzędzie Pracy 
było 3903 osoby a na koniec 3064 bez-
robotnych. Zaznaczyć należy, że pierw-
szy raz od wielu lat nie nastąpiło zjawi-
sko „sezonowości”, tzn. że wiosną licz-
ba osób bezrobotnych zmniejsza się       
z powodu podejmowania pracy sezono-
wej, a jesienią osoby te ponownie reje-
strują się jako bezrobotne. Jeżeli ten-
dencja ta utrzyma się, bezrobocie w tym 
roku oraz w latach następnych może 
stopniowo ulegać zmniejszeniu  i będzie 
miało charakter przejściowy dla na-
szych klientów.    
W roku ubiegłym Powiatowy Urząd 
Pracy znacznie zwiększył środki na 
aktywne formy przeciwdziałania bezro-
bociu.  Wykorzystaliśmy na ten cel         
6 179 183, 00. Dzięki środkom pocho-
dzącym z Funduszu Pracy i Europej-
skiego Funduszu Społecznego organizo-

waliśmy: szkolenia zawodowe służące 
dostosowaniu kwalifikacji osób bezro-
botnych do potrzeb rynku pracy, staże, 
przygotowania zawodowe, prace inter-
wencyjne, prace społecznie użyteczne, 
roboty publiczne. Wiele osób zdecydo-
wało się na rozpoczęcie własnej działal-
ności gospodarczej, korzystając z moż-
liwości uzyskania jednorazowych środ-
ków na ten cel. Pracodawcy chętnie 
korzystali ze środków na refundację 
stanowiska pracy.  Z aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu skorzysta-
ły 1829 osoby.  
Podstawowe dane o bezrobociu          
w gminach powiatu pyrzyckiego znaj-
dują się w tabeli poniżej; 
(stan na koniec grudnia 2007) 
Niepokojącym  zjawiskiem są osoby 
długotrwale bezrobotne. Stanowią one 
aż 68%  liczby bezrobotnych. Grupa ta 
wymaga szczególnego wsparcia i pobu-
dzenia motywacji do poszukiwania za-
trudnienia. Są to przede wszystkim oso-

by zagrożone marginalizacją społeczną, 
dotknięte chorobą alkoholową, matki 
samotnie wychowujące dzieci. Osoby     
o niskich kwalifikacjach zawodowych, 
lub posiadające zawód nieadekwatny do 
potrzeb rynku pracy. Większość tych 
osób to również  klienci Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, dlatego też współpracu-
jemy z pracownikami OPS-u starając 
się wspólnie pomóc tym osobom.   
Systematycznie obserwując rynek pracy 
pod kątem kształtowania się popytu        
i podaży siły roboczej w przekroju za-
wodowym stwierdza się fakt że kształ-
cenie zawodowe nie jest dostosowane 
do potrzeb rynku pracy. Należy bardziej 
ingerować w wykształcenie młodych 
osób, które dopiero wejdą na rynek pra-
cy, oraz dołożyć starań by kształtować 
w młodzieży właściwą postawę wobec 
pracy.  
                     J . K
  

RYNEK PRACY W 2007 ROKU 

 

P O W I A T  
M I A S T O /G M IN A  

O G Ó Ł E M  Z  P R A W E M  D O  
Z A S I Ł K U  

Z A M I E S Z K A L I  N A  
W S I  

W S K AŹN I K  
B E Z R O B O C IA *  

R A Z E M  K O B I E T  R A Z E M  K O B I E T  R A Z E M  K O B I E T  
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4 4 9  

 
1 8 7  

 
1 8 6 8  

 
1 1 3 4  

 
1 1 ,9 %  

* L ic z b a  b e z ro b o t n y c h  d o  l i c z b y  lu d n ośc i  w  w ie k u  p ro d u k c y jn y m  

W dniu 27 lutego 2008 roku          
w Gminie Lipiany miała miejsce 

niezwykła uroczystość – Pani Marian-
na Bugaj z miejscowości Derczewko 
obchodziła setną rocznicę swoich 
urodzin. Dla uczczenia tej niezwy-
kłej okazji Burmistrz Lipian Krzysz-
tof Ireneusz Boguszewski wraz         
z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
w Lipianach Mariuszem Markiem 
Przybylskim odwiedzili czcigodną 
jubilatkę w jej domu składając na jej 
ręce życzenia, bukiet kwiatów          
i wielki kosz słodyczy, owoców        
i witamin. Burmistrz Lipian przeka-
zał także Pani Mariannie list z ży-

czeniami od Prezesa Rady Ministrów 
Donalda Tuska. 
Kierownik Placówki Terenowej KRUS 

w Szczecinie Pan Daniel Zahorenko 
przekazał jubilatce w imieniu Prezesa 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego list z gratulacjami oraz infor-
macje o zwiększeniu jej świadczenia 
emerytalnego. 
W tym radosnym dla niej dniu towarzy-
szyła jej liczna rodzina, gdyż jubilatka 
miała  9 dzieci i dochowała się: 22 
wnuków, 47 prawnuków oraz 12 pra-
prawnuków. 
Naszej najstarszej mieszkance Gminy 
Lipiany składamy najserdeczniejsze 
życzenia oraz wszelkie pomyślności       
i zdrowia na następna lata życia. 

UMiG Lipiany 

SETNE URODZINY PANI MARIANNY BUGAJ  

INFORMACJE 
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Ideą powstania Powiatowego Centrum 
Wsparcia Przedsiębiorczości w Pyrzy-
cach, była potrzeba rozwoju mikro, ma-
łych i śrdenich przedsiębiorstw (MŚP) 
prowadzących działalność na terenie 
Powiatu Pyrzyckiego. Sektor  MŚP sta-
nowi podporę europejskiej gospodarki      
i jest głównym źródłem miejsc pracy. 
Badania wykazują, iż prawidłowość ta 
ma uzasadnienie także w Powiecie Py-
rzyckim, gdzie 80% zdolnych do pracy 
zatrudnionych jest w MŚP.  
W swojej działalności Powiatowe Cen-
trum Wsparcia Przedsiębiorczości            
w Pyrzycach realizuje następujące zada-
nia: 
1. Udziela kompleksowej informacji       
o dostępnych środkach pomocowych dla 
sektora mikro, 
 małych i średnich przedsiębiorstw 
2. Organizuje konferencje i szkolenia dla 
sektora MŚP  
3. Prowadzi promocję w mediach regio-
nalnych na temat bieżącej działalności 
Powiatowego Centrum Wsparcia Przed-
siębiorczości 
4. Współpracuje z funduszami poręcze-
niowo–pożyczkowymi 
5. Opracowuje i wydaje materiały infor-
macyjne o terenach inwestycyjnych          
i planowanych przedsięwzięciach na 
terenie Powiatu Pyrzyckiego, poprzez 
współpracę z Polską Agencją Informacji 

i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie 
oraz Centrum Obsługi Inwestora             
w Szczecinie 
6. Współpracuje z Gminnymi Centrami 
Informacji i Zachodniopomorską Agen-
cją Rozwoju Regionalnego w Szczecinie 
jako Lokalne Okienko Przedsiębiorczo-
ści poprzez uczestnictwo w wielu spo-
tkaniach, seminariach, szkoleniach i kon-
ferencjach.  
Kolejnym sektorem działania PCWP jest 
pomoc finansowa dla sektora mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw oraz 
osób rozpoczynających działalność go-
spodarczą, które posiadają zdolność kre-
dytową, ale nie dysponują wystarczają-
cym zabezpieczeniem spłaty pożyczki. 
W ramach Regionalnego Funduszu Po-
życzkowego „Pomeranus”, którego ce-
lem jest wspieranie regionalnej i lokalnej 
aktywności gospodarczej poprzez uła-
twienie dostepu do zewnętrznych źródeł 
finansowania przez PUNKT OBSŁUGI 
FUNDUSZU, udzielane są pożyczki 
przedsiębiorcom prowadzącym działal-
ność na terenie Powiatu Pyrzyckiego ze 
środków Polskiej Fundacji Przedsiębior-
czości.  
O pożyczkę z RFP mogą ubiegać się 
mikro, mali i średni przedsiębiorcy, któ-
rzy spełniają następujące kryteria: 
• zatrudniają do 50 pracowników  
• mają swoją siedzibę i prowadzą podsta-

wową działalność na terenie Po-
wiatu Pyrzyckiego 
• działają co najmniej 3 miesiące  
• posiadają wyraźnie określony cel, na 
który zostanie wykorzystana pożyczka  
• mają dobrą strategię działania, lecz 
niewystarczające środki finansowe na 
sfinansowanie swojego działania i roz-
woju  
• działają we wszystkich branżach,           
z wyjątkiem przedsiębiorców z sektora 
rolniczego, zbrojeniowego i przedsię-
biorców prowadzących działalność prze-
mysłową określaną jako szkodliwa dla 
środowiska, a także prowadzą działal-
ność powszechnie uznawaną za nieetycz-
ną 
• posiadają wkład własny w wysokości 
20% wartości przedsięwzięcia (w gotów-
ce lub aporcie rzeczowym)   
Pożyczka może być udzielona zarówno 
na cele inwestycyjne jak i obrotowe. 
Powiatowe Centrum Wsparcia Przedsię-
biorczości w Pyrzycach pragnie poinfor-
mować, iż od 1 stycznia 2008 r. zmieniło 
się oprocentowanie udzielanych poży-
czek w ramach Regionalnego Funduszu 
Pożyczkowego „Pomeranus”, które wy-
nosi obecnie 6,42%, plus maksymalnie 
do 3,0 punktów procentowych marży     
w stosunku rocznym.  

PCWP 

ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM WSPARCIA PRZEDSI ĘBIORCZO ŚCI  

Od 1 stycznia 2008 r. weszła w życie 
nowelizacja przepisów ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, zmieniające zasady 
udzielania pomocy publicznej praco-
dawcom zatrudniającym osoby niepeł-
nosprawne oraz wprowadzające nowe 
formy wsparcia dla osób niepełnospraw-
nych prowadzących działalność gospo-
darczą. Składki na ubezpieczenia spo-
łeczne zatrudnionych osób niepełno-
sprawnych oraz osób niepełnospraw-
nych prowadzących działalność gospo-
darczą są refundowane. 
Refundacja dokonywana jest przez Pań-
stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w Warszawie. 

PODMIOTY UPRAWNIONE  
DO REFUNDACJI: 

1.  Pracodawcy 
 –  prowadzący zakłady pracy chronionej 
lub zakłady aktywności zawodowej 
 –  zatrudniający co najmniej 25 pracow-
ników w przeliczeniu na pełny wymiar 
czsu pracy i osiągający wskaźnik zatrud-
nienia osób niepełnosprawnych w wy-
skości co najmniej 6% 
–  zatrudniający mniej niż 25 pracowni-
ków w przeliczeniu na pełny wymiar 

czasu pracy, bez względu na wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
2. Osoby niepełnosprawne prowadzą-
ce działalność gospodarczą 

WARUNKI UBIEGANIA SI Ę  
O REFUNDACJĘ 

1. Pracodawcy  
    – zatrudnianie pracowników niepełno-
sprawnych 
    – terminowe opłacanie składek na 
ubezpieczenia społeczne w całości 
    – brak zaległości wobec Funduszu 
2. Osoby niepełnosprawne prowadzą-
ce działalność gospodarczą 
  – wykonywanie we własnym imieniu 
działalności gospodarczej 
  – posiadanie orzeczenia o niepełno-
sprawności albo stopniu niepełnospraw-
ności lub orzeczenia        
    traktowanego na równi z tym orzecze-
niem – bez względu na posiadany sto-
pień niepełnosprawności 
  – terminowe opłacanie składek na 
ubezpieczenia społeczne w całości 

REJESTRACJA 
Rejestracja pracodawców oraz osób nie-
pełnosprawnych prowadzących działal-
ność gospodarczą prowadzona jest od 2 
stycznia 2008 r. przez Biuro Państwowe-
go Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-

nosprawnych, Al. Jana Pawła II 13,        
00-828 Warszawa, na podstawie zgło-
szeń dokonanych za pośrednictwem 
poczty bądź zgłoszeń osobistych.  
Pracodawcy zarejestrowani w Funduszu 
w celu ubiegania się o dofinansowanie 
do wynagrodzeń 
nie będą musieli ponownie rejestrować 
się na potrzeby ubiegania sie o refunda-
cję składek.  
 Rejestracji należy dokonać na 30 dni 
przed dniem złożenia pierwszego wnio-
sku o wypłatę refundacji. 
Osoby niepełnosprawne prowadzące 
działalność gospodarczą mogą dokony-
wać rejestracji bez względu na posiada-
ny stopień niepełnosprawności. 
Szczegółowe informacje na temat reje-
stracji oraz składania dokumentów moż-
na uzyskać na stronach internetowych 
Funduszu (www.pfron.org.pl w zakładce 
SOD) bądź telefonicznie. Ponadto po-
cząwszy od 15 stycznia 2008 r. Fundusz 
uruchamia specjalną infolinię 0801 233 
554  gdzie beneficjenci mogą uzyskać 
wszelkie niezbędne informacje dotyczą-
ce procesu rejestracji oraz wypełniania 
dokumentów koniecznych dla uzyskania 
refundacji składek.   

Na podst. mat. PFRON 

REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 
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PCPR 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
spełnia wielorakie funkcje na rzecz co-
raz pełniejszej współpracy z osobami 
niepełnosprawnymi oraz instytucjami, 
których działalność wiąże się z poprawą 
funkcjonowania osób niepełnospraw-
nych. Centrum jako jednostka powiato-
wa, realizuje zadania określone ustawą 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnia-
niu osób niepełnosprawnych ( Dz. U.  
Nr 123, poz. 776 z późniejszymi zmia-
nami ). 

1. Turnusy rehabilitacyjne  
Są formą rehabilitacji społecznej. Każ-
da osoba niepełnosprawna, bez względu 
na stopień i rodzaj niepełnosprawności 
może raz w roku skorzystać z dofinan-
sowania uczestnictwa w turnusie. Jest to 
aktywna forma wypoczynku połączone-
go z rehabilitacją odpowiednią dla da-
nego typu schorzenia. W roku 2007, 
dofinansowanie w turnusie rehabilita-
cyjnym otrzymało 101osób z terenu 
powiatu.  

Wysokość dofinansowania wynosi : 

- 27% przeciętnego wynagrodzenia dla 
osoby ze znacznym stopniem niepełno-
sprawności (I grupa inwalidzka, osoby 
całkowicie niezdolne do pracy i nie-
zdolne do samodzielnej egzystencji), 
osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 
roku życia oraz osoby niepełnosprawnej 
w wieku 16-24 lat uczącej się i niepra-
cującej, bez względu na stopień niepeł-
nosprawności; 

- 25% przeciętnego wynagrodzenia dla 
osoby z umiarkowanym stopniem nie-
pełnosprawności (II grupa inwalidzka, 
osoby całkowicie niezdolne do pracy); 

- 23% przeciętnego wynagrodzenia  dla 
osoby z lekkim  stopniem niepełno-
sprawności (III grupa inwalidzka, osoby 
częściowo niezdolne do pracy); 

- 18% przeciętnego wynagrodzenia dla 
opiekuna osoby niepełnosprawnej (o ile 
lekarz wystawiający wniosek wskaże 
konieczność pobytu opiekuna na turnu-
sie). 

2. Dofinansowanie zaopatrzenia          
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnospraw-

nym na podstawie odrębnych przepi-
sów.  

Wysokość dofinansowania wynosi : 
- sprzęt rehabilitacyjny – do 60% kosz-
tów tego sprzętu, 

- przedmioty ortopedyczne i środki po-
mocnicze - do 100% udziału własnego 
osoby niepełnosprawnej , nie więcej niż 
150% kwoty limitu wyznaczonego 
przez NFZ jeżeli cena zakupu jest wyż-
sza niż ustalony limit. 
Najczęściej dofinansowywanym przez 
PCPR ze środków PFRON sprzętem są: 
aparaty słuchowe, wózki inwalidzkie, 
protezy,  pionizatory, balkoniki, matera-
ce poodleżynowe, pieluchomajtki, cew-
niki  itp. W 2007 roku dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 
otrzymały 274 osoby.  

3. Likwidacja barier architektonicz-
nych, w komunikowaniu się i tech-
nicznych jeżeli zadanie to umożliwi lub 
w znacznym stopniu ułatwi osobie nie-
pełnosprawnej wykonywanie podstawo-
wych, codziennych czynności lub kon-
taktów z otoczeniem, mogą ubiegać się 
osoby niepełnosprawne, które mają 
trudności w poruszaniu się (bariery ar-
chitektoniczne), osoby niepełnospraw-
ne, jeżeli jest to uzasadnione potrzeba-
mi wynikającymi z niepełnosprawności 
(bariery w komunikowaniu się i tech-
niczne). Dofinansowanie wynosi do 
80% wartości prac związanych z likwi-
dacją barier. 

W 2007 r. dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych, w komuniko-
waniu się i technicznych otrzymało 31 
osób.  
 

Powiatowy Zespół  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

Jest to zadanie realizowane przez po-
wiat w ramach zadań zleconych z za-
kresu administracji rządowej. W skład 
Zespołu wchodzą przewodniczący         
i członkowie: czterech lekarzy, jeden 
psycholog, jeden pedagog, dwóch do-
radców zawodowych i jeden pracownik 
socjalny. Przewodniczący zwołuje po-
siedzenia składu orzekającego spośród 
członków Zespołu w zależności od ilo-
ści złożonych wniosków.  Analizowane 

są wnioski zarówno osób dorosłych 
starających się o wydanie orzeczenia      
o stopniu niepełnosprawności jak rów-
nież wnioski składane przez przedstawi-
cieli ustawowych dzieci w celu uzyska-
nia zasiłku pielęgnacyjnego i innych. 
Biuro Zespołu usytuowane jest w sie-
dzibie Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pyrzycach, tu również od-
bywają się posiedzenia komisji orzeka-
jących. Posiedzenia Zespołu zawsze 
odbywają się po godz. 15.30, tak więc 
czas pracy dotyczącej orzekania nie 
koliduje z godzinami pracy pracowni-
ków PCPR.  W roku 2007 Powiatowy 
Zespół ds. Orzekania o Niepełnospraw-
ności wydał 610 orzeczeń, w tym 544 
orzeczeń dla osób dorosłych i 66 orze-
czeń dla dzieci. Osobom ze znacznym 
stopniem niepełnosprawności , osobom 
całkowicie niezdolnym do pracy i nie-
zdolnym do samodzielnej egzystencji 
oraz niepełnosprawnym dzieciom Ze-
spół wydaje legitymacje uprawniające 
do ulg na przejazdy pociągiem, autobu-
sem czy tramwajem. W  2007r. wydano 
233 legitymacje (w tym 25 dla dzieci). 

 
 Wydawanie kart parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych 
Na podstawie art. 8 ust. 7 ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym ( Dz. U. Nr 98, poz. 602        
z późniejszymi zmianami ) oraz rozpo-
rządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
30 stycznia 2002 r. w sprawie wzorów 
karty parkingowej dla osób niepełno-
sprawnych oraz wysokości opłaty za jej 
wydanie, osoba niepełnosprawna         
o obniżonej sprawności ruchowej, 
kierująca pojazdem samochodowym 
zaopatrzonym w kartę parkingową mo-
że nie stosować się do niektórych zna-
ków drogowych dotyczących zakazu 
ruchu lub postoju w zakresie określo-
nym przepisami. Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie w Pyrzycach wydaje 
karty parkingowych dla niepełnospraw-
nych, mających problemy w poruszaniu 
się mieszkańców naszego powiatu. Do 
31.12.2007 roku Centrum wydało 48 
kart parkingowych. 

     
     B.S. 

REALIZOWANE ZADANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZ INIE  
Z ZAKRESU USTAWY O REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁEC ZNEJ  

ORAZ ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
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Jeszcze 3 lata temu, gdy chciano roze-
grać mistrzostwa Powiatu Pyrzyckiego 
w piłce ręcznej szkół podstawowych 
nikt nie zgłosił się do rozgrywek. Rok 
2008 sypnął obfitością drużyn  zaintere-
sowanych tą dyscypliną sportu. Gdy 
Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy w Pyrzycach zbierał zgłosze-
nia do turnieju, lista cały czas się wy-
dłużała. Na 2 dni przed finałem udział 
potwierdziło 6 zespołów dziewcząt i aż 

9 chłopców. W stosunku do ubiegłego 
roku liczba ta wzrosła o 5, tendencja 
zwyżkowa jest więc imponująca.  
Trzeba było nieźle się nagimnastyko-
wać, aby 30 stycznia w hali OSiR 
sprawnie rozegrać aż 20 meczów!         
(15 w rundzie eliminacyjnej i 5 podczas 
ścisłego finału).  
W rozmowach przed turniejem jako 
faworyta typowano piłkarzy ręcznych     
z SP 2 Pyrzyce, choć wszyscy są 

uczniami piątej kla-
sy, to jednak posia-
dają już całkiem 
spore umiejętności 
techniczne, zaś ru-
tynę nabywają pod-
czas turniejów ogól-
nopolskich, grając   
z wieloma rówieśni-
kami i zajmując 
czołowe miejsca.  
Wśród dziewcząt po 
rundzie eliminacyj-
nej najlepiej prezen-
towały się uczenni-
ce SP Brzesko i to 
one miały wysokie 

notowania przed finałem. Czy te 
przewidywania się sprawdziły? 
Nie do końca. Uczniowie SP 2 Py-
rzyce tego dnia nie znaleźli lepszych od 
siebie, a dziewczęta z Brzeska w finale 
turnieju znalazły godne rywalki z ZS 
Kozielice i po dramatycznej końcówce 
nieznacznie im uległy. 
Wyniki meczów finałowych: 
Dziewczęta 
- o 1 miejsce   
ZS Kozielice – SP Brzesko   2:1 
- o 3 miejsce   
SP – 2 Pyrzyce – ZS Bielice 2:1 
I m ZS Kozielice 
II m SP Brzesko 
III m SP 2 Pyrzyce 
Chłopcy: 
SP – 2 Pyrzyce – SP Brzesko  13:2 
SP Brzesko – ZS Bielice  1:0 
SP – 2 Pyrzyce – ZS Bielice 11:0 
I m  SP 2 Pyrzyce 
II m SP Brzesko 
III m ZS Bielice 

P.O. 

5 lutego br. halą Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Pyrzycach zawładnęła siat-
kówka. Niemal 5 godzin adepci mini – 
siatkówki, (bo tak nazywany jest ten 
sport w wykonaniu szkół podstawo-
wych) mówiąc żargonem siatkarskim 
„gryźli parkiet”, aby udowodnić, że 
trudna sztuka odbić i zagrywki, nie jest 
im obca.  
Imponująca liczba 20 zespołów stanęła 
do walki o mistrzostwo Powiatu Py-
rzyckiego szkół podstawowych w kate-
gorii dziewcząt i chłopców klas V i VI. 
Mecze rozgrywane były jednocześnie 
na 4 boiskach, a sędziowali je – bez 
zastrzeżeń – siatkarze Publicznego 
Gimnazjum w Pyrzycach (Krzysztof 
Zapaśnik, Szymon Hałasa, Łukasz Ca-
ryk, Tomasz Krawiec). Spora część 
meczów wzbudziła wiele emocji ze 
względu na zaciętość pojedynków. 
Chociaż nie wszyst-
kie stały na wyso-
kim poziomie tech-
nicznym, to jednak 
wszystkim druży-
nom nie można było 
odmówić waleczno-
ści. Znaczna część 
ekip składała dekla-
rację, że przyjechała 
po naukę, a nie po 
zwycięstwo. Wśród 
klas VI faworyci       

z reguły nie zawodzili – zwyciężali 
najlepsi z tamtego roku. Natomiast kla-
sy piąte, po kilku latach przerwy, na 
wniosek pyrzyckiego Powiatowego 
Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, 
znów walczą o prymat w ramach roz-
grywek Wojewódzkiego Szkolnego 
Związku Sportowego w Szczecinie.  
Maxi granie w mini siatkówkę przynio-
sło – jestem o tym przekonany – same 
dobre rzeczy. Trzeba pochwalić kilka 
szkół za to, że mimo braku warunków 
lokalowych prezentowały zupełnie 
przyzwoitą siatkówkę. Pozytywne wra-
żenie zostawiły po sobie szkoły              
w: Okunicy, Starym Przylepie i Brze-
sku, które walczyły z tuzami tego tur-
nieju – SP 2 Pyrzyce SP Bielice i SP 
Kozielice jak równy z równym. Czeka-
my na wytęsknione sukcesy w pyrzyc-
kiej mini – siatkówce. Może w tym 

roku chłopcy SP – 2 Pyrzyce pod wo-
dzą trenera Rafała Krzentowskiego 
sprawią nam wszystkim miłą niespo-
dziankę? Oby tak się stało jak najszyb-
ciej.  
Ostateczna kolejność: 
Dziewczęta  „Trójki” kl. V 

 I m SP 2 Pyrzyce   
 II m ZS Bielice   
 III m ZS Kozielice   
 IV m SP St. Przylep  

Chłopcy „Trójki”  kl V 
 I m SP 2 Pyrzyce   
 II m ZS Bielice    
 III m ZS Kozielice   
 IV m SP St. Przylep   
 V m SP Okunica   

Dziewczęta „Czwórki” kl VI 
 I m ZS Kozielice   
 II m SP Brzesko   
 III m SP 2 Pyrzyce   
 IV m ZS Bielice  

Chłopcy „Czwórki” kl VI   
 I m SP 2 Pyrzyce   
 II m ZS Kozielice   
 III m SP Okunica   
 IV m ZS Bielice   

  V m SP St. Przylep 
 VI m SP Brzesko  
 VII m  SP Warnice   

P.O. 

PIŁKA R ĘCZNA ZNÓW NA TOPIE! 

„MAXI GRANIE W MINI – SIATKÓWK Ę” 
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Wiele osób powie „o nie!, kolejny 
plebiscyt!, po co następny?”. Jed-

nak, gdy przyjrzeć się dokładniej 
nazwie tego plebiscytu, a brzmi on:        
I Plebiscyt na Najlepszego Sportowca 
Sportu Szkolnego Powiatu Pyrzyckiego 
2007, dowiadujemy się , że chodzi nie   
o sport kwalifikowany, nie dotyczy on 
zawodników trenujących w klubach czy 
stowarzyszeniach sportowych. Ten ple-
biscyt pokazuje sportowców – uczniów, 
którzy osiągają sukcesy w rywalizacji     
z rówieśnikami z innych szkół Powiatu 
Pyrzyckiego.  Często sport szkolny jest 
spychany na dalszy plan, przyćmiewa 
go wynik klubowy, a ponieważ zanim 
zdobywa się medale i puchary w wyso-
kich rangą zawodach, wszystko zaczyna 
się od lekcji w - f, na których nauczy-
ciele „wyłapują” sportowe talenty. Póź-
niej przychodzi czas na „obróbkę” pod-
czas szkolnych zajęć SKS. Następ-
stwem tej początkowej zabawy w sport 
są pierwsze starty w imprezach rangi 
gminnej i powiatowej. Dopiero później 
przychodzi czas na przygodę ze sportem 
kwalifikowanym.   
Dlatego, żeby nie gubić wiele sporto-
wych talentów Wydział Oświaty, Kultu-
ry, Sportu i Turystyki oraz Powiatowy 

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 
wyszły z inicjatywą pokazania         
i docenienia tych uczniów, którzy są 
najlepsi w zawodach szkół podsta-
wowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego. Dodatkową za-
proponowaną kategorią, jest : druży-
na roku.  
Przed plebiscytem nauczyciele w – f 
ze wszystkich typów szkół mieli 
możliwość zgłaszania kandydatów. 
Potem sporo pracy miała kapituła 
plebiscytu składająca się z 2 nauczycieli 
w – f szkół podstawowych, gimnazjal-
nych , ponadgimnazjalnych, OSW, któ-
ra musiała wybrać po 5 laureatów         
w każdej kategorii bez określania miej-
sca. Nie była to łatwa praca, a obrady 
trwały ponad 2 godziny.   
23 stycznia br. dzięki uprzejmości Dy-
rektor Anny Zasadzińskiej, w Ośrodku 
Szkolno – Wychowawczym w Pyrzy-
cach odbył się I Plebiscyt na Najlepsze-
go Sportowca Sportu Szkolnego Powia-
tu Pyrzyckiego 2007. Na uroczystość 
przybyli: Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko, Wicestarosta Jarosław Stankie-
wicz, Burmistrz Miasta i Gminy Lipia-
ny Krzysztof Boguszewski, Wójt Gmi-

ny Kozielice Edward Kiciński, Wójt 
Gminy Przelewice Marek Kibała, 
Wójt Gminy Warnice Ireneusz Szy-
mański, Wójta Gminy Bielice repre-
zentował Ryszard Mocarski. Nie za-
brakło dyrektorów szkół i przedsta-
wicieli mediów.   
Laureaci plebiscytu: 
Kategoria  - Szkoły Podstawowe: 
- Adriana Bolewska ZS Kozielice 
- Małgorzata Ćwirta SP 2 Pyrzyce 
- Ewelina Kołkowska  
SP 2 Pyrzyce / obecnie ZS Kozielice/ 

- Wojciech Piwowarczyk SP 2 Pyrzyce 
- Paulina Starzyńska SP 2 Pyrzyce 
Kategoria – Szkoły Gimnazjalne 
- Magdalena Kędziora PG Przelewice 
- Szymon Nowicki ZS Kozielice 
- Radosław Rudziński PG Pyrzyce 
- Tomasz Tyczka ZS Kozielice  
- Aneta Walencik PG Pyrzyce  
Kategoria – Szkoły Ponadgimnazjal-
ne 
- Ewelina Gonciarz ZS nr 2 RCKU Py-
rzyce 
- Anna Sokołowska ZS nr 2 RCKU Py-
rzyce 
- Mateusz Nowicki ZS nr 1 Pyrzyce 
- Bartosz Pawlik ZS nr 1 Pyrzyce 
- Adam Tołoczko ZS nr 1 Pyrzyce 
Kategoria – Ośrodek Szkolno – Wy-
chowawczy 
- Jarosław Kociuban 
- Adam Mikulski 
- Paulina Piotrowska 
- Marcin Sak 
- Tomasz Ziajka 
Kategoria – Drużyna Roku 
- Drużyna Czwórboju LA–SP 2 Pyrzyce 

P.O. 

23 stycznia br. w hali pyrzyckiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji odbył się 
finał koszykówki dziewcząt w ramach 
powiatowej Gimnazjady. 
Do rozgrywek zgłosiły się 4 zespoły:  
ZS Lipiany, ZS Kozielice, PG Przelewi-
ce, PG Pyrzyce. Grano systemem 
„każdy z każdym” 2 x 10 minut, co 
oznaczało, że każdy zespół rozegrał 3 
pojedynki. Do tej pory koszykówka 
zawsze gościła w Lipianach, w tym 
roku po raz pierwszy dziewczęta miały 
możliwość zagrać na pełnowymiaro-
wym boisku. 
Początkowo zawodniczkom trudno było 
odnaleźć się na tak dużej przestrzeni, 
jednak w miarę upływu czasu gra sta-
wała się coraz bardziej płynna i skutecz-

na. Jeszcze przed turniejem wszyscy 
stawiali na drużynę z Lipian, gdzie od 
lat króluje ta zespołowa dyscyplina 
sportu. Rzeczywistość potwierdziła pry-
mat lipiańskich koszykarek, które wy-
grywając wszystkie 3 pojedynki, 
znaczną przewagą punktową, okazały 
się zdecydowanie najlepsze na parkie-
cie.  
Będą one reprezentować Powiat Pyrzyc-
ki na zawodach regionalnych. Opieku-
nem zwycięskiej drużyny jest Rajmund 
Sulżyc, który wspólnie z Krzysztofem 
Kędziorą – opiekunem koszykarek        
z Przelewic- sędziowali wszystkie poje-
dynki.  
Oto wyniki meczów: 
- ZS Kozielice – ZS Lipiany  4:29 

- PG Przelewice – PG Pyrzyce 5:5 
- ZS Kozielice – PG Przelewice    20:12 
- ZS Lipiany – PG Pyrzyce  38:9 
- ZS Kozielice – PG Pyrzyce 12:7 
- ZS Lipiany – PG Przelewice 32:8 
Ostateczna kolejność: 
1 m ZS Lipiany  6 pkt   
- op. Rajmund Sulżyc 
2 m ZS Kozielice 4 pkt   
- op. Anna Klapenda 
3 m PG Przelewice 2 pkt   
- op. Krzysztof Kędziora 
4 m PG Pyrzyce  0 pkt   
- op. Danuta Kuźnicka 

P.O. 

I PLEBISCYT SPORTU SZKOLNEGO 

POWIATOWA KOSZYKÓWKA DZIEWCZ ĄT 
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzycach przypomina, że 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wymagań weterynaryj-
nych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 
(dz. u. z 2007 r. nr 132, poz. 919) mięso świń i nutrii podda-
nych ubojowi na terenie gospodarstwa oraz mięso dzików 
odstrzelonych poddaje się, na koszt posiadacza tego mięsa, 
badaniu poubojowemu na włośnie, przeprowadzanemu przez 
urzędowego lekarza weterynarii. 

Należy również pamiętać, że w przypadku, gdy mięso zbada-
no na obecność włośni metodą badania trichinoskopowego, 
przed spożyciem powinno ono zostać poddane obróbce ciepl-
nej zapewniającej podgrzanie mięsa do temperatury we-
wnętrznej wynoszącej co najmniej 71 °C oraz nie powinno 
być wykorzystywane do przygotowania potraw na grillu lub 
w kuchence mikrofalowej. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

INFORMACJA DLA POSIADACZY ZWIERZ ĄT GOSPODARSKICH DOKONUJĄCYCH  
UBOJU NA TERENIE WŁASNEGO GOSPODARSTWA W CELU PRODU KCJI MI ĘSA  

PRZEZNACZONEGO NA UŻYTEK WŁASNY 

Coraz częściej 
zdarza się, że 
d o k o n u j e m y 
z a k u p ó w           
w sklepach in-
ter n et owych . 
Często zdarza 
się także, że 
przez internet 

kupują nasze dzieci. Jest to oczywiście 
bardzo wygodna forma, jednakże niesie 
ze sobą pewne ryzyko, gdyż ma w sobie 
coś z kupowania „kota worku”. W mo-
mencie bowiem zawierania umowy 
sprzedaży nie widzimy towaru. W tzw. 
„realu” możemy zobaczyć go dopiero   
w chwili wydania, czyli w chwili do-
starczenia przez pocztę czy kuriera. Nie 
każdy z nas również w pełni uświada-
mia sobie, że kupując nawet najdrob-
niejszą rzecz zawiera umowę sprzeda-
ży. W prawie cywilnym obowiązuje 
zasada pacta sunt servanda - stałości, 
trwałości umów. Jeżeli zatem dokona-
my transakcji, to nie możemy z niej 
zrezygnować bez uzasadnienia. Od tej 
twardej zasady istnieje jednak wyjątek, 
między innymi wtedy kiedy zawieramy 
umowę sprzedaży czy usługę za pomo-
cą środków komunikowania się na odle-
głość, czyli przez internet, telefon, fax 
itp. Zgodnie bowiem z art. 7 ust. 1 usta-
wy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie 
niektórych praw konsumentów oraz       
o odpowiedzialności wyrządzonej przez 
produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, 
poz. 271 z późn. zm.) konsument, który 
zawarł umowę na odległość, może od 
niej odstąpić bez podania przyczyn, 
składając stosowne oświadczenie na 
piśmie w terminie dziesięciu dni od 
dnia wydania rzeczy, a gdy umowa do-
tyczy świadczenia usługi od dnia jej 
zawarcia. Do zachowania tego terminu 
wystarczy wysłanie oświadczenia przed 
jego upływem. Pamiętać należy jednak, 
że  jeżeli strony nie umówiły się ina-
czej, prawo odstąpienia od umowy za-
wartej na odległość nie przysługuje 
konsumentowi w wypadkach: 
świadczenia usług rozpoczętego, za 

zgodą konsumenta, przed upływem 
terminu, 10 dni; dotyczących nagrań 
audialnych i wizualnych oraz zapisa-
nych na nośnikach programów kompu-
terowych po usunięciu przez konsumen-
ta ich oryginalnego opakowania; umów 
dotyczących świadczeń, za które cena 
lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od 
ruchu cen na rynku finansowym; świad-
czeń o właściwościach określonych 
przez konsumenta w złożonym przez 
niego zamówieniu lub ściśle związa-
nych z jego osobą; świadczeń, które       
z uwagi na ich charakter nie mogą zo-
stać zwrócone lub których przedmiot 
ulega szybkiemu zepsuciu; dostarczania 
prasy; usług w zakresie gier i zakładów 
wzajemnych.  
Jako ciekawostkę można tu podać przy-
kład kupowanych przez internet progra-
mów komputerowych. Jeżeli zerwiemy 
folię, w którą program został zapakowa-
ny lub otworzymy opakowanie, nie 
możemy już zwrócić tego towaru. Nale-
ży zatem w tego typu sytuacjach szcze-
gólnie uważać. Choć można tu ustawo-
dawcy wytknąć pewną niekonsekwen-
cję. Jak bowiem sprawdzić program 
komputerowy bez wyciągania go z pu-
dełka. 
Oprócz powyższych uwag warto zapa-
miętać również przepisy dotyczące za-
wierania umów przez osoby małoletnie 
(art. 11 – 18 Kodeksu cywilnego). Jeże-
li bowiem zdarzy się tak, że nasze 
dziecko zakupi coś przez internet, to 
zasadniczo, zgodnie z Kodeksem cywil-
nym umowa sprzedaży tak zawarta jest 
nieważna z mocy samego prawa. Roz-
różnić tu należy jednak sytuację, gdy 
zakupów dokonuje dziecko do lat 13      
i powyżej lat 13. W pierwszym przy-
padku umowa jest bezwzględnie nie-
ważna, w drugim zaś przypadku jej 
ważność zależy od wyrażenia zgody na 
zawarcie umowy przez przedstawiciela 
ustawowego, czyli z reguły przez rodzi-
ca. W literaturze prawniczej słyszy się 
opinię, że taka zgoda może nastąpić     

w każdej formie, również w tzw. 
formie dorozumianej.  Występuje 
to wtedy, kiedy rodzic wiedząc, że 
dziecko dokonało zakupu nie re-
aguje. Przyjmuje się wtedy, że  nastą-
piła „cicha” zgoda na zawarcie umowy 
przez dziecko. Zatem jeżeli stanie się 
tak, że nasza pociecha zakupi coś bez 
naszej wiedzy i bez naszej zgody, musi-
my reagować natychmiast. Należy         
w związku z tym odesłać towar wraz ze 
stosownym pisemnym oświadczeniem 
zawierającym żądanie zwrotu pienię-
dzy. Powyższe uwagi dotyczące zawie-
rania umów przez osoby małoletnie,     
a więc poniżej 18 roku życia nie doty-
czą umów powszechnie zawieranych     
w drobnych bieżących sprawach życia 
codziennego. Takie umowy jednak       
w mojej ocenie  zawierane są  przez 
internet sporadycznie. 
Pamiętajmy zatem o naszym prawie do 
odstąpienia od umowy w terminie 10 
dni oraz o nieważności umów zawiera-
nych przez nasze dzieci. Pamiętajmy 
także, że prawo do odstąpienia od umo-
w y  w  p r z y p a d k u  z a k u p ó w 
„tradycyjnych” w terminie owych 10 
dni nie przysługuje. Często bowiem 
zdarza się, że konsumenci ze zdziwie-
niem przyjmują odmowę sprzedawcy 
przyjęcia zwrotu rzeczy po kilku 
dniach. Jeśli towar jest pełnowartościo-
wy i kupiliśmy go w „tradycyjnym” 
sklepie nie możemy odstąpić od umowy 
bez podania przyczyny, chyba, że 
sprzedawca wyrazi na to swoją zgodę. 
 

W takich sprawach jak powyżej  
oraz w innych sprawach  

konsumenckich można zasięgnąć  
porady u Powiatowego Rzecznika 

Konsumentów w Pyrzycach, 
 w Starostwie Powiatowym  
w godzinach urzędowania,  

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

e-mail: rzecznik@pyrzyce.pl   

ZAKUPY W SIECI 
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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 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Py-
rzycach przypomina: 
ROLNICY  oraz wszystkie podmioty 
zajmujące się: 
- uprawą, zbiorami, transportem, prze-

chowywaniem, kupnem i sprzedażą 
zbóż, roślin okopowych, strączko-
wych i innych roślin, które mogą być 
wykorzystane w żywieniu zwierząt, 

- dojeniem i hodowlą zwierząt, 
- wytwarzaniem i obrotem paszami, 
oraz zakłady przemysłu spożywczego, 
których uboczne produkty stanowią 

materiały paszowe (cukrownie, gorzel-
nie, olejarnie, młyny, itp.) 
zobowiązani są złożyć w Powiatowym 
Inspektoracie Weterynarii w Pyrzy-
cach OŚWIADCZENIE , iż spełniają 
wymagania określone w rozporządzeniu 
(WE) nr 183/2005 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 12 stycznia 2005 r. 
ustanawiającym wymagania dotyczące 
higieny pasz (Dz.U. L 35 z 8.2.2005, str. 
1—22). Oświadczenie to nie jest tożsa-
me ze ZGŁOSZENIEM składanym do 
końca 2005 r. w pierwszym etapie 

wdrażania ww. rozporządzenia. 
 

Termin składania oświadczeń upłynął    
z dniem 1 stycznia 2008 r. Osoby, które 
nie dopełniły tego obowiązku proszone 
są o niezwłoczne złożenie ww. doku-
mentu.  
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 

INFORMACJA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W PYRZYC ACH 
DLA HODOWCÓW ZWIERZ ĄT GOSPODARSKICH I ROLNIKÓW PRODUKUJ ĄCYCH 

ZBOŻA Z PRZEZNACZENIEM NA PASZE 
ORAZ INNYCH PODMIOTÓW DZIAŁAJ ĄCYCH NA RYNKU PASZ 


