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POWIATOWE ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU  
BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM 

5 marca pod patronatem pyrzyckich 
bibliotek w Zespole Szkół Nr 1           
w Pyrzycach odbył się konkurs czy-
telniczy „Znam lektury”. Do konkursu 
przystąpiło 15 uczniów szkoły z klas 
II-III. Celem konkursu było zachęce-
nie uczniów do czytania książek,         
a w szczególności lektur. W bieżącym 
roku szkolnym organizatorzy  wybrali 
znaną wszystkim pozycję książkową 
– Epopeję Narodową, a mianowi-
cie  „Pana Tadeusza” Adama Mickie-
wicza.  
Konkurs przebiegał w trzech etapach. 
Pierwszy etap - pisemny dotyczył 
biografii Adama Mic-
kiewicza. W drugiej 
części uczestnicy recy-
towal i  fragmenty 
utworu, wykazując tym 
samym pamięciowe 
opanowanie fragmen-
tów „Pana Tadeusza”. 
Natomiast trzecia 
część polegała na 
udzieleniu odpowiedzi 
na  wylosowane 2 spo-
śród 100 przygotowa-
nych pytań.  
Młodzież z Zespołu 

Szkół Nr 1 stanęła na wysokości za-
dania, brawurowo prezentując swoją 
wiedzę ze znajomości biografii autora 
oraz jego historii szlacheckiej. Jury 
konkursu w składzie: Pani Katarzyna 
Banasiuk, Pani Jolanta Winiarz oraz 
Pan Marcin Gibalski wyłoniła zwy-
cięzców, dopiero po „dogrywce”. 
Laureatką konkursu czytelniczego 
„Znam lektury” została Paulina Łu-
komska, II miejsce zajęła Jagoda 
Walczyk, a III m. Anna Dreweńska  

W.B.D. 

CZYTAMY NIE TYLKO SMS - y MI ĘDZYNARODOWY 
DZIEŃ INWALIDY 

W dniu 14 marca br. roku w Miejsko – 
Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach 
odbyło się spotkanie z okazji 
„Mi ędzynarodowego Dnia Inwalidy”, zor-
ganizowane przez Polski Związek Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów w Lipianach 
oraz Burmistrza Lipian. Spotkanie popro-
wadził Prezes O/R PZERiI w Lipianach Pan 
Lech Robakowski. Burmistrz Lipian wraz    
z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Li-
pianach wręczyli listy gratulacyjne i kwiaty 
osobom, które w bieżącym roku ukończą 90 
lat życia - Pani Ewie Jaworskiej oraz Ada-
mowi Garewiczowi, za którego gratulacje 
odebrał syn. 
Międzynarodowy Dzień Inwalidy uświetnił 
swoim występem zespół „Swojaki” pod 
kierownictwem Pani Elżbiety Cichackiej. 

UMiG Lipiany 

W dniu 24 kwietnia na terenie Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Pyrzy-
cach odbywać się będą Powiatowe Eli-
minacje Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa w Ruchu Drogowym. Or-
ganizatorem Eliminacji jest Komitet 
Organizacyjny, w skład którego weszli 
przedstawiciele Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach, Komendy Powiatowej 
Policji, Polskiego Związku Motorowe-
go, Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Pyrzy-
cach.  
Celem Turnieju jest podnoszenie kultu-
ry społeczeństwa i działanie na rzecz 
poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, w tym bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży szkolnej poprzez: 
1. popularyzowanie przepisów i zasad 
bezpiecznego poruszania się po dro-

gach, 
2. kształtowanie partnerskich zachowań 
wobec innych uczestników ruchu, 
3.  popularyzowanie podstawowych 
zasad i umiejętności udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej, 
4. popularyzowanie roweru jako środka 
transportu, a także rekreacji i sportu. 
Zaproszenie do udziału w konkursie 
zostało wystosowane do wszystkich 
szkół podstawowych i gimnazjów         
z terenu powiatu pyrzyckiego. Pisemne 
składy trzyosobowych drużyn reprezen-
tujących szkołę należy przesłać do dnia 
14.04.2008 r. na adres Wydziału Oświa-
ty Starostwa Powiatowe w Pyrzycach. 
Organizatorzy proszą dyrektorów szkół 
oraz opiekunów drużyn o szczególne 
zwrócenie uwagi na pkt 17 rozdział VI 
Regulaminu: uczestnicy Turnieju muszą 

posiadać i przedstawić do wglądu:  

• kartę rowerową, 

• legitymację szkolną, 

• pisemną zgodę rodziców lub opieku-
nów prawnych na udział w Turnieju, 

• zaświadczenie lekarskie lub oświad-
czenie rodziców (opiekunów) o braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do udzia-
łu w Turnieju. 
Uwaga: w przypadku braku wyżej wy-
mienionych dokumentów drużyna nie 
zostanie dopuszczona do udziału w tur-
nieju. 
Zmiany danych w karcie zgłoszenia – 
proszę zgłaszać tel. lub osobiście           
w Wydz. Oświaty Kultury Sportu, Tu-
rystyki i Promocji najpóźniej do dnia 
21.04.2008 r. - (91) 570 16 80 wew. 
207, 208, 173  

OKSTiP 

WYDARZENIA 
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W dniu 08 marca br. roku     
w MGOK w Lipianach od-
były się uroczyste obchody 
Dnia Kobiet połączone z 60 
– tą rocznicą powstania Ligi 
Kobiet w Lipianach, zorga-
nizowane przez Klub Senio-
ra, Ligę Kobiet Polskich        
i Burmistrza Lipian. Podczas 
uroczystości Burmistrz Li-
pian wraz z Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej wręczy-
li wyróżniania dla zasłużo-
nych działaczek Ligi Kobiet 
Polskich. 
Ten uroczysty dzień uświet-
nili swoimi występami: Chór Konsonans 

pod kierownictwem 
Pani Małgorzaty Alwin, 
grupa teatralna, którą 
prowadzi Pani Małgo-
rzata Tomaszkiewicz 
oraz zespół „Swojaki” 
pod kierownictwem 
Pani Elżbiety Cichoc-
kiej. Wszyscy zebrani 
mieli także możliwość 
obejrzenia prezentacji 
przygotowanej przez 
MGOK i dotyczącej 
funkcjonowania Ligi 
Kobiet Polskich w Li-
pianach przez 60 lat. 

UMiG Lipiany 

Od 8 lat Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Pyrzycach współpracu-
je z autorką polskiej wersji „Szkoły dla 
rodziców" - A. Fauber i E. Mazlisch” – 
Panią Zofią Śpiewak - psychologiem      
z Gdańska, która jako pierw-
sza w Polsce zainteresowała 
się przełożeniem tej formy 
pracy z rodzicami opracowu-
jąc i dostosowując formę 
warsztatów do warun-
ków  polskich. 
W dniach 22-24 luty w Staro-
stwie Powiatowym w Pyrzy-
cach odbyły się 20-godzinne 
wa r s z t a t y  n a  t e m a t : 
„Wychowanie – stanowczość 
zamiast przemocy,  zdrowe 
wymagania zamiast anarchii”, 
prowadzone przez Panią Zofię 

Śpiewak.  W szkoleniu wzięły udział 24 
osoby, przedstawiciele szkół i placówek 
oświatowych. Uczestnicy szkolenia 
wysoko ocenili przeprowadzone warsz-
taty, dzięki którym pogłębili swoją wie-

dzę i umiejętności. 
Realizowane przez Poradnię liczne 
szkolenia oraz warsztaty cieszą się du-
żym zainteresowaniem, w których chęt-
nie biorą udział nie tylko nauczyciele       

i wychowawcy, ale również 
rodzice. 
W tym roku szkolnym m.in. 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna w Pyrzycach 
w ramach programu „Zero 
tolerancji” poprowadziła 
cykl szkoleń dla dwóch grup, 
uzyskując tym samym wyso-
ką ocenę od Centrum Meto-
dycznego Pomocy Psycholo-
g i cz n o- P ed a g og i cz n e j          
w Warszawie za profesjonal-
nie zrealizowane warsztaty. 

T. M.  

2 marca, dla mieszkańców Pyrzyc jest 
dniem wyjątkowym. To właśnie tego 
dnia otworzyła się nowa karta w hi-
storii naszego miasta. W ciągu 30 dni 
trwających walk miasto zamieniło się 
w zgliszcza, ukazując ogrom spusto-
szenia. 
Tegoroczne uroczystości zakończenia 
walk o Pyrzyce rozpoczęte zostały 
Uroczystą Mszą Św. w Kościele pw. 
WNMP w Pyrzycach, w której licznie 
uczestniczyli mieszkańcy Pyrzyc. 
Dalsza część uroczystości odbywała 
się pod Pomnikiem Pamięci, gdzie 
delegacje władz samorządowych, 
służb mundurowych, szkół oraz 
przedsiębiorstw złożyły wiązanki 
kwiatów. 

W marcu 1945 roku przyszła tutaj 
„polskość – pamiętajmy o tym i chyl-
my czoło przed tymi, którzy rozpo-
częli tu nowy etap w historii tej zie-
mi”- podkreślił w swoim wystąpieniu 
Wicestarosta Pyrzycki Jarosław Stan-
kiewicz. 

W.B.D. 

15 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku 
Kultury w Lipianach odbył się I Przegląd 
Pieśni Wielkopostnych. W przeglądzie 
uczestniczyli soliści, zespoły oraz chóry. 
Uczestnicy przeglądu prezentowali           
2 pieśni, w tym jedną obowiązkowo        
o tematyce wielkopostnej. 
Jury przeglądu oceniając występy, pod 
uwagę brało m.in. dobór repertuaru, opra-
cowanie muzyczne oraz ogólny wyraz 
artystyczny. 
Po przesłucha-
niu jury przeglą-
du nagrodziło 
u c z e s t n i k ó w     
w dwóch kate-
goriach: 
W kategorii 
dzieci - wyróż-
nienia otrzyma-
li: Zespół Krop-

ka z Czernic, Banda Jezusa z Lipian oraz 
Różyczki Maryi z Barlinka. I miejsce 
zajęły Promyczki z Mostkowa, II miejsce 
– Śpiewająca Armia z Pyrzyc,  III miej-
sce – Szkoła Podstawowa Nr 2 z Łobza. 
W kategorii młodzież i dorośli – wyróż-
nienia otrzymali: Zespół Przystanek 
oraz Zespół Szkół Lipiany. I miejsce za-
jęło Gimnazjum z Chojny, II miejsce 
Zespół Śpiewaczy Kresowianka, III miej-

sce – Trio            
z Chojny. 
Nagrodę Grand 
Prix I Przeglądu 
Pieśni Wielko-
postnych Jury 
przyznało We-
ronice Krynic-
kiej z Chojny. 
 

UMiG Lipiany 

AUTORKA POLSKIEJ WERSJI „SZKOŁY DLA RODZICÓW” W PYR ZYCKIEJ 
 PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ  

I PRZEGLĄD PIEŚNI WIELKOPOSTNYCH 63 ROCZNICA  
ZAKO ŃCZENIA WALK  

O PYRZYCE  

DZIEŃ KOBIET W LIPIANACH 
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W dniu 19 marca rozstrzy-
gnięto Etap Powiatowy        

X Edycji Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego. Konkurs 
zorganizowany został przez 
Wydział Oświaty, Kultury, 
Sportu i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach oraz 
Powiatową Komendę Państwo-
wej Straży Pożarnej pod ha-
słem: „112 w trudnej sprawie – 
nie używaj przy zabawie”. 
Konkurs miał na celu kształto-
wać właściwe zachowania dzie-
ci i młodzieży w obliczu zagro-
żenia, uświadamiać – jak postę-
pować w momencie jego zaist-
nienia oraz przypomnieć, że w Polsce 
już istnieje europejski numer alarmowy, 
pod którym mogą uzyskać pomoc         
w każdej sytuacji zagrażającej ich życiu 
i zdrowiu.  
W konkursie udział wzięły dzieci i mło-
dzież z 12 szkół i placówek z terenu 
powiatu pyrzyckiego, a jedna z prac 
przysłana została z Nowego Miasta       
n. Pilicą.                        
Komisja w składzie Mirosław Rabiega - 
Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej w Pyrzycach, Andrzej 
Jakieła - Dyrektor Wydziału Oświaty, 
Kultury Sportu i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach, Andrzej 
Gumowski - Pełnomocnik Starosty ds. 
Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzy-
sowego, Roman Fijałkowski - Instruktor 
plastyki Pyrzyckiego Domu Kultury, 
Anna Bajon Inspektor - Wydziału 
Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki 
Starostwa Powiatowego w Pyrzycach 
oceniła w dniu  12 marca 2008 r. 61 
prac uczniów w wieku od 6 do 16 lat, 
zgłoszonych do eliminacji powiato-
wych. Biorąc pod uwagę zgodność tre-
ści z tematem konkursu poziom arty-
styczny oraz estetykę prac nagrodziła 
uczestników w następujących grupach 
wiekowych: 
I grupa -  młodsza: 6-8 lat - szkoła 
podstawowa kl. 0-II                    
1. Dawid Toboła - Przedszkole Publicz-
ne Nr 3 w Pyrzycach – naucz. Beata 

Pukalska 
2. Aleksandra Mierzwiak - Szkoła Pod-
stawowa w Brzesku – naucz. Ewa Pry-
mus 
3. Julia Dzwonnik - Przedszkole Pu-
bliczne Nr 3 w Pyrzycach – naucz. Be-
ata Pukalska 
4. Anna Kędzierska - Przedszkole Pu-
bliczne w Brzezinie – naucz. Bożena 
Leśniewska 
5. Filip Domański - Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Pyrzycach - naucz. Jolanta Szy-
mańska 
II grupa - średnia: 9-12 lat - szkoła 
podstawowa kl. III-VI                                    
1. Radosław Czyszek - Zespół Szkól 
Kozielice - naucz. Kamila Korniewicz 
2. Nikola Sawka - Szkoła Podstawowa 
Stary Przylep - naucz. Jadwiga Woliń-
ska  
3. Jolanta Wszoła - Szkoła Podstawowa 
w Brzesku - naucz. Aleksandra Bory-
chowska 
4. Paweł Makowski - Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 w Pyrzycach - naucz. Beata 
Łabiga 
5. Aleksandra Hajduła - Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 w Pyrzycach - naucz. Beata 
Łabiga 
III grupa - starsza: 13-16 lat – gimna-
zjum kl. I-III                               
Brak nagrodzonych prac 
IV grupa - uczniowie niepełnospraw-
ni 

1. Iwona Stańczak - Specjalny 
O ś r o d e k  S z k o l n o -
Wychowawczy w Pyrzycach - 
naucz. Marta Hołownia 
2. Ireneusz Lewicki - Ośrodek 
R e h a b i l i t a c y j n o -
Wychowawczy w Nowielinie - 
naucz. Ewelina Budynek 
3. Przemysław Czerniejewski - 
Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy w Pyrzycach 
naucz. Marta Hołownia 
Wyżej wymienione prace zo-
staną zgłoszone do etapu woje-
wódzkiego konkursu. 
Ponadto komisja dodatkowo 
wyróżniła uczniów i ich prace: 

I grupa -  młodsza: 6-8 lat - szkoła 
podstawowa kl. 0 -II 
• Sandra Błaszczyk - Przedszkole Pu-
bliczne w Brzezinie - naucz. Bożena 
Leśniewska 
• Jędrzej Chodanowski - Przedszkole 
Publiczne Nr 4 w Pyrzycach - naucz. 
Alicja Kaczmarek 
• Marta Gębaczka - Szkoła Podstawowa 
Nr 2 w Pyrzycach - naucz. Anna Ko-
walska 
• Alicja Zubek - Szkoła Podstawowa      
w Okunicy - naucz. Zofia Kurosz 
II grupa - średnia: 9-12 lat - szkoła pod-
stawowa kl. III -VI 
• Kamil Łyjak - Szkoła Podstawowa    
w Żabowie - naucz. Beata Wabińska 
• Michał Hołownia - Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 w Pyrzycach - naucz. Marta 
Hołownia 
• Seweryn Samson - Szkoła Podstawo-
wa w Starym Przylepie - naucz. Jadwiga 
Wolińska 
• Aleksandra Michalska - Publiczna 
Szkoła Podstawowa w Jesionowie - 
naucz. Anna Staruch 
IV grupa - uczniowie niepełnosprawni 
• wyróżnienie specjalne otrzymała: Jo-
anna Grabik  - Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy Nowe Miasto 
n. Pilicą - naucz. Joanna Szydłowska 

A.B. 

ELIMINACJE POWIATOWE X EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO  
KONKURSU PLASTYCZNEGO 

Lipiańscy radni i burmistrz wykazali się inicjatywą i we wła-
snym gronie zorganizowali zbiórkę pieniędzy, które zostały 
przekazane dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Nowielinie. 
Datki przeznaczono na zakup wyposażenia niezbędnego do 
funkcjonowania warsztatów.  
W warsztatach uczestniczy obecnie 35 osób. Dzięki zajęciom 
w warsztacie osoby niepełnosprawne korzystające z terapii 
mają możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w za-

kresie uzyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych 
do możliwie samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia 
w środowisku.  
Zebrana suma to kropla w morzu potrzeb nowielińskiej pla-
cówki, jednakże radni miejscy i burmistrz liczą, że swoim 
przykładem zachęcą również innych do wsparcia warsztatów. 

UMiG Lipiany 

RADNI I BURMISTRZ DALI PIENIĄDZE DLA PLACÓWKI W NOWIELINIE 
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Co roku w czasie ferii zimowych 
Ogród Dendrologiczny w Przelewi-
cach organizuje bezpłatne, zimowe 
warsztaty edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży. Ogród udostępnia uczestnikom 
niezbędne materiały, narzędzia, litera-
turę, a także opiekę pracowników pod-
czas zajęć twórczych. Dzieci mają 
doskonałą okazję do obcowania z ma-
teriałem naturalnym, z którego można 
zrobić różnego rodzaju kompozycje 
roślinne, pamiątki, ozdoby min: papier 

czerpany, świece, kosze wiklinowe itp. 
Jest to miła forma spędzenia wolnego 
czasu podczas której uczestnicy mogą 
rozwijać swoją wyobraźnię i dobrze 
się bawić. Nagrodą dla Ogrodu jest 
zadowolenie i uśmiech na twarzach 
uczestników.  
Tegoroczne warsztaty odbywały się od 
11 do 22 lutego b.r.  i poświęcone były 
samodzielnemu wykonywaniu wachla-
rzy i mat technikami tkackimi 
i plecionkarskimi oraz projektowaniu   

i wykonywaniu przedmiotów 
użytkowych i ozdobnych 
z materiałów roślinnych.       
W warsztatach brały udział 
dzieci i młodzież z całego wo-
jewództwa zachodniopomor-
skiego.  
Warsztaty są współfinansowa-
ne przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Szczecinie.  

K.J.  

WIATRAK NA MOIM POLU 
ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO 

ENERGII 
 

W dniu 28 lutego br. w Pałacu Ogrodu 
Dendrologicznego w Przelewicach odbyło 
się szkolenie pt. "Wiatrak na moim polu - 
alternatywne źródło energii”, podczas  
którego  przedstawione zostały różne za-
gadnienia dotyczące energii wiatru, w tym 
między innymi: sposoby wykorzystania 
oraz najnowsze rozwiązania technologicz-
ne i ich wykorzystanie w praktyce. Rów-
nież poruszone zostały tematy związane    
z lokalizacją oraz  planami energetyczny-
mi województwa zachodniopomorskiego 
w zakresie energii wiatrowej,  jako alter-
natywnego źródła energii.   
Szkolenie skierowane było do rolników 
indywidualnych i przedsiębiorców rol-
nych, samorządowców lokalnych, instytu-
cji zajmujących się ochroną środowisko    
i osób zainteresowanych w/w tematyką,    
a wzięło w nim udział  40 osób. 

K.J. 

PIELĘGNACJA DRZEW 
W PRAKTYCE 

 
W dniu 7 lutego br. w Ogrodzie Dendro-
logicznym w Przelewicach  odbyło się 
szkolenie  pt. „Pielęgnacja drzew w prak-
tyce”.   
Podczas szkolenia prelegenci z Międzyna-
rodowego Towarzystwa Uprawy i Ochro-
ny Drzew omówili najnowsze techniki 
pielęgnacji drzew, przedstawili procedury 
niezbędne do przeprowadzenia wycinki     
z uwzględnieniem przykładów praktycz-
nych ilustrujących sytuacje trudne lub 
sporne oraz opisali sposoby pielęgnacji 
starych drzew owocowych poza plantacja-
mi sadowniczymi.  
Warto dodać, że Międzynarodowe Towa-
rzystwo Uprawy i Ochrony Drzew,  jako 
jedyna organizacja w kraju organizuje 
kursy i egzaminy w ramach jednolitego 
systemu kształcenia wysoko wykwalifiko-
wanych pracowników pielęgnacji drzew 
(European Treeworker). 
W szkoleniu wzięli udział pracownicy 
samorządów, spółdzielni mieszkanio-
wych, prywatni inwestorzy, pracownicy 
parków krajobrazowych i lasów państwo-
wych oraz przedstawiciele zarządów 
dróg, a także uczniowie starszych klas 
technikum architektury krajobrazu. 
Sponsorem szkolenia była firma PILAR     
z Myśliborza – dystrybutor urządzeń do 
cięć i pielęgnacji terenów zieleni Hu-
sqvarna. 

K.J. 

KOBIETY W OSP 
PRZELEWICE 

Ochotnicza Straż Pożarna w Przelewi-
cach prowadzi  swoją działalność       
w różnych formach. OSP nie zajmuje 
się tylko gaszeniem pożarów i zwal-
czaniem innych zagrożeń - współcze-
sna OSP prowadzi bardzo bogate życie 
społeczne i kulturalne. Zarząd OSP 
Przelewice stara się, aby w kręgach 
strażackich wszyscy zainteresowani 
mogli znaleźć swoje miejsce, aby każ-
dy członek mógł rozwijać swoje zain-
teresowania, poszerzać swoją wiedzę, 
zdobywać praktykę w różnych dzie-
dzinach. W związku z powyższym 
pojawił się  pomysł powołania Kobie-
cej Drużyny Pożarniczej. 
Mężczyźni znają się bardzo dobrze na 
taktykach gaśniczych, pierwszej po-
mocy medycznej itp., ale naszej jedno-
stce potrzebna jest grupa członków, 
która pracowałaby nad naszym wize-
runkiem i pielęgnowałaby nasze życie 
społeczne oraz kulturalne,  a tu z całą 
pewnością  sprawdzają się kobiety.    
W związku z tym dnia  8. marca 2008 
r. w remizie OSP Przelewice w nowo 
wyremontowanej świetlicy odbyło się 
spotkanie Pań z przedstawicielami 
Zarządu OSP Przelewice. Zaproszo-
nych gości przywitał Prezes dh Henryk 
Nawój i złożył wszystkim zebranym 
Paniom najserdeczniejsze życzenia      
z okazji ich święta oraz wręczył kwia-
ty od wszystkich druhów. Zebraniu 
przewodniczyła dh Ewa Gąsiorowska-

Nawój, która zachęcała  Panie do 
wspólnej pracy na rzecz OSP Przele-
wice, podkreślając jak bardzo jednost-
ce są potrzebne kobiety. Przyszłe 
członkinie Ochotniczej Straży zapo-
znały się ze szczegółowym planem 
pracy Kobiecej Drużyny Pożarniczej    
i zadaniami, jakie mogłyby realizo-
wać, np.:  
• organizacja spotkań i uroczystości 
strażackich, 
• pomoc przy organizacji spotkań        
z młodzieżą, 
• możliwość zdobywania wiedzy po-
żarniczej, 
• tworzenie grup zainteresowań wśród 
Pań, 
• prowadzenie kroniki strażackiej, 
• prowadzenie prasy strażackiej, 
• udział w pracach Zarządu, promocja 
OSP. 
Bardzo pozytywnie o działalność OSP 
Przelewice, w tym młodzieży i już 
działających kobiet wypowiedziała się 
podczas spotkania Radna Rady Gminy 
w Przelewicach Beata Woźniak twier-
dząc, że należy pielęgnować ten skarb, 
jakim jest działająca od 60 lat OSP 
Przelewice. Zachęcała też inne Panie 
do wspierania lokalnych ochotników. 
Zarząd OSP Przelewice ma wielką 
nadzieję, że to miłe sobotnie spotkanie 
przy kawie będzie początkiem wielkiej 
działalności kobiet w OSP Przelewice. 

E.G-N. 

ZIMOWE WARSZTATY EDUKACYJNE  
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 L.p. Nazwa szkolenia Termin realizacji Kryteria doboru kandydatów na 
szkolenie  Liczba osób 

  
1. 

Opiekun osób zależnych. kwiecień/ maj 2008r. Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe, predyspozycje do pracy 
z osobami zależnymi. 

10 

  
2. 

Opiekun osób starszych i dzieci z 
jęz. niemieckim 

wrzesień/ październik 2008r. Wykształcenie min. średnie, pre-
dyspozycje do opieki nad dziećmi i 
osobami starszymi. 

10 

  
3. 

Język angielski metodą  Callana. 
Zajęcia dwa razy w tygodniu po 
2 godziny dydaktyczne. 

marzec- czerwiec 2008r. Predyspozycje do nauki języków 
obcych. 

10 

  
4. 

Język niemiecki metodą  Callana. 
Zajęcia dwa razy w tygodniu po 
2 godziny dydaktyczne. 

marzec- czerwiec 2008r. Predyspozycje do nauki języków. 10 

  
5. 

Kompleksowa obsługa magazynu 
(w tym uprawnienia na obsługę 
wózków jezdniowych z napędem 
silnikowym). 

kwiecień/ maj  2008r. 
wrzesień/ październik 2008r. 

Wykształcenie min. średnie, aktual-
ne badania lekarskie, pomyślne 
zaliczenie psychotestów. 

20 

  
6. 

Spawanie 
( różne metody ) 

marzec- listopad  2008r. Aktualne badania lekarskie. 
  

20 

  
7. 

Kurs komputerowy  ECDL- 
poziom podstawowy 

kwiecień/ maj 2008r. Wykształcenie min. zasadnicze 
zawodowe. 

10 

  
8. 

Kurs prawo jazdy kategorie C, 
C+E, D. 

marzec- listopad 2008r. Aktualne badania lekarskie. Osoby chętne, które dostarczą 
uprawdopodobnienie zatrudnienia. 

  
9. 

Księgowość komputerowa. maj/ czerwiec 2008r. Wykształcenie min. średnie. 
  

10 

  
10. 

 Kadry  i  płace.  sierpień/ wrzesień  2008r. 
  

Wykształcenie min. średnie. 10 

  
11. 

Operator maszyn do robót ziem-
nych. (koparko- ładowarka). 

marzec/ kwiecień 2008r. Aktualne badania lekarskie. 10 

  
12. 

 Brukarz. marzec/ kwiecień  2008r. Wykształcenie min. podstawowe. 
Dobry stan zdrowia. 

10 

  
13. 

 Technolog robót wykończenio-
wych. 

maj/ czerwiec  2008r. Wykształcenie min. podstawowe. 
Dobry stan zdrowia. 

6 

  
14. 

Organizacja imprez okoliczno-
ściowych. 

czerwiec/ lipiec 2008r. Wykształcenie min. podstawowe. 
Dobry stan zdrowia. 

10 

  
15. 

Szkolenia indywidualne różnego 
rodzaju  w zależności od aktual-
nych potrzeb na rynku pracy. 
  

marzec- listopad 2008r. Wymagania odpowiednie  do uzy-
skiwanych kwalifikacji zawodo-
wych. 

Osoby chętne, które dostarczą 
uprawdopodobnienie zatrudnienia. 

Powiatowy Urząd Pracy w Pyrzy-
cach organizuje i finansuje z Fun-

duszu Pracy szkolenia bezrobotnych 
osób pobierających rentę szkoleniową    
i żołnierzy rezerwy w celu zwiększenia 
ich szans na uzyskanie zatrudnienia lub 
innej pracy zarobkowej, podwyższenia 
kwalifikacji zawodowych lub zwiększe-
nia aktywności zawodowej, w szczegól-
ności w przypadku: 
- braku kwalifikacji zawodowych, 
- konieczności zmiany lub uzupełnienia 
kwalifikacji w związku z brakiem pro-
pozycji odpowiedniej     pracy 
- utraty zdolności do wykonywania pra-
cy w dotychczas wykonywanym zawo-
dzie, 
- braku umiejętności aktywnego poszu-
kiwania pracy. 
Urząd Pracy kieruje bezrobotnego - 
osobę pobierającą rentę szkoleniową      
i żołnierza rezerwy na wskazane przez 

niego szkolenie, jeżeli uprawdopodobni, 
że szkolenie to zapewni uzyskanie od-
powiedniej pracy lub podjęcie działal-
ności gospodarczej, koszt tego szkole-
nia nie przekroczy 200% przeciętnego 
wynagrodzenia, a także jest spełniony 
przynajmniej jeden z warunków, o któ-
rych mowa powyżej.  
Bezrobotnemu skierowanemu na szko-
lenie w okresie odbywania szkolenia 
przysługuje dodatek szkoleniowy         
w wysokości 20% zasiłku (pod warun-
kiem, że w trakcie szkolenia nie przy-
sługuje mu z tego tytułu stypendium, 
dieta lub innego rodzaju świadczenie 
pieniężne w wysokości równej lub wyż-
szej). Bezrobotnemu do 25 roku życia 
przysługuje stypendium szkoleniowe    
w wysokości 40% zasiłku. 
Osoba niepełnosprawna, która nie osią-
gnęła wieku emerytalnego i zarejestro-
wana jest w Powiatowym Urzędzie Pra-

cy jako osoba bezrobotna lub poszuku-
jąca pracy, może zostać skierowana na 
szkolenie w celu zwiększenia jej szans 
na uzyskanie zatrudnienia, podwyższe-
nia dotychczasowych kwalifikacji za-
wodowych lub zwiększenia aktywności 
zawodowej, a w szczególności w razie: 
braku kwalifikacji zawodowych, ko-
nieczności  zmiany kwal i fikacji              
w związku z brakiem propozycji odpo-
wiedniego zatrudnienia oraz w razie 
utraty zdolności do pracy w dotychczas 
wykonywanym zawodzie.  
Osoba bezrobotna i poszukująca pracy 
zainteresowana uczestnictwem w szko-
leniu składa wniosek (formularz wnio-
sk u d o  p obr an ia  n a  s t r on i e 
www.puppyrzyce.pl ) w Powiatowym 
Urzędzie Pracy w Pyrzycach, ul. Dwor-
cowa 23 .  

J.K. 

PLANOWANE    SZKOLENIA  DLA OSÓB  BEZROBOTNYCH  ZAR EJESTROWANYCH  
W POWIATOWYM URZ ĘDZIE PRACY W   PYRZYCACH  -  2008 ROK. 

SZKOLENIA W POWIATOWYM URZ ĘDZIE PRACY 
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W poprawnie zorganizowanym społe-
czeństwie można wyróżnić trzy obszary 
działania ludzi i instytucji. Pierwszy       
z nich to produkcja, handel i usługi, 
czyli działalność prowadzona dla zysku. 
Tworzy on podstawy materialne społe-
czeństwa. Drugi obszar to sektor pu-
bliczny, działając w oparciu o przepisy 
prawa dba o właściwe funkcjonowanie 
państwa i jego struktur oraz różnego 
rodzaju instytucji. Wreszcie trzeci sek-
tor to działalność organizacji pozarzą-
dowych. Ma on do spełnienia dwie waż-
ne funkcje. Po pierwsze, stwarza możli-
wość twórczej i pożytecznej działalno-
ści na rzecz poszczególnych osób lub 
ogółu społeczeństwa. Po drugie, działal-
ność ta może i powinna sprawiać, że 
ludzie będą czuli, że stanowią wspólno-
tę – czy to jako naród, czy jako miesz-
kańcy gminy, czy też jako grupa sąsia-
dów. Społeczeństwo obywatelskie to 
takie społeczeństwo, w którym do mini-
mum ograniczona jest ingerencja wła-
dzy publicznej w życie obywateli.       
W takim społeczeństwie obywatele        
z własnej inicjatywy tworzą odpowiada-
jące ich potrzebom formy życia gospo-
darczego, społecznego i kulturalnego. 
Obywatele mają prawo do wyrażania 
własnych opinii i do działania przy 
przekształcaniu tych opinii w czyn. Na-
rzędziem do realizacji tych zadań są 
organizacje pozarządowe. 
Najwięcej jest w Polsce organizacji 
pozarządowych działających w obszarze 
sportu, turystyki i rekreacji. Inne obsza-
ry to kolejno: kultura i sztuka, edukacja 

i wychowanie, usługi socjalne i pomoc 
społeczna, ochrona zdrowia. Co trzecia 
organizacja prowadzi działania na tere-
nie najbliższego sąsiedztwa. 81% orga-
nizacji twierdzi, że nie posiada żadnego 
istotnego majątku. Odczuwalny jest też 
brak osób gotowych bezinteresownie 
zaangażować się w działania organiza-
cji. W rozwiniętych krajach Europy 
organizacje pozarządowe maja pierw-
szeństwo w dostępie do funduszy struk-
turalnych. U nas jest podobnie. Jednak 
oczekiwania organizacji pozarządowych 
związane z dostępem do funduszy 
unĳnych nie spełniły się. Do tej pory 
znaczenie pieniędzy unĳnych dla całego 
sektora było bardzo niewielkie. Z badań 
wynika, że środki z funduszy struktural-
nych pozyskało dotąd jedynie około 3% 
organizacji pozarządowych. Główną 
przyczyną takiego stanu jest fakt, że 
dostęp do funduszy strukturalnych ob-
warowany jest szeregiem warunków, 
które w żaden sposób nie przystają do 
rzeczywistości polskiego sektora poza-
rządowego. Pozyskanie tych środków 
wymaga posiadania potencjału, który 
jest poza zasięgiem przeciętnej organi-
zacji w Polsce.  
W tym kontekście szczególnie interesu-
jące jest to, że same organizacje po-
twierdzają, że są dosyć optymistyczne 
zarówno w ocenie własnych możliwości 
działania, jak i w przewidywaniach do-
tyczących przyszłości.  
Potwierdzeniem chęci wypróbowania 
własnych sił i wiary w sukces miesz-
kańców naszego powiatu jest powsta-

wanie nowych stowarzyszeń. W prze-
ciągu ostatnich trzech lat powstało pond 
20 stowarzyszeń. Już same ich nazwy 
określają, w jakim celu powstały: Prze-
lewickie Stowarzyszenie na rzecz Po-
mocy Dzieciom i młodzieży, Stowarzy-
szenie Wspierania Aktywności Lokalnej 
„Barnim”, Przelewickie Stowarzyszenie 
Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”, 
Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne 
„Jesion”, Stowarzyszenie Romów 
„Patra” w Pyrzycach, Stowarzyszenie 
na rzecz Dzieci z Domu Dziecka          
w Czernicach, Stowarzyszenie Rozwoju 
Ziemi Pyrzyckiej, Stowarzyszenie 
„Nasz Szpital”, Stowarzyszenie na rzecz 
Rozwoju Nieborowa, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Gminy Przelewice. Obok 
tych nastawionych na realizację celów 
społecznych, podobnie, jak w innych 
regionach znaczna część organizacji 
powstaje w celu rozwoju zainteresowań, 
sportu i rekreacji. Szczególnie wiele 
tego rodzaju stowarzyszeń powstało      
w Lipianach: Lipiański Klub Motorowy 
„Partyzanci”, Lipiański Klub Sportów 
Wodnych, Lipiański Klub Muzyczny. 
Dla tych wszystkich, którzy planują 
poświęcić się działalności na rzecz swo-
jego najbliższego środowiska i założyć 
stowarzyszenie, w następnym numerze 
przedstawiamy krótki poradnik „Jak 
założyć stowarzyszenie”. 

W.D. 

Jak napisać dokumenty aplikacyjne?  
Życiorys zawodowy i list motywacyjny 
to podstawowe dokumenty aplikacyjne. 
W tym wydaniu przedstawimy Państwu 
pokrótce, jak sporządzić CV, a w na-
stępnym – w jaki sposób napisać list 
motywacyjny. 
Życiorys zawodowy to nasza wizytów-
ka, którą zostawiamy w zakładzie pra-
cy, wysyłamy w odpowiedzi na ofertę, 
dajemy znajomym wspomagającym nas 
w poszukiwaniu pracy. Warto pamiętać, 
aby był napisany na białym papierze, na 
komputerze lub maszynie do pisania, 
czytelny i staranny. Nie jest wymagane 
podpisanie życiorysu. 
Cechy dobrego życiorysu: 
• Dobry życiorys to narzędzie marketin-
gowe promujące osobę, a nie tylko baza 
danych. 
• Koncentruje się na osiągnięciach, 
umiejętnościach, wartościach, cechach 

charakteru. 
• Porównuje predyspozycje kandydata   
z wymaganiami  stawianymi przez pra-
codawcę. 
• Należy być zwięzłym i bezpośrednim. 
• Warto stosować zasadę jednej strony. 
• Przejrzysty, czytelny i atrakcyjny 
(budzący zainteresowanie czytelnika). 
• Grubą czcionką podkreślamy elemen-
ty, na które chcemy zwrócić uwagę. 
• Powinien zawierać oświadczenie         
o zgodzie na przetwarzanie danych oso-
bowych dla celów rekrutacji. 
• Życiorys zawiera informacje o tym, co 
potrafię robić, list motywacyjny mówi 
dlaczego interesuje mnie ta praca i dla-
czego uważam, że jestem najlepszym 
kandydatem na dane stanowisko. 
 
Jeśli masz problem z napisaniem życio-
rysu zawodowego poproś o pomoc do-

radcę zawodowego w Powiato-
wym Urzędzie Pracy (pok. nr 3 lub 
nr 5). 
     
   

SKONTAKTUJ SI Ę Z DORADCĄ 
ZAWODOWYM  

w Powiatowym Urzędzie Pracy  
w Pyrzycach.  

Możesz liczyć na poradę lub szkolenie  
z zakresu kształtowania umiejętności  

aktywnego poszukiwania pracy. 
 
 

A. P-K. 

ORGANIZACJE POZARZ ĄDOWE 

PORADY DLA OSÓB BEZROBOTNYCH 
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Szpital Powiatowy w Pyrzycach 
dysponuje 150 łóżkami. W struktu-

rach Szpitala istnieje 6 Oddziałów: 
Anestezjlogii  i Intensywnej Terapii, 
Chorób Wewnętrznych, Chirurgii Ogól-
nej, Urazowo-Ortopedyczny, Ginekolo-
giczno-Położniczy oraz Noworodkowy. 
W Szpitalu zatrudnionych jest 23 spe-
cjalistów II stopnia. Dwa oddziały decy-
zją Konsultantów Wojewódzkich, po 
ocenie kwalifikacji zatrudnionego per-
sonelu medycznego oraz posiadanego 
sprzętu diagnostyczno-leczniczego, są  
oddziałami referencyjnymi - oznacza to 
możliwość wykonywania bardziej zło-
żonych procedur medycznych od prze-
widzianych dla Szpitali Powiatowych. 
Takimi oddziałami są: Oddział Chorób 
Wewnętrznych i Oddział Urazowo-
Ortopedyczny. 
Spośród większości Szpitali Powiato-
wych, w których istnieją cztery podsta-
wowe oddziały, wyróżnia nas Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii      
i Oddział Urazowo-Ortopedyczny. Nie 
ma takich oddziałów w ościennych szpi-
talach m.in. w Barlinku, Dębnie i Gryfi-
nie. Stąd oddziały te leczą pacjentów nie 
tylko z powiatu pyrzyckiego, ale też       
z sąsiednich powiatów m.in. z myślibor-
skiego i gryfińskiego. Ponadto z racji 
bezpośredniej lokalizacji naszego Szpi-
tala przy drodze krajowej nr 3, na której 
dochodzi często do wypadków komuni-
kacyjnych, leczeni są też pacjenci z ca-
łej Polski. 
Największym oddziałem jest Oddział 
Chorób Wewnętrznych (60 łóżek) dys-
ponujący salą Intensywnego Nadzoru 
Kardiologicznego. Pracuje w nim 6 le-
karzy specjalistów, w tym jeden kardio-
log. W oddziale wykonywana jest dia-
gnostyka nieinwazyjna chorób układu 
krążenia, tj. USG serca, EKG metodą 
Holtera, holterowskie badanie ciśnienia 
krwi, próby wysiłkowe na bieżni rucho-
mej. W związku z niewielką odległością 
Szpitala od pracujących w trybie cią-
głym Pracowni Angiologicznych za-
pewniamy naszym pacjentom możli-
wość inwazyjnego leczenia ostrych ze-
społów wieńcowych, m.in. zawału ser-
ca. Po wstępnej diagnostyce chorzy kie-
rowani są do leczenia inwazyjnego       
w w/w placówkach. 
Wykonujemy także badania diagno-
styczne przewodu pokarmowego tj. ga-
stroskopie, kolonoskopię, USG, badanie 
radiologiczne, biopsje aspiracyjne cien-
koigłowe oraz proste zabiegi jak: poli-
pektomie endoskopowe i hamowanie 
endoskopowe krwawień z przewodu 
pokarmowego. 
W ramach rozwiniętej współpracy         
z ośrodkami o wyższym stopniu referen-
cyjności nasi chorzy kierowani są płyn-

nie, nie oczekują długo na takie badanie 
i zabiegi jak echoendoskopia, protezo-
wanie dróg żółciowych, drenaże endo-
skopowe  torbieli, dyssekcje podśluzów-
kowe. W ten sposób zapewniona jest 
możliwość leczenia nowoczesnego         
o małej inwazyjności, a w związku            
z tym charakteryzującego się niższą 
ilością powikłań. Bardzo dobrze też 
układa nam się współpraca z Pracownią 
Histopatologiczną Szpitala w Zdunowie, 
skąd otrzymujemy szybko dokładne 
wyniki. 
Naszą bolączką jest brak możliwości 
leczenia w oddziale większości zgłasza-
jących się chorych z racji niewielkiego 
kontraktu z NFZ. Obecnie prawie co 
drugi chory po  wstępnej diagnostyce 
wykonanej w Izbie Przyjęć odsyłany 
jest do dalszego leczenia w warunkach 
ambulatoryjnych. Mimo to przyjęcia 
pozostałych pacjentów wiążą się ze sta-
łymi przekroczeniami limitów. I tak      
w styczniu 2008 r. przekroczyliśmy 
limit hospitalizowanych osób w tym 
oddziale o ok. 30%. 
Kolejnym Oddziałem jest Oddział Chi-
rurgii Ogólnej (25 łóżek), w którym 
leczeni są chorzy z zakresu chirurgii 
ogólnej. Ponadto wykonywane są nie-
które zabiegi z zakresu chirurgii ręki     
z racji umiejętności Ordynatora Oddzia-
łu dr n.med. Marka Bednarskiego.            
Z uwagi na zatrudnionego chirurga 
szczękowego mamy też możliwość wy-
konywania niektórych zabiegów z tej 
dziedziny. 
Oddział Położniczo-Ginekologiczny  
(25 łóżek) i Oddział Noworodkowy    
(20 łóżek) są oddziałami o pierwszym, 
podstawowym stopniu referencyjności        
z doskonale wyspecjalizowaną kadrą 
przyjazną matce i dziecku. 
W ostatnich 2-3 latach obserwujemy 
stały wzrost liczby zgłaszających się 
chorych, co nas bardzo cieszy i niewąt-
pliwie ma związek z zauważalną przez 
nich jakością świadczonych usług me-
dycznych. 
Jakość ta ma niewątpliwie związek        
z zatrudnionym personelem, a także       
z możliwościami diagnostycznymi          
i leczniczymi, które pojawiły się             
w związku z zakupem nowego sprzętu 
medycznego dzięki unijnemu wsparciu. 
Nasz nowy nabytek to m.in. aparat 
RTG, ultrasonograf z opcją badania 
doplerowskiego, którym wykonujemy: 
badanie jamy brzusznej, biopsje tarczy-
cy, węzłów chłonnych, układu rodnego  
i położnicze, tętnic, żył, układu kostne-
go, urologiczne, wideogastroskop i ko-
lonoskop, stół operacyjny, respiratory, 
pulsoksymetry, kardiomonitory, aparaty 
EKG, urządzenia do fizykoterapii 
(krioterapii i magnetoterapii, elektrote-

rapii, leczenia ultradźwiękami i laserote-
rapii). Koszt zakupionego sprzętu zamy-
ka się w sumie 2,5 mln zł z czego 15% 
to wkład własny, czyli z środków po-
wiatu. Oczywiście w/w sprzęt nie zabez-
piecza wszystkich potrzeb w zakresie 
opieki nad pacjentami i myślimy obec-
nie nad możliwością dalszych zakupów. 
Poza oddziałami szpitalnymi nasi pa-
cjenci korzystają z uruchomionych po-
radni: kardiologicznej, diabetologicznej, 
urologicznej, pulmonologicznej, ortope-
dycznej, preluksacyjnej, chirurgicznej, 
poradni „K” oraz Pracowni Endoskopo-
wej. 
Prowadzimy także program profilaktyki 
raka szyjki macicy. Z racji dużej ilości 
chorych z chorobami tarczycy chcieliby-
śmy uruchomić Poradnię Chorób Tar-
czycy. 
Oddział Urazowo - Ortopedyczny - na 
oddziale pracuje 4 lekarzy z II stopniem 
specjalizacji. Mamy 30 łóżek i leczymy 
urazy oraz choroby narządu ruchu. 
Dzięki środkom unijnym uruchomiony 
został w 2006 roku oddział rehabilita-
cyjny. Tutaj chorzy przechodzą kom-
pleksowe leczenie ortopedyczne, rehabi-
litację, dzięki czemu dużo szybciej wra-
cają do zdrowia. Prowadzimy zabiegi     
z II poziomu referencyjności, np. wy-
dłużanie kończyn. Przyjmujemy też 
sporą liczbę pacjentów z powikłaniami   
z innych ośrodków.  
W wyniku wypadków drogowych do-
chodzi niejednokrotnie do urazów 
zmiażdżeniowych kończyn. Proces le-
czenia takich urazów wymaga długo-
trwałego leczenia i rehabilitacji. Ostat-
nio np. w naszym szpitalu wykonaliśmy 
wydłużenie zmiażdżonej kończyny o ok. 
8 centymetrów. Takich pacjentów jest 
wielu - wynika to ze specyfiki leczenia 
urazów komunikacyjnych. W ciągu 
ostatnich 3 - 4 lat tylko kilku chorych 
odesłaliśmy do Szczecina. Były to głów-
nie bardzo poważne złamania kręgosłu-
pa z niedowładami z powodu uszkodzeń 
kostnych pourazowych. 
Największą bolączką naszego oddziału 
jest niski kontrakt z NFZ, co uniemożli-
wia pełne wykorzystanie możliwości 
oddziału. Jednak chcielibyśmy w więk-
szym stopniu korzystać z tego, co ma-
my. Mam na myśli zarówno bazę loka-
lową, lekarzy, jak też świetny, nowocze-
sny sprzęt. Jednak muszę oddać spra-
wiedliwość, że wszystkie nadwykonania 
zostały rozliczone przez NFZ. Duża 
liczba nadwykonanń wskazuje możliwo-
ści i potrzeby otropedyczne ludności. 

Szpital Powiatowy 

PYRZYCKI SZPITAL 
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V Igrzyska Sportowo – Rekreacyjne 
LZS Samorządów Gminnych Powiatu 
Pyrzyckiego zostały rozegrane w dniu    
1 marca z udziałem 6 reprezentacji 
gminnych. Zawody odbyły się w salach 
sportowych Publicznego Gimnazjum, 
Państwowej Straży Pożarnej oraz hali 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzy-
cach. Oto wyniki najlepszych: 

Strzelanie z broni pneumatycznej 
Wyniki indywidualne 
Andrzej Drabczyk - Pyrzyce - 86 pkt 
Andrzej Ogrodowicz - Pyrzyce - 83 pkt 
Mariusz Przepiórka - Bielice - 77 pkt 
Wyniki dru żynowe 
Pyrzyce - 169 pkt - 12 pkt  
Kozielice - 137 pkt -10 pkt 
Warnice - 111 pkt - 8 pkt  
Bielice - 100 pkt - 7 pkt  
Przelewice - 86 pkt - 6 pkt 

Szachy 
Kobiety 
1. Beata Czarniewska - Pyrzyce - 12 pkt 
2 - 3 Katarzyna Słodkowska - Przelewi-
ce - 9 pkt 
         Stanisława Paszkie-
wicz - Kozielice - 9 pkt 
M ężczyźni 
1. Marian Prokowski - Py-
rzyce - 12 pkt 
2. Michał Jasiejko - Kozie-
lice - 10 pkt 
3. Edward Owczarek - War-
nice - 8 pkt 

Tenis stołowy 
Kobiety 
1. Anna Sokołowska - Ko-
zielice - 12 pkt 
2. Agnieszka Sołtysiak - 
Przelewice - 10 pkt 
3. Karolina Rutkiewicz - 
Lipiany - 8 pkt 
M ężczyźni 
1. Marek Kibała - Przelewice - 12 pkt 
2. Marek Zegadłowicz - Pyrzyce - 10 
pkt 
3. Lesław Gałkowski - Lipiany - 8 pkt 
Gra mieszana 
1. Agnieszka Sołtysiak - Przelewice - 12 
pkt 
2. Anna Sokołowska - Kozielice - 10 
pkt 
3. Karolina Rutkiewicz - Lipiany - 8 pkt 

Podnoszenie ciężarka 
1. Mariusz Przepiórka - Bielice - 12 pkt 
2. Marcin Sching - Pyrzyce - 10 pkt 
3. Mariusz Pieśniewski - Kozielice - 8 
pkt 

Wielobój VIP-ów 
1. Waldemar Gredka - Pyrzyce - 12 pkt 
2. Ireneusz Szymański - Warnice - 10 

pkt 
3. Marcin Kuchta - Kozielice - 8 pkt 
4. Zdzisław Twardowski - Bielice - 7 
pkt 
5. Krzysztof Boguszewski - Lipiany       
- 6 pkt 
6. Marek Kibała - Przelewice - 5 pkt 

Przeciąganie liny 
1. Pyrzyce - 30 pkt 
(Arkadiusz Marszałek, Radosław Do-
brogowski, Marcin Sching, Mariusz 
Turek, Łukasz Piotrowski) 
2. Kozielice - 25 pkt 
3. Bielice - 20 pkt 
4. Przelewice - 18 pkt 
5. Warnice - 16 pkt 

Wielobój sprawnościowy 
1.Pyrzyce - 16 pkt 
(Augustyna Nowakowska, Grzegorz 
Jasek, Łukasz Kowalski) 
2. Kozielice - 14 pkt 
3. Przelewice - 12 pkt 
4. Warnice - 10 pkt 
5. Bielice - 8 pkt 

Koszykówka 

Kobiety 
Lipiany - 16 pkt 
Pyrzyce - 14 pkt 
Kozielice - 12 pkt 
Warnice - 10 pkt 
M ężczyźni 
Pyrzyce - 16 pkt 
Lipiany - 14 pkt 
Warnice - 12 pkt 
Przelewice - 10 pkt 
Kozielice - 8 pkt 

Piłka siatkowa 
Kobiety 
Pyrzyce - 30 pkt 
Kozielice - 25 pkt 
Przelewice - 20 pkt 
M ężczyźni 

Pyrzyce - 30 pkt 
Kozielice - 25 pkt 
Warnice - 20 pkt 
Bielice - 18 pkt 
Przelewice - 16 pkt 

Klasyfikacja generalna V Igrzysk 
I m Pyrzyce - 204 pkt 
II m Kozielice - 186 pkt 
III m Przelewice - 143 pkt 
IV m Warnice - 106 pkt 
V m Bielice - 98 pkt 
VI m Lipiany - 60 pkt 
 
Organizatorzy serdecznie dziękują kie-
rownikom ekip gminnych za liczny 
udział w Igrzyskach. 
Dziękujemy również: 
- Panu Markowi Olechowi - dyr. Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach oraz  
jego współpracownikom za udostępnie-
nie hali sportowej. 
- Panu Marianowi Pihanowi – dyr. Pu-
blicznego Gimnazjum w Pyrzycach za 
udostępnienie obiektu. 
- Panu Mirosławowi Rabiega – komen-

dantowi Państwowej 
Straży Pożarnej w Py-
rzycach za udostępnie-
nie obiektu. 
- Panu Piotrowi Ole-
chowi - dyr. Powiato-
wego Międzyszkolne-
go Ośrodka Sportowe-
go w Pyrzycach oraz 
nauczycielom w-f, 
współpracownikom 
PMOS-u za sprawną 
organizację i sędzio-
wanie imprezy.  
- Działaczom LZS –   
P. Marianowi Prokow-
skiemu, Michałowi 
Jasiejko, Józefowi 
Zdrenka za organizację 

zawodów i sędziowanie (szachy, strzela-
nie) 
- Pracownikom wydziału Oświaty Sta-
rostwa – P. Wioletcie Balcerzyk – Dry-
gaś oraz P. Pawłowi Leśniewskiemu za 
duży wkład pracy w przygotowaniu 
Igrzysk.  
Uczestnicy V Igrzysk Sportowo – Re-
kreacyjnych LZS Samorządów Gmin-
nych Powiatu Pyrzyckiego stanowić 
będą trzon reprezentacji powiatu na 
Wojewódzkie Igrzyska LZS Samorzą-
dów Powiatowych Województwa Za-
chodniopomorskiego. 

 
Sędzia Główny Igrzysk 

Andrzej Jakieła 
 

V IGRZYSKA SPORTOWO - REKREACYJNE LZS SAMORZ ĄDÓW GMINNYCH PO-
WIATU PYRZYCKIEGO 
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Wspaniały sukces zgotowała nam 
w sobotę 8 marca br. na Mistrzo-

stwach Województwa Zachodniopo-
morskiego Młodzików, Juniorów Młod-
szych i Juniorów w Biegach Przełajo-
wych w Stargardzie Szczecińskim, re-
prezentantka Ludowego Klubu Sporto-
wego „Spartakus”  Pyrzyce, uczennica 
Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach 
Amelia Wojciechowska. Zdobywając 
tytuł mistrzyni województwa zachod-
niopomorskiego w biegu przełajowym 
na dystansie 1600 m młodziczek i otrzy-
mując złoty medal, potwierdziła swoją 
dominację wśród młodziczek w woje-
wództwie. Amelia podtrzymała dobrą 
tradycję i utrzymała dla Pyrzyc tytuł 
najlepszej młodziczki na tym dystansie 
zdobyty w ubiegłym roku przez Anetę 
Walencik. Drugą miła niespodziankę 
sprawiła dwunastoletnia Paulina Sta-
rzyńska (Szkoła Podstawowa nr 2          
w Pyrzycach), która walcząc ze swoimi 
starszymi, piętnastoletnimi koleżankami 
w biegu na dystansie 1200 m młodzi-
czek, do ostatniej prostej utrzymywała 

się na trzeciej pozycji, jednak dosłownie 
na linii mety została wyprzedzona         
o kilka centymetrów przez Weronikę 
Pryć  z UKS GMDS Barnim Goleniów, 
tracąc brązowy medal. Tuż za nią na 
piątej pozycji przybiegła jej szkolna 
koleżanka Małgorzata Ćwirta. Jest to 
duży sukces młodych, dobrze zapowia-
dających się pyrzyckich biegaczek. Na 
wyróżnienie zasługuje jeszcze Aneta 
Walencik, która w biegu juniorek młod-
szych na dystansie 2100m uplasowała 
się na piątym miejscu. Również nie 
zawiódł Wojciech Piwowarczyk (oboje 

uczniowie Publicznego Gimnazjum        
w Pyrzycach), zajmując szóste miejsce 
w biegu młodzików na dystansie        
2100 m. Dzielnie spisała się w starszej 
kategorii - juniorek Ewelina Gonciarz 
(Zespół Szkół nr 2 Rolnicze Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Pyrzy-
cach), która w biegu na 3000 m zajęła 
wysoką siódmą pozycje. Wszyscy star-
tujący lekkoatleci są zawodnikami Lu-
dowego Klubu Sportowego „Spartakus” 
Pyrzyce.  
Praca trenera Dariusza Kufla daje spo-
dziewane efekty i przekłada się na coraz 
lepsze rezultaty sportowe. Swoją wyso-
ką formę jego podopieczni będą mogli 
sprawdzić w najbliższym czasie pod-
czas XXXVII edycji Biegu Gryfitów     
i mistrzostwach województwa Szkolne-
go Związku Sportowego w indywidual-
nych biegach przełajowych, które odbę-
dą się 17 kwietnia w Pyrzycach. 
Trzymamy kciuki i czekamy na dobre 
wiadomości z tras biegowych. 

P.O. 

Na zaproszenie Ochotniczej Straży 
Pożarnej z Gminy Woldegk dwie 
drużyny gminnej reprezentacji siat-
karzy z Gminy Przelewice, związa-
nych z Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Przelewicach, wzięły udział       
w IV już turnieju piłki siatkowej 
rozegranym 1 marca br.  
Skład reprezentacji:  
Drużyna Nr 1: Adam Bujalski, 
Krzysztof Kędziora, Krzysztof 
Margiel, Marcin Sokołek, Mikołaj Sta-
rzyński, Mariusz Tyrajski, Janusz Wój-
towicz.  
Drużyna Nr 2: Paweł Antkiewicz, Euze-
biusz Błaszczyk, Mateusz Bogusz, Ka-
mil Gapiński, Dariusz Kustra, Marek 
Kustra,  Marcin Łodygowski.  
OSP Przelewice reprezentowali: An-
drzej Emanowicz  - Wiceprezes Zarządu 
Gminnego Z OSP RP w Przelewicach, 

Waldemar Brodziński - Komendant 
Gminny Z OSP w Przelewicach, An-
drzej Łuk - Z-ca Naczelnika OSP          
w Przelewicach, Henryk Głodowski – 
kierowca. 
Startowało łącznie 8 drużyn. Reprezen-
tacje z Gminy Przelewice osiągnęły 
bardzo dobre wyniki sportowe. Drużyna 
Nr 1 po raz trzeci z rzędu ponownie 
zajęła, po bardzo zaciętych pojedynkach 

i jedenastu zwycięstwach,              
I miejsce i otrzymała tym razem 
na własność puchar przechodni 
Komendanta OSP Miasta i Gmi-
ny Woldegk Druha Svena Sch-
neidera, drużyna Nr 2 zajęła III 
miejsce w turnieju.  
W trakcie rozdania nagród za-
prosiliśmy strażaków z Gminy 
Woldegk na turniej siatkarski 
zaplanowany na 1. maja w na-

szej sali sportowej przy Publicznym 
Gimnazjum w Przelewicach. Po sporto-
wej rywalizacji po raz kolejny mieliśmy 
okazję zwiedzić nowo oddany do użyt-
ku obiekt remizy OSP Woldegk. Opro-
wadzał nas Druh Komendant Sven Sch-
neider, główny organizator turnieju. 
Zrobiło to na nas ponownie duże wraże-
nie. 

J. W. 

Do tej pory, gdy mówiono o sporto-
wych sukcesach uczniów z ZS        
w Kozielicach, pierwsza myśl to tenis 
stołowy. Od jakiegoś czasu do tenisa 
dołączyła skomplikowana gra zespoło-
wa jaką jest coraz bardziej popularna 
halowa odmiana hokeja na lodzie - uni-
hokej. Kilka lat temu właśnie tą dyscy-
pliną sportu zainteresowali się nauczy-
ciele w-f w ZS Kozielice: Janusz Ku-
rowski i Piotr Klapenda, którzy potrafili 
przekonać swoich podopiecznych do 
biegania z kijem hokejowym za małą, 

kolorową piłeczką. 
Ten rok szkolny potwierdza, że syste-
matyczna praca szkoleniowa i zaanga-
żowanie zawodników daje oczekiwane 
efekty. Uczniowie z Kozielic najpierw 
zdominowali rozgrywki powiatowe, 
zwyciężając we wszystkich 4 katego-
riach - dziewcząt i chłopców szkół pod-
stawowych oraz dziewcząt i chłopców 
szkół gimnazjalnych. Jakby komuś było 
mało, to spieszę donieść - z nieukrywa-

ną satysfakcją - że wszystkie 4 druży-
ny wygrały zawody regionalne, 

otwierając sobie tym samym awans do 
finału wojewódzkiego. Wszyscy znamy 
powiedzenie "do trzech razy sztuka",     
a może zmienimy je na "do czterech 
razy sztuka". To byłaby prawdziwa 
sztuka i istny majstersztyk, którego ży-
czymy hokeistom z kozielickiej szkoły, 
czekając na kolejne wygrane. A tak na 
marginesie, tenis stołowy w Kozielicach 
cały czas ma się dobrze. 

P.O. 

AMELIA WOJCIECHOWSKA 
MISTRZYNI Ą WOJEWÓDZTWA W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH 

KOZIELICE TO NIE TYLKO TENIS 

INTEGRACYJNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ - ZWYCI ĘSTWO PO RAZ TRZECI  
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzy-
cach przypomina hodowcom zwierząt 
gospodarskich o ciążących na nich obo-
wiązkach związanych z rejestracją 
i identyfikacją posiadanego przez nich 
bydła. Pamiętać należy o: 
• oznakowaniu bydła przez nałożenie 
dwóch kolczyków, 
• zgłaszaniu do biura terenowego Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w Pyrzycach wszystkich prze-
mieszczeń dokonanych w stadzie, 
• dokonywaniu na bieżąco odpowied-
nich zapisów w księdze rejestracji stada 
bydła. 
Uchylanie się od ww. obowiązków pod-

lega karze grzywny.  
Jednocześnie informuję, że stada bydła 
powinny posiadać status: „urzędowo 
wolne od enzootycznej białaczki bydła”, 
„urzędowo wolne od brucelozy bydła”, 
„urzędowo wolne od gruźlicy bydła”. 
Uznanie stada bydła za „urzędowo wol-
ne” następuje w drodze decyzji admini-
stracyjnej właściwego miejscowo Po-
wiatowego Lekarza Weterynarii. W tym 
celu należy w Powiatowym Inspektora-
cie Weterynarii w Pyrzycach złożyć 
pisemny wniosek o wydanie decyzji po 
wcześniejszym wniesieniu opłaty skar-
bowej w wysokości 10 zł.  
Od początku roku, chcąc sprzedać bydło, 
sprzedający musi zaopatrzyć się 

w świadectwo zdrowia wystawiane 
przez lekarza weterynarii. W tym przy-
padku także potrzebne są decyzje, że 
stado bydła jest „urzędowo wolne od 
enzootycznej białaczki bydła, brucelozy 
i gruźlicy bydła”. 
Jeżeli hodowca zakupi bydło z gospo-
darstwa, które nie jest uznane za urzędo-
wo wolne (nie posiada decyzji) jego 
stado traci nadany wcześniej status 
„urzędowo wolne” i aby go odzyskać 
musi przez kolejne lata przeprowadzać 
dodatkowe badania.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Pyrzycach  

Zygmunt Gabryś  

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W PYRZYCACH PRZYPOMINA  

Urząd Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów już po raz siódmy wspól-
nie z inspekcją Handlową, Federacją 
Konsumentów, Stowarzyszeniem Kon-
sumentów Polskich, Europejskim Cen-
trum Konsumenckim, Rzecznikami Kon-
sumentów i Rzecznikiem Ubezpieczo-
nych obchodził Europejski Dzień Kon-
sumenta „Zanim klikniesz – poznaj swo-
je prawa”. Tak się złożyło, że w ostat-
nim czasie jako Powiatowy Rzecznik 
Konsumentów w Pyrzycach zwracałem 
uwagę na problemy związane z wirtual-
nymi zakupami. Było to zwykłym zbie-
giem okoliczności, albo może wywołane 
rzeczywistym wzrostem znaczenia zaku-
pów w sieci, a tym samym konieczno-
ścią informowania konsumentów o ich 
prawach w tym zakresie. Myślę jednak, 
że praktycznych porad nigdy dosyć. 
Warto powtarzać coś kilka, czy nawet 
kilkadziesiąt razy, aby utrwaliło się        
w świadomości konsumentów. Nikogo 
nie trzeba przekonywać do roli profilak-
tyki w każdej dziedzinie życia, w tym 
również i w sferze konsumenckiej. Jak 
wynika z badań Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów aż 72 procent 
Polaków jest przekonanych, ze zaopatru-
jąc się w Sieci ma takie same prawa jak 
w tradycyjnym sklepie. Tymczasem 
kupując na odległość konsumenci mają 
możliwość odstąpienia od umowy bez 
podania przyczyn. Wystarczy złożyć 
odpowiednie oświadczenie woli na pi-
śmie w terminie 10 dni od otrzymania 
towaru bądź zawarcia umowy. Jeżeli zaś 
przedsiębiorca nie poinformuje nas           
o możliwości odstąpienia od umowy        
w terminie 10 dni, możemy wypowie-
dzieć umowę nawet po upływie trzech 
miesięcy od wydania towaru, lub  zawar-
cia umowy na usługę. Jednocześnie jesz-
cze raz warto podkreślić, że podczas 
zakupów tradycyjnych przyjęcie towaru 
pełnowartościowego to tylko i wyłącznie 
dobra wola sprzedawcy.  W terminie 10 
dni możemy też odstąpić od umowy 
także w przypadku zakupów na aukcji 
internetowej. Możliwe jest to jednak 
tylko jedynie jeśli kupujemy towar od 
przedsiębiorcy za pomocą opcji „kup 

teraz”. W każdej innej sytuacji takiego 
prawa już nie mamy i tym samym wynik 
aukcji internetowej jest dla nas wiążący. 
Często zdarza się, że dokonując zaku-
pów wirtualnym spotykamy się później   
z realnymi problemami, dlatego zanim 
klikniesz pamiętaj: 
- dobrze poznaj sprzedawcę – zanim coś 
kupisz w Internecie upewnij się, że 
wiesz kto jest sprzedawcą, czy można do 
niego z łatwością dotrzeć, sprawdź adres 
internetowy, pocztowy, nr regon, nr NIP, 
itd., 
- miej pewność co kupujesz – dokładnie 
zapoznaj się z informacjami o produkcie, 
dokładnie obejrzyj zdjęcia, przeczytaj 
instrukcje obsługi, warunki gwarancji, 
opisy, schematy działania, poznaj          
w szczegółach dane techniczne, a zanim 
podpiszesz umowę musisz znać zasady                  
i warunki, jakie stawia sprzedawca, 
- sprawdź cenę – niby prosta czynność, 
ale jednak różnie z tym bywa, może się 
bowiem zdarzyć, że sprzedawca podaje 
cenę bez VAT, choć powinien podać ją   
z VAT, sprawdź czy nie ma dodatko-
wych kosztów, np. za wymianę waluty, 
za dostarczenie towaru, za pakowanie      
i wysłanie przesyłki, po prostu musisz 
być pewnym ceny ze wszystkimi ewen-
tualnymi kosztami akcesoryjnymi, 
- poznaj warunki doręczenia przesyłki – 
pytaj o czas w jakim towar ma dotrzeć     
i pamiętaj, że w terminie 10 dni od 
otrzymania przesyłki możesz ją odesłać , 
bez podania przyczyn, a sprzedawca 
musi to uwzględnić, wyjątek stanowią 
towary żywnościowe i rozpakowane 
płyty CD, DVD, kasety wideo, progra-
my komputerowe – ich zwrócić nie moż-
na, 
- zachowaj rachunki, paragony i inne 
dokumenty które otrzymałeś podczas 
zakupu – wydrukuj zatem, albo chociaż 
skopiuj „na dysku” zamówienie wraz      
z warunkami sprzedaży przedstawiony-
mi na stronie internetowej – musisz wie-
dzieć jakie były w przypadku pojawienia 
się problemów, 

- pamiętaj o ochronie własnych 
danych – dane personalne, czy 

jak mówi ustawa osobowe mogą 
być wykorzystane tylko i wyłącznie 
za naszą zgodą, druki zamówień,      
w których wpisujesz swoje dane zwykle 
zawierają pytanie czy zgadzasz się na 
przetwarzanie swoich danych osobo-
wych w celach marketingowych, zasta-
nów się zatem czy tego chcesz i podej-
mij świadomą decyzję w tym względzie, 
- jeżeli pojawią się problemy skontaktuj 
się ze sprzedawcą niezwłocznie, nie 
zwlekaj ani chwili, pamiętaj, że słowa 
ulatują, a pismo zostaje, warto zatem 
mieć pisemne potwierdzenie reklamacji 
z potwierdzonymi datami, bądź chociaż 
zarejestrowaną korespondencję prowa-
dzona w formie elektronicznej, jeżeli 
sam nie dajesz rady z reklamacją skorzy-
staj z pomocy Powiatowego Rzecznika 
Konsumentów. 
Choć ostatnio pisałem już o zakupach     
w sieci, czułem się jednak zobowiązany, 
aby przekazać Państwu powyższe uwagi 
ze względu na fakt, iż dzień 15 marca 
był Europejskim Dniem Konsumenta      
i obchodzony był przez Urząd Ochrony 
Konsumentów oraz inne instytucje po-
wołane do ochrony praw konsumentów 
pod hasłem „Zanim Klikniesz – poznaj 
swoje prawa”. W dniu 14 marca w War-
szawie odbyła się otwarta dla wszystkich 
konferencja na ten temat. Do Warszawy 
jak wiemy daleko, więc trudno było        
z tego skorzystać, jednak te uwagi, które 
przekazuję Państwu powyżej są chyba 
najistotniejsze w tematyce wirtualnych 
zakupów i związanych z nimi realnymi 
problemami. Mam nadzieję, że choć 
nieco spóźnione w stosunku do 15 marca 
okażą się Państwu przydatne. 
Tradycyjnie na koniec artykułu informu-
ję, iż Powiatowy Rzecznik Konsumen-
tów w Pyrzycach udziela porad w Staro-
stwie Powiatowym w Pyrzycach w go-
dzinach urzędowania, zarówno osobi-
ście, telefonicznie, czy drogą e-maila  
pod nr 091 5700757 w. 121, e-mail: 
rzecznik@pyrzyce.pl. 

M. M. 

EUROPEJSKI DZIEŃ KONSUMENTA 
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„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 

Podczas sesji w dniu 20 marca br. 
Rada Miejska w Lipianach zajmo-

wała się sprawami dotyczącymi: 
• problemów ochrony zdrowia na tere-
nie gminy,  
• sprawami placówek oświatowych,  

• bezpieczeństwem i porządkiem pu-
blicznym,  
• współpracą gminy z organizacjami 
pozarządowymi,  
• zwiększeniem potencjału promocyj-
nego gminy.  
Ponadto podczas sesji zostały podjęte 
uchwały w sprawie zmian budżetu gmi-
ny Lipiany, w sprawie zatwierdzenia 
taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków,       

w sprawie ustalania najniższego mie-
sięcznego wynagrodzenia zasadniczego 
i wartości jednego punktu stanowiących 
podstawę konstrukcji tabeli płac            
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Li-
pianach, w sprawie uzupełnienia składu 
osobowego komisji rewizyjnej (nowym 
członkiem komisji został radny Edward 
Herezo), w sprawie rozpatrzenia skargi 
pani Małgorzaty Szabatowskiej-
Śliwi ńskiej na działalność Burmistrza 
Lipian,  w sprawie rozpatrzenia skargi 
złożonej przez panią Małgorzatę Szcze-
śniak na działalność kierownika Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Lipianach,      
w sprawie rozpatrzenia skargi złożonej 
przez pana Jana Miszczaka na działal-
ność kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Lipianach. Przedmiotem se-

syjnych dyskusji był także temat ochro-
ny środowiska, w szczególności poru-
szane były kwestie związane z odpro-
wadzaniem ścieków, składowaniem 
odpadów i czystością miejskich chodni-
ków. 

RADA MIEJSKA W LIPIANACH INFORMUJE 

PRZEWODNICZ ĄCY 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 


