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WYDARZENIA 

II wojna światowa, oprócz ogromu strat materialnych i idących     
w dziesiątki milionów ofiar ludzkich, spowodowała ogromny 

wstrząs moralny. Ukazała z całą ostrością mroczną stronę ludzkich 
możliwości: stosowanie wymyślnych technik zabijania na masową ska-
lę, terror i poniżenie ludzkiej godności. Pozostawiło to głębokie ślady    
w świadomości ocalonych. 
W 63 rocznicę zakończenia II Wojny Światowej pod Pomnikiem Pa-
mięci przy Placu Wolności w Pyrzycach delegacje władz samorządo-
wych, służb mundurowych, szkół oraz przedsiębiorstw złożyły wiązan-
ki kwiatów. Uczczono pamięć tych, którzy dzielnie walczyli o to, aby 
zastąpić nieufność - zaufaniem, a agresję – pokojem. 

W.B.D. 

KONSTYTUCJA 3 MAJA 
W dniu 3 maja br. w Lipianach odbyły się uroczyste obchody 
Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystości zapoczątkowała 
Msza Św. Dziękczynna za Ojczyznę i Gminę Lipiany. Na-
stępnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod tablicą pa-
miątkową na Cmentarzu Komunalnym w Lipianach. Ostatnim 
punktem obchodów było uroczyste spotkanie w Miejsko – 
Gminnym Ośrodku Kultury w Lipianach, podczas którego 
Burmistrz Lipian wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej 
wręczyli listy gratulacyjne Pani Zofii Dołęgowskiej i Beacie 
Fras. Uroczystości uświetniły swoimi występami: Chór 
„Konsonans” pod kierownictwem Pani Małgorzaty Alwin 
oraz Zespół „Swojacy”, który prowadzi Pani Elżbieta Cichac-
ka. 

60 -LECIE MIEJSKIEJ I GMINNEJ  
BIBLIOTEKI IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ  

W LIPIANACH 
W dniu 3 maja odbyło się uroczyste spotkanie w Bibliotece          
w Lipianach z okazji 60 – lecia działania. Zebranych gości 
przywitała Dyrektor Biblioteki Mariola Dębecka, która zaprosi-
ła zebranych do obejrzenia sztuki Agnieszki Osieckiej „Pijany 
zając” w wykonaniu grupy teatralnej i kabaretu „Spłuczka”. Po 
przedstawieniu zaproszeni goście wśród których znaleźli się: 
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko, Burmistrz Lipian Krzysztof 
Boguszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Lipianach 
Mariusz Marek Przybylski oraz prof. Edward Rymar złożyli na 
ręce Pani Dyrektor gratulacje z okazji jubileuszu. 

DZIEŃ STRAŻAKA 
W dniu 4 maja br. w Lipianach odbyły się obchody Dnia Stra-
żaka. Rozpoczęły się one Mszą Św. W intencji strażaków       
w Kościele p.w. WNMP. Po mszy Burmistrz Lipian, Przewod-
niczący Rady Miejskiej, zaproszeni goście oraz członkowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipianach spotkali się w Urzę-
dzie Miejskim w Lipianach. Burmistrz Lipian wręczył nagrody 
wyróżniającym się członkom OSP Lipiany i z Przewodniczą-
cym Rady Miejskiej złożyli serdeczne podziękowania za trud   
i wysiłek oraz poświęcenie w trudnych akcjach ratowniczo – 
gaśniczych. Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia 
wieloletniej przynależności do OSP Lipiany. 

UMiG Lipiany 

63 ROCZNICA ZAKO ŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ 
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Koło Polskiego Związku Węd-
karskiego w Pyrzycach sukce-
sywnie dba o zarybianie wód 
będących pod opieką braci węd-
karskiej. W dniu 13 maja br. do 
jezior Bukowego i Piaseczno 
oraz na Rozlewiska Mieleńskie 
wpuszczono kolejną partię na-
rybku, tym razem nowym 
„mieszkańcem” wód został 
szczupak.  
Jak informuje uczestniczący      
w zarybianiu, Pan Wojciech 
Siadczyński po dwóch latach 
narybek powinien przekroczyć 
wymiar ochronny (45 cm) i sta-
nie się obiektem pożądania węd-
karzy. Koło PZW zakupiło narybek szczupaka za kwotę 1200 zł, środki te 

pochodzą ze składek 
członkowskich. W 2008 
roku do wód administrowa-
nych przez PZW wpuszczono 
również ponad 2,5 tony naryb-
ku (kroczka) karpia.  
Uczestnikami zarybienia byli 
również Panowie Jan Biały       
i Sławomir Maciaszek, a całość 
obserwował i fotografował 
Inspektor Wydziału Ochrony 
Środowiska Leśnictwa i Rol-
nictwa Starostwa Powiatowego 
w Pyrzycach Ryszard Madejak. 
Wędkarskiej braci życzymy 
taaaaaaakiej ryby już teraz. 

R.M. 

W dniach  18-25 kwietnia br. grupa 
licealistów z pyrzyckiego Zespołu Szkół 
Nr1 im. Noblistów Polskich uczestni-
czyła w wymianie międzyszkolnej       
w Holandii. W  pięknym historycznym 
mieście Delft spotkali się zarówno 
uczniowie z Pyrzyc, Delft, jak i ze 
Szczecina, Mediolanu oraz Trebisov     
w Słowacji.  
Urokiem niezwykłego Delft są kanały 
przecinające uliczki oraz wiele zabyt-
ków. Ogromne wrażenie zrobiła na nas 
szkoła naszych gospodarzy; zazdrość 
wzbudziły piękne i bogato wyposażone 
sale gimnastyczne (tak, aż trzy!) oraz 
aula połączona ze stołówką. 
Nie bez powodu głównym tematem 
wymiany była gospodarka wodna. Jest 
to żywotny problem dla kraju, który 
wydziera ziemię morzu i musi ją przed 
tym morzem bronić. Podczas jednej       
z wycieczek poza Delft obejrzeliśmy 
olbrzymią tamę 
regulującą napływ 
wody morskiej      
w głąb lądu w pro-
wincji Zelandia. 
Czekały tam na nas 
również inne atrak-
cje związane z mo-
rzem, składające 
się na park tema-
tyczny o nazwie 
„Delta”. Wszyscy 
uczestnicy projektu 
wysłuchali wykła-
du profesora uni-
wersytetu z Delft 
na temat gospodar-
ki wodnej, ilustro-
wanego ciekawymi 
doświadczeniami. 
Podsumowaniem 
tematu wodnego 

było napisanie wypracowania i wykona-
nie rysunku przez czteroosobowe grupy 
polsko-holenderskie. Można powie-
dzieć, że mogliśmy „polać trochę wo-
dy”. 
Nasi uczniowie miło wspominają czas 
spędzony w Delft, wycieczki do Delta 
Park i Amsterdamu oraz nawiązane 
kontakty. Mogliśmy poznać obcą kultu-
rę, jak się okazało, bardzo różniącą się 
od kultury polskiej. Gościli śmy w do-
mach holenderskich rodzin; tam spali-
śmy, spędzaliśmy wolny czas. Zasma-
kowaliśmy holenderskiego życia. Mło-
dzież wymieniała się informacjami na 
temat codziennego życia w ich krajach, 
obowiązków, jakie do nich należą, do-
wiedzieli się w jaki sposób inni spędza-
ją wolny czas. Pomiędzy wieloma oso-
bami zrodziły się nowe przyjaźnie. 
Kontakt z poznanymi Holendrami 
utrzymujemy drogą mailową. Taki wy-

jazd okazał się świetnym sprawdzianem 
naszej umiejętności posługiwania się 
językiem angielskim i dobrą motywacją 
do dalszej nauki tego języka. 
We wrześniu ci sami uczniowie z Delft 
przyjadą do naszego miasta. Tutaj spę-
dzą tydzień u rodzin naszych uczniów. 
Mamy nadzieję, że czas spędzony          
z nimi w Polsce będzie równie interesu-
jący, jak tydzień w Holandii. Oprócz 
różnych atrakcji, które postaramy się 
zapewnić gościom, będziemy oczywi-
ście pracowali nad tematem związanym 
z wodą. W planach mamy warsztaty      
w Przelewicach oraz wizytę w pyrzyc-
kiej geotermii. Niezliczone atrakcje 
blisko stutysięcznego Delft postaramy 
się zrekompensować naszą gościnno-
ścią, serdecznością oraz smakołykami 
polskiej kuchni. 
Miłe wspomnienia na długo pozostaną 
w pamięci pyrzyckiej młodzieży. Po-

d z i ę k o w a n i a 
należą się na-
uczycielom języ-
ka angielskiego   
z naszego liceum 
paniom: Sylwii 
Lewandowskiej-
Baran i Danucie 
Kunie za organi-
zację wyjazdu, 
oraz Starostwu 
Powi a t owem u    
w Pyrzycach za 
dofinansowanie 
podróży. Bez tej 
pomocy prawdo-
podobnie wymia-
na uczniowska 
nie doszłaby do 
skutku. 
 

S.L-B. 

PYRZYCKI „ OGÓLNIAK” Z WIZYT Ą W HOLANDII 

TAAAAAAAAKA RYBA, ALE DOPIERO ZA DWA LATA 
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W dniu 16 kwietnia br. 20 - oso-
bowa grupa uczniów Publicznego 

Gimnazjum w Przelewicach wyjechała 
do niemieckiego Ośrodka Szkoleniowe-
go w Rothenklempenow, niedaleko 
Löcknitz. Celem wyjazdu był udział      
w 3-dniowych warsztatach językowych, 
sfinansowanych przez PNWM w Niem-
czech. Organizatorem imprezy była 
partnerska Szkoła w Ueckermünde. 
W warsztatach uczestniczyła łącznie 40-
osobowa grupa uczniów z Polski i Nie-
miec oraz po dwóch opiekunów ze 
szkół partnerskich. W pierw-
szym dniu zajęć warsztato-
wych uczniowie brali udział    
w licznych zabawach, których 
celem było lepsze poznanie 
się, nawiązywanie wzajem-
nych kontaktów oraz zgłębia-
nie kultury i obyczajów obu 
krajów. W następnym dniu 
uczestnicy warsztatów sporzą-
dzali mapy krajów: Polski        
i Niemiec na które, poza dany-
mi geograficznymi, nanosili 
informacje o cechach charakte-
rystycznych  danego kraju. Po 
południu na uczestników 
warsztatów czekały kolejne 
zadania, podczas których mu-
sieli przedstawić w obu językach np. 
swój wymarzony dom, czy też pomiesz-
czenie klasowe. Poza tym uczestniczyli 
w różnych zabawach ruchowych, które 
urozmaicały zajęcia. Wieczorem zorga-
nizowano dla wszystkich  integracyjną 
dyskotekę, prowadzoną przez prawdzi-
wego disc jockeya. Ostatni dzień spo-
tkania był dniem podsumowującym 
warsztaty językowe w Rothenklempe-
now, podczas których uczestnicy doko-

nali bardzo pozytywnej oceny zajęć 
warsztatowych, a następnie po wspólnej 
grupowej fotografii, wymienili się adre-
sami i pożegnali przekazując sobie na-
wzajem w formie zabawy „Dobre ży-
czenia”.     
Należy podkreślić, że wpływ na bardzo 
dobrą ocenę warsztatów ze strony na-
szych uczestników wyjazdu miało wiele 
czynników m.in.: gościnne przyjęcie 
przez  pracowników Ośrodka, uczniów  
i nauczycieli ze szkoły partnerskiej oraz 
bardzo dobre warunki noclegowe             

i smaczne posiłki. Warty podkreślenia 
jest również  fakt, że integracyjne zaję-
cia w grupach i prezentacja efektów 
wspólnej pracy sprzyjały rozwijaniu 
wzajemnych kontaktów i ćwiczeniu 
języka obcego, a także pogłębianiu wie-
dzy o obu krajach. Nie ulega wątpliwo-
ści, iż takie spotkania należałoby orga-
nizować częściej, gdyż motywują one 
uczniów do uczenia języka obcego         
i wzajemnego poznawania się. Ucznio-

wie szybko i chętnie nawiązywali kon-
takty oraz sprawnie porozumiewali się 
między sobą. Po raz kolejny okazało 
się, iż taka forma zajęć warsztatowych 
jest formą przynoszącą korzyści obu 
szkołą partnerskim, jak i ich uczniom.  
Potwierdzeniem w/w faktów jest opinia 
uczniów z PG w Przelewicach, którzy 
uczestniczyli w warsztatach języko-
wych: 
Dawid Piotrowski  kl II – „mój pobyt 
w Niemczech uważam za bardzo dobrze 
wykorzystany czas. Poznałem tam faj-

nych kolegów i nauczycieli 
oraz mogłem uczyć się języka 
niemieckiego bezpośrednio 
od swoich rówieśników. Zaję-
cia były bardzo interesujące    
i wymagały dużego wysiłku 
intelektualnego, ale dawałem 
radę. Mam nadzieję, że za-
warte tam znajomości będę 
mógł kontynuować dalej.” 
Ola Brzozowska kl. I c – „mi 
osobiście w Niemczech bar-
dzo podobało się to, iż mogli-
śmy przebywać z naszymi 
rówieśnikami niemieckimi, 
przysłuchiwać się ich rozmo-
wą i ćwiczyć akcent niemiec-
ki. Podobały mi się również 

bardzo pomysłowe zabawy i zadania 
podczas zajęć warsztatowych. Uważam, 
że tego typu kontakty są bardzo dobre, 
bo motywują do nauki języka obcego. 
Ogólnie było bardzo fajnie, ale mogło to 
trwać trochę dłużej np. tydzień, a nawet 
dwa tygodnie, bo takie warsztaty są nam 
bardzo potrzebne”. 

R.G. 

Już po raz kolejny Nowogard był go-
spodarzem niecodziennej imprezy na-
wiązującej do tematu ekologii. 
Tegoroczny festiwal organizowa-
ny w Nowogardzie odbył się       
w dniach 05-09 maja br. i obejmo-
wał: projekcje filmów poświęco-
nych problemom ekologii, ochro-
ny środowiska, zagrożeniom         
i koegzystencji człowieka ze świa-
tem przyrody. Imprezie towarzy-
szyło mnóstwo atrakcji m.in.: 
Sejmik Ekologiczny, turnieje wie-
dzy, konkursy, wystawy, warsztaty 
ekologiczne i spotkania grup eko-
logicznych. A całość imprezy opa-
trzona była występami zespołów 
artystycznych. 

W festiwalu swoje 5 minut mieli rów-
nież pyrzyczanie i dali o sobie znać 

biorąc udział organizowanych konkur-
sach w dwóch kategoriach.  

- Ryszard Madejak z Pyrzyc 
za zdjęcie „Szczęśliwej drogi” 
w Międzynarodowym konkur-
sie fotograficzny pn. „Natura 
tworzy, człowiek niszczy” za-
jął wysokie II miejsce nato-
miast, 
- Marcin Towalski z Zespołu 
Szkół nr 1 w Pyrzycach, 
otrzymał wyróżnienie biorąc 
udział w konkursie w kategorii 
„Ogólnopolski konkurs na pla-
kat festiwalowy”. 
Uczestnikom gratulujemy      
i życzymy dalszych sukcesów 

Redakcja 

POLSKO – NIEMIECKIE WARSZTATY J ĘZYKOWE W ROTHENKLEMPENOW  

X OGÓLNOPOLSKI i VI MI ĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW EKOLOGICZNYCH  
im. Macieja Łukowskiego „EKOFILM®” Nowogard’ 2008 
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Dnia 9 maja w Pałacu Ogrodu Dendro-
logicznego w Przelewicach odbyło się 
spotkanie  realizowane w ramach Pro-
jektu „Bez granic – historia i kultura, 
czyli polsko - niemieckie spotkania inte-
gracyjne w Przelewicach”, dofinanso-
wane ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG 
III A. Organizatorem spotkania jest 
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach 
i Gmina Przelewice. 
Projekt zakłada integrację polskich        
i niemieckich środowisk wokół ochrony 
dziedzictwa historycznego i kulturowe-
go Pomorza Zachodniego i Pomorza 
Przedniego, poprzez interdyscyplinarne 
i integracyjne spotkania Polaków           
i Niemców, młodzieży i dorosłych, osób 
niesłyszących i słyszących. 
Partnerami Projektu są: 
• Miasto Woldegk, 
• Polski Związek Głuchych Oddział 

Zachodniopomorski w Szczecinie. 
Celem spotkania było poszerzenie ofer-
ty kulturalnej skierowanej do mieszkań-
ców gminy i regionu – szczególnie dzie-
ci i młodzieży, a także integracja z oso-
bami niepełnosprawnymi słuchowo. 
Wśród uczestników byli przedstawicie-
le: Starostwa Powiatowego, Gazety 
Ziemi Pyrzyckiej, Towarzystwa Miło-
śników Barlinka, władz Gminy 
Przelewice, szkół, firm prywat-
nych, organizacji pozarządowych 
i  mieszkańców z terenu Gminy  
Przelewice.  
Gości zaproszonych przywitał 
Marek  Kibała Wójt Gminy Prze-
lewice, a  Maria Syczewska Dy-
rektor Ogrodu przedstawiła pro-
gram spotkania i ogólne informa-
cje o realizowanym Projekcie. 
Następnie nasz gość honorowy - 
Romana Kaszczyc - dokonała 
prezentacji swej książki pt. 

„Przelewickie opowieści o duchach, 
diabłach, demonach...”. Warty podkre-
ślenia jest fakt, że legendy zawarte       
w prezentowanej książce autorka opra-
cowała w oparciu o wydarzenia histo-
ryczne wsi Przelewice i Ogrodu, a do 
każdej legendy przygotowała odrębną 
ilustrację. Romana Kaszczyc oprócz 
zainteresowań pisarskich jest także po-
etką,  twórcą ceramiki unikatowej i ma-
larką, Popularność tej niezwykłej osoby 
sprawiła, iż mieszkańcy jej rodzinnego 
miasta nazwali ją Romaną Barlinecką. 
W trakcie dyskusji zadawano liczne 
pytania dotyczące m.in. źródeł powsta-
wania ciekawych inspiracji twórczych    
i zamiłowania do przyrody oraz podzię-
kowano autorce za ciekawą prezentację, 
a przede wszystkim za stworzenie le-
gend wzbogacających ofertę turystyczną 
Ogrodu i zachęcano do tworzenia kolej-
nych. 
Finałem pierwszej części spotkania        
z mieszkańcami Gminy Przelewice były 
gromkie oklaski zgromadzonych słucha-
czy oraz wręczenie Romanie Kaszczyc 
kwiatów przez Wiktora Tołoczko Staro-
stę Pyrzyckiego. 
W trakcie dalszego spotkania aktorzy     
z Teatru 3 - Polskiego Związku Głu-
chych Oddziału  Zachodniopomorskie-
go (O/Z) wraz z uczniami Publicznego 

Gimnazjum w Przelewicach do-
konali przedstawienia spektaklu 
teatralnego pt. „Opowieści przele-
wickie”, którego reżyserem był Hubert 
Bartłomiejski Kierownik Teatru 3. In-
scenizacja teatralna połączona była       
z projekcją filmu, którego realizatorem 
jest Olgierd Koczorowski - Wiceprezes 
O/Z. Godnym uwagi jest fakt, iż film 
realizowany był w Ogrodzie Dendrolo-
gicznym podczas warsztatów teatral-
nych w okresie od 01.05.2008 r. do  
09.05.2008 r. Funkcję tłumacza migo-
wego pełnił Jerzy Kałużny - Prezes Za-
rządu O/Z, a Koordynatorem warszta-
tów była Elwira  Rewecio - Kierownik 
O/Z. 
Występ teatralny wzbudził podziw 
wśród widzów, co potwierdziły ich go-
rące owacje. Słowa uznania skierowano 
do aktorów i reżysera, twórcy filmu 
oraz osób zaangażowanych w prace 
inscenizacji teatralnej. Zachęcamy Pań-
stwa do obejrzenia tego niezwykłego 
przedstawienia! 
Podczas spotkania można było również 
obejrzeć prace malarskie Romany Kasz-
czyc i uczestników warsztatów pla-
stycznych z Polskiego Związku Głu-
chych a także wystawę ceramiki unika-
towej z Pracowni Barlineckiego Ośrod-
ka Kultury pn. „Natura zaklęta w gli-

nie”. 
Kolejnym etapem Projektu będzie 
przedstawienie spektaklu teatralnego 
w Mieście Woldegk oraz  Konferen-
cja Euroregionalna, która odbędzie 
się w dniu 28.05.2008 r. w Pałacu 
przelewickiego Ogrodu. Podczas 
Konferencji zaprezentowana zostanie  
publikacja Eberharda Lebendera, by-
łego mieszkańca Przelewic, w której 
ukazana zostanie przedwojenna histo-
ria Przelewic. 

A.G. 

Dnia 6 maja br. w PSP w Jesionowie 
odbyła się „VI Gminna Olimpiada Eko-
logiczno-Unijna Jesionowo 2008”. Py-
tania do konkursu przygotowała Beata 
Osińska inspektor Urzędu Gminy           
w Przelewicach. Podczas olimpiady 
uczniowie mieli okazję wykazać się 
wiedzą w dziedzinie ochrony środowi-
ska naturalnego oraz znajomością obo-
wiązujących w tym zakresie przepisów 
prawnych stosowanych zarówno w Pol-
sce, jak i Unii Europejskiej.  
Olimpiadzie przyglądali się zaproszeni 
goście w osobach: Marek Kibała – Wójt 
Gminy Przelewice, Irena Chorążyczew-
ska, Teresa Kowalczyk i Beata Osińska 

– Inspektorzy  UG Przelewice,  a także 
opiekunowie drużyn i uczniów.  
W trakcie trwania olimpiady uczniowie 
z PSP w Jesionowie zaprezentowali 
uczestnikom ciekawy program arty-
styczny.  
Wyniki rywalizacji poszczególnych 
drużyn są następujące:  
w kategorii klas I-III:   
- I miejsce - uczniowie PSP w Jesiono-
wie,  
- II miejsce - uczniowie Szkoły Filialnej 
w Przywodziu,  
- III miejsce - uczniowie PSP w Żuko-
wie,  
- IV miejsce - uczniowie SP w Kłodzi-

nie.  
w kategoriach klas IV-VI:   
- I miejsce - uczniowie SP w Kłodzinie ,  
- II miejsce- uczniowie PSP w Jesiono-
wie,  
- III miejsce - uczniowie PSP w Żuko-
wie.  
Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzyma-
li nagrody książkowe, a uczestniczące  
w niej szkoły pamiątkowe puchary. Na-
grody zostały ufundowane przez Marka 
Kibałę - Wójta Gminy Przelewice.  
Organizatorzy dziękują wszystkim oso-
bom zaangażowanym w przygotowanie 
i sprawny przebieg olimpiady!  

B.O. 

SPOTKANIE Z HISTORI Ą PRZELEWIC „Z PRZYMRU ŻENIEM OKA” 

VI GMINNA OLIMPIADA EKOLOGICZNO-UNIJNA JESIONOWO 20 08 
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Tradycją naszego Ośrodka 
jest coroczny konkurs ekolo-
giczno-przyrodniczy, który wy-
nika z troski o rozbudzanie        
w uczniach świadomości ekolo-
gicznej. Dnia 14 maja odbył się 
Integracyjny Konkurs Ekolo-
giczno-Przyrodniczy pod ha-
słem „Las wokół nas", w któ-
rym zmierzyli się uczniowie 
szkół podstawowych i ośrod-
k ów n a sz eg o r eg i on u. 
Swoją obecnością zaszczycili 
nas zaproszeni goście: Jarosław 
Stankiewicz - Wicestarosta Py-
rzycki, Jadwiga Dobiszewska - 
Kierownik Wydziału Gospodar-
ki Komunalnej, Środowiska       
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Py-
rzycach, która przekazała na rzecz na-
szego Ośrodka krzewy ozdobne oraz 
Jan Adamski - Kierownik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 
Wstępem do zadań konkursowych było 
przedstawienie ekologiczne, przygoto-
wane w pięknej leśnej scenerii przez 
wychowanków internatu pod opieka 
Doroty Pawlak. 
Zmagania konkursowe odbywały się     
w sześciu 3-osobowych zespołach. 
Zmierzyły się ze sobą: 
• Szkoła Podstawowa z Brzeska - opie-
kun Wojciech Zalewski 
• Szkoła Podstawowa z Mielęcina - 
opiekun Jolanta Graczyk 
• Szkoła Podstawowa z Okunicy - opie-
kun Jan Utnik 
• Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-
Wychowawczy z Nowielina - opiekuno-
wie Irena Radecka i  Robert Padusiński 
• Warsztaty Terapii Zajęciowej z No-
wielina - opiekun Monika Gaskiewicz 
• Ośrodek Szkolno-Wychowawczy         

z Pyrzyc - opiekun Ewa Kurpińska. 
Każdy zespół walczył o czołowe miej-
sca i nagrody rzeczowe, które ufundo-
wał Starosta Pyrzycki oraz Burmistrz 
Pyrzyc. 
Przewodnią myślą konkursu było hasło 
„ L a s  w o k ó ł  n a s " . 
Podjęte działania ekologiczne mają na 
celu wykształcić w naszych wychowan-
kach poczucie odpowiedzialności za 
zdrowie, przyrodę i środowisko, w któ-
rym żyją i wzrastają. Zadania przygoto-
wane dla uczestników konkursu miały 
urozmaicony charakter. Począwszy od 
testu pisemnego, poprzez zagadki, krzy-
żówki, hasła określające prawidłowe 
zachowania w lesie, a także zadania 
praktyczne dla zespołów i indywidualne 
pytania dla każdego uczestnika. 
Wszyscy uczniowie wykazali się dużą 
wiedzą, poczuciem świadomości przy-
rodniczej i dobrą organizacją pracy. 
Nad prawidłowym przebiegiem konkur-
su czuwało jury pod przewodnic-
twem  Krystyny Konik. 
Po przeprowadzonych 11 konkuren-
cjach i nierozstrzygniętej dogrywce 

ogłoszono wyniki: 
I miejsce: 
-Szkoła Podstawo-
wa z Brzeska 
-Szkoła Podstawo-
wa z Okunicy 
III miejsce:  
-Szkoła Podstawo-
wa z Mielęcina 
Wyróżnienia: 
-Ośrodek Szkolno-
W yc h o wa w c z y     
w Pyrzycach 
-Ośrodek Rehabili-
tacjno-Edukacyjno
-Wych owa wcz y     
w Nowielinie 
-Warsztaty Terapii 

Zajęciowej w Pyrzycach 
Zwycięzcy i wszyscy uczest-
nicy konkursu otrzymali 
nagrody rzeczowe w postaci 
sprzętu sportowego i przybo-
rów szkolnych, które wrę-
czyli zaproszeni goście. Uro-
czystość uświetnił występ 
grupy tanecznej z naszego 
Ośrodka pod kierunkiem 
Marty Hołowni i happening 
przygotowany przez uczniów 
naszej szkoły pod opieką 
Marty Kraśniańskiej i Justy-
ny Balcerczak. Dużą pomocą 
i wsparciem służyła zastępca 
dyrektora Ośrodka - Elżbieta 
Karwecka. 

Była to kolejna lekcja ekologii, w której 
uczestniczyli nie tylko zawodnicy kon-
kursu, ale także wszyscy uczniowie 
Ośrodka obserwując zmagania konkur-
sowe. Atmosferę umilał śpiew ptaków    
i dobiegające odgłosy przyrody leśnej. 
Konkurs i kampanię zaplanowały, zor-
ganizowały i przeprowadziły Ewa Kur-
pińska i Dorota Pawlak z pomocą na-
u c z yc i e l i  Oś r o d k a  Sz k o l n o - 
Wychowawczego w Pyrzycach. 

E.K. 

INTEGRACYJNY KONKURS EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZY  
W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W PYRZYCACH  

ŚWIĘTO STRAŻY GRANICZNEJ 
 
W dniu 15 maja w miejscowości Pniewo 
k. Gryfina odbyło się uroczyste spotkanie 
z okazji Święta Straży Granicznej.         
W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie-
le władz samorządowych, służb mundu-
rowych, z którymi na co dzień współpra-
cują funkcjonariusze Straży Granicznej. 
W spotkaniu uczestniczył także Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko, który podzię-
kował funkcjonariuszom Straży Granicz-
nej za pełnioną służbę, której celem jest 
zapewnienie bezpieczeństwa Obywateli. 

P.L. 
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17 maja (sobota) dla społeczności 
uczniowskiej Szkoły Podstawowej        
w Warnicach był dniem szczególnym, 
obchodzono bowiem w uroczystym 
nastroju nadanie szkole imienia Kawa-
lerów Orderu Uśmiechu. 
Uroczystość poprzedziła Uro-
czysta Msza Św. w Kościele 
Parafialnym w Warnicach, 
podczas której został poświę-
cony sztandar szkoły. 
W kolejnej części uroczystości 
jej uczestnicy spotkali się       
w szkole na akademii. 
„Ogromne przedsięwzięcie, 
jakim było nadanie szkole 
imienia, nie byłoby możliwe 
bez zaangażowania Rady Pe-
dagogicznej, rodziców, spon-
sorów i przyjaciół szkoły. W tej 
wyjątkowej dla nas chwili wi-
tam serdecznie wszystkich 

przybyłych gości” – powiedziała Dyrek-
tor szkoły Ewa Rebeko. 
W uroczystości udział wzięli przedsta-
wiciele władz samorządowych, zarówno 
gminnych, jak i powiatowych, Wice-

kanclerz Kapituły Kawalerów Orde-
ru Uśmiechu Halina Sroczyńska, a także 
wyróżnieni przez dzieci:  Bartosz Arłu-
kowicz oraz Tomasz Jankiewicz. 
Wicestarosta Pyrzycki Jarosław Stan-

kiewicz złożył serdeczne gratula-
cje na ręce Dyrektor szkoły oraz 
całej społeczności uczniowskiej, 
przekazując pamiątkową tablicę. 
Podczas uroczystości uczniowie 
po raz pierwszy odśpiewali hymn 
szkoły, którego autorką słów jest 
Dyrektor szkoły Ewa Rebeko,    
a muzykę skomponował przyja-
ciel szkoły, Jan Chudowski. Uro-
czystość przebiegła we wspania-
łej atmosferze. Na pamiątkę tej 
wyjątkowej chwili wszyscy za-
proszeni goście dokonali wpisu 
do kroniki szkolnej. 

W.B.D. 

NADANIE IM. KAWALERÓW ORDERU U ŚMIECHU  
SZKOLE PODSTAWOWEJ W WARNICACH  

16 maja w sali widowiskowej Panorama 
w Barlinku odbyła się Gala Jubileuszo-
wa z okazji 20-lecia pracy 
artystycznej Katarzyny Czer-
wińskiej pod patronatem Mar-
szałka Województwa Zachod-
niopomorskiego Władysława 
Husejko. 
Pani Katarzyna jest Dyrekto-
rem Ogniska Pracy Pozaszkol-
nej w Barlinku oraz kierowni-
kiem artystycznym i chore-
ografem Formacji Słońce – 
Słoneczna Gromada. Podczas 
gali zaproszeni goście mieli 
możliwość obejrzenia efektów 
pracy w wykonaniu różnych 
grup wiekowych Formacji 
Słońce. Zaprezentowany pro-

gram artystyczny formacji był różno-
rodny. Obejmował układy choreogra-

ficzne od klasycznych poprzez rewiowe, 
jazzowe do dyskotekowych włącznie. 

Podczas jubileuszowego koncer-
tu gościnnie wystąpiła Formacja 
Roll-Dance z Kostrzynia nad 
Odrą. Gościem specjalnym był 
Piotr Galiński, znana postać        
w środowisku tanecznym, juror 
„Tańca z Gwiazdami”. 
W uroczystej gali z okazji         
20-lecia pracy artystycznej Kata-
rzyny Czerwińskiej udział wzięli 
również Starosta Pyrzycki Wik-
tor Tołoczko oraz Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Jerzy Marek 
Olech, którzy złożyli jubilatce 
serdeczne gratulacje za cało-
kształt pracy artystycznej. 

W.B.D. 

20-LECIE PRACY ARTYSTYCZNEJ KATARZYNY CZERWI ŃSKIEJ  

Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół 
Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzy-
cach, którzy uczęszczają na zajęcia 
„Koła Miłośników Matematyki” prowa-
dzone przez mgr Agnieszkę Wójcicką 
uczestniczyli w Zachodniopomorskim 
Konkursie Matematycznym WEKTOR 
2008, do którego przygotowywali się 
przez cały rok szkolny. 
Konkurs organizowany jest przez Sto-
warzyszenie Nauczycieli Matematyki      
i Towarzystwo na Rzecz Młodzieży 
Uzdolnionej pod patronatem Uniwersy-
tetu Szczecińskiego. Jest on adresowany 
do uczniów klas I i II szkół ponadgim-
nazjalnych, a jego celem w roku 2008 

było poznanie i zgłębienie takiego dzia-
łu matematyki jakim są „Macierze          
i Wyznaczniki” – znaczenie wykracza-
jącego poza podstawę programową 
szkoły średniej, a obowiązującą na 
Uczelniach Wyższych. 
Do finału, który odbył się 26 kwietnia 
2008 roku w auli Uniwersytetu Szcze-
cińskiego zakwa l i fikowało się               
56 uczniów różnych szkół wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, w tym 4 
uczniów LO w Pyrzycach. Byli  to: 
Dagmara Gibalska, Elżbieta Grzyb, 
Agata Padula i Kamila Radecka. Miały 
one za zadanie rozwiązać 11 zadań za-
mkniętych i 4 otwartych o macierzach   

i wyznacznikach. Na podstawie rozwią-
zań zadań wyłoniono 9 laureatów laure-
atów i 8 wyróżnionych w konkursie. 
Nasza szkoła ma 2 laureatów. Kamila 
Radecka z klasy II b LO zajęła III 
MIEJSCE w województwie, a Agata 
Padula, także z klasy II b LO -V MIEJ-
SCE. Laureatów Laureatów wyróżnio-
nych w konkursie zaproszono 16 maja 
2008r na uroczystość wręczenia dyplo-
mów. Podczas uroczystości nasze laure-
atki Kamila i Agata wysłuchały wykła-
du na temat: „Fraktale - podglądanie 
nieskończoności” i odebrały pamiątko-
we dyplomy i nagrody książkowe. 

ZS nr 1 

WEKTOR 2008 
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MI ĘDZYSZKOLNY  
KONKURS WIEDZY  
O RACJONALNYM  
ŻYWIENIU 

 
W Zespole Szkół Nr 2 w Stargar-
dzie Szczecińskim 24 kwietnia od-
był się Międzyszkolny Konkurs 
Wiedzy o Racjonalnym Żywieniu 
pod hasłem „Wiesz więcej – żyjesz 
zdrowiej”.  
W konkursie udział wzięli ucznio-
wie Techników Żywienia i Gospo-
darstwa Domowego z Drawska 
Pomorskiego, Nowogardu, Stargar-
du Szczecińskiego i Pyrzyc. 
Pierwsze miejsce zdobyła Iwona 
Kujawa,  
Drugie miejsce Agnieszka Ludwi-
kowska 
Obie uczennice reprezentowały 
wraz z Moniką Barczewską Zespół 
Szkół nr 2 RCKU w Pyrzycach.  
Trzecie miejsce zajął Hubert Dubi-
niecki z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Nowogardzie.  
Warto podkreślić, iż uczennice    
z Zespołu Szkół nr 2 RCKU        
w Pyrzycach osiągnęły najlepszy 
wynik w rywalizacji dru żynowej. 

P.L. 

8 maja w Publicznym Gimnazjum w Py-
rzycach odbył się Finał Powiatowego 
Konkursu Ortograficznego dla młodzieży 
gimnazjalnej pod patronatem Starosty 
Pyrzyckiego Wiktora Tołoczko.  
W konkursie udział wzięło 13 uczniów ze 
szkół gimnazjalnych: Pyrzyc, Lipian, Bie-
lic oraz Kozielic.  
Organizatorzy konkursu Pani Lilla Gol-
czyk oraz Pani Wioletta Maliszewska-
Werda przygotowały dyktando, które cha-
rakteryzowało się dużą trudnością ortogra-
ficzną, nawet dorosłym sprawiłoby nie 
lada trudność. Uczestnicy wykazali się 
dobrą znajo-
mością zasad 
ortograficz-
nych, a także 
ś w i e t n i e 
p o r a d z i l i 
sobie z trud-
nym tek-
stem. Wszy-
scy ucznio-
wie otrzyma-
li pamiątko-
we dyplomy 
oraz nagrody 
r z e c z o w e 
ufundowane 

przez Starostę Pyrzyckiego Wiktora To-
łoczko oraz Dyrektora Publicznego Gim-
nazjum w Pyrzycach Mariana Pihana. 
Klasyfikacja ogólna: 
I MIEJSCE  – Mistrz Ortografii Ziemi 
Pyrzyckiej i Laureat Złotego Pióra – Pa-
weł Werda – uczeń PG Pyrzyce 
II MIEJSCE – Wicemistrz Ortografii 
Ziemi Pyrzyckiej i Laureatka Srebrnego 
Pióra – Paula Surma – uczennica PG Py-
rzyce 
III MIEJSCE  – Wicemistrz Ortografii 
Ziemi Pyrzyckiej i Laureat Brązowego 
Pióra – Jakub Wabiński – uczeń PG Py-

rzyce 
IV MIEJSCE  
– Amanda 
S e r u g a  – 
u c z e n n i c a 
G i m n a z j u m 
Zespołu Szkół 
w Lipianach 
V MIEJSCE  
– Jakub Kuja-
wa – uczeń PG 
Pyrzyce 

 
W.B.D. 

Mam wrażenie, że większość osób czy-
tających ten materiał nie bardzo wie, 
gdzie leży tytułowe Janowo. Biegacze 
przełajowi z podstawówek i gimnazjów 
naszego powiatu mieli okazję poznać te 
malownicze tereny podczas powiato-
wych indywidualnych biegów przełajo-
wych, odbywających się 24 kwietnia br. 
Intencją PMOS-u jest organizacja im-
prez sportowych w różnych miejscowo-
ściach powiatu, odkrywanie nowych 
terenów do biegania. Kiedy szukaliśmy 
takiego miejsca, z propozycją rozegra-
nia mistrzostw powiatu w biegach prze-
łajowych wyszedł nauczyciel w-f         
w Warnicach Cezary Kalaga, który 
wspólnie z Katarzyną Stępień, 
perfekcyjnie wręcz przygotowali 
się do przyjęcia sportowców. Zad-
bali o napoje, kiełbaski z grilla       
i słodycze. Nauczyciele otrzymy-
wali przejrzyste plany tras biego-
wych, przebiegających alejkami 
janowskiego rezerwatu przyrody, 
w którym uważny turysta może 
zobaczyć rzadko spotykane rośli-
ny kserotroficzne. Na trasie czu-
wali strażacy, a na mecie panie 
nalewały herbatę. Nad bezpie-
czeństwem biegających czuwała 
pielęgniarka mająca trochę pracy, 
szczególnie przy dziewczętach, 
które odczuwały trudy pokonywa-

nych wzniesień. Nauczyciele i zawodni-
cy wyrażali się w samych superlaty-
wach o organizacji tej imprezy, a pięk-
na słoneczna pogoda dopełniła całości. 
Wójta Gminy Warnice Ireneusza Szy-
mańskiego - sponsora poczęstunku - 
reprezentował Jerzy Mroczek, który 
dekorował zwycięzców.  
Rozegrano 6 biegów, 2 dla szkół pod-
stawowych i 4 dla gimnazjów, na dy-
stansach od 800 do 2500 metrów. Fa-
woryci nie zawiedli, cieszy nas również 
fakt, że pojawiły się nowe talenty jak 
chociażby Oktawia Kaźmierczak i Do-
minik Blus z Żabowa, czy Jakub 
Ostrowski z Brzeska.  

Oto wyniki mistrzostw powiatu: 
Szkoły Podstawowe:  
800m dziewcząt  
1. Paulina Starzyńska   
2. Małgorzata Ćwirta 
3. Oktawia Kaźmierczak 
100m chłopców    
1. Dominik Blus 
2. Jakub Ostrowski    
3. Mateusz Kwaśniewski  
Gimnazjada 
1200 dziewcząt 
1. Magdalena Kędziora 
2. Natalia Wojciechowska 
3. Sandra Więckowska 

2000 m dziewcząt 
1. Aneta Walencik 
2. Aleksandra Jabłońska 
3. Monika Domżałowicz 
1500m chłopców 
1. Mateusz Włodarski 
2. Marcin Ingielewicz 
3. Marcin Kowalczyk 
2500m chłopców 
1. Wojciech Piwowarczyk 
2. Patryk Wojciechowski 
3. Damian Dubiński  

P.O. 

JANOWO NA SPORTOWO  

VII POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY 
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Hala sportowa Pyrzyckiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji była areną woje-
wódzkiego finału rozgrywek mini piłki 
siatkowej chłopców szkół podstawo-
wych. W zawodach objętych progra-
mem Igrzysk Młodzieży Szkolnej zwy-
ciężyli młodzi siatkarze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Pyrzycach. 
W finałowym turnieju wystą-
piły cztery drużyny, po dwie 
najlepsze z regionów szcze-
cińskiego i koszalińskiego. 
Zanim jednak doszło do osta-
tecznych pojedynków o miej-
sca na podium, rozegrano dwa 
półfinały. W meczach „na 
k r z y ż ”  m i s t r z o w i e 
„szczecińscy” spotkali się        
z  w i c e m i s t r z a m i 
„koszalińskimi, drugą parę 
stanowił układ odwrotny. Na 
tym etapie chłopcy z SP 39 
Szczecin ulegli 0:2 (grano do 
dwóch wygranych setów) ko-

legom z SP 6 Świnoujście. Takim sa-
mym wynikiem zakończyła się potycz-
ka zespołów SP Łękno (pow. koszaliń-
ski) z SP 2 Pyrzyce. 
Gospodarze z Pyrzyc (w hali OSiR  
mają zajęcia w-f i treningi) okazali się 
mało gościnni także w finale. Nie odda-
li przeciwnikowi seta, pokonując świ-

noujską drużynę 25 : 22 i 25 : 16.  
Na sukces miejscowego zespołu 
zapracowali: Jakub Cichowicz, Bar-
tosz Zieliński, Tomasz Szymański, 
Konrad Gołębiowski, Robert Jędrzej-
czyk, Jakub Adach, Michał Kuźnicki, 
Michał Fabisiak, Dawid Sudoł i Mate-
usz Pieczykolan.  

Pyrzyczan gry w siatkówkę 
uczą nauczyciele w-f: Bożena 
Tołoczko i Rafał Krzentowski.  
Na najniższym stopniu podium 
stanęła drużyna SP 39 Szczecin, 
która w pojedynku „o brąz” zwy-
ciężyła SP Łękno 2 : 0. 
Przy organizacji finałowego tur-
nieju Wojewódzki Szkolny Zwią-
zek Sportowy ze Szczecina wspo-
magany był przez Powiatowy 
Międzyszkolny Ośrodek Sporto-
wy w Pyrzycach oraz OSiR Py-
rzyce.     

P.O. 

Bardzo radosne i budujące wieści dotarły 
do nas z Darłowa, gdzie 26 kwietnia br. 
rozgrywane były Klubowe Mistrzostwa 
Województwa Zachodniopomorskiego   
w mini siatkówce chłopców klas piątych 
- rocznik 1996.  
Podopieczni Bożeny Tołoczko i Rafała 
Krzentowskiego nie napotkali na lep-
szych od siebie i z kompletem czterech 
zwycięstw pewnie wywalczyli tytuł mi-
strzów województwa dla "Żaka" Pyrzy-
ce. Ten sukces potwierdza, że pyrzycka 
siatkówka się odradza, a co niezmiernie 
istotne, od podstaw, czyli w wydaniu 
najmłodszych adeptów sztuki siatkar-
skiej. Zwycięska drużyna "Żaka" Py-
rzyce grała w składzie: Kacper Szlaski, 
Grzegorz Czajka, Łukasz Stefanicki           
i Patryk Kuźmiński.  

Dzięki temu zwycięstwu chłopcy awan-
sowali na mistrzostwa Polski, które regu-
larnie rozgrywane są w dalekim Zabrzu. 
A tak na marginesie to czemu trzeba jeź-
dzić tak daleko? Może spróbować prze-
nieść to siatkarskie święto bliżej Py-
rzyc?! 
Warto podkreślić, że Kacper Szlaski         
i Grzegorz Czajka rok temu zdobyli 
srebrny medal mistrzostw województwa 
klas czwartych. Kierunek więc jak naj-
bardziej prawidłowy, a progres wyników 
właściwy. 
W obwodzie pozostają nie mniej utalen-
towani siatkarze z klas szóstych, którzy 
też mają apetyt na sukcesy w klubowej     
i szkolnej siatkówce i choć w wydaniu 
mini, to sukcesy są maxi! 
Tak trzymać kadro trenerska i zawod-

nicza! 
 
Oto wyniki naszych 
mistrzów: 
1. "Żak" Pyrzyce - 
OPP Kołobrzeg II - 
25:11 
2. "Żak" Pyrzyce - 
"Olimpijczyk" Draw-
sko - 25:11 
3. "Żak" Pyrzyce - 
"Sztorm" Darłowo - 
25:12 
4. "Żak" Pyrzyce - 
OPP Kołobrzeg I - 
25:15 

P.O. 

SIÓDME POTY 
 
Dnia 29 kwietnia br. w Publicznej 
Szkole Podstawowej w Jesionowie 
odbyły się zawody sportowo-
dydaktyczne „Siódme Poty”, na któ-
re przybyły drużyny ze szkół w Kło-
dzinie i Żukowie. Konkurencje dy-
daktyczne przeplatane zawodami 
sportowymi odbywały się w dwóch 
grupach wiekowych: klasy I-III i IV-
VI. Wszystkie drużyny dzielnie wal-
czyły o zwycięstwo, za co zostały 
nagrodzone książkami i słodkim 
upominkiem.  
W kategorii kl. I-III zwyci ężyli: 
- I miejsce  - uczniowie PSP Jesiono-
wo 
- II miejsce – uczniowie PSP Żuków 
- III miejsce – uczniowie SP  Kłodzi-
no 
W kategorii kl. IV-VI  zwyci ężyli : 
- I miejsce  - uczniowie SP  Kłodzi-
no  
- II miejsce – uczniowie PSP Jesio-
nowo  
- III miejsce – uczniowie PSP Żu-
ków 
 
Na zakończenie wszyscy zostali po-
częstowani kiełbaskami z rożna         
i pieczonym chlebkiem. Turniej od-
był się pod patronatem Przelewickie-
go Stowarzyszenia Edukacyjnego 
„Wyrównajmy Szanse”. 

PSP Jesionowo 

NIEGOŚCINNI GOSPODARZE 

MŁODZI " ŻACY" MISTRZAMI WOJEWÓDZTWA ! 
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Region pyrzycki rozwija się błyska-
wicznie pod względem przedsiębiorczo-
ści. Ludzie coraz bardziej pragną zakła-
dać swoje firmy. Dlatego nikt nie pozo-
stał obojętny na potrzeby nowych 
„twarzy biznesu”. 
Powiatowe Centrum Wsparcia Przedsię-
biorczości w Starostwie Powiatowym   
w Pyrzycach dnia 15 maja br. zorgani-
zowało szkolenie dla mikro, małych       
i średnich przedsiębiorstw pt. „ Bizne-
splan dla przedsięwzięć inwestycyjnych 
realizowanych z funduszy struktural-
nych Unii Europejskiej 2007-2013”. 
Celem szkolenia było zapoznanie pod-
miotów gospodarczych z zasadami pra-
widłowego przygotowania Biznes Pla-

nu. Szkolenie poprowadził Daniel 
Owczarek, ekspert, konsultant w zakre-
sie funduszy pomocowych Unii Euro-
pejskiej. Na szkoleniu obecnych było 28 
osób, każdy uczestnik kursu z zacieka-
wieniem słuchał wykładu eksperta,         
a w czasie przerw uczestnicy zajadali 
się pysznymi kanapkami, popijając ka-
wę lub herbatę.  
Szkolenie to było również okazją do 
zapoznania się z bieżącą ofertą finanso-
wą i szkoleniową fundacji. Dodam, że 
cały kurs był bezpłatny i każdy, kto 
chciał dowidzieć się czegoś więcej        
o zakładaniu firmy, Biznes Planie, 
wszelkich pożyczkach dostępnych        
w PCWP mógł bez problemu uzyskać 

takie informacje.  
Bez wątpienia wszelkiego rodzaju kursy 
powinny być organizowane częściej, 
gdyż przedsiębiorcom bez doświadcze-
nia brakuje profesjonalnego wsparcia. 
Mikołaj Gogol, pisarz rosyjski napisał: 
„Ten, kto nie przywyknie do przezwycię-
żenia małych przeszkód, nie pokona        
i większej”. Z tak wielce pouczającym 
akcentem, pracownicy Powiatowego 
Centrum Wsparcia Przedsiębiorczości 
życzą przyszłym i obecnym przedsię-
biorcom dużo wytrwałości i powodze-
nia w swoich branżach. 

K.R. 
 

Dnia 1 maja br. od godz. 9:00     
w sali sportowej przy Publicznym 

Gimnazjum w Przelewicach odbył 
się „III Siatkarski Turniej Majowy”. 
Swoją obecnością zaszczyciła nas dru-
żyna strażaków z zaprzyjaźnionej gmi-
ny Woldegk. 
Organizatorzy przekazali sprzęt sporto-
wy: siatkę do siatkówki          
i cztery piłki siatkowe na ręce 
Pani Renaty Kozickiej Dyrek-
tor Publicznego Gimnazjum 
w Przelewicach. Uroczystego 
otwarcia imprezy dokonał 
Marek Kibała - Wójt Gminy. 
W turnieju wzięło udział        
6 drużyn: Przelewice, Płoń-
sko. Woldegk, Pyrzyce, Poli-
buda Poznań oraz Hydraulik 
Kłodzino.  Po zaciętej rywali-
zacji drużyny mogły posilić 
się pyszną kiełbaską, kaszan-
ką  i pieczenią z grilla.  
Po wielkich sportowych  
zmaganiach kole jność          

w turnieju była następująca: 
Pyrzyce    I miejsce 
Hydraulik Kłodzino   II miejsce 
Polibuda Poznań    III miejsce 
Płońsko    IV miejsce 
Przelewice     V miejsce 
Woldegk    VI miejsce 

 
Puchary dla trzech drużyn i pamiątkowe 
dyplomy wręczali Marek Kibała - Wójt 
Gminy Przelewice i Henryk Nawój - 
Prezes OSP. 
 
W imieniu organizatorów dziękujemy 

uczestnikom za przybycie. Gra-
tulujemy wszystkim drużynom   
a w szczególności zwycięzcom. 
Organizatorzy dziękuj ą także 
sponsorom: 
1. „Delicjusz” Rzeźnia Kłodzino 
Dariusz Wojtyla & Stefan Pod-
siadło, 
2. Piekarnia Przelewice – Ry-
szard Owczarczak, 
3. „Backer OBR” Pyrzyce, 
4. Gmina Przelewice. 
 
Do zobaczenia za rok !!! 
 

K.D. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Py-
rzycach informuje, że zgodnie z Rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 
marca 2008 w sprawie wprowadzenia 
programu zwalczania choroby Aujesz-
kyego (Dz. U. nr 64, poz. 397) 
 
od dnia 19 maja 2008 na terenie po-

wiatu pyrzyckiego będzie prowadzone 
badanie świń, w tym kierunki i b ędzie 
kontynuowane w latach następnych.  

 
Choroba Aujeszkyego jest przyczyną 
dużych strat gospodarczych, ponieważ 
powoduje upadki prosiąt, zaburza roz-
ród, osłabia odporność na inne choroby, 

zmniejsza przyrosty, zwiększa zużycie 
paszy i ogranicza swobodny obrót trzo-
dą chlewną.  
 
Celem programu jest uwolnienie teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej od cho-
roby Aujeszkyego u świń. Zbadane bę-
dą wszystkie stada świń, od których 
zostanie pobrana krew do badań. Pro-
gram jest całkowicie finansowany          
z budżetu państwa. Z gospodarstw wol-
nych od tej choroby będzie można wy-
wozić świnie do wszystkich woje-
wództw Polski oraz przy szybkiej reali-
zacji programu też do całej Europy. Jest 
to ekonomiczna szansa dla hodowców 

naszego województwa.  
Wszystkie kraje Unii Europejskiej 
wprowadziły już program zwalczania 
choroby Aujeszkyego. Kto nie przepro-
wadzi badań zostanie wyłączony z han-
dlu trzodą chlewną. Jednocześnie zazna-
czam, że wszystkie stada świń muszą 
posiadać numer siedziby stada nadawa-
ny przez Agencję Restrukturyzacji         
i Modernizacji Rolnictwa i prowadzić 
ewidencję przemieszczania świń z i do 
gospodarstwa oraz zgłaszać ten fakt 
ARiMR.  

 
Powiatowy Lekarz Weterynarii 

PRZEDSIĘBIORCZY REGION 

CHOROBY AUJESZKYEGO 

III SIATKARSKI TURNIEJ MAJOWY 
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Światowy Dzień bez 
Tytoniu już od 1988 
roku organizuje Świa-
towa Organizacja 
Zdrowia (WHO). Co 
roku właśnie 31 maja 
p a la cz e  p owin -

ni powstrzymać się od palenia tytoniu. 
Taki dzień to doskonały moment, aby 
uwolnić się od zgubnego nałogu. Tego-
roczna kampania społeczna, adresowa-
na jest głównie do młodzieży w wieku 
od 16-19 lat. W większości przypadków 
palenie tytoniu przez młodzież to próba 
naśladowania osób dorosłych: sposobu 
trzymania papierosa, mimiki twarzy, 
zaciągania się dymem. Często jest to 
formą protestu przeciwko ograniczaniu 
prawa decydowania o sobie oraz dosto-
sowaniem się do panującej mody. Pale-
nie w odczuciu młodych ludzi podnosi 
poczucie własnej wartości i traktowane 
jest jako sposób radzenia sobie z różny-
mi problemami i napięciami. 
Problem czynnego i biernego palenia 
tytoniu w populacji młodzieży jest nie-
zwykle istotny z punktu widzenia nie-
korzystnego wpływu tego nałogu na ich 

stan zdrowia oraz konsekwencje zdro-
wotne w dorosłym życiu. Każdego dnia 
na świecie prawie 4400 dzieci w wieku 
od 12-17 lat zaczyna palić. Dlaczego to 
robią? Czasem jest to ciekawość, chęć 
zrobienia czegoś zabronionego. Niektó-
rym wydaje się,  że palenie oznacza 
dorosłość. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Pyrzycach przypomina, że  pa-
lenie tytoniu jest jednym z głównych 
czynników zwiększających ryzyko roz-
woju  ch or ób n owotwor owych ,                
a w efekcie umieralności. Mimo, że 
umieralność z powodu chorób odtyto-
niowych dotyczy osób dorosłych, po-
czątki palenia często sięgają wieku mło-
dzieńczego. 
Palenie tytoniu powoduje szereg proble-
mów zdrowotnych, społecznych 
i ekonomicznych nie tylko w życiu do-
rosłym ale i wśród młodzieży, często 
nieświadomej faktu, że palenie tytoniu 
wpływa w wysoce negatywny sposób 
na kondycję fizyczną i wygląd ze-
wnętrzny (m.in. skóry, śluzówki jamy 
ustnej i zębów)  na których to młodzie-
ży bardzo zależy. 

Młody człowiek rozpoczynający 
palenie często nie wie, lub nie 
zdaje sobie sprawy z jego negatyw-
nych skutków, bagatelizuje sprawę 
trudności w zerwaniu z nałogiem. 
Ponadto Państwowy Powiatowy Inspek-
tor Sanitarny w Pyrzycach w ramach 
ograniczania zdrowotnych następstw 
palenia tytoniu skieruje swoje działania 
do placówek oświatowo – wychowaw-
czych, lekarzy stomatologów oraz 
władz samorządowych, którym przed-
stawiono inicjatywę utworzenia  stref 
wolnych od dymu tytoniowego na tere-
nie miasta Pyrzyce. 
 
Wszystkich, którzy chcieliby zasię-
gnąć konsultacji specjalistycznej          
w sprawach dotyczących palenia pa-
pierosów serdecznie zapraszamy do 
kontaktu z Telefoniczną Poradnią 
Pomocy Palącym pod numerem                    
0 801 108 108. 
Porady udzielane są od poniedziałku 
do piątku w godzinach  11:00 – 19:00 
 

PSSE 

Jest swoistym egzaminem, podczas 
którego będą oceniane zarówno Two-
je umiejętności i doświadczenia za-
wodowe, jak również sposób w jaki 
się prezentujesz. Jednocześnie jest to 
szansa dla Ciebie, byś mógł przeko-
nać pracodawcę, że poszukuje takiego 
pracownika jak Ty. 
Dlatego warto porządnie przygoto-
wać się do rozmowy kwalifikacyj-
nej.  
Jak to zrobić? 

1. Jeśli to możliwe, zdobądź informa-
cje o firmie, w której starasz się        
o pracę. Dzięki temu możesz poka-
zać pracodawcy, że orientujesz się    
w działalności jego firmy, wiesz na 
czym polega praca w niej i jesteś 
naprawdę nią zainteresowany. Mo-
żesz również zadać sensowne pytania 
dotyczące pracy lub firmy. 
2. Pomyśl o odpowiedziach jakich 
będziesz udzielał na pytania praco-
dawcy: 
• jakie są Twoje umiejętności       

i kwalifikacje? 
• jaką pracę wykonywałeś do-

tychczas? czy lubiłeś ją? co 
sprawiało Ci w niej trudność? 

• jeśli kilkakrotnie zmieniałeś 
miejsce zatrudnienia praco-
dawca może zapytać o powo-
dy, 

• jaką pracę chcesz wykony-
wać? 

• dlaczego starasz się o tę posa-
dę? 

 
W rozmowie ze strony pracodawcy 
mogą padać również pytania kłopotli-
we i trudne, np. o Twoje mocne i sła-
be strony. 
 
Zadbaj o wygląd zewnętrzny i właści-
wie się zaprezentuj. 
 
Jeśli nie potrafisz samodzielnie przy-
gotować się do rozmowy kwalifika-
cyjnej bądź masz trudności z określe-
niem umiejętności, uzasadnieniem 
wyboru tej a nie innej oferty pracy, 
przedstawieniem swoich słabych         
i mocnych stron lub nie jesteś pewien, 
jak dobrze wypaść przed pracodawcą 
 
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. 
 

J. T. 

BIURO RZECZY  
ZNALEZIONYCH 

 
W Starostwie Powiatowym w Pyrzycach 
działa Biuro Rzeczy Znalezionych, w któ-
rego magazynie składowane są rzeczy zna-
lezione na terenie powiatu.  
Do zadań Biura należy:  

1. przyjmowanie, 
2. przechowywanie, 
3. poszukiwanie właścicieli zagubionych 

rzeczy oraz wydawanie rzeczy znale-
zionych. 

Wykaz rzeczy znalezionych znajduje się na 
tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiato-
wym.  
Są to głównie rzeczy przekazane przez 
policję, zabezpieczone w trakcie czynności 
służbowych.  
Aby odzyskać jakąś rzecz z biura należy 
przedstawić zgłoszenie pisemne lub ustne   
z opisem zagubionego przedmiotu. Jeśli 
przechowywanie rzeczy znalezionej pocią-
ga za sobą koszty – rzecz może zostać wy-
dana właścicielowi za zwrotem kosztów. 
Po upływie trzech lat nieodebrane depozy-
ty przejmuje Skarb Państwa i dokonuje ich 
likwidacji. Decyzję o likwidacji wydaje 
sąd. Likwidacja jest przeprowadzana przez 
naczelnika urzędu skarbowego. Może ona 
mieć formę sprzedaży w drodze licytacji.  

W.D. 

ŚWIATOWY DZIE Ń BEZ TYTONIU MŁODO ŚĆ WOLNA OD PAPIEROSA 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 
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Powiat Pyrzycki 
jak i inne istnieje 
już od blisko 
dziesięciu lat. 
Od tego czasu 
też wykonywane 
jest jedno z za-
dań powiatu, 
k tór ym jest 

ochrona konsumentów. Moje doświad-
czenia związane z ochroną konsumenta 
na dobre rozpoczęły się od 1 stycznia 
2005 r., kiedy to po powołaniu mnie 
przez Radę Powiatu objąłem funkcję 
Powiatowego Rzecznika Konsumentów 
w Pyrzycach. Wcześniej przez ponad 
rok pełniłem obowiązki rzecznika. Po 
takim okresie działania myślę, że moż-
na już powiedzieć o pewnym doświad-
czeniu i o pewnej znajomości zagadnie-
nia od strony codziennej, praktycznej. 
Gdybyśmy kogoś spytali czego najczę-
ściej dotyczą wnioski o udzielenie po-
mocy kierowane do rzecznika w spra-
wach konsumenckich, po których rzecz-
nik pisemnie występował do przedsię-
biorców, chyba powiedzielibyśmy, że 
są to reklamacje butów. Tymczasem 
praktyka pokazuje co innego. Otóż         
w 2005 r. Powiatowy Rzecznik Konsu-
mentów w Pyrzycach najwięcej, bo 12 

razy występował do przedsiębiorców 
telekomunikacyjnych w sprawie rekla-
macji umów i telefonów. Sprawy doty-
czące butów to 10 wystąpień, natomiast 
na trzecim miejscu znalazły się sprawy 
remontowo-budowlane – 8 wystąpień. 
W 2006 r. było podobnie, gdyż najwię-
cej wystąpień rzecznika dotyczyło 
spraw telekomunikacyjnych – 11, dru-
gie pod względem ilości były wystąpie-
nia w sprawie reklamacji obuwia - 10, 
trzecie zaś dotyczyły usług remontowo-
budowlanych – 9 wystąpień. W 2007 r. 
proporcje załatwianych spraw odwróci-
ły się, gdyż najwięcej, bo aż 26 wystą-
pień rzecznika dotyczyło usług remon-
towo-budowlanych oraz reklamacji 
materiałów budowlanych. Drugie co do 
kolejności spraw były to sprawy teleko-
munikacyjne – 13, trzecie dotyczące 
obuwia – 8 wystąpień. Trzeba zazna-
czyć, że liczba wystąpień rzecznika       
w sprawie umów sprzedaży materiałów 
budowlanych i usług remontowo-
budowlanych podyktowana jest zwięk-
szoną aktywnością przedsiębiorców 
budowlanych, którzy oferowali zawar-
cie umów sprzedaży okien poza siedzi-
bą przedsiębiorstwa (sprzedaż akwizy-
cyjna). Sprawia to ostatnio wiele kłopo-
tów o czym pisałem w ostatnim infor-

matorze. Trzeba powiedzieć również    
o tym, że interwencje w sprawie rekla-
macji usług telekomunikacyjnych naj-
częściej dotyczyły jakości usług no        
i oczywiście jakości telefonów komór-
kowych. Muszę powiedzieć, że niektóre 
spółki sprzedające telefony nie zawsze 
realizują reklamacje konsumentów wy-
korzystując bezwzględnie niedociągnię-
cia ustawy o szczególnych warunkach 
sprzedaży konsumenckiej. Co do bu-
tów, najczęściej brak chęci realizacji 
reklamacji dotyczy drogich butów spor-
towych kupowanych, co ciekawe           
w pięknych salonach w Szczecinie. Bar-
dzo, bardzo rzadko natomiast zdarzają 
się reklamacje na sprzedawców obuwia 
z Pyrzyc.   
 
 
Powiatowy Rzecznik Konsumentów  

w Pyrzycach  
przyjmuje interesantów w Starostwie 

Powiatowym w Pyrzycach  
w godzinach urzędowania, zarówno 

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

e-mail: rzecznik@pyrzyce.pl  
 

Osoby, które chcą zakupić działkę 
w celu budowy domku, muszą wie-

dzieć o tym, iż nie mogą zrobić tego na 
gruntach rolnych.  
Zabudowa działki jest możliwa jeżeli    
w miejscowym planie zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy działka prze-
znacza jest na cele nierolne i nieleśne,   
a w przypadku jego braku, zmiana spo-
sobu ich zagospodarowania może być 
dokonana na podstawie decyzji o ustale-
niu lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego lub ustalającej warunki zabudowy 
– należy wystąpić z wnioskiem do gmi-
ny o uzyskanie warunków zabudowy. 
Ponadto wyłączenie użytków rolnych 
szczególnie chronionych tj; wytworzo-
nych z gleb pochodzenia mineralnego     
i organicznego zaliczanych do klas I, II, 
IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klasy 
IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych      
z gleb pochodzenia organicznego prze-
znaczonych na cele nierolne i nieleśne – 
może nastąpić po uzyskaniu decyzji 
zezwalającej na takie wyłączenie. 
Ubiegający się (właściciel, wieczysty 
użytkownik, zarządca) o wyłączenie 
określonych gruntów z produkcji rolni-
czej, które w myśl ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych podlegają 

szczególnej ochronie, winien złożyć 
wniosek o wydanie decyzji zezwalającej 
na wyłączenie tych gruntów z produkcji 
rolniczej.  
Do wniosku należy dołączyć: 
1.  uzasadnienie potrzeby zmiany prze-
znaczenia gruntów (wypis z miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy lub w przypadku jego braku 
decyzji organu gminy o warunkach za-
budowy), 
2.  dokumentację geodezyjną, sporzą-
dzoną przez Geodetę Uprawnionego,     
w której składzie winny się znaleźć: 
a) kopia mapy ewidencyjnej z oznaczo-
nymi: 
• granicami działek położonych na 

terenie inwestycji, 
• linie rozgraniczające, ustalające za-

sięg inwestycji, 
• kontur gleboznawczej klasyfikacji 

gruntów i ich oznaczenie, 
• granice typów gleb pochodzenia mi-

neralnego i ograniczonego oraz ich 
oznaczenie, 

b) wypis z rejestru gruntów działek po-
łożonych na terenie inwestycji                
z uwzględnieniem użytków i klas grun-
tów, 

c) rozliczenie (w formie wykazu) po-
wierzchni gruntów rolnych, wymienio-
nych w art. 2 ustawy o ochronie grun-
tów rolnych i leśnych – dla których nie-
zbędna jest decyzja zezwalająca na wy-
łączenie ich z produkcji rolniczej, 
 
Kopie i wyciągi, wyrysy i wydruki         
z operatu ewidencji gruntów, winny być 
poświadczone „za zgodność” przez jed-
nostkę prowadzącą ewidencję. 
 
Wyłączenie następuje nieodpłatnie         
w przypadku kiedy dotyczy wyłączenia 
gruntów  z produkcji rolniczej lub leśnej 
na cele budownictwa mieszkalnego: 
• do 0,05 ha w przypadku budyn-

ku jednorodzinnego, 
• do 0,02 ha na każdy lokal miesz-

kalny w przypadku budynku 
wielorodzinnego. 

 
Wydanie decyzji następuje przed wyda-
niem pozwolenia na budowę a sprawa 
powinna zostać załatwiona w przeciągu 
1 miesiąca. 
 

WOŚiL  

Z PRAKTYKI ŻYCIA CODZIENNEGO 

WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ  
NA CELE BUDOWNICTWA MIESZKALNEGO 


