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WYDARZENIA 

LUKSUSOWE AUDI ODZYSKANE 
Policjanci Ogniwa Ruchu Drogowego w Pyrzy-
cach, zatrzymali pijanego kierowcę, odzyskali 
utracony na terenie Francji samochód. 
Spożywał alkohol, wsiadł za kierownicę, spowo-
dował kolizję drogową, trafił za kratki. 28 letni 
mieszkaniec Pyrzyc, poniedziałkowego popołu-
dnia, będąc w stanie nietrzeźwości, w poszukiwa-
niu wrażeń na ulicach Pyrzyc, wsiadł za kierowni-
cę luksusowego Audi A4. Przejażdżka nie trwała 
długo. Na ul. Jana Pawła II nie zachował bezpiecz-
nej odległości od poprzedzającego samochodu m-
ki VW Golf i uderzył w jego tył. Prowadzący 
czynności funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogo-
wego w Pyrzycach, poddali obu uczestników koli-
zji badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu . U kierującego Audi, pierwsze badanie 
dało wynik 1,02 mg/l tj. ponad 2,1 promila. Kieru-
jący golfem był trzeźwy. Szczegółowemu spraw-
dzeniu poddano również samochody. To badanie 
stanowiło niekorzyść dla sprawcy kolizji, gdyż 
luksusowe Audi, którego wartość rynkowa kształ-
tuje się na poziomie 80 tysięcy złotych, okazało się 
być utraconym w czerwcu 2008r. na terenie Fran-
cji. Samochód ten został zabezpieczony, natomiast 
kierowcę zatrzymano w policyjnym  areszcie. Po 
wytrzeźwieniu, zatrzymany sprawca stanął przed 
zarzutami kierowania samochodem w stanie nie-
trzeźwości, za co grozi kara do dwóch lat pozba-
wienia wolności oraz kradzieży samochodu, za co 
grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Wobec 
podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze 
w postaci dozoru policyjnego oraz poręczenia ma-
jątkowego. 

mł. asp. Mariusz Rojek 

W związku ze zbliżającym się 
terminem uruchomienia pierw-

szych naborów wniosków w ramach 
Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Za-
chodniopomorskiego  w dniu    
9 lipca w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Pyrzycach 
odbyło się spotkanie z Mar-
szałkiem Województwa Za-
chodniopomorskiego - Włady-
sławem Husejko.  
Na zaproszenie Starosty Py-
rzyckiego – Wiktora Tołoczko 
i Przewodniczącego Rady Po-
wiatu – Jerzego Marka Olecha 
na spotkanie przybyło blisko 
70 osób reprezentujących róż-
ne środowiska. Wśród zapro-
szonych gości znaleźli się 

Włodarze Gmin Powiatu, Przewodni-
czący Rad Gminnych, Radni, Dyrekto-
rzy wydziałów i jednostek organizacyj-

nych powiatu oraz przedsiębiorcy. 
Marszałek przedstawił możliwości 
wsparcia projektów ze środków UE      

w naszym regionie na lata 2007-
2013, omówił poszczególne Osie 
priorytetowe RPO, harmonogram 
najbliższych działań oraz tryby 
wyboru projektów. Ponadto zwró-
cił szczególną uwagę na najczę-
ściej popełniane błędy podczas 
wypełniania wniosków. 
Oprócz Regionalnego Programu 
Operacyjnego zaprezentowa-
no możliwości Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich         
i Programu Europejskiej Współ-
pracy Terytorialnej. 

W.B.D. 

W sobotę 12 lipca w Siemczynie, 
gmina Kozielice, odbył się I Letni 
Festiwal Kulinarny pn. „Swojskie 
jadło”, którego organizatorem był 
Wiejski Dom Kultury w Kozieli-
cach. Festiwal miał na celu identy-
fikację i zgromadzenie wiedzy      
o oryginalnych regionalnych po-
trawach stanowiących dziedzictwo 
kulinarne naszego regionu, a także 
ich prezentację i popularyzację    

w naszym powiecie. 
W festiwalu na najlepsze potrawy 
udział wzięły: Mirosława Kowal-
czyk, Janina Weszka, Halina Du-
bińska, Łucja Boczkowska, Jolan-
ta Wnuk, Alicja Wnuk, Jadwiga 
Rejniak, Rozalia Kołodziejska, 
Teresa Rejniak oraz Rada Sołecka 
z Trzeborza. Gospodynie przygo-

towały liczne potrawy m.in.:  prze-
różne pierogi faszerowane fasolą     
i mięsem, soczewicą, kaszą i grzy-
bami, wspaniałe wypieki chleba, 
ciasta oraz inne przepyszne specja-
ły.  
Jury miało trudne zadanie, bo-
wiem wszystkie potrawy wygląda-
ły apetycznie i równie dobrze sma-
kowały. Po długich obradach, bio-
rąc pod uwagę zarówno walory 

estetyczne, jak i smakowe Jury 
postanowiło wyróżnić wszystkich 
wystawców. 
Nagrodę Starosty Pyrzyckiego 
Wiktora Tołoczko otrzymała Rada 
Sołecka z Trzeborza, którą wrę-
czył Sekretarz Powiatu Mirosław 
Gryczka. 

W.B.D. 

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA W PYRZYCACH 

I LETNI FESTIWAL KULINARNY 
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Dnia 28 czerwca br. na terenie przele-
wickiego folwarku odbyły się I Przele-
wickie Dni Folwarku. Podczas impre-
zy symbolizującej naszą gminę ekspo-
nowane było piękno naturalne i walory 
gminy oraz bogaty program kulturalny. 
P r o j ek t  i m p r ez y  k u l t u r a l n o-
rozrywkowej  wspierany  był  przez 
Fundację  Współpracy Polsko-
Niemieckiej. 
Tegoroczne Przelewickie Dni Folwarku 
były doskonałą okazją do wzajemnej 
integracji mieszkańców gmin partner-
skich, spotkania się w radosnej i ciepłej 
atmosferze rodzinnego pikniku. Organi-
zatorem przedsięwzięcia był Marek 
Kibała - Wójt Gminy Przelewice, 
współorganizatorem: Kazimierz Lipiń-
ski - Burmistrz Pyrzyc. 
Uroczystego otwarcia dokonali Wójt 
Gminy Przelewice i Burmistrz Pyrzyc   
w asyście Wiktora Tołoczko - Starosty 
Pyrzyckiego oraz Andrzeja Gumow-
skiego Przewodniczącego Rady Miej-
skiej w Pyrzycach i Zdzisława Pijew-
skiego Przewodniczącego Rady Gminy 
w Przelewicach, którzy również zabrali 
głos podkreślając fakt zawar-
cia porozumienia o współpra-
cy pomiędzy Gminą Pyrzyce   
i Gminą Przelewice. Porozu-
mienie obejmuje szereg przed-
sięwzięć na rzecz rozwoju 
obszarów wiejskich obu gmin. 
Organizatorzy przygotowali 
wiele atrakcji i konkursów. 
Podczas imprezy można było 
obejrzeć występy artystyczne 
Zuchów ze Szczecina i Gorzo-
wa Wlkp., Zespołu Dancehop  
(Bartosz Wyciszkiewicz         
z Pyrzyc i Roman Kacper       
z Przelewic), zespołów arty-
stycznych (taneczny  i wokal-
ny) „Alabama” ze Stargardu 
Szczecińskiego. Zainteresowanie wzbu-
dziły również występy Zespołów: „Ars 
Antiqua” z Bierzwnika, „Prząsniczka”  
z  Pyrzyckiego Domu Kultury, 
„Jaworek” z Rzepnowa i „Jutrzenka”    
z Przelewic.  
Kulminacyjnym punktem imprezy był 
koncert gwiazdy wieczoru zespołu 
„NANA ”, który wzbudził ogromne za-
interesowanie, o czym świadczyły bra-
wa oglądającej występ publiczności       
i prośby o bis. Po koncercie odbyła się 
dyskoteka plenerowa, przy której pu-
bliczność bawiła się do późnych godzin 
nocnych. 
Ponadto w trakcie imprezy odbyły się 
polsko-niemieckie rozgrywki sportowe, 
w tym Turniej Szachowy, Mini Turniej 
Tenisa Stołowego, Konkurs pt. „Wizja 

współpracy gmin partnerskich”.   
Zwycięzcami Turnieju Szachowego 
byli :   
- I miejsce -   Marian Prokowski,  
- II miejsce - Bogusław Pecuch, 
- III miejsce – Michał Jasiejko. 
Zwycięzcami Turnieju Tenisa Stoło-
wego  byli:   
- I miejsce -   Marek Kibała,  
- II miejsce - Hanna Pecuch, 
- III miejsce – Robert Antkiewicz. 
Odbyły się również liczne konkursy       
i zabawy dla najmłodszych. Dodatkową 
atrakcją dla dzieci było m.in. Wesołe 
Miasteczko, ogródek doświadczalny pt. 
„Mały Ogrodnik” oraz możliwość prze-
jażdżki na kucyku. 
Pomiędzy występami artystycznymi 
można było podziwiać pokazy histo-
ryczne Bractwa Rycerzy Średniowiecz-
nych z Klubu Garnizonowego ze Star-
gardu Szczecińskiego. Wielkie słowa 
uznania i podziękowania dla Augu-
styna Maćkowiak Kierownika Klubu 
Garnizonowego ze Stargardu Szcze-
cińskiego i całego Zespołu artystycz-

nego! Ponadto można było obejrzeć  
pokazy jazdy konnej UKS „JAKOSS”  
z Pyrzyc,  prezentację roślin ze szkółki, 
warsztaty  tkackie oraz wystawę cerami-
ki w Oranżerii. 
W trakcie imprezy programowi arty-
stycznemu towarzyszyły punkty gastro-
nomiczne i wystawy potraw regional-
nych. Jeśli ktoś miał tylko ochotę mógł 
skosztować oprócz kiełbasek z grilla 
różnych potraw, w tym pysznych piero-
gów i ciast przygotowanych przez 
KGW z Letnina, Brzeska i Nowielina, 
degustować wykwintne trunki przygoto-
wane przez Marka Kozaneckiego z Gry-
fina. Skosztować można było również 
chleb pełnoziarnisty ze smalcem, przy-
gotowanym przez Bożenę Fiszer z Prze-
lewic, potraw rybnych o szerokim asor-

tymencie przygotowanych przez 
KGW w Klukach. Koło Pszczela-
rzy w Przelewicach zaprezentowało 
swoje wyroby pszczelarskie, w tym 
świece woskowe, pyłek kwiatowy i ak-
cesoria potrzebne do wytwarzania pro-
duktów pszczelich i miody przelewickie 
z pasiek: Ewy i Olgierda Kustosz oraz 
Grażyny Szczepanik. Składamy ser-
deczne podziękowanie wszystkim wy-
stawcą za udział i pomoc w organiza-
cji pokazu potraw regionalnych! 
Wielką atrakcją imprezy była loteria 
fantowa przygotowana przez Przelewic-
kie Stowarzyszenie Edukacyjne 
„Wyrównajmy Szanse”. Fundatorami 
nagród głównych byli Kazimierz Li-
piński - Burmistrz Pyrzyc, Marek Kiba-
ła - Wójt Gminy Przelewice, Maria Sy-
czewska - Dyrektor Ogrodu Dendrolo-
gicznego w Przelewicach.  
Warto dodać, że cała impreza nie odby-
ła by się, gdyby nie wsparcie rzeczowe  
i pomoc finansowa naszych sponsorów, 
którym serdecznie dziękujemy licząc na 
dalszą, owocną współpracę. 
Patronat medialny nad imprezą obję-

li: 
• Polskie Radio Szczecin, 
• Głos  Szczeciński, 
• Dwutygodnik Puls Powiatu. 
Serdecznie dziękujemy także 
wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację tego niezwykłe-
go przedsięwzięcia, w tym 
Gminie Pyrzyce za zaangażo-
wanie i okazaną pomoc, pra-
cownikom Urzędu Gminy 
Przelewice, konferansjerom 
(Ryszardowi Tańskiemu, An-
drzejowi Kozickiemu i Dariu-
szowi Jałoszyńskiemu). Z kolei 
Michałowi Jasiejko i Bogusła-
wowi Pecuch za pomoc w prze-
prowadzeniu turniejów sporto-

wych, a Krzysztofowi Kędziora za prze-
prowadzenie konkursów i zabaw dla 
uczestników imprezy.  
Gmina Przelewice zorganizowała w/w 
imprezę w celu zachęcenia mieszkań-
ców naszej gminy i gmin partnerskich: 
Miasta Woldegk i Gminy Pyrzyce do 
większej integracji i atrakcyjnego spę-
dzania czasu wolnego. Równie ważna 
jest promocja naszego regionu, w tym  
tworzenie nowego produktu turystycz-
nego, ukazującego bogatą ofertę dla 
turystów.  Zależy nam na tym, aby Prze-
lewickie Dni Folwarku stały się imprezą 
cykliczną, wpisaną  na stałe do kalenda-
rza.    
 

A.G. 

I PRZELEWICKIE DNI FOLWARKU 
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W dniu 20 czerwca w szkołach 
dla których organem prowadzą-

cym jest Starostwo Powiatowe       
w Pyrzycach odbyły się uroczystości 
zakończenia roku szkolnego 2007/2008. 
W uroczystościach uczestniczyli Staro-
sta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz Prze-
wodniczący Rady Powiatu Jerzy Marek 
Olech. Starosta Pyrzycki nagrodził 
uczniów z najwyższą średnią oceną       
z każdej szkoły. 
W Zespole Szkół Nr 2 
RCKU były to Magdale-
na Barańska uczennica 
klasy pierwszej Techni-
kum Ekonomicznego.     
W minionym roku szkol-
nym uzyskała średnią oce-
nę roczną 5,31 oraz ocenę 
wzorową z zachowania.  
W swojej klasie pełni 
funkcje skarbnika. Brała 
udział w konkursie szkol-
nym z języka angielskiego , zajmując II 
miejsce na poziomie klas pierwszych. 
Na przyszły rok stawia sobie wysokie 
wymagania, chciałaby reprezentować 
szkołę w konkursach i olimpiadach mię-
dzyszkolnych. Jest osobą kulturalną, 

życzliwą, zdyscyplinowaną, wyznacza 
sobie jasne cele do których zmierza       
z wytrwałością.  
Drugą uczennicą z Zespołu Szkół Nr 2, 

która uzyskała średnią ocenę 5,31          
i wzorowe zachowanie była Aleksan-
dra Ludwiczak z trzeciej klasy Techni-
kum Architektury Krajobrazu. Uczenni-
ca brała czynny udział w życiu szkoły. 
Zajęła I miejsce w konkursie pt.: 
„Koncepcja zagospodarowania parków 
miejskich w Pyrzycach”. Brała także 
udział w XXXII Olimpiadzie Wiedzy     
i Umiejętności Rolniczych, w bloku 

Ogrodnictwo 
z a j ę ł a          
III miejsce. 
W Ośrodku 
Szkolno - 
Wychowaw-
czym naj-
wyższą śred-
nią ocenę – 
5,18 uzyskała 
u c z e n n i c a 
klasy szóstej 
szkoły pod-

stawowej – Iwona Stańczak. Uczenni-
ca ma wzorową ocenę z zachowania, 
systematycznie uczęszcza do szkoły 
oraz angażuje się w jej życie. Jest go-
spodarzem klasy oraz członkiem Samo-
rządu Uczniowskiego. 
Efektem jej pracy         
w ramach zajęć dydak-
tycznych i w kołach 
zainteresowań: ekolo-
gicznym, turystycznym, 
sportowym i artystycz-
nym oraz organizacji 
PCK, LOP, Koło Przyja-
ciela Książki są nastę-
pujące sukcesy: pierw-
sze miejsce w X Ogól-
nopolskim Konkursie Plastycznym Etap 
Powiatowy „112 w trudnej sprawie nie 
używaj przy zabawie”; czwarte miejsce 
w IV Biennale Wiedzy Ekologicznej 
Szkół i Ośrodków Specjalnych „My dla 
przyrody, przyroda dla nas” w Sulisze-

wie. Uczennica brała udział w wielu 
konkursach ekologicznych, ortograficz-
nych, plastycznych oraz reprezentowała 
Ośrodek w zawodach sportowych         
w piłce nożnej oraz w unihokeju. 
W Zespole Szkół Nr 1 najwyższą śred-
nią ocen 5,23 uzyskała Natalia Ludwi-
czak uczennica klasy pierwszej o profi-
lu matematycznym. Natalia brała czyn-
ny udział w Ogólnopolskich Konkur-
sach Języka Angielskiego FOX              
i OXFORD oraz w uroczystościach 
szkolnych i w pracy Samorządu 
Uczniowskiego. Wśród największych 
sukcesów należy wymienić II miejsce  
w konkursie „Spotkanie z patronem 

s z k o ł y ”         
w języku an-
gielskim, któ-
ry odbył się  
w Myśliborzu 
oraz III miej-
sce w Mię-
dzyszkolnym 
K o n k u r s i e 
Recytatorskim 
im. Noblistów 
P o l s k i c h        

w Pyrzycach. Uczestniczyła w projekcie 
unijnym „Przyjazna Szkoła”. Od 6 lat 
tańczy w Zespole Pieśni i Tańca Pyrzy-
ce. 

P.L. 

„Najciekawsze wianki puszczane na wodę” - pod takim tytu-
łem odbyły się 24 czerwca br. warsztaty plenerowe w Ogro-
dzie Dendrologicznym w Przelewicach. Ochotnicy, a było ich 
wielu, popisywali się fantazją i umiejętnościami w wiciu 
wianków. Każdy wianek musiał przejść próbę wody. Te które 
przetrwały można było podziwiać na stawie centralnym przez 
kolejne dwa dni.  
Najoryginalniejsze prace wykonane zostały przez Amikę Ka-
ca, Michała Hornatkiewicza, Mariannę Dobrochowską                
i Krzysztofa Zielińskiego, a najładniejszy wianek wykonała 
Małgorzata Gawlik, za co uzyskała nagrodę książkową pt. 
„Przelewickie opowieści" Romany Kaszczyc. 

K.J. 

NAJLEPSI W ROKU SZKOLNYM 2007/2008 

WIANKI  NA WODZIE 
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Dnia 25 czerwca br. delegacja z Gminy 
Przelewice spotkała się z przedstawicie-
lami władz samorządowych i Leśnego 
Ogrodu Botanicznego w Eberswalde. 
Gości z Polski przyjął Burmistrz Eber-
swalde - Friedhelm Boginski, Dyrektor 
Leśnego Ogrodu Botanicznego w Eber-
swalde – Prof. Dr. Harald 
Schill wraz ze współpracow-
nikiem Dr. Bernhard Gőtz 
oraz osobą bezpośrednio pra-
cującą nad projektem pn. 
„Leśne Światy – Świat Ogro-
dów” – Ingolf Baster. Gmina 
Przelewice reprezentowana 
była przez Zdzisława Pijew-
skiego - Przewodniczącego 
Rady Gminy w Przelewicach, 
Marka Kibałę - Wójta Gminy 
oraz Marię Jolantę Syczewską 
- Dyrektora Ogrodu Dendrolo-
gicznego w Przelewicach.  
Przelewicki Ogród wraz         
z Leśnym Ogrodem Botanicz-
nym zamierzają wspólnie realizować      
w najbliższych latach  projekt, finanso-
wany ze środków unijnych, pod  tytu-
łem „Świat Ogrodów –Leśne Światy”. 
Działania przewidziane w ramach  pro-
jektu zmierzają do realizacji podstawo-
wych celów, jakimi są ochrona różno-
rodności biologicznej w miejscach ich 
naturalnego występowania oraz zagro-
żonych gatunków poza naturalnym sie-

dliskiem, rozwój współpracy z partnera-
mi w zakresie spraw kultury i sztuki, 
przybliżających piękno przyrody, a tak-
że rozszerzenie oferty turystycznej ze 
szczególnym akcentem na turystykę 
ekologiczną. 
We wszystkich wspomnianych płasz-

czyznach kładzie się nacisk na spotka-
nia i wspólne podejmowanie działań 
pomiędzy partnerami z Polski i Nie-
miec, jak również wymianę w ramach 
różnych grup społecznych, obejmują-
cych także osoby niepełnosprawne, 
dzieci i młodzież oraz dorosłą część 
społeczeństwa, co w rezultacie utrwali   
i wzmocni proces integracji obszaru 
regionów po obu stronach granicy. 

Po stronie Gminy Przelewice re-
alizacja działań przebiegać będzie 
w trzech tematach:  
- Ogród Nauki – cykl projektów ba-
dawczych określających oddziaływanie 
człowieka na przyrodę na linii rolnicze-
go wykorzystania zasobów i możliwości 

zmniejszenia lub naprawienia 
szkód wyrządzonych przyrodzie; 
- Ogród Sztuki – cykl imprez 
kulturalnych i artystycznych ze 
sztuką ogrodową w tle; 
- Ogród Spotkań – sieć atrakcji 
turystycznych, pozwalająca na 
spotkania z przyrodą, ze zwierzę-
tami i z ludźmi oraz prowadzenie 
edukacji przyrodniczej w terenie. 
Władze samorządowe po obu 
stronach wspierają działania 
związane z przystąpieniem do 
realizacji projektu. Obie strony 
liczą na sponsorów strategicz-
nych, niezbędnych do zabezpie-
czenia udziału własnego.  

Wypada trzymać kciuki, ponieważ pla-
ny są imponujące i dają możliwość po-
prawy infrastruktury turystycznej i są 
szansą dalszego rozwoju obydwu placó-
wek naukowo-badawczych. 

M.J.S. 

W dniach 11 – 13 lipca br. na 
Górach Skrzynkowskich         
w Lipianach odbył się IV 
Piknik Militarny Lipiany 
2008 zorganizowany przez 
Stowarzyszenie Lipiańskiego 
K l u b u  M o t o r o w e g o 
„Partyzanci” oraz Burmistrza 
Lipian.  
Tegoroczne spotkanie zabyt-

kowych pojazdów militar-
nych cieszyło się ogromnym 
zainteresowaniem pasjona-
tów zarówno z Polski jak      
i Europy. Całość imprezy 
poprzedziła parada pojazdów 
ulicami Lipian. Jedną            
z atrakcji był udział 11 Lubu-
skiej Dywizji Kawalerii Pan-
cernej, którzy przyjechali 

bojowymi pojazdami pan-
cernymi. Ponadto w czasie 
trwania spotkania odbyły 
się warsztaty pod nazwą 
„Wspólne pielęgnowanie 
pasji poznawania historii 
techniki” współfinansowa-
ne ze środków Fundacji 
Współpracy Polsko – Nie-
mieckiej.  
„IV Piknik Militarny” był 

doskonałą okazją do podzi-
wiania i przyjrzenia się za-
bytkowym pojazdom militar-
nym dla mieszkańców Lipian 
i wszystkich, którzy licznie 
wzięli udział w imprezie. 
Serdecznie zapraszamy za 
rok! 

UMiG Lipiany 

LEŚNE ŚWIATY - ŚWIAT OGRODÓW  

IV PIKNIK MILITARNY 
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Na zaproszenie Domu Pomocy 
Społecznej w Dolicach, w dniu        

13 czerwca br. mieszkańcy Domu Po-
mocy Społecznej w Pyrzycach z siedzi-
bą w Żabowie, uczestniczyli w spotka-
niu biesiadnym pn. "Wspomnień 
czar ... Dolice 2008".  
Imprezę zorganizowano na świeżym 
powietrzu. Podczas spotkania odbyły 
się prezentacje zespołów muzycznych. 
Mieszkańcy naszych Domów zaprezen-
towali dwa występy - DPS Żabów 
przedstawienie pt.: "Pożeglujemy ra-
zem", natomiast DPS Pyrzyce - piosen-
ki biesiadne. Wszystkie uczestniczące 
zespoły otrzymały dyplomy oraz upo-
minki.  
Celem imprezy była integracja i bliższe 
poznanie się mieszkańców domów po-
mocy społecznej. Oprócz zabawy spo-

tkania takie, dają możliwość wymiany 
doświadczeń mieszkańcom i pracowni-
kom DPS-ów. Zaprezentowanie się oraz 
wspólna zabawa przyniosły wiele rado-
ści i satysfakcji.  
Łącznie w biesiadzie udział wzięło 200 
osób z 17 DPS-ów województwa za-
chodniopomorskiego. 

20 czerwca br. Dyrektor oraz mieszkań-
cy Domu Pomocy Społecznej, Komba-
tanta i Pionierów Ziemi Szczecińskiej   
w Szczecinie zaprosili naszych miesz-
kańców do udziału w I Wojewódzkim 
Przeglądzie Piosenek Żeglarskich. 
Przyjechały tam zespoły z licznych DPS
-ów, a wśród nich była 9-cio osobowa 
delegacja z naszego Domu z Pyrzyc. 
Turnieje wokalne rozgrywały się na 
dużej scenie. Pan Dyrektor DPS przy 
ulicy Romera - Ryszard Budzisz, wrę-
czył uczestnikom upominki i zaprosił 
wszystkich na następną imprezę za rok. 
W podziękowaniu za zaproszenie nasza 
delegacja wręczyła gospodarzom kosz   
z owocami, wykonany z masy solnej 
podczas terapii zajęciowej. 
     DPS 

MIESZKA ŃCY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Z WIZYT Ą  
W DOLICACH ORAZ W SZCZECINIE 

W dniu 19 lipca w Lipianach nad jezio-
rem Wądół odbył się XXIII Piknik Ete-
rowy Lipiany 2008, którego organizato-
rem był Klub Krótkofalarski działający 
w strukturze Ligii Obrony Kraju w Li-
pianach pod patronatem Politechniki 
Szczecińskiej. 
W pikniku udział wzięło szerokie grono 
osób z całej Polski oraz z Niemiec. Ho-
norowymi gośćmi pikniku byli: Krzysz-
tof Boguszewski - Burmistrz Lipian, 
Wiktor Tołoczko - Starosta Pyrzycki, 
Mariusz Marek Przybylski - Przewodni-
czący Rady Miejskiej w Lipianach, Wi-
ceprezes Polskiego Związku Krótkofa-
lowców, przedstawiciel Niemieckiego 
Związku Krótkofalowców. 
Organizatorzy przygotowali dla uczest-
ników szereg atrakcji, m.in. działała 
okolicznościowa radiowa stacja nadaw-
cza, za pomocą której krótkofalowcy 
podejmowali łączność z całym światem. 
Podczas pikniku odbywały się również 

loty paralotnią. Do-
datkową atrakcją 
była możliwość sko-
rzystania ze sprzętu 
wodnego, które ofe-
rowało Stowarzy-
szenie Lipiańskiego 
Klubu Spor tów 
Wodnych. Motory 
militarne zaprezen-
towało Stowarzysze-
nie Lipiańskiego 
Klubu Motorowego 
„Partyzanci”. Nato-
miast Stowarzysze-
nie Lipiańskiego 
Klubu Wędkarskie-

go zorganizowało zawody wędkarskie 
dla dzieci, a podczas  giełdy można było 
zakupić sprzęt krótkofalarski, mapy, 
dzienniki oraz poradniki związane z tą 
dziedziną. Odbyła się także akcja „Daj 
sobie szansę” skie-
rowana do kobiet   
w ramach programu 
wczesnego wykry-
wania raka piersi, 
prowadzone były 
konsultacje oraz 
prelekcje nt. zdro-
wia. Zakład Opie-
kuńczo Leczniczy  
z Pyrzyc prowadził 
bezpłatne badania 
d iabet ol og i czn e       
i kardiologiczne. 
Przepr owadzono 
również zbiórkę 
datków na sprzęt     
i aparaturę ratującą 

życie w celu wzmocnienia ochrony 
zdrowia w Powiecie Pyrzyckim, którą 
zorganizowało Stowarzyszenie „Nasz 
Szpital” oraz członkowie klubu krótko-
falowców. 
Był to już XXIII Piknik Eterowy w Li-
pianach, impreza ciesząca się ogrom-
nym zainteresowaniem. Starosta Py-
rzycki Wiktor Tołoczko z okazji jubile-
uszu 30-lecia działalności klubu przeka-
zał antenę bazową Diamond, dzięki 
której członkowie klubu będą mogli 
rozwijać swoje pasje i zainteresowania 
poprzez kontakt z działającymi klubami 
krótkofalowców. Życzenia wraz z pa-
miątkową tabliczką przekazał Burmistrz 
Lipian Krzysztof Boguszewski i Ma-
riusz Marek Przybylski Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Lipianach. 

W.B.D. 

PIKNIK ETEROWY W LIPIANACH  
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W dniu 18 czerwca br. Rada Powiatu 
obradowała na sesji wyjazdowej. Radni 
powiatowi gościli w Gminie Bielice.   
W roli gospodarzy wystąpili Zdzisław 
Twardowski - wójt Gminy Bielice oraz 
Edward Mocarski - przewodniczącego 
Rady Gminy Bielice. 
W pierwszej części sesji Wiktor Tołocz-
ko Starosta Pyrzycki dokonał wręczenia 
listów gratulacyjnych, zwycięzcom        
i uczestnikom zawodów sportowych. 
Uhonorowani zostali: Alicja Hoczyk za 
zajęcie III miejsca w Pucharze Pol-
skich Kadetek w Stargardzie Szczeciń-
skim oraz V miejsca w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, Łukasz Ko-
walski za zajęcie I miejsca w Mistrzo-
stwach Polski Zrzeszenia LZS w Biało-
gardzie, Bartłomiej Piotrowski za zaję-
cie II miejsca w Pucharze Polskich 
Kadetów oraz III miejsca w Międzyna-
rodowych Mistrzostwach Polskich 
Kadetów w Raciborzu, Dawid Tytoń 
za zajęcie III miejsca w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży w Miliczu oraz 
III miejsca w Mistrzostwach Polski 
Zrzeszenia LZS, Krzysztof Berdzik za 
zajęcie III miejsca w Mistrzostwach 
Polski Zrzeszenia LZS oraz V miejsca 
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzie-
ży. Gratulacje otrzymał też trener LKS 
Spartakus Pyrzyce Eugeniusz Klimczak 
oraz jego współpracownicy Henryk 
Pełka i Grzegorz Jasek. Iwona Kujawa 
została wyróżniona przez Starostę Py-
rzyckiego za zajęcie II miejsca w Cen-
tralnych Eliminacjach Olimpiady Wie-
dzy i Umiejętności Rolniczych we Wro-
cławiu.  
Zdzisław Twardowski przedstawił ze-
branym Gminę Bielice. Zaprezentował 
słuchaczom walory tego terenu oraz 
zalety ludzi tam mieszkających. Omó-
wił dokonania ostatnich lat i plany in-
westycyjne na najbliższą przyszłość. 

Pochwalił się  osiągnięciami i podzielił 
problemami z jakimi mieszkańcy i wła-
dze Gminy muszą się borykać. Na ko-
niec złożył radnym życzenia miłych, 
przyjemnych i owocnych obrad. 
Rada przyjęła informację Inspektoratu 
Ochrony Roślin, Nasiennictwa, Powia-
towego Lekarza Weterynarii, Powiato-
wego Inspektora Sanitarnego w Pyrzy-
cach za rok 2007, informację o sytuacji 
Szpitala Powiatowego, Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowot-

nej w Likwidacji oraz Zakładu Opie-
kuńczo-Leczniczego oraz informację    
o skupie zbóż ze zbiorów 2007 r. i przy-
gotowaniu do skupu zbóż ze zbiorów 
2008 w Powiecie Pyrzyckim. Kierownik 
Sekcji Interwencji Agencji Rynku Rol-
nego w Szczecinie Brunon Stasionis    
w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na 
pozytywne zjawiska wynikające z praw 
wolnego rynku. Od 2007 roku nie pro-
wadzi się dopłat interwencyjnych. Ceny 
wolnorynkowe zdecydowanie przekra-
czały ceny interwencyjne. W roku bie-
żącym istotnym elementem kształtują-
cym ceny będzie przede wszystkim ja-
kość zboża chlebowego. Agencja Rynku 
Rolnego wprowadziła nowy mechanizm 
dopłat do cen materiału siewnego.        
W Powiecie Pyrzyckim w pierwszym 
roku było 30 wniosków o dopłatę, w tej 

chwili szacuje się, że tych wnio-
sków będzie około 150 na kwotę 
około 300 do 400 tysięcy złotych. 
Najwięcej emocji wywołała dyskusja 
nad informacją o działalność Zarządu 
Dróg Powiatowych oraz o zrealizowa-
nych inwestycjach w roku 2007 i zamie-
rzeniach na lata następne. Zarządu Dróg 
Powiatowych dysponuje bardzo małymi 
środkami w stosunku do potrzeb. Wy-
magania, jakie stawia utrzymanie 320 
km dróg są wysokie. Od poprzedniego 

roku inwestycje na drogach powiato-
wych są prowadzone w porozumieniu 
z władzami gmin, przez które te drogi 
przebiegają. Współfinansowanie in-
westycji przez powiat i gminę jest 
korzystne dla obu stron, a najwięcej 
zyskują na tym mieszkańcy. Rada 
Powiatu przyjęła wniosek, aby           
w przyszłorocznym budżecie zwięk-
szyć o 700 tys. zł środki na utrzyma-
nie dróg. 
Przyjęto również wniosek radnego 
Dariusza Jagiełły w sprawie rozważe-

nie możliwości rozbudowy sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół nr 1 w Pyrzy-
cach, z której będzie mógł korzystać 
Sp e c ja l n y Oś r od ek  Sz k o l n o-
Wychowawczy.  
Rada podjęła uchwałę w sprawie zmia-
ny budżetu Powiatu Pyrzyckiego na rok 
2008, uchwałę w sprawie założenia 
technikum dla dorosłych w Zespole 
Szkół Nr 2 Rolniczego Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Pyrzycach, uchwałę zmienia-
jącą plan finansowy Powiatowego Fun-
duszu Gospodarki Zasobem Geodezyj-
nym i Kartograficznym w roku 2008, 
uchwałę w sprawie ustalenia wynagro-
dzenia starosty, uchwałę w sprawie 
zmiany uchwały o powołaniu składów 
osobowych stałych komisji rady. 

W.D. 

XVII SESJA RADY POWIATU 

18 lipca Sekretarz Powiatu Mirosław 
Gryczka w imieniu Starosty Pyrzyckie-
go Wiktora Tołoczko spotkał się z pre-
zesem Spółdzielczej Agrofirmy Witko-
wo Marianem Ilnickim. 
Spółdzielcza Agrofirma Witkowo swą 
działalność rozpoczęła w 1950 roku, 
początkowo było to małe gospodarstwo. 
W 1958 roku prezesem spółdzielni zo-
stał Marian Ilnicki, który sukcesywnie  
z roku na rok rozbudowywał firmę. 
Obecnie Spółdzielcza Agrofirma Witko-
wo jest jednym z największych polskich 
producentów żywności, a to dzięki im-
ponującym umiejętnościom zarządzania 
samego prezesa. Pan Marian Ilnicki, to 
typ dobrego gospodarza, który troszczy 

się o swoją firmę oraz ludzi w niej pra-
cujących. Podstawą sukcesu rynkowego 
firmy jest również szacunek dla jej 
klientów oraz dbałość o ich zadowole-
nie z dokonywanych zakupów. Godnym 
szacunku jest przeprowadzenie Witko-

wa poprzez zmiany ustrojowe oraz roz-
budowanie firmy w nowych trudnych 
realiach gospodarki rynkowej. Dzisiaj 
Agrofirma zajmuje wysoką pozycję na 
rynku producentów żywności, zbudo-
waną na zaufaniu coraz liczniejszego 
grona jej konsumentów. 
Podczas spotkania Sekretarz Powiatu 
złożył Marianowi Ilnickiemu serdeczne 
gratulacje z okazji Jubileuszu 50-lecia 
pełnienia funkcji prezesa, przekazując 
pamiątkową statuetkę. Gratulacje i ży-
czenia z okazji tak wspaniałego jubile-
uszu składali również spółdzielcy oraz 
licznie przybyli na uroczystość goście 

W.B.D. 

JUBILEUSZ 50-LECIA PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA 
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„…kto nie planuje biznesu, ten 
planuje swój upadek…”  W myśli 

tej zasady w Starostwie Powiatowym 
w Pyrzycach odbyły się warsztaty         
z przygotowania biznesplanu. Starosta 
Pyrzycki Wiktor Tołoczko zaprosił 
podmioty gospodarcze funkcjonujące 
na terenie Powiatu Pyrzyckiego by 
pod okiem doradcy odpowiedzieli 
sobie na pytania: co robić? kiedy?    
w jakim czasie? gdzie? i w jaki spo-
sób? by skutecznie sporządzić bizne-
splan. Ten ”drogowskaz” decyzji 
inwestycyjnych pozwoli przedsię-
biorcom pozyskiwać zewnętrzne 
źródła finansowania działalności 
gospodarczej by podnosić konkuren-
cyjność firmy.  
Warsztaty z przygotowania bizne-
splanu skierowane były do podstawo-
wego filara przedsiębiorczości, czyli 
mikro i małych przedsiębiorstw. Sektor 
ten charakteryzuje się zatrudnieniem 
małej liczby pracowników, co powoduje 
skupienie wielu obowiązków na właści-
cielach firmy. Nie funkcjonują tam 
działy księgowe zajmujące się przygo-
towywaniem analiz finansowych na 

potrzeby bieżące oraz wieloletnich pla-
nów finansowych. Opracowanie po-
prawnego biznesplanu wymaga, dość 
rozległej wiedzy pochodzącej z szeregu 
szczegółowych dyscyplin ekonomicz-

nych, a także wiedzy z zakresu prawa 
gospodarczego. Umiejętność opracowy-
wania oraz analizowania i oceny bizne-
splanu powinien jednak posiadać każdy 
przedsiębiorca i specjalista uczestniczą-
cy w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
lub przedsięwzięciem inwestycyjnym. 
Dlatego też, to spotkanie było tak waż-

ne, a narzędzie, jakie zostało omówione, 
niezbędne do ubiegania się o dotacje     
w konkursie do Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachod-
niopomorskiego oraz Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich. Było to 
trzecie spotkanie z przedstawiciela-
mi sektora gospodarczego w dzie-
dzinie pozyskiwania zewnętrznych 
środków finansowych z nowego 
okresu programowania 2007-2013.  
Uczestnicy szkoleń i warsztatów 
mają świadomość, iż droga do pu-
blicznych środków nie jest łatwa, 
dlatego tak licznie korzystają         
z różnych form wsparcia. Osoby, 
które w tym dniu nie mogły uczest-
niczyć w warsztatach mogą skorzy-
stać z bezpłatnych usług informa-
cyjnych w Powiatowym Centrum 

Wsparcia Przedsiębiorczości w Staro-
stwie Powiatowym w Pyrzycach w pok. 
11 lub tel. 915701680 w. 167, 
pcwp@pyrzyce.pl 

Serdecznie zapraszamy! 
PCWP 

Dawno, a nawet bardzo dawno nie było 
takich sukcesów w lekkiej atletyce       
w wydaniu szkolnym jak w zakończo-
nym kilka dni temu roku 2007/2008. 
Reprezentanci Powiatu Pyrzyckiego 
zdobyli aż 7 medali ( w tym 4 złote,      
1 srebrny i 2 brązowe) w finałach woje-
wódzkich lekkoatletycznych imprez 
zaproponowanych przez Wojewódzki 
Szkolny Związek Sportowy           
w Szczecinie. 
Dla porównania poprzedni rok 
szkolny przyniósł 4 medale w lek-
kiej atletyce ( 1 złoty i 3 brązowe), 
widać więc, że progres jest impo-
nujący. Worek z medalami rozwią-
zały: Magdalena Kędziora (PG 
Przelewice), która nie znalazła 
lepszej od siebie w biegu na 1200 
metrów oraz Paulina Starzyńska 
(SP nr 2 Pyrzyce) na 800 metrów 
finiszując na drugim miejscu pod-
czas finału wojewódzkiego Indy-
widualnych Biegów Przełajowych 
rozgrywanych 29 kwietnia 2008r. 
w Pyrzycach. Podopieczne trenera Da-
riusza Kufla dały więc sygnał do ataku 
następnym. Kolejną zdobyczą medalo-
wą był brąz drużyny czwórboistów z SP 
nr 2 Pyrzyce w składzie: Bartosz Zieliń-
ski, Konrad Gołębiowski, Igor Dobi-
szewski, Szymon Peter, Michał Kuźnic-
ki i Remigiusz Ogłoza, którzy w Biało-
gardzie 5 czerwca stanęli na podium. 

Choć przez poprzednie 2 lata uczniowie 
z pyrzyckiej "dwójki" wygrywali zawo-
dy finałowe, to 3 miejsce w tym roku 
jest równie cenne i godne podziwu.  
O sile "królowej sportu" w powiecie 
stanowią lekkoatleci ze szkół gimnazjal-
nych. Z indywidualnych mistrzostw 
województwa przywieźli 2 złote             
i 1 brązowy medal. Magdalena Kędzio-

ra (PG Przelewice) potwierdziła swoją 
klasę w biegach średnich pokonując 
rywalki na 600 metrów (słowa uznania 
dla taty Krzysztofa Kędziory), a Da-
mian Tyczka (ZS Kozielice – opiekun 
Janusz Kurowski) najwyżej "fruwał" 
nad poprzeczką w skoku wzwyż. A że-
by Magdzie nie było smutno na podium, 
trzecia na 600 metrów była Amelia 

Wojciechowska (PG Pyrzyce). Zawody 
te - tak udane - odbyły się w szczęśli-
wym dla nas Białogardzie 11 czerwca. 
Już dzień później - dla odmiany w Star-
gardzie - utalentowana Oktawia Kazi-
mierczak z SP w Żabowie, udowodniła 
swój prymat w trójboju l.a. i zdobyła - 
ku uciesze Tomasza Tyczkowskiego - 
złoty medal. Zaczęło się od złota Mag-

daleny Kędziory i zapięło złotą 
klamrą Oktawii Kazimierczak.  
To olbrzymi sukces sportu szkol-
nego, okupiony ciężką pracą        
i talentem zawodniczek i zawod-
ników oraz trenerów którzy do-
prowadzili, poprzez systematycz-
ną i przemyślaną pracę na trenin-
gach, do tylu szczęśliwych chwil. 
Aż strach pomyśleć, że po waka-
cjach kolejny rok szkolny, kolej-
ne sportowe wyzwania i niezwy-
kle trudne zadanie utrzymania 
wysokiej pozycji w lekkoatletycz-
nym "światku" naszych uczniów. 
Dziękuję wszystkim, którzy przy-

czynili się do wysokich lokat szkolnych 
sportowców, a tych ostatnich o następ-
ne, dobre wiadomości z bieżni, skoczni        
i rzutni. 

          
                                 

P.O. 

„DROGOWSKAZ GOSPODARCZY DLA FIRM” 

"KRÓLOWA SPORTU" TRIUMFUJE!   
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Dnia 18 czerwca w Zespole Szkół         
w Kozielicach odbył się uroczysty apel 
na którym podsumowano sportowy rok 
szkolny 2007/2008. 
W obecności wielu gości m. in. Starosty 
Pyrzyckiego Wiktora Tołoczko, Wójta 
Gminy Kozielice Edwarda Kicińskiego, 
Dyrektora PMOS w Pyrzycach Piotra 
Olecha, Dyrektora WSZS    
w Szczecinie Marcina Kudu-
ka, nauczycieli, rodziców, 
młodzieży szkolnej podsu-
mowano konkursy „Na 10 
najlepszych sportowców”    
w szkole podstawowej           
i w gimnazjum oraz przed-
stawiono największe osią-
gnięcia szkoły i GL UKS 
Skrzat w minionym roku 
szkolnym.  
Do największych sukcesów 
sportowych w roku szkolnym 2007-
/2008 zaliczyć należy: 
• I miejsce Damiana Tyczki w Woje-
wódzkiej Gimnazjadzie w skoku 
wzwyż, 
• I miejsce Damiana Tyczki w Mistrzo-
stwach Województwa w skoku wzwyż, 
• III miejsce Drużyny dziewcząt w Wo-
jewódzkich Igrzyskach Młodzieży        
w tenisie stołowym (Bolewska Adriana, 
Tomaszewska Karolina) 
• III miejsce w Wojewódzkich Igrzy-
skach Młodzieży drużyny dziewcząt    
w unihokeju, 
• III miejsce Andżeliki Wojtalewicz         
i Wojciecha Wojtali w biegu na 60 m. 
podczas Wojewódzkich Igrzysk Mło-
dzieży w trójboju LA. 
• I miejsce w punktacji drużynowej        
w Międzynarodowych Zawodach LA 
Gimnazjów w Przecławiu 

• I miejsce w generalnej punktacji 
Krzywińskiej Ligi Biegów Przełajo-
wych w kategorii gimnazjów i szkół 
podstawowych. 
• I miejsce w Regionalnych Igrzyskach 
Młodzieży drużyn dziewcząt i chłop-
ców w unihokeju, 

• II miejsce w Regionalnej Gimnazja-
dzie drużyn dziewcząt i chłopców        
w unihokeju i drużyny dziewcząt          
w tenisie stołowym, 
To tylko kilka najważniejszych wyni-
ków zawodników ZS Kozielice, którzy 
dla szkoły w roku szkolnym 2007/2008 
zdobyli 63 puchary i szereg medali. 
OTO NAJLEPSZA 10 SPORTOW-
CÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
1 m. Bolewska Adriana kl. VI a  
2 m. Wojtala Wojciech kl. V a  
3 m. Wojtalewicz Andżelika kl. V a  
4 m. Jasiejko Karolina kl. V a  
5 m. Rozdeba Arkadiusz kl. IV  
6 m. Wojtalewicz Edyta kl V a  
7 m. Kołkowska Ewelina kl. VI a  
8 m. Cieślak Damian kl IV  
9 m. Matyjasik Magdalena kl. IV  
10 m. Walterowicz Anna - kl VI b. 
Najlepiej usportowioną klasą w szko-

le podstawowej została klasa    
VI a 
10 NAJLEPSZYCH SPORTOW-
CÓW W GIMNAZJUM 
1 m. Tyczka Damian kl. III b  
2 m. Kondalski Mariusz kl. III b  
3 m. Włodarski Mateusz kl. III b  
4 m. Walterowicz Aleksandra kl. II a  
5 m. Majkut Tomasz kl. II b  
6 m. Andrzejewska Magdalena kl. III b  
7 m. Domagalska Karolina kl. II a  
8 m. Dubiński Damian kl. II b  
9 m. Domżałowicz Monika kl. III b  
10 m. Wnuk Grzegorz kl. III a 
Najlepiej usportowioną klasą w gim-
nazjum została III b. 
Dziesiątki najlepszych sportowców 
otrzymały szereg nagród rzeczowych 
oraz puchary. 
Dodatkowe nagrody wręczali także: 
Wójt Gminy Kozielice, który ufundo-
wał nagrody finansowe dla Damiana 
Tyczki, Aleksandry Walterowicz, Adria-
ny Bolewskiej, Wojciecha Wojtali. 
Dyrektor PMOS Piotr Olech puchar dla 
Damiana Tyczki, natomiast Dyrektor 
WSZS w Szczecinie przywiózł dla 
szkoły sprzęt sportowy w nagrodę za 
osiągnięte wyniki w Wojewódzkich 
Igrzyskach Młodzieży i Gimnazjadach. 
Atrakcyjne nagrody jakie otrzymali 
młodzi sportowcy to zasługa sponsorów 
tej uroczystości, a byli nimi: Gminna 
Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholi-
zmowi w Kozielicach, Dyrektor ZS     
w Kozielicach, Krystian Jasiejko, Wie-
sław Stefaniak, Danuta i Stanisław Po-
syniakowie, Elżbieta Rabiega, Marek 
Bartnik oraz Państwo Brzozowscy. 

P.K. 

W dniu 5 lipca w Brunow (Niemcy) 
odbył się jeden z największych organi-
zowanych amatorskich turniejów,          
a mianowicie - 12 Turniej Piłki Siatko-
wej na wolnym powietrzu. 
Ideą przewodnią, która przyświecała 
wszystkim biorącym udział w tych roz-
grywkach był szczytny cel, pomoc dzie-
ciom ze schorzeniami nowotworowymi. 
Każda drużyna, która zgłosiła się do 
turnieju wpłacała wpisowe, które zosta-
nie przekazane na profilaktykę i lecze-
nie dzieci. Do turnieju już po raz trzeci 
zgłosiły się dwie drużyny kobiet i męż-
czyzn z terenu Powiatu Pyrzyckiego, 
którym oprócz czerpania przyjemności 
z gry zespołowej, przyświecała jedna 
myśl, chęć pomocy dzieciom. Mecze 
rozgrywane były na 10 boiskach, na 
których zmagało się blisko 30 reprezen-
tacji. 

Skład reprezentacji z Powiatu Py-
rzyckiego:  
Drużyna kobiet: Bożena Tołoczko, 
Augustyna Nowakowska, Monika 
Wrzosek, Bożena Zapaśnik, Magdalena 
Wrzosek, Honorata Kurosz, Paula Cza-
ja, Katarzyna Tyszkiewicz, Dżesika 
Tyszkiewicz, Gabriela Czaja oraz Elż-
bieta Nowakowska.  
Drużyna mężczyzn: Wiktor Tołoczko, 
Adam Tołoczko, Andrzej Pawlik, Seba-
stian Michalski, Grzegorz Sobczyk, 
Jarosław Czaja, Michał Nowakowski, 
Krzysztof Zapaśnik, Tomasz Kalski 
oraz Mariusz Kurosz. 
Spotkanie dostarczyło wszystkim kibi-
com wielu wrażeń, a to za sprawą 
udziału w turnieju naszych reprezenta-
cji.  
Drużyna kobiet w turnieju zajęła II 
miejsce, przegrywając niewielką prze-

wagą punktów w rozegranym meczu 
finałowym. Natomiast panowie mecze 
rozegrali po mistrzowsku, zajmując  
I zaszczytne miejsce. I tak mistrzami 
12 Turnieju Piłki Siatkowej w Brunow 
okazały się nasze drużyny, które godnie 
reprezentowały Powiat Pyrzycki poza 
granicami kraju. 
Wspaniała atmosfera pomiędzy zawod-
nikami, emocjonujące pojedynki, jak 
również licznie zebrani kibice, przyczy-
nili się, iż kolejny raz impreza ta odnio-
sła nie tylko sportowy sukces. Bowiem 
dzięki tak licznie biorącym udział        
w turnieju uczestnikom, ich wrażliwo-
ści na drugiego człowieka wiele dzieci, 
które na co dzień borykają się z proble-
mem choroby nowotworowej otrzyma 
pomoc i wsparcie. 

W.B.D. 

PODSUMOWANIE SPORTOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2007/2008 W ZS KOZIELICE 

12 TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W BRUNOW - ROZEGRANY 
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pyrzy-
cach przypomina posiadaczom zwierząt    
o konieczności zabezpieczenia zwierzę-
tom odpowiednich warunków bytowych   
w okresie letnim. Wszystkie zwierzęta     
w okresie upałów powinny mieć możli-
wość schronienia się przed bezpośrednim 
działaniem promieni słonecznych przy 
zapewnionym dostępie do wystarczającej 
ilości czystej i zdatnej do spożycia wody. 
Pojenie zwierząt z naturalnych zbiorników 
wodnych stwarza zagrożenie dla ich bez-
pieczeństwa i zdrowia. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na psy 
trzymane w gospodarstwach. Często zda-
rza się, że są one pozbawione możliwości 
swobodnego poruszania się po podwórzu 
a ich budy znajdują się przy silnie nagrze-
wających się w trakcie słonecznej pogody 
ścianach zabudowań gospodarczych, co 

potęguje skutki upału odczuwane przez 
przywiązane na łańcuchach psy. Pies po-
winien mieć swobodę poruszania się na 
określonym obszarze (np. w obrębie po-
dwórza).  
Obowiązkiem właściciela zwierzęcia 
jest: 
• tak ustawić budę aby pies mógł schronić 
się w cieniu, 
• miał stały dostęp do czystej wody. Wo-
da powinna być podana w naczyniu           
o szerokiej podstawie tak aby pies nie 
wylał zawartości.  
• w ciągu dnia trzeba sprawdzać czy woda 
do picia nie jest zbyt mocno podgrzana 
przez słońce, oraz czy naczynia do pojenia 
i karmienia nie uległy zanieczyszczeniu.  
• podróżując z psem należy zabrać ze 
sobą wodę oraz miseczkę do pojenia.  

Pamiętajmy również, że pozostawiając 
psa nawet podczas krótkiego postoju        
w zamkniętym samochodzie skazujemy 
go na cierpienia. Takie postępowanie jest 
zabronione. 
Bardzo istotną sprawą jest terminowe 
szczepienie psa przeciwko wściekliźnie. 
Szczepienie to jest obowiązkowe i urzędo-
we, ważne przez okres 1 roku, musi być 
odnawiane co 12 miesięcy do końca życia 
psa. 
 
Kto narusza zasady utrzymania zwierząt 

podlega odpowiednio grzywnie,  
karze ograniczenia wolności albo  

pozbawienia wolności do lat 3 
  Powiatowy Lekarz  

Weterynarii w Pyrzycach 

Stacja Sanitarno – Epidemiolo-
giczna w Pyrzycach po raz kolejny 

realizuje multimedialną, ogólnopol-
ską kampanię społeczną mającą na celu 
podniesienie poziomu wiedzy na temat 
HIV i AIDS. Kampania jest kluczowym 
elementem działań profilaktycznych      
w Polsce i ma na celu ograniczenie za-
sięgu epidemii HIV/AIDS. 
W Polsce główną drogę zakażeń HIV 
stanowią obecnie ryzykowne zachowa-
nia seksualne. Najczęściej zakażają się 
osoby będące w grupach wiekowych od 
18 do 29 lat oraz od 29 do 39 lat. Dlate-
go też kampania jest skierowana przede 
wszystkim do osób młodych i aktyw-
nych seksualnie – żyjących w związ-
kach formalnych, nieformalnych i nie-
posiadających stałego partnera. 
Osoby młode są też najbardziej mobilne. 
Jak wynika z badań Głównego Urzędu 
Statystycznego, najliczniejszą grupę 
osób wyjeżdżających z Polski na co 
najmniej 2 miesiące stanowią osoby 
między 18 a 35 rokiem życia, stanu wol-
nego, mające co najmniej średnie wy-
kształcenie i wyjeżdżające zarówno       
w celach zarobkowych (ponad 80%), jak 
i turystycznych. Grupę tę charakteryzuje 
duża aktywność seksualna i gotowość 
do poszukiwania lub zmiany partnera 
seksualnego. Często wyjazd oznacza 
rozłąkę ze stałym partnerem. Przekazy 
kampanii są skierowane także do osób 
przemieszczających się na terenie kraju. 
Polacy mają wiedzę na temat „HIV/
AIDS”, nie stosują jej jednak w życiu 
codziennym. Brakuje im wyobraźni do 
zrozumienia konsekwencji ryzykow-
nych zachowań.  
Co chcemy powiedzieć poprzez kam-
panię „Wró ć bez HIV”?  
• Nieważne kim jesteś, gdzie jesteś, co 

robisz, jakie masz wykształcenie, czy 
też przekonania – HIV i AIDS może 
dotyczyć także Ciebie. 
• Zawsze i wszędzie unikaj ryzykow-
nych zachowań. 
• HIV i AIDS nie zna granic. 
• Seks, tak jak podróż, to wspaniałe 
przeżycie, może dawać dużo satysfakcji 
i szczęścia, jeśli zadbamy o swoje bez-
pieczeństwo. 
• Wykorzystuj wiedzę o HIV w prakty-
ce. Negocjuj techniki bezpieczniejszego 
seksu, używaj prezerwatywy. Nie bój 
się rozmawiać o przeszłości seksualnej 
partnera, choćby przypadkowego. 
Zrób test na HIV, dowiedz się jaki jest 
Twój status serologiczny. 

 
Adresy Punktów Konsultacyjno- 

Diagnostycznych, w których można 
zrobić anonimowo i bezpłatnie  

test w kierunku HIV 
 
Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny 

70-490 Szczecin 
ul. Wojska Polskiego 160 

tel. 091 48 – 600 - 25 
poniedziałek, środa - 15:15 - 19:15 

 
Koszalin, ul. Zwycięstwa 136 

czynny w środy godz. 15.00- 19.00, 
tel. 3460511 

 
Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna 

O G Ł O S Z E N I E 
 

W dniach od 1 do 14 sierpnia 2008 r.   
w Centrum Kształcenia na Odległość na 
Wsiach w Przelewicach (budynek 
Gminnej Biblioteki Publicznej) w go-
dzinach od 13.15 do 17.30 odbędą się 
bezpłatne kursy podnoszące kwalifika-
cje i umiejętności zawodowe. Każdy 
uczestnik na zakończenie kursu otrzyma 
certyfikat poświadczający zdobytą wie-
dzę. W tych dniach prowadzimy nastę-
pujące kursy: 
- Opiekun osób starszych, 
- Agent ubezpieczeniowy, 
- Księgowość, 
- Handlowiec, 
- BHP, 
- Sprzedawca, 
- Podstawy technik komputerowych, 
- Użytkowanie komputerów, 
- Administracja systemami kompute-
rowymi, 
- Pracownik administracyjny. 
Serdecznie zapraszamy wszystkich 
mieszkańców Gminy Przelewice do 
odwiedzenia naszego Centrum i podnie-
sienia swoich kwalifikacji zawodo-
wych.   

Nic nie stracisz, a zyskasz wiele!  
Przyjedź, podnieś swoje kwalifikacje, 

a zobaczysz, że warto inwestować     
w siebie! 

Serdecznie zapraszamy! 
Dojazd codziennie liniami firmy  

Paan–bus:  
Żuków – 1240, Karsko – 1243, Przywo-

dzie – 1248, Płońsko- 1253, Rosiny – 
1255, Kłodzino – 1257,  

Jesionowo – 1335 

„WRÓ Ć BEZ HIV” 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII INFORMUJE  
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Okres wakacyjny to czas letniego wy-
poczynku dla większości społeczeń-
stwa, a dla instytucji odpowiedzialnych 
za bezpieczeństwo i porządek publiczny 
czas wytężonej pracy, wypełniania do-
datkowych zadań w celu stworzenia 
oraz zapewnienia warunków bezpiecz-
nego wypoczynku dla turystów i miesz-
kańców.  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Pyrzycach informuje, że pod-
czas sezonu letniego podejmuje działa-
nia w obszarze:  
• bezpieczeństwa w środkach komuni-
kacji publicznej, 
• bezpiecznej kwatery, 
• bezpiecznej wody i plaży, 
• bezpiecznych kąpieli 
• bezpieczeństwa w mieście, na wsi 
oraz osiedlu, 
• bezpieczeństwa wypoczynku i zaba-
wy. 
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej sprawują nadzór nad stanem sani-
tarno – higienicznym obiektów służą-
cych do obsługi podróżnych, placówek 
wypoczynku, miejsc zabawy i rozrywki, 
a także plaż i kąpielisk. Ponadto prowa-
dzona jest szeroka i wszechstronna 
działalność informacyjno – edukacyjna 
związana z problematyką zapobiegania 

zatruciom pokarmowym, w tym grzyba-
mi, profilaktyką chorób zakaźnych       
w tym HIV i AIDS oraz szeroko pojęty-
mi uzależnieniami, zwłaszcza w kon-
tekście ryzykownych zachowań. Ponad-
to w przedsięwzięciach oświatowych 
uwzględniono zagadnienia związane ze 
specyfiką okresu letniego, takie jak 
ukąszenia przez żmije, choroby przeno-
szone przez kleszcze czy wściekliznę.   
Aby letni wypoczynek był dla wszyst-
kich spokojny i bezpieczny warto 
skorzystać z kilku porad. 

BEZPIECZNA DROGA 
• wchodząc na jezdnię upewnij się czy 
możesz przejść bezpiecznie, 
• przechodź przez jezdnię na przejściu 
dla pieszych, 
• gdy jezdnia nie ma chodnika, idź lewą 
strona pobocza, 
• bądź widoczny na drodze, noś odbla-
ski.  

ZASADY HIGIENY 
• myj ręce przed posiłkiem i po wyjściu 
z toalety, 
• myj owoce i warzywa przed jedze-
niem, 
• produkty łatwopsujące przechowuj    
w lodówce, 

• po zabawie ze zwierzętami myj ręce, 
• uwaga na kleszcze – gdy idziesz do 
lasu zakrywaj ręce i nogi, noś czapkę. 

BEZPIECZNA K ĄPIEL 
• kąp się tylko w miejscach wyznaczo-
nych (baseny, kąpieliska strzeżone), 
• nie wchodź nagle do wody, gdy prze-
bywałeś długo na słońcu, 
• pamiętaj woda jest groźnym i niebez-
piecznym żywiołem.  

PLAŻOWANIE 
• ograniczaj opalanie w godzinach      
11 – 15, 
• stosuj kosmetyki z filtrem około         
15 – 20 minut przed wyjściem,  
• pij duże ilości płynów, 
• noś odpowiednie nakrycie głowy. 
Pamiętaj, że nad zapewnieniem bezpie-
czeństwa twojego i twojej rodziny czu-
wa wiele instytucji, do których możesz 
zawsze zwrócić się o pomoc. 
112 – Ogólnopolski Numer Ratunkowy 
997 - Pogotowie Policji 
998 - Straż Pożarna 
999 -  Pogotowie Ratunkowe 
0800 170 010 - Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego, całodobowa 
bezpłatna, infolinia 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny  

BEZPIECZNE WAKACJE 2008  

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego została powołana 17 grud-
nia 2001 roku przez Starostę Pyrzyckie-
go. Działa na podstawie Ustawy o sa-
morządzie powiatowym z dnia 5 czerw-
ca 1998 r. z późniejszymi zmianami,     
w której art. 38a mówi: „w celu realiza-
cji zadań starosty w zakresie zwierzch-
nictwa nad powiatowymi 
służbami, inspekcjami          
i strażami oraz zadań okre-
ślonych w ustawach w za-
kresie porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli, 
tworzy się komisję bezpie-
czeństwa i porządku pu-
blicznego”.  
W skład komisji wchodzą: 
Starosta, jako przewodni-
czący; 2 Radnych Rady 
Powiatu; 3 osoby powołane 
przez Starostę i 2 osoby 
delegowane przez Komen-
danta Powiatowego Policji. Kadencja 
komisji trwa 3 lata, z wyjątkiem rad-
nych, którzy są członkami komisji 
zgodnie z kadencją Rady Powiatu. 
Obecnie skład komisji tworzą: przewod-
niczący - Starosta Pyrzycki Wiktor To-
łoczko, Radni: Edward Sadłowski oraz 
Dariusz Jagiełło, pełnomocnik starosty 

Andrzej Gumowski, dyrektor Szpitala 
Powiatowego w Pyrzycach Ryszard 
Grzesiak, Sekretarz Powiatu Mirosław 
Gryczka, Komendant Powiatowy Policji 
Marek Lenkiewicz oraz naczelnik Wy-
działu Prewencji Policji Miłosz Łusz-
czyk. Komisja wykonuje zadania zgod-
nie z ustawą, pracuje na podstawie za-

twierdzanego rocznego planu pracy. 
Ostatnie posiedzenie komisji odbyło się 
12 czerwca br., tematami wiodącymi 
były: informacja Komendy Powiatowej 
Policji w Pyrzycach o ilościach i kate-
goriach przestępstw w Powiecie Pyrzyc-
kim za I kwartał 2008 r., wakacje 2008; 
ocena i analiza stanu bezpieczeństwa 

oraz przygotowania ośrodków 
wypoczynkowych i kąpielisk pro-
mujących bezpieczny wypoczynek, 
spędzanie czasu wolnego ze szczegól-
nym uwzględnieniem dzieci i młodzieży 
na terenie Powiatu Pyrzyckiego; bieżące 
oceny i analizy realizacji gminnych 
programów przeciwdziałania narkoma-

nii oraz gminnych programów 
profilaktyki i rozwiązywania 
problemów alkoholowych.     
W posiedzeniu uczestniczyli 
przedstawiciele wszystkich 
gmin, jak również Powiatowy 
Inspektor Sanitarny oraz Ko-
mendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej.  
Komisja opracowała i wprowa-
dziła w życie poprzez przyjęcie 
p r z e z  R a dę  P o w i a t u 
„Powiatowy program zapobie-
gania przestępczości oraz po-
rządku publicznego i bezpie-

czeństwa obywateli Powiatu Pyrzyckie-
go na lata 2006-2010”. Następne posie-
dzenie komisji już we wrześniu, pod-
czas którego po raz pierwszy zostanie 
oceniona realizacja przyjętego progra-
mu. 

W.B.D. 
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KOMUNIKATY 

W związku       
z utrzymujący-
mi się wysoki-
mi temperatura-
mi powietrza      
i niewielką ilo-
ścią opadów, 
utrzymującą się 
w i lg otn ością 

ściółki w lasach ok. 3% oraz prognoza-
mi pogody potwierdzającymi utrzymy-
wanie się takich warunków pogodo-
wych przez dłuższy okres sezonu tury-
stycznego apeluję o zachowanie podsta-
wowych zasad bezpieczeństwa podczas 
pobytu w lesie oraz podczas zbiorów 
płodów rolnych. 
„W lasach i na terenach śródleśnych, na 
obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, 
jak również w odległości do 100 m od 
granicy lasów nie jest dopuszczalne 
wykonywanie czynności mogących 
wywołać niebezpieczeństwo pożaru: 
• rozniecanie ognia poza miejscami 
wyznaczonymi do tego celu przez wła-

ściciela lub zarządcę lasu,  
• palenie tytoniu, z wyjątkiem miejsc na 
drogach utwardzonych i miejsc wyzna-
czonych do pobytu ludzi. 
Mając na uwadze okres żniw i sianoko-
sów nadmieniam, że  „wypalanie słomy 
i pozostałości roślinnych na polach       
w odległości mniejszej niż 100m od 
zabudowań, lasów, zboża na pniu            
i miejsc ustawienia stert lub stogów 
bądź w sposób powodujący zakłócenia 
w ruchu drogowym, a także bez zapew-
nienia stałego nadzoru miejsca wypala-
nia, nie jest dopuszczalne”.  
Z uwagi na występujące obecnie warun-
ki pogodowe proponuję, aby rozpoczy-
nając prace polowe związane ze zbio-
rem plonów na większych areałach, 
dokonywać podziału pola na mniejsze 
sektory z jednoczesną mineralizacją 
pasów ochronnych. Pozwoli to zapobiec 
przerzutom i rozprzestrzenianiu się po-
żaru na większe powierzchnie uprawne 
oraz ograniczyć ewentualne straty. 

Ponadto apeluję, aby nie pozostawać 
obojętnym na krzywdę ludzką w przy-
padkach, kiedy nasza pomoc jest szcze-
gólnie potrzebna dla osób dotkniętych 
zdarzeniem losowym np.  pożarem.   
Skuteczność działań ratowniczo – ga-
śniczych zależy przede wszystkim od 
czasu jaki upływa od momentu zgłosze-
nia zdarzenia do straży pożarnej do mo-
mentu przybycia jednostek na miejsce     
i podjęcia działań. Dlatego też proszę     
o ostrożność i czujność w miejscu za-
mieszkania, podczas pobytu w miej-
scach wypoczynku lub w pracy oraz      
o to, żeby informować o zdarzeniach 
(np. pożar), które mogą wystąpić w na-
szym bliskim otoczeniu. 
 

Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej 

mł. bryg. inż. Mirosław Rabiega 

PUNKT INTERWENCJI  
KRYZYSOWEJ 

 
- Szukasz pomocy dla siebie 

 lub bliskich. 
- Nie radzisz sobie z problemami.  
- Potrzebujesz pomocy i wsparcia. 
- Ty lub Twoi bliscy są zagrożeni. 

 
DAJ SZANSĘ SOBIE I INNYM  

 
- Nie zwlekaj. 
- Przyjdź lub zadzwoń do nas. 
- Udzielimy Ci profesjonalnej  

pomocy i wsparcia 
- Zapewniamy pełną dyskrecję 
 i ochronę danych osobowych 

 

Wszelkie porady i działania są 
BEZPŁATNE 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie i Ośrodek Psychoprofilaktyczny 

„Promyczek” informują, że  
od dnia 15.06.08 w siedzibie PCPR 

ul. Poznańska 1  
(dawna przychodnia dziecięca)  

rozszerza działalność punkt  
interwencji kryzysowej.  

Punkt jest czynny w każdą środę     
w godz. 1600-1800  

oraz w każdą sobotę  
od godz. 1000-1400  
 tel. 0913979046 

Zachęcamy Państwa do regulacji 
stanu prawnego nieruchomości będą-

cych własnością Skarbu Państwa, do 
których mają zastosowanie przepisy art. 
118 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.      
o ubezpieczeniu społecznym rolników 
oraz art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 
r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników indywidualnych          
i członków ich rodzin oraz o zmianie 
ustawy o podatku rolnym.  
Przepisy art. 118 dotyczą nieruchomości, 
które wchodziły w skład gospodarstw 
rolnych, a zostały w latach 70 i 80 XX 
wieku przekazane na rzecz Skarbu Pań-
stwa w zamian za emeryturę, obciążo-
nych prawem bezpłatnego użytkowania 
nieruchomości lub budynków.  
Z wnioskiem o przyznanie własności 
mogą występować osoby, którym przy-
sługuje prawo bezpłatnego użytkowania 
bądź ich zstępni (dzieci, wnuki), gdy 
osoby te zmarły. Jednak zstępni muszą 
udowodnić, że nieprzerwanie od chwili 
śmierci osób uprawnionych użytkują 
nieruchomość.  
Dowodem może być: 
•  umowa dzierżawy, 
•  poświadczenie zameldowania w przy-
padku budynków mieszkalnych  
•  zeznania świadków i oświadczenia 
złożone pod groźbą odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Po przeanalizowaniu dokumentów Staro-

sta wydaje decyzję - pozytywna stanowi 
podstawę do wpisu prawa własności      
w księdze wieczystej. 
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku 
gdy rolnik przed 1983 rokiem oddał 
grunt, ale pozostawił sobie na własność 
budynki, które stanowią odrębny od 
gruntu przedmiot własności. W tym 
przypadku wniosek o nieodpłatne przy-
znanie własności w trybie art. 6 może 
złożyć właściciel zabudowań, legitymu-
jący się aktualnym odpisem z księgi wie-
czystej, w której wpisane są zabudowa-
nia. Starosta może oddać grunt w zakre-
sie niezbędnym do korzystania z tych 
zabudowań. W niektórych  przypadkach 
konieczny jest podział geodezyjny. 
Mimo, iż przepisy wyżej przywołanych 
ustaw obowiązują już prawie 20 lat, 
nadal istnieją nieruchomości, które nie 
mają uregulowanego stanu prawnego. 
Odkładanie załatwienia tego typu spraw 
na później z reguły wiąże się z dodatko-
wymi kosztami oraz dłuższym postępo-
waniem administracyjnym. Mamy na-
dzieję, że znaczny wzrost cen gruntów, 
jaki miał miejsce w ostatnim czasie, za-
chęci Państwa do podjęcia odpowiednich 
działań w tym zakresie.  
Szczegółowych informacji udziela Wy-
dział Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami Starostwa Powiatowego 
przy ulicy Głowackiego 22 

ZWROT WŁASNO ŚCI DZIAŁEK ZABUDOWANYCH 

POWIATOWA STRA Ż POŻARNA INFORMUJE 


