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WYDARZENIA 

STAROSTWO POWIATOWE 

W PYRZYCACH 

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 RCKU  

W PYRZYCACH 

ZAPRASZAJĄ 

Dzieci, młodzież i dorosłych na boisko piłkarskie 
ze sztuczną trawą „Orlik 2012”. 

Boisko wraz z zapleczem socjalno-sanitarnym 

będzie czynne w okresie ferii zimowych 

codziennie od poniedziałku do soboty włącznie 

w godzinach od 900 do 1700. 

Zapraszamy stowarzyszenia sportowe, szkoły, 
grupy niezorganizowane  

pod opieką osoby dorosłej.  

Rezerwacji boiska można dokonać  
pod nr tel. (091) 5 70 16 80 wew. 207. 

Korzystanie z boiska jest bezpłatne. 

UWAGA! 

Na boisku obowiązuje zakaz gry w korkach  

metalowych i ceramicznych. 

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki      
i Promocji Starostwa Powiatowego w Pyrzycach 

SPOTKANIE OPŁATKOWE 

Przedświąteczny czas sprzyja spotka-
niom wigilijnym. W dniu 22 grudnia 
2008 roku  w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy w Bielicach na zaproszenie 
Przewodniczącego Rady Gminy 
Edwarda Mocarskiego i Wójta Gminy 
Bielice Zdzisława Lecha Twardow-
skiego odbyło się spotkanie opłatkowe. 
Na spotkanie przybyli przedstawiciele 
władz lokalnych jak i powiatowych 
oraz aktyw społeczno - gospodarczy 
gminy. 
Spotkania władz samorządowych           
z zaproszonymi gośćmi stały się już 
tradycją. Przy choince w świątecznej 
atmosferze, padły podziękowania za 
wspólną pracę. Po przełamaniu się 
opłatkiem, życzono sobie przede 
wszystkim zdrowia, szczęścia w życiu 
rodzinnym, sukcesów w pracy zawodo-
wej i społecznej. Po czym wszyscy 
goście zasiedli do świątecznego stołu. 
Był czas, by wymienić poglądy, podys-
kutować o minionym czasie i o nadzie-
jach związanych z nowym rokiem. 
Uczniowie ZSP w Bielicach (w spe-
cjalnie przygotowanych kostiumach) 
pięknie przedstawili sceny narodzin 
Chrystusa umilając czas wszystkim 
zgromadzonym. 

UG Bielice 

W dniu 17 grudnia 2008 r. odbyło się 
tradycyjne spotkanie opłatkowe emery-
tów i rencistów. Uroczystość rozpoczęła 
się od zaprezentowania przez dzieci ze 
Szkoły Podstawowej w Kłodzinie 
„Jasełek Bożonarodzeniowych”, przy-
gotowanych pod nadzorem: Teresy Ka-
czalskiej, Anny Komada i Mariusza 
Guc. 

W uroczystości wzięli również udział: 
Anna Gliszczyńska – psycholog z Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej    
w Pyrzycach, Zdzisława Dzioba – Prze-
wodn icząca 
Regionalnego 
Z a r z ą d u 
E m e r y t ó w     
i Rencistów 
w Pyrzycach 
z przedstawi-
cielami Uni-
wersytetu III 
W i e -
ku, Joanna 
Pachnowska 
z  F i r my 
„4C”,  Ma-
rek Kibała – 
Wójt Gminy 
Przelewice, Ks. Roman Dutko – Pro-
boszcz Parafii w Przelewicach, Dioniza 
Ogłoza – Pielęgniarka środowiskowa     
z  SPZOZ Przelewice, Anna Garzyńska 
– Koordynator PIS.  

Kolejnym punktem spotkania było tra-

dycyjne podzielenie się opłatkiem  
żczeń. W dalszej części spotkania Pani 
An n a  Gl i sz cz yńsk a  wyg ł o s i -
ła prelekcję na temat refleksji nad wła-
snym życiem, w tym m.in. zastanowie-
nia się co tak naprawdę jest dla każdego 
człowieka najważniejsze w życiu i  sku-
pienia swej uwagi właśnie na tym. Daje 
to szansę na samorealizację, a co ważne  
nadaje sens życiu. Spotkanie zakończy-
ło się poczęstunkiem,  a towarzyszyła 
temu miła i rodzinna atmosfera. 

Spotkanie opłatkowe realizowane było 
ze środ-
k ó w 
PPWOW, 
a organi-
z a t o r e m  
było Prze-
l e wi ck i e 
Koło Eme-
r y t ó w         
i Renci-
stów na 
c z e l e         
z Panią 
M a r i ą 
M r o c z -
kowską. 

 

A.G. 

SPOTKANIE OPŁATKOWE 
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W dniu 9 stycznia 2009 roku w Zespole Szkół 
Publicznych im. Jana Pawła II w Bielicach od-
było się Spotkanie Noworoczne, którego gospoda-
rzami byli Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko i Wójt 
Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski. Po po-
witaniu wszystkich gości przybyłych na spotkanie, 
pośród których byli: wicewojewoda zachodniopo-
morski Andrzej Chmielewski, wójtowie gmin Ko-
zielice, Przelewice, Warnice, burmistrzowie Pyrzyc  
i Lipian, Prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolnej   
w Szczecinie Edward Sadłowski, gen. broni Korpu-
su Wielonarodowego Północ Wschód Zdzisław Go-
ral, Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechani-
zowanej w Szczecinie gen. dyw. Andrzej Malinow-
ski, Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej            
w Szczecinie płk dypl. Krzysztof Stachowiak, Prze-
wodniczący Rady Gminy Bielice Edward Mocarski 
wraz z radnymi, Ks. Proboszcz Kazimierz Kotlarz, 
Ks. Dziekan Leszek Konieczny, aktyw społeczno – 
gospodarczy Powiatu Pyrzyckiego. 

Głos zabrali Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz 
Wójt Gminy Bielice Zdzisław Lech Twardowski, 
którzy w kilku słowach podsumowali efekty pracy 
samorządów: powiatowego i gminnego w roku 
2008. Złożyli życzenia dużo zdrowia, szczęścia         
i wszelkiej pomyślności, niezbędnych do wspólnego 
sprostania wyzwaniom stawianym w roku bieżącym. 
Wicewojewoda Andrzej Chmielewski życzył samo-
rządowcom więcej pozyskiwanych funduszy z Unii 
Europejskiej na rozwój gmin. Złożył życzenia wy-
trwałości oraz nieustannego zaangażowania w  po-
dejmowaną pracę. Następnie głos zabrał gen. broni 
Korpusu Wielonarodowego Północ Wschód Zdzi-
sław Goral, składając życzenia wszelkiej pomyślno-ści samorządowcom w dążeniu do wytyczonych 
przez siebie celów. By nowy rok przyniósł wiele 
powodów do zadowolenia, zarówno w życiu zawo-
dowym jak i osobistym. Następną osobą, która za-
brała głos był Prezes Zachodniopomorskiej Izby 
Rolniczej w Szczecinie Edward Sadłowski, który     
w imieniu Stowarzyszenia Związku Producentów 
Zbóż Ziemi Pyrzyckiej podziękował Wójtowi Gmi-
ny Bielice Zdzisławowi  Lechowi Twardowskiemu 
za wsparcie działalności Stowarzyszenia w roku 
2008, wręczył w podziękowaniu tabliczkę pamiątko-
wą. Statuetkę otrzymała dyrektor PKO BP SA          
w Pyrzycach  Pani Halina Marciniak. 

Część artystyczną na tegoroczne spotkanie nowo-
roczne przygotowała młodzież z Lipian.  Błogosła-
wieństwa wszystkim zebranym udzielili księża: 

Ks. Proboszcz Kazimierz Kotlarz i Ks. Dziekan Le-
szek Konieczny. Na zakończenie wszyscy goście 
wznieśli toast noworoczny symboliczną lampką 
szampana za pomyślność realizacji zamierzonych 
celów w 2009 roku. 

UG Bielice 

 

SPOTKANIE NOWOROCZNE 
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Już siedemnasty raz Jurek 
Owsiak  poderwał na nogi całą 

Polskę.  
11 stycznia odbył się XVII Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cel 
jest jak zawsze szczytny - w tym roku 
zbierane były środki na profilaktykę         
w dziedzinie wczesnego rozpoznawania 
chorób nowotworowych u dzieci.  
Sztab ORKIESTRY  znajdował się        
w Hali Widowiskowo-Sportowej OSiR 
przy ulicy Rolnej w Pyrzycach. Jak co 
roku do akcji chętnie włączyli się wo-
lontariusze wspomagani przez druhów 
OSP, którzy kwestowali na ulicach mia-
sta.  
Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko na 
tak szczytny cel również przekazał upo-
minki do licytacji, aby tym samym po-
większyć pulę zbieranych środków. Zli-
cytowano pozytywkę z pamiątkowym 
wpisem Starosty Pyrzyckiego oraz wa-
zon kryształowy z herbem Powiatu Py-
rzyckiego. Ponadto zlicytowano koszul-
kę Olgierda Moskalewicza, którą prze-
kazał Przewodniczący Rady Powiatu 
Pyrzyckiego Jerzy Marek Olech. 
Jak się okazało Pyrzyczanie mają szcze-
re serca, bowiem w tym roku zebrano 
łącznie 22,720,90 zł.  
 

PRZELEWICE 
11 stycznia 2009 r. odbył się XVII Finał 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. Tym razem Orkiestra propagowała  
hasło „W zdrowym ciele zdrowy 
duch!”, a pieniądze zbierała na wczesne 
wykrywanie nowotworów u dzieci.  
Wielki Finał Przelewickiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy odbył się  już po 
raz trzeci w sali sportowej przy PG      
w Przelewicach, a organizatorami byli: 
Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyj-
ne "Wyrównajmy szanse", Urząd Gmi-
ny w  Przelewicach i Publiczne Gimna-
zjum w Przelewicach. Wolontariusze ze 

Szkoły  Pod-
s t a w o w e j         
w  Kłodzinie 
oraz z Publicz-
nego Gimna-
zjum w Przele-
wicach od 
w c z e s n y c h 
godzin rannych  
zbierali pienią-
dze i sprzeda-
wali losy Wiel-
kiej Przelewic-
kiej Loterii 
Fantowej.  
Impreza rozpo-
c zę ł a  s ię           
o godzinie 
16.00 i  trwała 
do godziny 20.00, a grał Zespół 
„RETRO” z Płońska, który towarzyszy 
Przelewickiej Orkiestrze od początku.   
Z kolei po raz  pierwszy wystąpił Ze-
spół wokalno-instrumentalny z  PG       
w Przelewicach  pod kierunkiem  Wal-
demara Klemenskiego. Grochówkę ugo-
tował tradycyjnie Zdzisław Stasiaczyk, 
a  wkład do kotła zapewniły firmy: 
„Delicjusz" Sp. Jawna Dariusz Wojtyla 
– Stefan Podsiadło  Kłodzino,  Beata 
Woźniak, Witold Smurzyński, Stani-
sław Wilczak i Roman Drozdowski. 

Niezawodne były również Panie z ob-
sługi i młodzież z Gimnazjum, która 
serwowała herbatę, kawę,  gorące kieł-
baski, kaszankę oraz wyśmienite ciasto. 
Podczas  imprezy ogromne emocje wy-
wołały licytacje przedmiotów związa-
nych z WOŚP, w tym  podarowane 
przez  Jurka Owsiaka przelewickiemu 
sztabowi WOŚP tj. orkiestrowe koszul-
ki, obrazy,  kalendarze oraz inne cieka-
we gadżety. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyła 
się także Wielka Przelewicka Loteria 
WOŚP. Wylosować można było wiele 

wartościowych  gadżetów ufundowa-
nych przez: Urząd Gminy Przelewice, 
Ogród Dendrologiczny w Przelewicach, 
Firma „Rolbi” Sp. Jawna J.Kuklewska, 
R. Rolbiecki oraz przez  właścicieli 
przelewickich i kłodzińskich  sklepów. 
XVII Finał WOŚP „W zdrowym ciele 
z d r o w y  d u c h ”  z a k oń c z y ł o 
"ŚWIATEŁKO DO NIEBA" dzięki 
wsparciu finansowemu  Urzędu Gminy 
w Przelewicach oraz firm: "Delicjusz" 
Sp. Jawna Dariusz Wojtyla – Stefan 

Podsiadło Kłodzino, Zakład Handlowo
-Usługowy "Stardach" w Przelewi-
cach, „Stabos”  Sp. z o.o. w Szczecinie 
i Firma „POL-EXPANCE” Krzysztof   
i Marek Kolasińscy Kobylanka. Nad 
bezpieczeństwem uczestników koncer-
tu finałowego czuwały: OSP Przelewi-
ce i OSP Lubiatowo oraz Ośrodek 
Zdrowia w Przelewicach – Wielkie 
dzięki!!! Darmowe dowozy zapewniły 
firmy transportowe: p. Mieczysława 
Mularczyka i  ze Spółdzielni Mieszka-
niowej  „Strzecha”  oraz Gimbusy           
z Urzędu Gminy. 
Wielkie liczenie pieniędzy jeszcze 
trwa!!! 
Już wiemy, że uzbieraliśmy ponad 
5.000 zł,  

za co w imieniu WOŚP dziękujemy 
wszystkim ofiarodawcom i sponsorom, 
którzy po raz kolejny pokazali, że mają 
wielkie i gorące serca! Dziękujemy 
również tym osobom, które zaangażo-
wały się w organizację Przelewickiego 
Finału WOŚP i zapraszamy za rok ! 
 

W imieniu organizatorów  
Dariusz Jałoszyński  

 

XVII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 
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W świetlicy środowiskowej w La-
skowie 5 grudnia  2008 r. odbyły się 
Mikołajki, które zostały zorganizo-
wane w ramach Poakcesyjnego Pro-
gramu Wspierania Obszarów Wiej-
skich oraz dzięki wsparciu finanso-
wemu Rady Sołeckiej. W tym roku 
do przygotowania imprezy włączyli 
się również rodzice.  
Dzieci bardzo cieszyły się z imprezy 
mikołajkowej, w której  uczestniczy-
ło  25  dzieci, w tym  6 przebrało się 
w  ciekawe stroje. Za twórcze prze-
branie zostali wyróżnieni dodatko-
wymi nagrodami.  
Zabawę  mikołajkową  rozpoczęto  
od pytania „Co wiem o św. Mikoła-
ju?” Dzieci podzieliły się na 2 ze-
społy  dziewczynek i chłopców.  
Każdy zespół odpowiadał na te same 
p yt a n i a ,    
a zwycię-
ż y ł y 
d z i e w -
c z y n k i .  
K o l e j ną 
g r upową 
z a b a wą 
był kon-
kurs labi-
ryn towy. 
K a ż d y 
z e s p ó ł 
dostał tę 
s a m ą 
planszę  z labiryntem i musiał zna-

leźć drogę do sań w jak naj-
szybszym czasie, no i znowu 
wygrały dziewczynki, bo były naj-
szybsze.  
Po konkursach przyszedł czas na 
przywołanie do świetlicy św. Miko-
łaja. Gdy po głośnych okrzykach 
dzieci zjawił się w świetlicy,  nastał 
cisza i dzieci zaczęły się mu uważnie 
przyglądać.  Rozpoczął się ważny      
i długo oczekiwany przez  dzieci 
moment  -  nadzieja na otrzymanie 
paczek! Po ich rozdaniu  zaproszono 
św. Mikołaja, dzieci i ich rodziców  
na słodki poczęstunek.   
Po poczęstunku odbył się nietypowy 
konkurs tj. dzieci kontra rodzice, 
czyli kalambury. Rodzice dzielnie  
podjęli się tego wyzwania i   chętnie 
wraz z dziećmi odgadywali ukryte 

zawody.  
Na koniec 
z a pr os i l i -
śmy wszyst-
kich na ko-
lejne Miko-
łajki w 2009 
r o k u              
i w dobrych 
h u m or a ch 
rozeszliśmy 
się do swo-
ich domów. 

J.K. 

Św. Mikołaj obdarował w niedzielę 
tj. 14 grudnia 2008 r. paczkami dzie-
ci z miejscowości: Żuków, Karsko, 
Ukiernica i Przywodzie. Wśród ra-
dości i zabawy towarzyszącej impre-
zie mikołajkowej, dzieci mogły do-
wiedzieć się również o historycznej 
postaci św. Mikołaja. 
Rozdanie paczek dzieciom przez św. 
Mikołaja poprzedził występ Zespołu 
„ITCHIS” z Żukowa. Ze względu na 
dużą liczbę dzieci, spotkanie ze św. 
Mikołajem odbyło się w dwóch tu-
rach. Pierwsza tura, w której udział 
wzięło 60 dzieci odbyła się w Ko-
ściele Filialnym w Przywodziu, 
a druga, w której udział wzięło 70 
dzieci odbyła się w Kościele Para-
fialnym w Żukowie. Oprócz naj-
młodszych, w spotkaniach uczestni-
czyli rodzice i opiekunowie dzieci.  
Po zakończeniu uroczystości miko-
łajkowej dzieci entuzjastycznym 
okrzykiem zaprosiły św. Mikołaja 
już na następny rok! 

Spotkanie ze św. Mikołajem zostało 
z o r g a n i z o w a n e 
przez Stowarzyszenie „U Pana Boga 
Za Piecem”. Znaczną część środków 
na zakup paczek sfinansowano ze 
sprzedaży żukowskich aniołków       
i ozdóbek świątecznych, które przy-
gotowały Panie: Iwona Fesner i An-
na Szeląg wraz z zaangażowaną gru-
pą dzieci. Ponadto sponsorami pa-
czek byli: Rada Sołecka w Żuko-
wie, „Caritas” działający przy Parafii 
Żuków, Radny Powiatu Pyrzyckiego 
Pan Mieczysław Mularczyk, Radni 
Rady Gminy w Przelewicach: Pan 
Eugeniusz Turtoń i Pan Jerzy Szczę-
sny oraz Pan Krzysztof Musiatowicz 
z Firmy „4C”.  
Wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób włączyli się  w organizację 
Mikołajek dla dzieci składamy ser-
deczne podziękowania! 

A.G. 

LIPIANY 
Sztab WOŚP w Lipianach po raz siódmy za-
wiązał się przy Zespole Szkół. Osobami od-
powiedzialnymi za organizację imprezy (jak 
w latach poprzednich) byli: 
1. Dariusz Chrobrowski – nauczyciel (szef 
sztabu) 
2. Teresa Lener – wicedyrektor Zespołu 
Szkól 
3. Beata Fras – nauczyciel 
4. Aneta Binkowska – nauczyciel 
5. Dorota Chrobrowska – nauczyciel 
6. Julita Herezo – nauczyciel 
Iwona Tomczak – przedstawiciel rodziców 
Do pomocy włączyli się niemalże wszyscy 
nauczyciele, rodzice uczniów Zespołu Szkół, 
strażacy z OSP, Burmistrz Lipian, Dyrektor 
Domu Kultury w Lipianach, stowarzyszenia 
działające na terenie Lipian. 
XVII Finał WOŚP odbył się na Placu Wolno-
ści  (centrum miasta). Odbywały się tu kon-
certy, licytacje, kiermasze  i wiele innych 
atrakcji. Występowały przedszkolaki i ucznio-
wie klas I-III. Podczas imprezy działała mała 
gastronomia. Można było zjeść bigos, gro-
chówkę, kiełbaskę z grilla, a prawdziwą furo-
rę zrobił dzik (ufundowany przez koła łowiec-
kie NEMROD Lipiany i ORLIK Szczecin)  
pieczony w cieście chlebowym. Atmosferę 
podgrzewała ciepła herbata, kawa i konsump-
cja ciast upieczonych przez rodziców uczniów 
miejscowej szkoły. W trakcie imprezy na 
ulicach miasta kwestowali wolontariusze 
(uczniowie z Szkoły Podstawowej i Gimna-
zjum). Sensacją i wielką atrakcją była prze-
jażdżka motorami, zorganizowane przez Li-
piańskie Stowarzyszenie Motocyklistów 
„PARTYZANCI”. 
Podczas XVII Finału wystąpiły dwa zespoły 
LOBOTOMIA ze Szczecina i R.A.G.A. SQU-
AD z Dębna. Zabawa przebiegała do godziny 
20.00, a zakończyła się światełkiem do nieba, 
wystrzeliły fajerwerki, a każdy uczestnik im-
prezy zapalił wcześniej podarowane zimne 
ognie. 
Do dnia 15 stycznia na koncie Sztabu w Li-
piany jest  ponad 19300 złotych 
Waluta obca na oddzielnej specyfikacji prze-
kazana zostanie do banku PKO S.A. w Pyrzy-
cach, który rozlicza się z WOŚP zgodnie        
z procedurami. 
Ostateczne rozliczenie imprezy przedstawię 
zgodnie z Regulaminem Sztabu do 30 stycz-
nia 2009 roku. 
Jesteśmy dumni z naszych mieszkańców, 
gdyby cała Polska była tak hojna, jak liczące 
4,5tys. mieszkańców LIPIANY, Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy zebrałaby ponad 
120 milionów złotych. 
 

Szef Sztabu WOŚP w Lipianach 
Dariusz Chrobrowski 

MIKOŁAJKI W PARAFII ŻUKÓW  

MIKOŁAJKI W LASKOWIE 



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl            6         naszpowiat@pyrzyce.pl 

INFORMACJE 

ZABAWA ANDRZEJKOWA  

W DPS W PYRZYCACH 

Dzień 29 listopada kojarzy się wszystkim         
z Wigilią św. Andrzeja. Dla podtrzymania 
tradycji kulturowych dnia 28 listopada w Do-
mu Pomocy Społecznej w Pyrzycach odbyła 
się zabawa „Andrzejkowa”, której głównym 
celem było oprócz kontynuowania tradycji 
kulturowych również integracja mieszkańców. 
W zabawie oprócz mieszkańców DPS z Py-
rzyc brali udział zaproszeni mieszkańcy          
z DPS z Żabowa. Jak stara tradycja nakazuje   
i na tej zabawie nie mogło zabraknąć wróżb. 
Spośród licznych wróżb największym powo-
dzeniem cieszyły się: „Wirująca butelka”, 
„Drzewko szczęścia” oraz „Losowanie kolo-
rów”. Nie zabrakło oczywiście poczucia hu-
moru uczestników wspólnej zabawy. Poza 
tym można było skosztować przepyszne pącz-
ki upieczone przez pracowników, napić się 
kawy i herbaty. Nie zabrakło zabawy tanecz-
nej, wspólnych śpiewów i  rozmów.  

DPS  

Dnia 19 grudnia 
2008 r. w sali 

k o n f e r en c y j n e j 
Urzędu Gminy w Bieli-
cach odbyło się spotka-
nie konsultacyjne, które 
miało na celu zaznajo-
mienie zainteresowa-
nych osób czym jest 
Lokalna Grupa Działa-
nia Dolnoodrzańskiej 
Inicjatywy Rozwoju 
Obszarów Wiejskich. 
W konsultacjach wzięli 
udział przedstawiciele 
sektora publicznego, 
sołtysi oraz lokalni 
przedsiębiorcy. 
Dz i a ł a n i e  g r u p y 

DIROW jest finansowa-
ne z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich        
w ramach osi 4 – Le-
ader. 
W ramach osi 4 będą 
mogły być realizowane 
projekty z zakresu dzia-
łań 3 osi, tj.: 
- Różnicowanie w kie-
runku  działalności nie-
rolniczej, 
- Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw, 
- Odnowa i rozwój wsi.  

UG Bielice 

DROGA W BABINIE 

W grudniu 2008 roku została zakończona inwestycja przebudowy drogi oraz 
chodnika w miejscowości Babin. Całość przebudowanego odcinka została 
wykonana z kostki betonowej typu polbruk o długości 220 m. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 271 079,28 zł. 

UG Bielice 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE W BIELICACH 

W dniu 20 stycznia w Miejsko – Gmin-
nym Ośrodku Kultury w Lipianach od-
było się uroczyste Spotkanie Noworocz-
ne zorganizowane przez Burmistrza 
Lipian Krzysztofa Ireneusza Boguszew-
skiego. 
Spotkanie to było doskonałą okazją do 
podsumowania minionego 2008 roku 
i przedstawienia założeń na rok 2009. 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele władz samorządowych i rządo-
wych naszego województwa, przedsta-
wiciele firm z terenu Gminy Lipiany, 
przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych i wiele innych osób. 
Podczas spotkania Burmistrz Lipian 

wraz z Przewodniczącym Rady Miej-
skiej wręczyli symboliczne statuetki dla 
Prezesów i członków organizacji spo-
łecznych. 
Spotkanie  noworoczne uświetniły swo-

imi  występami dzieci oraz młodzież na 
co dzień ucząca się tańczyć tańce towa-
rzyskie oraz dyskotekowe w MGOK     
w Lipianach. Dla zaproszonych gości 
zaśpiewała również Beata Andrzejew-
ska laureatka Festiwalu Młodych Talen-
tów-Gramy 2007. 
W spotkaniu uczestniczył również Wi-
cestarosta Pyrzycki Jarosław Stankie-
wicz, który złożył wszystkim zaproszo-
nym najserdeczniejsze życzenia, na już 
rozpoczęty 2009 rok. 

UMiG Lipiany 

SPOTKANIE NOWOROCZNE  
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BUDOWA POCHYLNI  
Z ZADASZENIEM DLA KARETEK 
SANITARNYCH ORAZ CI ĄGIEM 

KOMUNIKACYJNYM 

Wysokość kosztów inwestycji, to suma 
234 874 zł, a kwota dofinansowania, 
którą szpital pozyskał w ramach kon-
traktu wojewódzkiego to 138 000 zł.  
W ramach niniejszego projektu wyko-
nano podjazd dla karetek oraz podjazd 
dla osób niepełnosprawnych. Powyższa 
inwestycja jest zaczątkiem lokalizacji 
przyszłej Izby Ratunkowej, która zastą-
pi obecnie funkcjonującą Izbę Przyjęć    
i będzie przeniesiona z pomieszczeń 
piwnicznych. Inwestycja ta, to krok        
w kierunku przystosowywania jednostki 
do wymogów unijnych, jakie będą obo-
wiązywały od 2012 roku.  
 Podjazd będzie spełniał następujące 
zadania: 
- zamykany i otwierany automatycznie 
obszar wjazdu ochroni przed czynnika-
mi atmosferycznymi, 
- bezkolizyjność podjazdu co najmniej 
dwóch ambulansów jednocześnie, 
- łatwiejsza komunikacja z oddziałami 
szpitala, 
- przystosowanie wejścia i dojazdu dla 
osób niepełnosprawnych, 
- komfort pacjenta.  
 

BOISKO WIELOFUNKCYJNE  
PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1  

W PYRZYCACH 

W dniu 22 czerwca 2007 r.  zostało od-
dane do użytku  boisko wielofunkcyjne 

z nawierzchnią poliuretanową.  
Całkowity koszt inwestycji wyniósł   
569 273,31 zł. Powiat otrzymał dotację 
w wysokości 300 000 zł na budowę 
boiska w ramach Kontraktu Wojewódz-
kiego. Po rozstrzygnięciu przetargu na 
wykonanie boiska pozostały oszczędno-ści, które należało wydać na rozszerze-
nie zadania. Dzięki temu powstało pro-
fesjonalne boisko do piłki siatkowej 
plażowej. Zakupiono również dodatko-
we wyposażenie boisk w trybunę skła-
daną na ok. 240 miejsc oraz trybunę 
stałą na ok. 40 miejsc (p. siatkowa pla-
żowa). Zainstalowano nagłośnienie obu 
boisk, wyremontowano oświetlenie ze-
wnę t r zn e n a bud yn ku szkoł y 
(monitoring w nocy). Zakupiono urzą-
dzenia do utrzymania boisk w czystości, 
osłony na słupki, stanowiska sędziow-
skie oraz pokrowce na trybuny.   
 

ZAKUP CI ĄGNIKA  
WIELOFUNKCYJNEGO  

W dniu 29 maja 2007 r. Zarząd Dróg 
Powiatowych w Pyrzycach wzbogacił 
się o nowy ciągnik wraz z ze specjali-
stycznym osprzętem umożliwiającym 
wykonywanie szeregu prac związanych 
z utrzymaniem stanu dróg powiatowych 
administrowanych przez tutejszy za-
rząd. 
W skład osprzętu wchodzi ładowacz 
czołowy, ramię hydrauliczne umożli-
wiające instalowanie różnych głowic 
roboczych: głowica do koszenia traw     
i krzaków, głowica do frezowania pni, 
głowica do ścinania poboczy. 
 
 
SPÓŁKA BUDIMEX DROMEX S.A. 

WYREMONTUJE  
DROGI POWIATOWE 

 
Zarząd Powiatu Pyrzyckiego zawarł 
porozumienie dotyczące zasad i warun-
ków korzystania z dróg powiatowych     
w celu transportu związanego z budową 
trasy S3. Spółka Budimex Dromex zo-

bowiązała się do zabezpieczenia 
poboczy na czas prowadzonego trans-
portu i utrzymywania jezdni poprzez 
remonty cząstkowe wraz z utrzymaniem 
czystości. W okresie realizacji transpor-
tu Spółka będzie na bieżąco dokonywać 
napraw uszkodzonych elementów na-
wierzchni wraz z poboczami i przepu-
stami. Po zakończeniu eksploatacji dro-
gi Spółka Budimex Dromex wykona 
remont nawierzchni w technologii po-
dwójnego powierzchniowego utrwale-
nia nawierzchni oraz regulację poboczy 
i doprowadzenie ich do pierwotnego 
stanu. Porozumienie obejmuje odcinki 
dróg powiatowych Pyrzyce-Tetyń-
Załęże, Łozice-Trzebórz, Piaseczno-
Tetyń, Przydarłów-Derczewko, Batowo
-Sitno, przejście przez Kozielice.  
W sumie zostanie wyremontowanych 
ok. 36 km dróg. 
 

MONITORING WIZYJNY  
SZKÓŁ I PLACÓWEK 

W roku 2007 Powiat wystąpił z 4 wnio-
skami, w tym jeden z wniosków doty-
czył rozszerzenia istniejącego monito-
ringu przy ZS nr 2 RCKU. Powiat 
otrzymał 15 000 zł dotacji do instalacji 
monitoringu w ZS nr 1.  
W tej szkole funkcjonowała będzie       
1 kamera zewnętrzna i  7 wewnętrz-
nych. W 2008 roku dodatkowe środki 
ok.   18 000 zł umożliwiły zakup 3 ka-
mer zewnętrznych i 7 wewnętrznych, 
które zostały zainstalowane w Specjal-
n y m  Oś r o d k u  S z k o l n o  -
Wychowawczym.  
Obecnie wszystkie placówki oświatowe 
posiadają monitoring z możliwością 
rejestracji i przetrzymywania zapisu 
cyfrowego. 

FAKTY MÓWI Ą SAME ZA SIEBIE 
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MIESZKANIA CHRONIONE 
SZANSĄ DLA WYCHOWAN-

KÓW DOMU DZIECKA 

W pomieszczeniach przy Zespole Szkół 
Nr 2 RCKU w Pyrzycach powstaną 
mieszkania chronione. Zamieszkają     
w nich wychowankowie Domu Dziecka, 
którzy po opuszczeniu placówki nie 
mają swojego miejsca zamieszkania. 
Starostwo Powiatowe w Pyrzycach przy 
udziale Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Pyrzycach oraz Domu 
Dziecka w Czernicach pozyskało środki 
finansowe z Ministerstwa Pracy i Poli-
tyki Społecznej (100 000 zł) na utwo-
rzenie mieszkań chronionych dla osób 
opuszczających placówki opiekuńczo - 
wychowawcze.  
Pobyt w mieszkaniu chronionym będzie 
nadzorowany przez pracowników Domu 
Dziecka. W obiekcie przewidzianym do 
zagospodarowania mają być utworzone 
cztery pokoje dwuosobowe, wspólna 
kuchnia i dwie łazienki. 
Całkowita wartość inwestycji ok.        
150 000 zł 
Termin realizacji sierpień – grudzień 
2008 r. 
 

REMONT PARKINGU  
PRZY STAROSTWIE 

W wyniku przeprowadzonej inwestycji 
(nowa nawierzchnia bitumiczna) utwo-
rzono 94 stanowiska parkingowe. Reali-
zacja przedsięwzięcia zrealizowana 
została ze środków własnych Powiatu. 
Wartość całkowita inwestycji:  
• wymiana nawierzchni – 183 000 zł 
• oznakowanie poziome – 3 800 zł, 
Termin realizacji: lipiec-sierpień 2008 r. 

MOJE BOISKO – ORLIK 2012 
21 listopada w Zespole Szkół Nr 2 Rol-
nicze Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go w Pyrzycach otwarto zespół boisk 
ogólnodostępnych „Moje boisko – Orlik 
2012”. 
W ramach Programu powstał kompleks 
boisk: boisko piłkarskie z trawy synte-
tycznej, boisko wielofunkcyjne z na-
wierzchnią poliuretanową oraz pawilo-
ny socjalno-sanitarne o powierzchni 
około 82m2. Boisko piłkarskie o wy-
miarach 30 x 62 m (pole gry 26 x 56 m) 

ogrodzone do wysokości 4 m wraz        
z piłko - chwytem o wysokości 5 m oraz 
boisko wielofunkcyjne przeznaczone do 
piłki koszykowej i piłki siatkowej         
o wymiarach  19,1 x 32,1 m ogrodzone 
do wysokości 4 m. Boiska są wyposażo-
ne w niezbędny sprzęt sportowy, boisko 
piłkarskie: bramki o wymiarach 2 x 5 
m, chorągiewki przegubowe do zazna-
czania narożników boiska, boisko wie-
lofunkcyjne: stalowe kosze do piłki 
koszykowej (regulowane na wysokość), 
siatka do piłki siatkowej rozpięta na 
słupach. Ze względu na bezpieczeństwo 
użytkowników osprzęt jest mocowany 
do podłoża w tulejach. Na terenie zloka-
lizowano także budynek sanitarno – 
szatniowy: 2 szatnie, sanitariaty, pokój 
trenera środowiskowego oraz magazy-
nek sprzętu sportowego. Zainstalowano 
również 10 słupów oświetleniowych dla 
potrzeb boiska piłkarskiego, doświetla-
jących jednocześnie boisko wielofunk-
cyjne i zaplecze socjalno-sanitarne. 
 

NABYCIE ZIEMI POD BUDOW Ę 
DOMU DZIECKA 

Dyrekcja Domu Dziecka w porozumie-

niu z Zarządem Powiatu przystąpiła do 
programu „Osiąganie standardów usług 
w  p l a c ó w k a c h  o p i e k uń c z o -
wychowawczych na lata 2008-2010”.   
W ramach tego programu przewiduje 
się wybudowanie trzech nowych wolno-
stojących budynków o powierzchni 260 
m2 każdy. Budynki powinny stać na 
osobnych działkach,  mających po-
wierzchnię od 10 do 15 arów. W jed-
nym domu będzie mieszkało 14 wycho-
wanków. Środki na realizację programu 
będą pochodziły w 50 % z budżetu pań-
stwa. Pozostałą część będzie stanowić, 
między innymi zysk ze sprzedaży bu-
dynku w Czernicach i dotacja z budżetu 
powiatu.  
Całkowita szacowana wartość inwesty-
cji – 3 000 000 zł 
Zakończenie realizacji projektu  na rok 
2010.  
Pozyskano na ten cel działkę o pow.  
4,3773 ha za kwotę 47 120 zł 
 

NOWA SIEDZIBA  
SANEPIDU I PCPR 

Jednostki organizacyjne Powiatu zostały 
przeniesione do byłej Przychodni dzie-
cięcej przy ul. Poznańskiej w Pyrzy-
cach.  
Nakłady poniesione na modernizację       
i remont pomieszczeń wynosiły ok. 50 
000 zł i obejmowały m.in. przebudowę, 
malowanie ścian, izolację pionową, 
elewację, odgrzybianie, opierzenia, sys-
tem przeciwwłamaniowy i monitoring. 
Realizacja inwestycji: styczeń – marzec 
2008 r. 
Obecnie wykonywane jest dojście na 
zewnątrz budynku tzn. wymiana płytek 
na polbruk. 
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ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE  

Na przełomie października 2006 r. – sty-
czeń 2007 r. zamontowano agregat prą-
dotwórczy – wartość inwestycji 27 000 zł 
 
Odwiert studni głębinowej wraz z insta-
lacją wodociągową – ze środków Woje-
wody  Zachodniopomorskiego (70 000 
zł) 
Zakres czynności: 
• otwór studzienny, 
• montaż urządzeń (pompa, pomia-

ry), 
• instalacja wewnętrzna wodna        

i elektryczna. 
W przyszłym roku planowany jest kolej-
ny etap, w ramach którego zrobiona bę-
dzie stacja uzdatniania – 3 kolumnowa – 
o wartości 50 000 zł. 
 

SALE KONFERENCYJNE 

Inwestycja obejmowała adaptację po-
mieszczeń piwnicznych w siedzibie sta-
rostwa na cele sal konferencyjnych. 
Zakres inwestycji: 
utworzenie 2 sal konferencyjnych, po-
mieszczenia sanitarnego oraz pomiesz-
czenia gospodarczego (aneks kuchenny) 
o łącznej powierzchni ok. 90 m2 
Wartość inwestycji wyniosła ok. 90 000 
zł sfinansowana została ze środków wła-
snych Powiatu. 
Przy okazji wykonywania adaptacji po-
mieszczeń wyremontowano ciąg komuni-
kacyjny (płytki, instalacje: wodno-
kanalizacyjna, elektryczna oraz malowa-
nie) 
 

WYMIANA OKIEN W SALACH 
GIMNASTYCZNYCH W ZS NR 1  

I ZS NR 2 RCKU 
 
Zespół Szkół nr 1 – inwestycja realizo-
wana w 2008 roku o wartości ok. 25 000 
zł (w tym dotacja z Urzędu Marszałkow-
skiego wyniosła 10 400 zł) 
 
Zespół Szkół nr 2 RCKU – inwestycja 
realizowana w 2007 roku, o wartości:  
46 594,36 zł. 

 
ŻYWNOŚĆ DLA NAJUBOŻSZYCH 

 
W latach 2007-2008 w ramach programu 
PEAD „Dostarczenie żywności dla naj-
uboższych rodzin Unii Europejskiej” 
rozdysponowano ponad 200 ton żywno-
ści głównie: mleko, mąka, makaron, ka-
sza, cukier, sery, płatki kukurydziane        
i inne artykuły spożywcze. 
W naszym Powiecie z tej formy pomocy 
korzysta ok. 3000 osób. Realizacja pro-
jektu odbywa się przy współudziale 
Ośrodków Pomocy Społecznej oraz 
sponsorów: OSM Kościan, SMR Rolnik, 
Centrali Nasiennej, Gospodarstwa Sa-
downiczego Pawła Bekasiaka oraz firmy 
GRUT – transport samochodowy – Grze-
gorz Rogalewicz. 
 
 
 

AKTYWIZACJA ZAWODOWA 
BEZROBOTNYCH W RAMACH 

AKTYWNYCH FORM PRZECIW-
DZIAŁANIA BEZROBOCIU 

 

Średnia Roczna Stopa Bezrobocia 
(%) 
2006 r.—30,35 
2007 r.—25,3 
2008 r.—22,03 
 

Środki Funduszu Pracy i EFS 
Przyznany limit w latach: 

2006 r. - 5.436.100,00 
2007 r. - 6.559.500,00 
2008 r. - 8.029.500,00 

 
INWESTYCJE W DOMU POMOCY 

SPOŁECZNEJ W PYRZYCACH        
Z SIEDZIB Ą W ŻABOWIE 

 
 
Dom Pomocy Społecznej w Pyrzycach     
z siedzibą w Żabowie w roku 2008 r. 
otrzymał, ze Starostwa Powiatowego       
w Pyrzycach, dodatkowe środki do bu-
dżetu w wysokości: 334.925,00 zł. 
(trzysta trzydzieści cztery tysiące dzie-
więćset dwadzieścia pięć złotych). Kwo-
ta ta przeznaczona została na: 
• ZUS; 
• zapłatę faktur z terminem płatno-

ści wymagalnym; 
• wypłatę dodatkowego wynagro-

dzenia dla pracowników. 
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WYKAZ PROJEKTÓW  
REALIZOWANYCH PRZEZ 
WYDZIAŁY I JEDNOSTKI 

     ORGANIZACYJNE POWIATU  
 
 

POWIATOWY URZ ĄD PRACY 
Programy wojewódzkie: 
Tytuł projektu:  Akcja dotacja 
Całkowita wartość projektu:  144 000 zł 
Realizacja:  IV-XII 2008 r.  
Tytuł projektu:  Paszport do zatrud-
nienia 
Całkowita wartość projektu:  212 700 zł 
Realizacja:  IV-XII 2008  
Rezerwa Ministra: 
Tytuł projektu: Klucz do zatrudnienia 
Całkowita wartość projektu:  660 000 zł 
Realizacja:  IV-XII 2008  
Tytuł projektu: Droga do celu 
Całkowita wartość projektu:  610 000 zł 
Realizacja:  IV-XII 2008  
Tytuł projektu: 45/50 PLUS 
Całkowita wartość projektu:  357 000 zł 
Realizacja:  do końca 2008 r. 
 
 
WYDZIAŁ O ŚWIATY, KULTURY, 

SPORTU, TURYSTYKI  
I PROMOCJI 

 
Tytuł projektu: MUZYKA, TANIEC, 
MY 
Całkowita wartość projektu: 21060 zł, 
9340 zł – wkład własny 
Realizacja: 03.09.2007-15.12.2007 
 
Tytuł projektu: SZUKAMY LEKKO-
ATLETYCZNYCH TALENTÓW 
NA WSI 
Całkowita wartość projektu: 43664 zł, 
20432 zł – wkład własny 
Realizacja: 02.07.2007-14.12.2007 
 
 
POWIATOWY MI ĘDZYSZKOLNY 

OŚRODEK SPORTOWY 
 

Tytuł projektu: ROZŁADUJ STRES – 
ZAJĘCIA REKREACYJNO - SPOR-
TOWE NA BASENIE  
Całkowita wartość projektu: 21770 zł, 
7720zł – wkład własny 
Realizacja: 22.10.2007-17.12.2007 
 
Tytuł projektu: AKTYWNY WEEK-
END SPOSOBEM NA STRES 
Całkowita wartość projektu: 23205 zł, 
4641zł – wkład własny 
Realizacja: 30.11.2007-02.12.2007 
PROGRAMY FINANSOWANE ZE 

ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
W RAMACH PROGRAMU OPERA-

CYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 
 

REALIZACJA PROJEKTÓW-   
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, 

SPORTU, TURYSTYKI I PROMOCJI 
 
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edu-
kacyjne na obszarach wiejskich 
Tytuł projektu: „Nauka przez pozna-
nie” 
liczba uczestników: 90 osób 
okres realizacji:01.10.2008– 31.08.2009 
wartość:  49 903,00 zł 
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjno-
ści i jakości szkolnictwa zawodowego 
Tytuł projektu: „Ci ągnik, kombajn czy 
samochód – damy radę”  
liczba uczestników: 160 osób 
okres realizacji:01.09.2008– 30.11.2009 
wartość:  340 425,70 zł w tym wkład 
własny:  43 404,26 zł 
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edu-
kacyjne na obszarach wiejskich 
Tytuł projektu: „Wi ęcej wiem – łatwiej 
zdam” 
liczba uczestników: 324 osoby 
okres realizacji:01.09.2008–31.08.2009 
wartość:  290 797,00 zł w tym wkład 
własny:  37 672,93 zł 
 
 

REALIZACJA PROJEKTU –  
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA 
 
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edu-
kacyjne na obszarach wiejskich 
Tytuł projektu: „Szkoła dla rodziców      
i wychowawców” 
liczba uczestników: 65 osób 
okres realizacji: 01.11.200 – 30.11.2009 
wartość:  49 370,00 zł 
 
REALIZACJA PROJEKTU - POWIA-

TOWE CENTRUM  WSPARCIA 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

 
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju 
kwalifikacji zawodowych i doradztwo 
dla przedsiębiorstw” 
Tytuł projektu: „J ęzyki i komputery to 
droga do Twojej kariery”  
liczba uczestników: 210 osób 
okres realizacji:01.09.2008–31.07.2009 
wartość:  579 534,60 zł 
 

REALIZACJA PROJEKTU—
POWIATOWE CENTRUM POMOCY 

RODZINIE 
 

Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upo-
wszechnianie aktywnej integracji po-
przez powiatowe centra pomocy rodzi-
nie 
Tytuł projektu: „Nowa szansa” - pro-
jekt systemowy realizowany w part-
nerstwie PCPR i OPS-y 
liczba uczestników: 77 osób 
okres realizacji:01.03.2008– 31.12.2008 
całkowita wartość:  720 903,00 zł - dla 
PCPR przypada kwota: 241 533,00 zł 
w tym wkład własny: 24 153,30 zł 

 
REALIZACJA PROJEKTÓW – PO-

WIATOWY URZĄD PRACY 
Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności 
do zatrudnienia oraz podnoszenie pozio-
mu aktywności zawodowej osób bezro-
botnych 
Tytuł projektu: „Aktywno ść moją 
przyszłością” 
liczba uczestników: 442 osób 
okres realizacji:01.01.2008– 31.12.2008 
wartość: 2 413 900,00 zł 
 
Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie Powiato-
wych i wojewódzkich urzędów pracy w 
realizacji działań na rzecz aktywizacji 
osób bezrobotnych w regionie 
Tytuł projektu: „Doradca zawodowy      
i pośrednik pracy w standardach 
unijnych” 
liczba uczestników: 3 osoby 
okres realizacji: 01.04.2008-31.12.2008 
wartość:  39 985,20 zł 
 
 

ZOBOWI ĄZANIA   
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZA-

KŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
 Zobowiązania na koniec 2006 r. –  
9 678 tys. zł 
Zobowiązania na koniec 2007 r. –  
8 628 tys. zł.  
Zobowiązania 2008 r (stan na 05-
.11.2008 r.) – 6 450 tys. zł 
W ramach zobowiązań spłacone zostało 
łącznie 3 228 tys. zł i składa się na to: 
zobowiązania pracownicze z tytułu od-
setek 1 050 tys. zł 
umorzenie pożyczki ze Starostwa 1 125 
tys. zł, 
spłata z tytułu zawartych ugód z wierzy-
cielami 790 000 zł 
zobowiązania pracownicze z tytułu od-
szkodowań pracowniczych 263 000 zł 

 
Zobowiązania podane są bez odsetek 
za zwłokę, które stanowią ok. 75-85% 
wartości kwot głównych - w zależno-ści od terminów wymagalności oraz 
terminu zapłaty. 
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POŁOWA KADENCJI SAMORZĄDU POWIATOWEGO 

 

 

ZADANIA WYKONANE WE WŁASNYM 
 ZAKRESIE W ROKU 2007 

 

Wysokość 
wydatków  

 
[zł]  

 

Źródła finansowania  
 

Własne  
 

Inne 
 

1 

 

Remont części chodnika w ciągu ulicy Poznańskiej w Pyrzycach 
(odcinek od wyjazdu ze stacji paliw PKN ORLEN do skrzyżo-
wania z ulicą Owocową)  
(długość: 0,164 km, powierzchnia chodnika: 595,00 m2,            
powierzchnia zjazdów: 106,00 m2 ) 
 

133 422,51 
 

106 065,94 
 

27 356,57                    
środki  z rezerwy 
subwencji ogólnej  

 

2 

 

Remont zatoki postojowej w miejscowości Kozielice 
w ciągu drogi powiatowej nr 1581Z  przejście przez miejscowość 
Kozielice 
(powierzchnia zatoki: 109,50 m2,  
powierzchnia chodnika i peronu przystankowego:   114,00 m2)  

41 129,43 
 

41 129,43 
 

0,00 
 

3 

 

Modernizacja drogi powiatowej nr 1562Z Mechowo – Letnin 
(odcinek od km 1+449 do km 1+926) 
(długość 0,477 km)  
 

722 643,43 
 

0,00 
 

722 643,43             
środki z rezerwy 

subwencji ogólnej 
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POŁOWA KADENCJI SAMORZĄDU POWIATOWEGO 

 
 

 
ZADANIA WYKONANE WSPÓLNIE  

Z GMINAMI W ROKU 2007 

 
 

Wysokość  
wydatków  

 
[zł]  

 

Źródła finansowania  
 

Własne  
 

Wkład Gminy  
 

1 
 

Bielice 
 

Budowa jednostronnego chodnika wzdłuż drogi 
powiatowej nr 1351Z  Gardno – Pyrzyce w miej-
scowości Linie 
 

67 912,90 
 

40 000,00 
 

27 912,90 
 

2 
 

Lipiany 
 

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 
1572Z na odcinku ulicy Myśliborskiej w mieście 
Lipiany 

80 251,21 
 

40 000,00 
 

40 251,21 
 

3 
 

Warnice 
 

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 
1571Z Obryta – Lubiatowo  w miejscowościach 
Cieszysław, Zaborsko 

57 598,00 
 

40 000,00 
 

17 598,00 
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POŁOWA KADENCJI SAMORZĄDU POWIATOWEGO 

 
 

 
ZADANIA WYKONANE WSPÓLNIE Z GMINAMI 

W ROKU 2008 

 
 

Wysokość  
wydatków  

 
[zł]  

 

Źródła finansowania  
 

Własne  
 

Wkład Gminy  
 

1 

 
Bielice 

 

Remont drogi powiatowej nr 1552Z Stare Chrapowo – 
Nowe Chrapowo w miejscowości Nowe Chrapowo 
(długość 0,140 km) 
 

50 000,00 
 

50 000,00 
 

0,00 
 

2 

 
Bielice 

 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1551Z 
Będgoszcz – Chabówko 
 

109 103,42  90 000,00 
 

19 103,42 

3 

 
Lipiany 

 

Przebudowa ulicy Okrzei i Wodnej  w Lipianach.                                                                                           
Etap II – ulica Okrzei od km 0+466  do km 0+649 
(długość: 0,183 km, powierzchnia jezdni 200,00 m2, 
powierzchnia chodników: 268,00 m2)  
 

90 833,71 
 

45 416,86 
 

45 416,85 
 

4 

 
Pyrzyce 

 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 
1556Z Przydarłów – Derczewko w miejscowości 
Krzemlin 
projekt współfinansowany przez Gminę Pyrzyce 
(powierzchnia chodników: 718,00 m2,                               
powierzchnia zjazdów 220,72 m2) 

146 410,46  73 205,23  73 205,23  

5 

 
Warnice 

 

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 
1570Z  Warnice – Obryta w miejscowości Reńsko 
projekt współfinansowany przez Gminę Warnica  
(powierzchnia chodników: 510,30 m2,                               
powierzchnia zjazdów 269,10 m2)  

138 979,90  69 489,95  69 489,95  

 Lipiany 

Remont części nawierzchni  jezdni Placu Wolności                           
oraz remont nawierzchni jezdni ul. Ciasnej w Lipianach  
W związku z niższymi od przewidywanych kosztami 
przebudowy ulicy Okrzei, zaoszczędzone środki przeka-
zano Gminie Lipiany na remont części nawierzchni 
jezdni Placu Wolności oraz remont nawierzchni jezdni 
ul. Ciasnej  

58 400,34 38 933,56  19 466,78  
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POŁOWA KADENCJI SAMORZĄDU POWIATOWEGO 

 

 

 

ZADANIA WYKONANE WE WŁASNYM  

ZAKRESIE 

Wysokość  
wydatków  

[zł]  

 

Źródła finansowania  

Własne  Inne 

1 

 

Remont części chodników przy Placu Wolności  
i ul. Poznańskiej w Pyrzycach (powierzchnia chodników: 1 097,41 
m2, powierzchnia zjazdów 68,62 m2) 

232 198,90  232 198,90  0,00 

 

L.
p. 

 

Nazwa inwestycji 
 

Okres reali-
zacji 
 

Miejsce realizacji 
 

Wartość in-
westycji 
 

Rozliczenie inwestycji: 
 

1 

 

Budowa windy 
osobowej 
 

5.11.2005 r.  
 
30.03.2006 r. 
 

DPS Pyrzyce, 
 
ul. Niepodległości 4 
 

308.175,03 zł. 
 

Kontrakt Wojewódzki dla Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2005-2006 – 
156.131,27 zł. 
Dotacja celowa od Wojewody Zachodniopo-
morskiego – 100.000,- zł. 
Wkład własny – 52.043,76 zł. 

2 

 

Wykonanie insta-
lacji i urządzenia 
automatycznej 
sygnalizacji alarmu 
pożaru SAP 

07.08.2006 r. 
30.06.2006 r. 
 

DPS Żabów,  45.403,12 zł. 
 

Wkład własny – 45.403,12 zł. 
 

3 

 

Wymiana stolarki 
okiennej i 
drzwiowej  
(73 okna PCV + 5 
drzwi)  
 

09.09.2008 r. 
01.12.2008 r. 
 

DPS Pyrzyce,  
 
ul. Niepodległośi 4. 
 

75.307,62 zł. 
 

Wkład własny – 75.307,62 zł. 
 

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W DPS 
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INFORMACJE 

Pomiędzy Gminą Przelewice i Gminą Amendolara (Włochy)  
13 grudnia 2008 r.  doszło do podpisania porozumienia          
o współpracy.  Przede wszystkim współpraca ta będzie rozwi-
jać się w dziedzinie  turystyki, co jest głównym atutem obu 
gmin. Dodatkowo będą podejmowane działania związane         
z wymianą młodzieży, głównie gimnazjalną oraz z wymianą 
doświadczeń w zakresie energii odnawialnej. Obszary obu 
gmin są typowo rolnicze, ale głównie w turystyce   szukają 
nowych możliwości rozwoju.  
Wykorzystując walory przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe 
oraz doświadczenia  partnerów podejmowane będą działania 
w kierunku stworzenia atrakcyjnej i jednolitej oferty tury-
stycznej dla obu gmin. 

Współpraca Gminy Przelewice i Gminy Amendolara jest 
możliwa dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej.     
W grudniu 2008 r. w ramach programu "Europe for Citizens" 
20-osobowa delegacja z Gminy Przelewice  miała możliwość 
odwiedzenia naszych parterów włoskich w regionie Calabria  
oraz zapoznania się z ich kulturą, historią  i tradycją ludową.  
Włosi natomiast mogli poznać nasze obyczaje, wyroby ręko-
dzielnicze i doświadczenia samorządowe w trakcie odbywają-
cych się tam warsztatów. W drugiej połowie 2009 r. w ramach 
finansowego wsparcia z w/w Programu planowana jest rewi-
zyta. 

A.G. 

Przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych, sołectw, Kół Gospodyń Wiej-
skich, służb zatrudnienia pomocy spo-
łecznej, Starosta Pyrzycki, Wójt Gminy 
Przelewice, lokalni liderzy, eksperci        
z całego kraju – na początku roku zebra-
li się w Przelewicach, by porozmawiać 
o pomysłach na społeczne gospodaro-
wanie na obszarach wiejskich. 
14 stycznia 2009 r. konferen-
cją w Ogrodzie Dendrologicz-
nym otwarto „Parasol dla 
Gminnego Rozwoju”, projekt 
finansowany w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki ze środków Europej-
skiego Funduszu Społeczne-
go, który obejmie swoim za-
sięgiem tereny wiejskie trzech 
powiatów – pyrzyckiego, 
choszczeńskiego i stargardz-
kiego. 
Cel, to wsparcie rozwoju eko-
nomii społecznej, czyli takiej 
formy działalności gospodar-
czej, gdzie człowiek, jego 
praca i rozwój społeczności, 
są ważniejsze od maksymalizacji zysku. 
Przede wszystkim to sposób na budze-
nie ze snu niewielkich miejscowości, 
wykorzystanie talentów, zdolności          
i pomysłów mieszkańców oraz tworze-
nie miejsc pracy w oparciu o niewyko-
rzystywany dotąd potencjał. O co cho-
dzi? O wzajemną pomoc w ramach or-
ganizacji pozarządowej, czy spółdzielni 
socjalnej i o wejście na rynek z takimi 
produktami i usługami, jakich teraz nie 
oferują ani przedsiębiorcy, ani państwo. 
„Parasol dla Gminnego Rozwoju”         
z nieco przewrotnym i bardzo znanym 
skrótem PGR, to wsparcie dla powstają-
cych organizacji – pierwsze kroki przy 
ich tworzeniu i rejestracji  oraz kilka 
miesięcy darmowych usług księgowego, 
prawnika i specjalisty w zakresie mar-
ketingu, by pod koniec roku nie było już 
wątpliwości jak działać, by nie zniknąć, 

nie popaść w zniechęcenie i oczywiście 
– zarabiać oraz pozyskiwać zewnętrzne 
środki. To również szkolenia, a także 
bieżące doradztwo Parasolek w biurach 
w Przelewicach, Krzęcinie i Dolicach.  
To ludzie wiedzą najlepiej, czego po-
trzeba w ich otoczeniu, gdzie są proble-
my, ale też kto piecze najlepsze ciasta, 
kto produkuje najwygodniejsze meble. 

Ktoś maluje obrazy, inny robi dżemy, 
wyszywa albo hoduje rzadkie rośliny. 
Mamy niezwykłych sąsiadów i sami 
jesteśmy niezwykli. Stąd  trzeba zrobić 
wszystko, by dzieci i młodzież dorastały 
w kolorowym, ciekawym świecie oraz 
aby ludzie nie uciekali do miast, tylko 
inwestowali w poprawę warunków ży-
cia tu gdzie są. 
Jak wielu ludzi jest tego świadomych – 
pokazała bardzo liczna i bardzo zróżni-
cowana reprezentacja uczestników kon-
ferencji. Blisko sto osób z odmiennych 
środowisk i grupy zawodowe, w tym 
przede wszystkim mieszkańcy terenów 
wiejskich powiatów, dla których reali-
zowany jest projekt, mieli okazję do-
wiedzieć się jak wygląda realizacja 
przedsięwzięć ekonomii społecznej         
w praktyce.  
Było oczywiście dobre jedzenie przygo-

towane przez Panie z Kół Gospo-
dyń wiejskich z Marianowa. Były 
ciasta z Koła Gospodyń Wiejskich  
z Przelewic i Kłodzina, występ Zespołu 
Ludowego „Jutrzenka” (z bisem) oraz 
wystawa rewelacyjnych prac artystów 
wiejskich. Zaprezentowały się Koła 
Gospodyń Wiejskich z Krzęcina, Mo-
rzyczyna i Zieleniewa, Towarzystwo 

Rozwoju Gminy Marianowo, 
Warsztaty Terapii Zajęciowej   
w Dzwonowie, krzęciński Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy, 
Klub Seniora „Złota Jesień” 
oraz Gminne Centrum Integracji 
Społecznej z Dolic. Swoje prace 
wystawił Pan Wojciech Ukleja 
z Koła Pszczelarzy w Kolinie, 
Pan Józef Gołda pokazał rzeźby 
w drewnie. Powszechny podziw 
wzbudziły wyszywane obrazy    
i pergaminy Dawida Trzepizora 
z Płońska oraz anioły i sztuka  
użytkowa z warsztatu Pani Iwo-
ny Fesner i Anny Szeląg z żu-
kowskiego Stowarzyszenia       
„U Pana Boga za Piecem”. 

Biuro Parasola będzie działało w Przele-
wicach pod numerem 20, w Dworku 
naprzeciwko Pałacu Ogrodu Dendrolo-
gicznego. Dla powiatu pyrzyckiego 
osobą do kontaktu jest Joanna Pachnow-
ska (nr tel. 516 748 913, e-mail: pyrzy-
ce@pgr.org.pl). 
Skoro ktoś wie jak, chce tą wiedzę prze-
kazać,  dodatkowo jest w stanie opłacić 
pomoc księgowego i prawnika, to może 
warto pomyśleć o zalegalizowaniu          
i rozszerzeniu hobbystycznej dotąd 
działalności w ramach stowarzyszenia, 
fundacji czy spółdzielni. A może warto 
otworzyć klub integracji społecznej? 
Jedno jest pewne: warto spotkać się, 
porozmawiać oraz ustalić jakie wsparcie 
byłoby najbardziej przydatne. 

J.P. 

PARASOL DLA GMINNEGO ROZWOJU 

ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI WŁOSKIMI 
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INFORMACJE/SPORT 

W dniu 13 stycznia 2009 
r. dzięki Gminie Lipiany, 

która zgłosiła się do 
„Programu Nauczania Począt-
kowego Kid Smart” i została 
wybrana jako jego  uczestnik 
w przedszkolu miejskim 
im.„Kubusia Puchatka”, Bur-
mistrz Lipian Krzysztof Irene-
usz Boguszewski przekazał  
zestaw komputerowy o nazwie 
Young Explorer.  
Zestaw ten instalowany jest   
w specjalnej wygodnej, bez-
piecznej, kolorowej obudowie 
przeznaczonej dla dzieci         
w wieku od 3 do 7 lat. Całość sprzętu 
posiada Certyfikat Bezpieczeństwa B. 
Program Nauczania Początkowego IBM 
KidSmart to międzynarodowy program 
edukacyjny, który ma na celu wykorzy-
stanie technologii informatycznych        

i komunikacyjnych we wczesnym sta-
dium nauczania. Został zainicjowany     
w Europie w 2000 roku i obecnie jest 
realizowany w kilkudziesięciu krajach 
na całym świecie. W ramach programu 
IBM przekazał nieodpłatnie już ponad 

30 tysięcy komputerów typu Yo-
ung Explorer na całym świecie. 
Program obejmuje przedszkola 
(oraz klasy nauczania początkowe-
go) m.in. z terenów niedoinwesto-
wanych stwarzając dzieciom szan-
sę oswojenia się z nowoczesnymi 
technologiami, które w przyszłości 
będą im służyć jako podstawowe 
narzędzie w nauce i pracy zawo-
dowej. IBM KidSmart umożliwia 
również wzbogacenie programów 
dydaktycznych przewidzianych 
dla przedszkolaków, a także pod-
niesienie kwalifikacji nauczycieli 
w zakresie posługiwania się IT     

w pracy. 
UMiG Lipiany 

Dnia 9 stycznia 2009 r. delegacja 
Publicznego Gimnazjum w Przele-
wicach w składzie: Dyrektor Rena-
ta Kozicka oraz nauczyciele: Bo-
gusław Pecuch i Krzysztof  Kę-
dziora uczestniczyli w wizycie 
przygotowawczej do programu 
Socrates – Comenius Projekty 
Szkolne, zorganizowanej przez 
Szkołę Regionalną w Woldegk 
(Niemcy). Oprócz gospodarzy          
i przedstawicieli naszego Gimna-
zjum w spotkaniu uczestniczyli 

również przedstawiciele Szkoły       
z miejscowości Trosa (Szwecja).  

Spotkanie było bardzo owocne         
i zakończyło się opracowaniem 
wniosku o dofinansowanie wspól-
nego projektu trzech szkół w ra-
mach w/w programu unijnego. 
Efekty wspólnej pracy znane  będą 
w czerwcu br. po ogłoszeniu  wyni-
ków. 

R.K. 

W dniu 12 stycznia 2009 
r. na Sali sportowej            
w Przelewicach odbył się 
Finał powiatowy  piłki 
ręcznej dziewcząt i chłop-
ców w ramach Gimnazja-
dy, który zorganizował 
Powiatowy Międzyszkol-
ny Ośrodek Sportowy      
w Pyrzycach. Publiczne 
Gimnazjum  w Przelewi-
cach dopomogło w spraw-
nym przebiegu w/w roz-
grywek.  W Finale uczest-
n iczyło około 140 
uczniów powiatu pyrzyc-
kiego z następujących szkół: 
Zespół Szkół w Kozielicach, Zespół 
Szkół w Lipianach, Publiczne Gimna-
zjum w Pyrzycach,Zespół Szkół w Bie-
licach, Publiczne Gimnazjum w Przele-

wicach. 
Oto wyniki:  
- w kategorii  dziewcząt:   

I m PG Przelewice   
II m Zespół Szkół    

III m PG Pyrzyce  
IV m ZS Bielice  
V m ZS Lipiany 
 
- w kategorii chłopcy:  
I m ZS Kozielice  
II m PG Przelewice  
III m PG Pyrzyce  
IV mZS Bielice  
V m ZS Lipiany 
  
Wszystkie drużyny wal-
czyły dzielnie  w duchu 
zdrowej  sportowej rywali-
zacji. 

A.G. 

PROGRAMU NAUCZANIA POCZ ĄTKOWEGO KID SMART 

ZAPROSZENIE DO REALIZACJI MI ĘDZYNARODOWEGO  PROJEKTU SZKOLNEGO 

FINAŁ POWIATOWY  PIŁKI R ĘCZNEJ DZIEWCZ ĄT I CHŁOPCÓW  
W RAMACH GIMNAZJADY 
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SPORT 

50-osobowa grupa 
młodych adeptów 
siatkówki ze szkół 
podstawowych, gim-
nazjalnych i ponad-
gimnazjalnych miała 
możliwość uczestni-
czenia w imprezie 
sportowej wysokiej 
rangi. Dzięki Zachod-
n i o p o m o r s k i e m u 
Związkowi Piłki Siat-
kowej, który w uzna-
niu zasług dla mode-
lowo działającego 
systemu szkolenia      
w Powiecie Pyrzyc-
kim, ufundował prze-
jazd i wstęp na eliminacje mistrzostw Europy kadetów, które 
odbyły się w Rewalu w dniach 6 – 10 stycznia 2009 r.  Na 
razie ich uczestnictwo ograniczyło się do aktywnego kibico-
wania, ale przed młodymi siatkarzami otwarta droga do karie-

ry reprezenta-
cyjnej. Wypra-
wa do nadmor-
skiego Rewala była 
niezwykle udana, 
przynosząca korzy-
ści szkoleniowe 
(możliwość ogląda-
nia najlepszych dru-
żyn europejskich), 
w y c h o w a w c z e 
(wspólny pobyt na 
masowej imprezie)   
i  emocjon a ln e 
(kibicowanie w du-
chu fair play).          
A trenerzy w oso-
bach: Dariusza Ja-

giełły i Rafała Krzentowskiego jednomyślnie stwierdzili, że 
wyjazd ten był ze wszech miar korzystny i wskazany. 

P.O. 

NASI NA ELIMINACJACH MISTRZOSTW EUROPY 

Ta znana maksyma jak ulał 
pasuje do występu siatkarzy 
LMKS „Żak” Pyrzyce pod-
czas pierwszego turnieju 
finałowego mistrzostw wo-
jewództwa w piłce siatkowej 
juniorów., odbywającego się 
w dniach 10 – 11 stycznia 
2009 r. w Darłowie. Pod-
opieczni Dariusza Jagiełły 
po zajęciu 1 miejsca  w roz-
grywkach ligowych awanso-
wali do ścisłej „4”, która 
podczas dwóch turniejów – 
we wspomnianym Darłowie 
– i Pyrzycach walczy o klu-
bowe mistrzostwo woje-
wództwa juniorów. Siatka-
rze „Żaka” najbardziej oba-
wiali się zawodników z Ko-
łobrzegu, więc do pierwsze-
go meczu z KS „Stocznia” 
Darłowo przystąpili w roli 
faworyta. Rzeczywistość 
pokazała coś innego. Prze-
grana 0:3 postawiła naszych 
w trudnej sytuacji. Drugi 
mecz z UKS „Błyskawica” 
Szczecin trzeba było wygrać 
za wszelką cenę. Trener 
Dariusz Jagiełło doskonale 
zmotywował swoich chłop-
ców i pierwsza wygrana 3:0. 
Później przyszedł czas na 
konfrontację z faworytami, 
siatkarzami OPP – Powiat 
Kołobrzeg. Nasi grali jak      
z nut, nie pozostawiając 
złudzeń kto jest najlepszy. 

Pewne 3:0 pozwoliło siatka-
rzom „Żaka” zająć pierwsze 
miejsce w turnieju. Teraz 
czas wytężonej pracy i kon-
centracji przed decydującym 
turniejem w Pyrzycach, któ-
ry odbędzie się 7 – 8 lutego 
2009r. Siatkarze spędzą go 
na systematycznych trenin-
gach i obozie w Kołobrzegu 
w drugim tygodniu ferii. 
Doświadczenie Dariusza 
Jagiełły, talent jego zawod-
ników i chęć wygrywania      
z najlepszymi to dobra mie-
szanka. Oby przyniosła wy-
buch radości po turnieju        
w Pyrzycach. Życzymy tego 
z całego serca, licząc na 
d o p i n g  k i b i c ó w .    
Do zobaczenia w Sali Pu-
bl icznego Gimnazjum          
w Pyrzycach 7 i 8 lutego 
2009 r. 
Skład LMKS „Żak” Pyrzy-
ce: 
Adam Tołoczko, Bartosz 
Pawlik, Maksymilian Le-
wandowski, Miłosz Rosiń-
ski, Tomasz Nowicki, 
Krzysztof Zapaśnik, Piotr 
Lemańczyk, Łukasz Caryk, 
Tomasz Krawiec,  Przemy-
sław Majka, Patryk Hatłas, 
S z y m o n  H a ł a s a .    
 

P.O.  

NIEWA ŻNE JAK SIĘ ZACZYNA……..  

Rośnie popularność piłki ręcznej w naszym powiecie. Namacal-
nym tego dowodem jest udział aż 16 drużyn (9 chłopców               
i 7 dziewcząt) w mistrzostwach powiatu szkół podstawowych, 
rozegranych 13 stycznia 2009 r. w hali Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Pyrzycach. 
Choć już w ubiegłym roku frekwencja była wysoka, to poziom 
gry niższy niż w obecnym. Sędziowie znacznie rzadziej musieli 
przerywać grę, spowodowaną błędami technicznymi. Widać, że 
nauczyciele poświęcili wi ęcej czasu na tę dyscyplinę zespołową. 
Jednak wyraźnie, przez całe zawody, brylowała drużyna Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Pyrzycach. Podopieczni trenera Grzegorza 
Młynarskiego nie mieli sobie równych i przeszli przez eliminacje 
i finał jak burza, tracąc w całym turnieju tylko  4 bramki.  
Zaś w dniach 9 – 11 stycznia 209 r. uczestniczyli w noworocz-
nym turnieju piłki ręcznej w Rzeplinie, plasując się na 3 miejscu 
na 8 drużyn. 
Wśród dziewcząt niepokonane okazały się podopieczne Piotra 
Klapendy z Zespołu Szkół w Kozielicach, pokonując w finale 
zawodniczki z SP 2 w Pyrzycach. Zwycięzcy  w kategorii dziew-
cząt i chłopców będą reprezentować Powiat Pyrzycki w zawodach 
regionalnych. 
Ostateczna kolejność: 
Dziewczęta: 
1 m ZS Kozielice op. Piotr Klapenda 
2 m SP 2 Pyrzyce op. Gabriela Czaja 
3 m ZS Lipiany op. Przemysław Mierzwa 
4 m SP Warnice op. Cezary Kalaga 
5 m SP St. Przylep  op. Jerzy Albrewczyński 
6 m SP Żabów op. Cezary Siepka 
7 m ZS Bielice op. Leszek Domszy 
Chłopcy: 
1 m SP 2 Pyrzyce  op. Grzegorz Młynarski 
2 m ZS Kozielice op. Piotr Klapenda 
3 m ZS Lipiany op. Kamil Podgórski 
4 m SP Warnice op. Cezary Kalaga 
5 m SP St. Przylep op. Jerzy Albrewczyński 
6 m SP Okunica op. Grzegorz Jasek 
7 m OSW Pyrzyce op. Jerzy Albrewczyński 
8 m ZS Bielice op. Leszek Domszy 
9 m SP Żabów op. Cezary Siepka 

P.O. 

POPULARNA PIŁKA R ĘCZNA  
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KOMUNIKAT 

Szanowni Państwo, 
 

uprzejmie informujemy o potrzebie 
sprawdzenia zgodności ksiąg wieczys-
tych z rzeczywistym stanem prawnym. 
W celu udzielenia Państwu pomocy      
w porządkowaniu stanu prawnego nie-
ruchomości utworzony został punkt 
informacyjno-konsultacyjny, w którym 
można uzyskać informacje i wyjaśnie-
nia z zakresu problematyki prawnej        
i geodezyjnej. 
 

Punkt informacyjno-konsultacyjny 
mieści się w: 

Siedzibie Wydziału Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami 

Starostwa Powiatowego w Pyrzycach 
ul. Głowackiego 22 

Punkt czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 
 
 
Poniżej komunikat Starosty Pyrzyckie-
go Wiktora Tołoczko w powyższej spra-
wie. 
 

STAROSTA PYRZYCKI 
informuje mieszkańców  

Powiatu Pyrzyckiego 
O POTRZEBIE SPRAWDZENIA 

ZGODNOŚCI KSIĄG  
WIECZYSTYCH 

Z RZECZYWISTYM STANEM 
PRAWNYM 

 
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 
07 września 2007 r. o ujawnieniu           
w księgach wieczystych prawa własno-
ści nieruchomości Skarbu Państwa oraz 
jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz. U. Nr 191, poz. 1365 z późn. zm.) 
oraz rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 
grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowe-
go zakresu informacji niezbędnych do 
ustalenia zgodności ksiąg wieczystych   
z rzeczywistym stanem prawnym (Dz. 
U. Nr 241, poz. 1770) Starosta Pyrzycki 
wykonujący zadania z zakresu admini-
stracji rządowej informuje mieszkańców 
Powiatu Pyrzyckiego o potrzebie spraw-
dzenia zgodności ksiąg wieczystych      
z rzeczywistym stanem prawnym. 
Starosta Pyrzycki przypomina, iż to 
właściciele nieruchomości / użytkow-
nicy wieczyści są uprawnieni i zobo-
wiązani do ujawniania przysługują-
cych im praw w księgach wieczystych 
oraz w ewidencji gruntów i budyn-
ków. 

W celu ułatwienia załatwienia spraw 
wieczystoksięgowych podaje się do 
publicznej wiadomości, że należy: 
1. sprawdzić w księdze wieczystej: 
• w dziale I „oznaczenie nierucho-

mości” - czy został wpisany pra-
widłowy numer działki, po-
wierzchnia i położenie nierucho-
mości, 

• w dziale II „własność” - czy zo-
stały wpisane Państwa prawa do 
nieruchomości. 

Adres siedziby Wydziału Ksiąg Wie-
czystych: 

Sąd Rejonowy  
w Stargardzie Szczecińskim 

VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg  
Wieczystych z siedzibą w Pyrzycach 

74-200 Pyrzyce 
ul. Staromiejska 3 

(od poniedziałku do piątku w  
godzinach od 8:30 do 14:30) 
Adres Centralnej Informacji  

Ksiąg Wieczystych: 
00-454 Warszawa 

ul. Czerniakowska 100 
 
2. sprawdzić w rejestrze gruntów         
i budynków zgodność zapisów z dany-
mi zawartymi w księgach wieczys-
tych. 
Zmiany w księgach wieczystych doko-
nywane są na wniosek właściciela/
użytkownika wieczystego, po przedło-
żeniu niezbędnych dokumentów po-
twierdzających prawa do nieruchomo-
ści. Dokumentami potwierdzającymi 
rzeczywisty stan prawny są między in-
nymi: 
• akty notarialne (umowa sprzeda-

ży, darowizny, zamiany, dział 
spadku); 

• orzeczenia o wykonaniu aktu 
nadania; 

• akty własności ziemi; 
• ostateczne decyzje administra-

cyjne; 
• prawomocne orzeczenia sądowe 

(o uwłaszczeniu, o zasiedzeniu, 
postanowienia spadkowe). 

Jeżeli dane uwidocznione w księdze 
wieczystej nie odpowiadają rzeczywi-
stemu stanowi prawnemu nieruchomo-
ści należy podjąć działania zmierzające 
do doprowadzenia do zgodności. Dzia-
łania będą uzależnione od przyczyn 
powstałych niezgodności i mogą być 
realizowane m.in. poprzez: 
• ujawnienie w księgach wieczys-

tych posiadanych orzeczeń sądo-
wych oraz decyzji organów ad-

ministracji publicznej, w tym 
Aktów Własności Ziemi; 

• wystąpienie do Sądu z wnio-
skiem o stwierdzenie nabycia 
spadku bądź zasiedzenia nieru-
chomości; 

• wystąpienie do Sądu z wnio-
skiem o uzgodnienie treści księgi 
wieczystej z rzeczywistym sta-
nem prawnym nieruchomości. 

 
W przypadku konieczności uzyskania 
wypisu lub wypisu i wyrysu z rejestru 
gruntów i budynków w celu sprostowa-
nia oznaczenia nieruchomości w księ-
dze wieczystej lub założenia księgi wie-
czystej dla nieruchomości informuję, że 
dokumenty te po złożeniu stosownego 
wniosku można uzyskać (odpłatnie)      
w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach 
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieru-
chomościami, przy ul. Głowackiego 22 
(od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 7:30 do 15:30). 
Starosta Pyrzycki informuje jednocze-
śnie, że w siedzibie Wydziału Geodezji 
i Gospodarki Nieruchomościami Staro-
stwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. 
Głowackiego 22, pokój nr 11 urucho-
m i o n o  p u n k t  i n f o r m a c y j n o -
konsultacyjny. Punkt czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 
7:30 do 15:30. 
Zakres informacji udzielanych w punk-
cie informacyjno-konsultacyjnym obej-
muje wskazanie: 
• adresu Wydziału Ksiąg Wieczys-

tych, odpowiedniego ze względu 
na właściwość miejscową; 

• rodzajów dokumentów potwier-
dzających rzeczywisty stan 
prawny nieruchomości; 

• zakresu danych objętych działem 
II księgi wieczystej i zasad do-
stępu do tych danych; 

• ewentualnych działań, które mo-
gą zostać podjęte, w przypadku 
niezgodności zapisów w księdze 
wieczystej. 

Szczegółowe informacje dla osób, które 
zamierzają uregulować stan prawny 
nieruchomości udzielane będą w punk-
cie informacyjno-konsultacyjnym. 
 

STAROSTA PYRZYCKI 
Wiktor Tołoczko 

 
 
 

STAROSTA PYRZYCKI INFORMUJE 
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SŁUŻBY POWIATOWE INFORMUJĄ 

Zjawisko uzależnień zarówno od narkoty-
ków jak i alkoholu czy nikotyny staje się 
poważnym zagrożeniem dla życia społeczne-
go. Nie można wobec tych zagrożeń być 
obojętnym. Jeśli nawet uważamy, iż w szko-
le problem nie istnieje to należy zrobić 
wszystko, aby nasi absolwenci umieli wła-
ściwie zareagować w sytuacji gdy z proble-
mem uzależnienia się zetkną. Po ukończeniu 
szkoły zmienią środowisko, zmienią znajo-
mych, wkraczają w wiek, kiedy robi się róż-
ne rzeczy z ciekawości, z przekory czy na 
pokaz. Zorganizowany w Zespole Szkół Pu-
blicznych im. Jana Pawła II w Bielicach  
Tydzień Profilaktyki  sprawił, by ucznio-
wi e  m i el i  bez p oś r edn i  d ostęp 
do informacjami na temat szeroko rozumia-
nej profilaktyki.  

Tydzień Profilaktyki rozpoczęli śmy 29 listo-
pada na sportowo. Uczniowie i nauczyciele 
wspólnie brali udział w rozgrywkach sporto-
wych. 1 grudnia obchodziliśmy Światowy 
Dzień AIDS, tego dnia uczniowie oglądali 
film "Skazany na bluesa", ukazujący zgubne 
skutki używania narkotyków. We wtorek 

uczniowie obejrzeli dwa spektakle 
Teatru Profilaktycznego KURTYNA,  
poprzez łączenie treści z obrazem pomogły 
one uczniom zapamiętać ważne informacje    
o szkodliwym wpływie używek na ludzkie 
zdrowie i życie. W środę uczniowie klas 
starszych słuchali prelekcji na temat nega-
tywnych skutków picia alkoholu  a dzieci       
z klas 0-IV  oglądali spektakl przygotowany 
przez klasę I a Gimnazjum "Sąd nad papiero-
sem". Cała szkoła zaangażowana była             
w przygotowywanie gazetek szkolnych, do-
tyczących profilaktyki uzależnień. Wszystko 
po to aby skutki wszelkich nałogów zapadły 
uczniom i nauczycielom na długo w pamięć. 

Agnieszka Stolarczyk 

ZSP w Bielicach  

Informacja Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Pyrzycach 
dot.  przekroczeń dopuszczalnego limitu 
dioksyn i dioksynopodobnych polichlo-
rowanych binenyli w mięsie wieprzo-
wym pochodzącym z Irlandii, którego 
następnie użyto do produkcji żywności 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sani-
tarny w Pyrzycach informuje, że             
w związku ze stwierdzeniem przekro-
czenia dopuszczalnego limitu dioksyn       
i dioksynopodobnych polichlorowanych 
binenyli w mięsie wieprzowym pocho-
dzącym z Irlandii, którego następnie 
użyto do produkcji żywności  przedsta-
wiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
dokonali na teranie Powiatu Pyrzyckie-
go właściwych działań nadzorowych. 
Przyczyną skażenia była zanieczyszczo-
na dioksynami pasza, użyta do skarmia-
nia zwierząt.  
Biorąc pod uwagę wielkość importu,       
a więc i udział spożycia w Polsce ir-
landzkiej wieprzowiny i produktów        
z niej pochodzących, niejednorodny 
rozkład poziomów dioksyn w badanych 
próbkach, a także incydentalny charak-
ter tej sytuacji, przyjęcie hipotezy, wg 
której w Polsce znaleźliby się konsu-
menci spożywający duże ilości wyłącz-
nie irlandzkiej wieprzowiny, zawierają-
cej najwyższe, niosące za sobą ryzyko 
zagrożenia zdrowia  poziomy dioksyn 
można uznać za całkowicie niemożliwe. 

Niemniej jednak służby odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo żywności ustaliły 
zasięg skażenia dioksynami jak i listę 
produktów mięsnych do wytworzenia 
których użyto skażonego mięsa lub po-
drobów. Produkty te są wycofywane     
z obrotu przez  Państwową Inspekcją 
Sanitarną i przedsiębiorców. Produk-
tów tych nie należy kupować oraz 
spożywać w przypadku dokonanego 
już zakupu. 
Na terenie woj. Zachodniopomorskiego 
są to następujące produkty: 
- smalec wieprzowy PHU „Jagr”,             
ul. Bąkowska 34, 86-160 Warlubie wy-
tworzony z sadła pochodzącego z pół-
tusz wieprzowiny  z Irlandii. Dotyczy to 
smalcu z następującymi terminami 
przydatności do spożycia: 
• czerwiec 2009 (06.09) dla partii 

o numerach E09 i E34  
• lipiec 2009 (07.09) dla partii       

o numerze E45, wskazanych na 
opakowaniach.  

- pasztety z różnymi dodatkami z udzia-
łem wątroby wieprzowej pochodzącej    
z Irlandii producent: WWŻ „PROFI”  
ul. Kolejowa 3, Grabów n/Prosną. 
 
Dotyczy to wyłącznie następujących 
produktów znajduj ących się w han-
dlu i wytworzonych między: 

• 18.10.2008r. a 06.11.2008r., z datą 

minimalnej trwałości od 18.10.10 do 
06.11.10: pasztet z drobiu z papryką 
(131 g), pasztet z drobiu firmowy (131 
g i 250 g), pasztet z drobiu z zielonym 
pieprzem (131 g), pasztet z drobiu         
z pomidorami (131 g i 250 g), pasztet     
z drobiu z pieczarkami (131 g i 250 g), 
pasztet z drobiu z majerankiem (131 g); 
• 12.11.2008r. a 26.11.2008r., z datą 
minimalnej trwałości od 12.11.10 do 
26.11.10: 
pasztet z drobiu z pomidorami (131 g     
i 250 g), pasztet z drobiu firmowy (131 
g i 250 g), pasztet z indyka (131 g), 
pasztet z drobiu z papryką (131 g), 
pasztet z drobiu z czosnkiem (131 g), 
pasztet z drobiu z koperkiem (131 g); 
• 28.11.2008r. a 08.12.2008r, z datą 
minimalnej trwałości od 28.11.10          
a 08.12.10: pasztet z drobiu z indyka 
(131 g)   pasztet z drobiu z papryką (131 
g), pasztet z drobiu z czosnkiem (131 g) 
pasztet z drobiu z majerankiem (131 g); 
pasztet z drobiu z zielonym pieprzem 
(131 g) pasztet z drobiu firmowy (50 g  
i 131 g ),  pasztet z drobiu z pieczarka-
mi (131 g), pasztet z drobiu z pomidora-
mi (131 g). 
 

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny 

ZAMARZŁ  
LIPIA ŃSKI  

BEZDOMNY 
 

Poniedziałkowej nocy na 
klatce schodowej jednej           
z lipiańskich kamienic, znale-
ziono ciało 54—letniego bez-
domnego mężczyzny.  
Lekarz dyżurny Pogotowia 
Ratunkowego w Pyrzycach, 
jako przyczynę zgonu wska-
zał wychłodzenie organizmu 
oraz niewydolność układu 
krążeniwo-oddechowego. 
Mężczyzna ten był znanym 
lipiańskiej społeczności bez-
domnym, któremu wielokrot-
nie oferowano pomoc, jed-
nakże on zamiast ciepłego 
łóżka i posiłku w schronisku, 
wybierał alkohol i przypad-
kowe, wątpliwej jakości miej-
sca noclegu. 
  

Rzecznik Prasowy  
KPP w Pyrzycach 

asp. Mariusz Rojek 

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY 

TYDZIE Ń PROFILAKTYKI W ZESPOLE SZKÓŁ  
PUBLICZNYCH IM. JANA PAWŁA II W BIELICACH 



NASZ POWIAT 

www.pyrzyce.pl           20         naszpowiat@pyrzyce.pl 

SŁUŻBY POWIATOWE INFORMUJĄ 

Powiatowy Lekarz Weterynarii    
w Pyrzycach przypomina właści-

cielom zwierząt o konieczności           
w okresie zimowym zabezpieczenia  
wody i paszy przed zamarzaniem. Tem-
peratura w pomieszczeniach dla zwie-
rząt inwentarskich powinna być na po-
ziomie nieszkodliwym dla ich zdrowia  
i dostosowanym do gatunku i stanu fi-
zjologicznego. Istotne jest również nie-
dopuszczenie do gromadzenia się          
w obiektach szkodliwych gazów, ko-
nieczne jest odpowiednie niepowodują-

ce przeciągów wentylowanie pomiesz-
czeń.  Zwierzętom gospodarskim             
w przypadku utrzymania w systemie 
otwartym musi być zapewniona możli-
wość ochrony przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi i zwierzę-
tami drapieżnymi.  

Psom i kotom należy zapewnić całodo-
bowy i nieograniczony dostęp do czy-
stej i świeżej wody. Podawana karma 
powinna być dostosowana w ilości           
i zawartości składników odżywczych  

do wymagań poszczególnych gatunków 
lub ras oraz uwzględniać stan fizjolo-
giczny. Zapewniając zwierzętom odpo-
wiednie warunki bytowania i utrzyma-
nia spełniamy ustawowy obowiązek. 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  
w Pyrzycach 

To przekorne 
nieco pytanie 
jest zapożycze-
niem z kultowe-
go polskiego 
f i l m u 
„Poszukiwan y 
poszukiwana”,    
a natchnieniem 

dla poruszenia tematu były zarówno 
moje własne przeżycia, jak i artykuł        
z Biuletynu Inspekcji Handlowej z mie-
siąca grudnia 2008 r. Nie bez wpływu 
pozostał też okres świąteczny, kiedy to 
wzrasta zainteresowanie kupnem karpia, 
ale też i innych ryb. Otóż zawsze pod-
czas robienia zakupów w sklepach czy 
szczególnie w dyskontach spożywczych 
dziwił mnie sposób mrożenia ryb sprze-
dawanych w opakowaniach. Zawsze     
w myślach  zadawałem sobie pytanie po 
co rybę otaczać tak wielką ilością wody 
i nazywać to glazurą ? Czym to jest 
uzasadnione ? Czy nie lepiej po prostu 
zamrozić rybę i tak ją sprzedać ?   
Jakoś na początku grudnia kupiłem so-
bie 700 g ryby morskiej o nazwie 
„Morszczuk”, z tym, że owe 700 g doty-
czyło masy ryby razem z „glazurą wod-
ną”. Na opakowaniu widniała informa-
cja (oczywiście małymi literkami), że 
masa ryby bez „glazury” wynosi 500 g. 
Zatem zgodnie z informacją kupiłem 
pół kilo ryby i 200 g glazury. Podkusiło 
mnie jednak i po rozmrożeniu zważy-
łem rybkę precyzyjną elektroniczną 
wagą. Okazało się że jest jej 430 g. Za-
tem tak naprawdę kupiłem 430 g ryby     
i 270 g „glazury lodowej”. Do tego ryba 
po rozmrożeniu wyglądała jakby była 
poszarpana. Może dodatkowo nasączo-
no ją wodą w jakiś „specjalistyczny 
sposób”?  Pewnie gdyby udało się rybę 
wyżymać okazałoby się, że kupiłem pół 
na pół ryby i lodu. Lecz ryby wyżymać 
nie można, więc usmażyłem to co kupi-
łem. Smażenie jednak okazało się męką, 
gdyż to coś poszarpane co kupiłem 
przyklejało się do patelni, strzelało 
tłuszczem, rozlatywało się. Zakup uzna-
je zatem za nieudany, a próba relaksu 

przy przygotowaniu posiłku okazała się 
niezwykle męcząca i delikatnie mówiąc 
niesatysfakcjonująca. Jak wspomniałem 
na wstępie impulsem do napisania mo-
jego artykułu była informacją jaką prze-
czytałem w Biuletynie Nr 4, grudzień 
2008 kwartalnika Inspekcji Handlowej, 
jaki otrzymuję w ramach współpracy      
z tą instytucją. W III kwartale 2008 r. 
Inspekcja Handlowa dokonała kontroli 
jakości handlowej i prawidłowości 
oznakowania ryb i przetworów rybnych. 
Kontrolami objęto 220 jednostek han-
dlowych w tym 51 hurtowni, 8 sklepów 
wielkopowierzchniowych i 111 placó-
wek detalicznych na terenie kraju. Kon-
trole wykazały m. in.: obniżoną jakość 
ryb i przetworów w stosunku do dekla-
rowanej jakości, nieprawidłowe oznako-
wanie, brak informacji o cenach, bądź 
uwidocznienie cen niezgodnie z przepi-
sami, oferowanie ryb i przetworów ryb-
nych po upływie przydatności do spoży-
cia. Autorka artykułu Pani Joanna Szyn-
kiewicz zwraca uwagę, że w stosunku 
do poprzedniej kontroli przeprowadzo-
nej w II kwartale 2007 r. jakość ryb        
i ich przetworów niestety pogorszyła 
się. O ile bowiem w II kwartale 2007 r. 
zakwestionowano 31,6 % kontrolowa-
nej partii produktów ze względu na po-
ziom jakości i 17,9 % ze względu na 
nieprawidłowe oznakowanie, o tyle        
w III kwartale 2008 r. 40,7 % kontrolo-
wanych produktów miało niższą niż 
deklarowana jakość, a 17,5 % kontrolo-
wanych produktów było nieprawidłowo 
oznakowanych. Oczywiście osoby win-
ne nieprawidłowości ukarano grzywna-
mi, co w mojej ocenie nie jest w stanie 
diametralnie polepszyć sytuacji. Warto 
zatem samemu weryfikować produkty. 
Kontrolujący stwierdzili także, że do 
marynat i konserw rybnych używane 
były surowce o niewłaściwej jakości 
oraz w ilościach mniejszych niż wyni-
kało to z deklaracji. Natomiast rodzaj 
wad stwierdzonych w grupie ryb mrożo-
nych glazurowanych to nieuzasadnione 

z technologicznego punktu widzenia 
zwiększenie ilości glazury kosztem 
udziału mięsa ryb, co jednoznacznie 
wskazywało na dążenia producentów do 
jak największego zysku z pominięciem 
oczekiwań konsumentów, co do jakości. 
I to ostatnie stwierdzenie kontrolują-
cych w całości potwierdza moje do-
świadczenia. Tak więc ponownie, jak    
w innych moich artykułach, muszę się 
powtórzyć i stwierdzić, że trzeba czytać 
informacje na opakowaniach, gdzie 
oprócz masy całkowitej produktu ozna-
czonej wyraźnie, jest umieszczona in-
formacja o masie samej ryby, kraj po-
chodzenia i termin przydatności do spo-
życia. Jeżeli można również warto zwe-
ryfikować te informacje( np. co do masy 
ryby). Jeżeli okażą się nieprawdziwe 
można poinformować o tym Inspekcję 
Handlową. Warto też znaleźć taki punkt 
handlowy, w którym sprzedawana ryba 
jest tylko zamrożona, a nie nasączona 
wodą i otoczona jakąś niepotrzebną 
glazurą wodną. Najlepiej zaś byłoby 
kupować rybę świeżą i to w miejscu, 
gdzie widać akwen, z którego ją wyło-
wiono, ale to już chyba w dzisiejszych 
czasach jest niemożliwe. Warto bowiem 
odżywiać się rybami, bo podobno jak 
głosi Unia Europejska w finansowanych 
przez siebie reklamówkach ryba wpły-
wa na wszystko. Ta, o której pisałem 
wyżej nie wiem na co może dobrze 
wpłynąć. Na pewno nie na nerwy i kie-
szeń kupujących ją konsumentów.  
 

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.   

ILE RYBY JEST W RYBIE ? 

NIE ZAPOMINAJMY O ZWIERZ ĘTACH ZIM Ą 


